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СПАДЩИНА С.Х.ЧАВДАРОВА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВИ 

 
Процес відродження української національної культури привертає нині 

пильну увагу до історичного минулого нашого народу, до історії розвитку 
освіти, прогресивної педагогічної думки взагалі й до історії розвитку мови, 
методики її навчання зокрема. Пошук шляхів розв’язання актуальних завдань 
школи, освіти потребує переосмислення історії української освіти і 
педагогіки, об’єктивного висвітлення педагогічних поглядів національних 
учених-методистів, котрі розв’язували проблеми навчання, його форми, 
методи, принципи. 

На різних етапах розвитку суспільства, залежно від конкретних потреб, 
змінювалися форми і зміст навчання української мови у школі. Вагомий 
внесок у методику її навчання зробив відомий учений Сава Христофорович 
Чавдаров, ім’я якого широко відоме в Україні й далеко за її межами. Він – 
заслужений діяч науки, член-кореспондент АПН РРФСР, професор, автор 
підручників української мови для 1, 2, 3, 4 класів, методик для педагогічних 
училищ, вищих навчальних закладів, монографій, посібників, статей. 

Час завжди накладає відбиток і на світогляд, і на результати наукових 
пошуків. Вважаємо, що оцінювати наукові праці минулого з позицій 
сьогодення не можна, оскільки вони належать певній епосі, пройшли 
своєрідний історичний процес розвитку в конкретних умовах, відповідно до 
яких розвивалася школа. Вони були передумовою подальших досліджень, 
пошуків, знахідок і важливі для нас з історичного погляду. Тому науковий 
доробок Чавдарова, що налічує понад двісті наукових праць [1;5], аналізуємо 
у контексті доби, в яку жив науковець. 

Поціновуючи позитивне у працях ученого, його поглядах, ми водночас 
не можемо замовчувати й негативне, не помічати помилок, яких припускався 
учений, оскільки й недоліки минулого вчитель має знати, щоб не 
повторювати їх у сучасному й не нести у майбутнє. 

Об’єкт нашого дослідження – методична спадщина С.Х. Чавдарова. 
Предмет дослідження – підручники, посібники, статті, в яких 

відбиваються вимоги часу, погляди автора на методику навчання мови. 
Мета статті – визначити внесок Чавдарова у методику навчання 

української мови, її становлення і розвій. 
Завдання дослідження: а) зробити критичний аналіз підручників, 

посібників, статей С.Х. Чавдарова з української мови, методики її навчання, 
дослідити принципи їх побудови з позицій сучасної педагогічної науки; 
б) висвітлити погляди вченого на зміст, форми, методи навчання української 
мови; в) розкрити недоліки у трактуванні ним окремих проблем методики 
навчання; г) визначити методичний здобуток минулого в сучасному 
контексті. 



Зауважимо, що творчість Чавдарова розглядали З.П.Бакум, О.М.Біляєв, 
Н.О.Гов’ядовська, В.І.Масальський, О.К.Проніков та ін., однак із погляду 
порушуваної нами проблеми праці вченого не висвітлювалися. 

Теорія і практика  навчання мови знаходять своє відображення у його 
методичних посібниках, підручниках і статтях, що свого часу задовольняли  
нагальні потреби школи і для нас мають чималу наукову цінність. 

Підручники української мови С.Х.Чавдарова загалом відповідали 
вимогам школи. Методика їх побудови така: спочатку подаються завдання 
для опрацювання з учнями, як висновок – узагальнення у вигляді правила, 
сформульованого у простій і доступній формі. Для закріплення його 
наводяться вправи, тексти яких здебільшого насичені змістовними й 
цікавими реченнями, сприяють активізації навчальної діяльності учнів [8; 11; 
19; 20; 21; 22; 23]. 

Зауважимо, що критика відзначала багато недоліків у перших виданнях 
підручників. Так, О.Моторний у статті „Зважувати кожне слово” („Радянська 
освіта” від 26 березня 1948 р.) писав про суттєві вади підручника для 2-го 
класу: матеріал не відповідав програмовим вимогам ні розташуванням, ні  
обсягом; потребують змін і доповнень теоретична і практична частина; учень 
не вчиться розуміти закони мови, засвоює їх механічно, зазубрює; 
ілюстративний матеріал низької якості, часто незрозумілий. Нечітко й  
методично неправильно подекуди формулюються визначення. У цьому ж 
номері вміщений негативний відгук на книжку В.Сисоєвої (стаття 
„Спотворені ілюстрації”), у якій зазначалося, що ілюстрації не сприяють 
розвитку мислення учнів. Рецензенти робили висновок, що підручник 
потребує докорінної переробки.  

Однак навіть і після удосконалення вже у 12-му виданні він мав ряд 
недоліків, зокрема недостатність або й відсутність вправ, насичених мовними 
фактами, що призводило до механічного заучування правил, нерозуміння їх. 
Це стосується й інших підручників. Наприклад, у підручнику для 4 – го  
класу (1951 року видання) мало вправ на аналіз речень, для закріплення 
написання префіксів, зовсім немає тренувального матеріалу на складні 
безсполучникові речення, а для закріплення знань про пунктуацію при 
прямій мові, що стоїть після слів автора, наводиться лише одне речення. 
Мало вправ для узагальнюючої роботи над членами речення, для повторення  
тощо[13]. 

Не завжди уважно й ретельно дібрані завдання. Так, у цьому самому 
підручнику [14] завдання не відповідають змісту розділу або потребують 
знань, яких учні ще не отримали (вправи 100, 116, 144 та інші.) Є завдання 
одноманітні щодо характеру їх виконання (вправи 104, 106, 107, 115, 118) 
[11]. Не знайшов належного місця у підручниках граматичний розбір, що є 
одним із найкращих засобів повторення та узагальнення вивченого 
матеріалу, немає схем мовного розбору, зразків їх виконання. 

Потребували перегляду і тексти окремих вправ і речення, що не мали ні 
виховного, ні пізнавального значення [8; 11; 19; 24]. Є розбіжності між 
програмою і підручниками [підручники 1-го і  4-го  класів]. У підручнику для 



4-го  класу є матеріал, якого немає у програмі, зокрема звертання при прямій 
мові, розділові знаки при діалозі; значно поширена тема „Звертання“. Окремі 
вправи і завдання до них не відповідали віку учнів, малозрозумілі для них, 
великі за обсягом і потребували багато часу для виконання, важкі з 
лексичного боку (вправи 96, 120 (1 клас); 5, 9, 120, 151 (2 клас); 56, 98 (3 
клас); 29, 27 (4 клас). Трапляються вправи, що не забезпечують вивчення 
розділу. Вчителі на нарадах зауважували, що деякі визначення правил 
неконкретні, незрозумілі (§ § 11,13, 3, 6 (3 клас), як і малюнки, що мають 
здебільшого характер не ілюстрацій, а навчальних завдань, які стосуються 
теми уроку [2]. 

Як зазначила рецензент Н.О.Гов’ядовська, у цілому недоліки не 
зіпсували методичної вартості підручників, оскільки більшість вправ і 
завдань до них учителі визнавали цінними, вони слугували матеріалом для 
розвитку усного і писемного мовлення, для вироблення в учнів навичок 
логічного мислення [2]. 

Автор ураховував зауваження критики, доповнював, переробляв 
книжки. У нових виданнях були поліпшені з методичного боку і теоретична, і 
практична частини, ілюстративний матеріал. Так, підручники „Українська 
мова“  для 3-го і  4-го  класів (автори С.Х.  Чавдаров,  Б.С.  Саженюк),  видані 
1961 року [18; 22; 23], побудовані методом індукції: вивчення матеріалу 
ведеться від спостереження над словами чи реченнями до граматичних 
висновків і правил. Граматичні визначення подаються відповідно до вікових 
особливостей учнів. 

Як позитивне слід відзначити схеми і таблиці, що слугують 
ілюстративним матеріалом або зразком виконання тих чи тих вправ. До вправ 
творчого характеру дібрані малюнки різного змісту. Практична частина 
складена відповідно до дидактичних вимог. У ній удосталь вправ, різних за 
формою і змістом. Багато з них передбачають лексичну і словникову роботу. 
Окремі, важливі щодо написання слова, виділяються рамкою і графічно. 
Одним із недоліків практичної частини є вправи, що не запобігають 
механічному списуванню (вправи 45, 198, 204 та інші) [22], недостатня їх 
кількість на закріплення правил орфографії. У цілому, незважаючи на 
недоліки, нове видання підручника заслуговувало позитивної оцінки. 

Видання наступних років зазнали істотних змін. У них усунено 
розбіжності між програмами і підручниками, вилучені застарілі за змістом 
тексти, змінилися формулювання деяких правил, характер окремих вправ, 
удосконалено ілюстративний матеріал, урізноманітнено тексти до вправ. 

Як позитивне відзначимо систему вправ, що спрямована на свідоме 
засвоєння граматичних положень, орфографічного матеріалу, на розвиток 
логічного мислення учнів шляхом виконання завдань з поступовим 
нарощенням труднощів, на закріплення і повторення матеріалу. Правила і 
визначення у підручниках 1-3 класів подаються невеликими частинами, без 
порушення граматико-орфографічної системи в цілому. У новому виданні 
більшої уваги надається вправам із розвитку мовлення. У підручниках 
дотримано принципи наступності і послідовності: на початку року 2–3  тижні 



учні повторюють вивчене у попередньому класі, а далі засвоюють новий 
матеріал. Повторенню сприяють дібрані тексти і спеціальні вправи, до 
виконання яких подаються пояснення. 

У методичних порадах щодо роботи з ілюстраціями Чавдаров  зазначає, 
що цей матеріал подається так, щоб „у процесі виконання вправ учні не 
тільки засвоювали граматичні та орфографічні знання і навички, а й щоб 
розвивалася їх мова, щоб учні вчилися розуміти, як треба говорити”, щоб 
поліпшувати мовленнєві вміння [18: 48]. 

1937 року вийшов його підручник „Методика викладання української 
мови в початковій школі“, який 1938 року був перевиданий [9].Призначався 
для педагогічних шкіл і для вчителів початкової школи. 

У першому розділі „Навчання грамоти“ висвітлювалася проблема 
методів. Автор подає стислий огляд історії методів навчання, аналіз різних 
спроб їх класифікації: літероскладового (синтетичного), що зберігся в різних 
формах у школах Європи аж до першої чверті Х1Х століття; складового 
(синтетичного); звукового синтетичного методу Ікельзамера (XVI ст.) і 
Стефані (XVIII cт.); звукового аналітичного Гедіке (Німеччина ), Жакото; 
фонетичного методу (звукового синтетичного Шпізера (Німеччина); літеро-
звукового синтетичного Монтессорі (Італія); літеро-синтетичного методу 
(Макіндер, Англія); методу цілих слів або образів (започаткований у США), 
який мав інші назви: метод сукупності, американський. 

У школах царської Росії навчання грамоти здійснювалося за звуковим 
методом. У середині XIX ст. в Росії поряд з літероскладовим з’являються й 
інші. Досить докладно аналізуються методи Л.М.Толстого, І.Бунакова, 
Д.Тихомирова; в СРСР – методи цілих слів, „живих звуків” Шапошникова. 

С.Х.Чавдаров зауважує: „Огляд різних методів дає право констатувати, 
що розвиток їх ішов лінією збільшення ролі усвідомлення дитиною 
виучуваного матеріалу” [3: 3]. Це мало полегшувати навчання, скоротити час 
для опанування грамоти. Отже, у виборі методів важливим був матеріал, що 
брався до уваги: літера, склад, звук, слово і спосіб аналізу (синтетичний, 
аналітичний). 

У навчанні грамоти методист надавав особливого значення роботі над 
усвідомленням тексту, вважав, що у читанні має поєднуватися аналіз і 
синтез. Таким, на його думку, є стабільний буквар Л. Деполович (видання 
1938 р.), за яким учитель починає навчання підготовчими вправами, далі 
опрацьовуються звуки і літери, для вивчення яких застосовують прийоми 
зіставлення, протяжну вимову звука, розрізну азбуку, дошку, лото, карточки, 
схеми, малюнки, що урізноманітнюють і пожвавлюють процес навчання. 
Робота над реченням відбувається переважно у зв’язку з читанням та 
відтворенням малюнків. Наголошується, що на будь-якому етапі уроку має 
бути гра, яка викликає інтерес до навчання. 

Цінними і корисними для вчителів були подані у посібнику зразки 
конспектів уроків різних типів: вивчення літери, повторення її і всього 
вивченого матеріалу. 



Другий розділ присвячений навчанню письма і каліграфії, методиці 
роботи над виробленням каліграфічного письма. Автор, прихильник 
одночасного письма друкованих і рукописних літер, вважає, що заняття з 
каліграфії мають тривати 20–25  хвилин,  поступово дітей слід привчати 
писати слова і двослівні речення. Перед написанням методист радить 
зробити літерний аналіз. 

Заслуговує на увагу третій розділ „Вивчення граматики в школі“, в 
якому висвітлено завдання навчання граматики. Тут уміщено матеріал з 
історії питання, відомості про напрямки у мовознавчій теорії – логіко-
граматичний і формально-граматичний, висвітлено місце граматики в 
програмах. 

У початковій школі Чавдаров виділяє три типи уроків: уроки, на яких 
„подається і засвоюється якесь нове граматичне чи правописне знання” [9: 
77], уроки вправи-повторення, урок перевірки вивченого (параграфа, розділу 
тощо).Автор слушно зауважує, що „урок дасть добрі наслідки”, якщо вчитель 
продумає ретельно його структуру, забезпечить себе усіма потрібними 
матеріалами, засобами. 

Зацікавлювали вчителів і методичні поради: як готуватися до уроку, як 
вивчати новий матеріал, як формулювати висновки (правила), якими 
формами можна закріплювати вивчене, які практичні завдання доцільні. 
Теоретичний матеріал автор ілюструє планами уроків, схемами граматичного 
розбору речень, таблицями, подає зразки досить ґрунтовних, змістовних 
конспектів уроків з граматики і правопису, з методики застосування 
наочності. 

У четвертому розділі йдеться про навчання правопису: значення 
орфографічно правильного письма, основні принципи правопису, 
психологічні основи навчання орфографії, пропонуються вправи: 
орфографічний розбір, списування, яке методист поділяє  на 
загальнотренувальні, логічно-стилістичні, граматико-орфографічні вправи, 
диктанти – навчальні і контрольні. До навчальних зараховує пояснювальний 
зорово-слуховий, пояснювально-слуховий, пояснювальний зоровий, 
самодиктант, вібірковий, творчий. У групі контрольних виокремлює зоровий 
і слуховий, подає докладну методику їх проведення [9:111]. 

Багато слушних порад щодо методики вивчення орфографії. Автор 
визначає і характеризує чотири типи уроків: 1) вивчення нового правила; 2) 
урок закріплення засвоєного правила; 3) повторення групи правил; 4) 
контрольні. Чималу наукову цінність мають погляди Чавдарова на види 
помилок, виправлення їх у роботах учнів. Сприятимуть запобіганню 
помилок, вважає вчений, „допоміжні засоби”: таблиці, орфографічні 
словники. Тут же висвітлюється методика роботи з ними. 

Важливого значення надавав Чавдаров розвитку усної та писемної мови. 
Цьому присвячений п’ятий розділ, написаний, як і шостий („Методика 
читання”), у співавторстві з М.К.Тищенком. 

Правильною є думка, що робота з розвитку мовлення має проводитися 
систематично. Автор накреслює основні шляхи роботи вчителя в цьому 



напрямку. Вона має здійснюватися на лексичному і граматичному матеріалі, 
на уроках читання і за допомогою вправ спеціального характеру. Серед 
інших – самостійні дитячі твори (усна розповідь, колективні твори, твір за 
поданим початком, канвою, твір – поширення сюжету або опису). Окремі 
сторінки присвячені діловій мові – написанню заяви, розписки, оголошення, 
доручення, анкети, соцдоговору, листа, стіннівки, гасел. 

В останньому розділі висвітлюються мета і завдання уроків читання, 
його основні види („в ролях“, хорове, інсценізація, драматизація) – голосне і 
мовчазне; якості читання – швидкість, правильність, усвідомлення, 
виразність; з’ясовуються особливості роботи над віршем, байкою, діловими 
статтями (з наведенням зразків уроків). Наприкінці визначається методика 
роботи з книжкою, газетою тощо. Зазначимо, що у викладі матеріалу автор 
загалом додержує принцип доступності, послідовності. 

Як бачимо, підручник з погляду методичного і наукового відповідав 
тогочасним вимогам. Як перший підручник  для педагогічних шкіл, він, без 
сумніву, своє основне завдання виконував. І з теоретичного, і з методичного 
боку заслуговує високої оцінки. Був практичним порадником не одному 
поколінню вчителів і тим, хто готувався ними стати. 

1939 року Чавдаров видав посібник „Методика викладання української 
мови (граматики і правопису) в середній школі“ [10]. Визначаючи завдання 
методики мови, автор подає її визначення: „Методика мови є педагогічна 
дисципліна. Вона вивчає зміст, методи і раціональну організацію занять з 
мови, організацію таку, щоб учні якнайуспішніше засвоювали встановлені 
програмою знання і набували добрих навичок практично володіти мовою 
усно й на письмі “ [10: 6] .Дуже стисло зроблено історичний огляд аналізу 
різних поглядів на вивчення граматики (Буслаєва, Потебні, Фортунатова, 
Кульмана та інших), охарактеризовано напрямки у навчанні граматики. 

Учений вважає, що під час вивчення граматики слід застосовувати 
різноманітні методи, орієнтуватися на розвиток дедуктивного та 
індуктивного мислення, на аналіз і синтез [10: 33]. Крім того, має значення 
пояснення вчителя і уміло організована самостійна робота учнів. За усіх умов 
мають ураховуватися вікові особливості школярів. 

Великого значення надає Чавдаров роботі над піднесенням 
орфографічної грамотності учнів, вважає її „найважливішим ступенем до 
опанування засобів культури“ [10: 37]. У навчанні, на його думку, слід 
спиратися на її принципи: морфологічний, фонетичний, історичний 
(традиційний), проте перевага має надаватися морфологічному, оскільки 
правильне письмо потребує знання структури слова, його граматичної 
форми. „За знанням граматики, за знанням граматико-орфографічних правил 
повинні прийти й міцні навички“ [10:45], що є безпосереднім результатом 
знань, усвідомленням того, що учень вивчав. 

Формування навичок має першорядне значення у навчанні орфографії. 
Цьому сприятимуть різні вправи і завдання до них. „Грамотність – це 
результат цілої системи шкільного навчання взагалі і навчання мови зокрема 
[10: 47]. Чинником її є культура читання. Серед методів навчання граматики і 



орфографії автор виділяє індукцію і дедукцію, вважає, що їх треба 
розглядати як шляхи умовиводу, водночас зауважує, що не слід забувати про 
порівняння, зіставлення, аналогію, протиставлення – все, що пов’язане з 
поняттям аналізу. Щоб учні добре зрозуміли, глибше засвоїли, легко 
відтворили матеріал, слід використовувати наочність (таблиці, схеми, 
малюнки). 

Серед вправ учений надавав великого значення  граматичному розбору 
(морфологічному і синтаксичному), що може бути усним і письмовим, 
повним і частковим. Крім того, вважав, що одним із методів навчання 
орфографії є списування, яке „при  правильній організації сприяє розвиткові 
уваги учнів, тренує її, дисциплінує“ [10: 74]. Воно має бути не механічним, а 
організоване на засадах усвідомлення , зосередження уваги на матеріалі 
письма, на завданнях його, на потрібних результатах, тобто учні активно 
мають сприймати текст, диференціювати його, виділяти у ньому специфічне. 
„Списування, – слушно зазначає С.Х. Чавдаров, – мусить бути аналітичне, 
спиратися на рефлексію, на довільну увагу, на активну пам’ять“ [10: 74]. 
Воно може бути вибірковим, текстуальним. 

Однак не лише списування формує навички грамотного письма, а й інші 
завдання і вправи, зокрема  диктанти, які вчений поділяє на дві групи: 
навчальні (пояснювальні, зорові, слухові, самодиктанти, вибіркові, творчі) і 
контрольні (слухові, зорові, вільні), а також перекази і твори як орфографічні 
вправи та інші види граматико-орфографічних завдань. 

Учитель має правильно організовувати роботу з підручником, навчити 
працювати з ним учнів. Чавдаров виправдовує лише одну форму роботи з 
книжкою – після з’ясування нового матеріалу. Проте теоретичний матеріал 
підручника учні повинні опрацьовувати і вдома, під час виконання завдання. 

На думку вченого, знання будуть міцнішими, сталими за умов 
систематичного повторення вивченого. Він подає систему роботи над 
виправленням помилок, визначає причини їх появи (незнання правил, 
неуважність, неміцне засвоєння правила, сплутування одного правила з 
іншим) і залежно від цього пропонує методику опрацювання їх. 

Теоретичні судження Чавдаров ілюструє у поданих зразках планів 
уроків з методичними коментарями до них. Учитель, безперечно, знаходив 
тут багато слушних порад, як і під час ознайомлення з розділами „Вивчення 
фонетики й морфології“ та „Вивчення синтаксису“. Історичні екскурси щодо 
відображення у методиці розвитку вітчизняного мовознавства допомагали 
вчителеві простежити процес формування передової педагогічної думки, 
пов’язаної з навчанням мови на різних етапах життя школи. Посібник 
перевидавався в 1941 і 1946 роках, слугував не одному поколінню вчителів і 
студентів. 

1954 року працівниками відділу методики Українського науково-
дослідного інституту педагогіки був створений посібник „Методика 
викладання української мови в середній школі“ за редакцією С.Х. Чавдарова 
та В.І. Масальського [3]. У його основі – перероблена і доповнена новими 
матеріалами книжка Чавдарова 1946 року видання, розділ „Розвиток усної та 



письмової мови учнів“ із праці В.І.Масальськрго „Питання методики 
граматики, правопису та розвитку мови учнів“ (1953 р.). Крім того, взяли 
участь у доопрацюванні й доповнили книжку новим матеріалом Г.І. 
Купрієнко, А.П. Медушевський, М.В. Павлович. 

Посібник висвітлює найважливіші методи і прийоми навчання мови. У 
першому розділі подаються зауваги про закономірності, наукові засади 
методики мови, накреслюються завдання курсу мови в 5-6-х класах, зміст 
матеріалу та його розподіл по класах. У другому розділі з’ясовуються 
найважливіші методи і методичні прийоми навчання мови (пояснення (слово) 
вчителя, бесіда, прийом спостереження, робота з підручником, граматичний 
розбір) і наводяться види уроків, зокрема: 1) уроки на яких подається новий 
матеріал, 2) на закріплення вивченого, 3) на повторення, 4) на перевірку 
знань учнів [3: 57]. 

У виданні 1962 року (с.79) М.Н. Майданський за навчальною метою 
визначає шість типів уроків: 1) вивчення нового матеріалу; 2) закріплення 
знань і навичок; 3) перевірка й облік якості засвоєних знань; 4) аналіз 
контрольних робіт; 5) узагальнення вивченого; 6) повторення певної теми, 
розділу. Тут цілком виправдано розмежовуються уроки повторення і уроки 
узагальнення, проте поза увагою автора залишився термін „систематизація”. 
З’ясовуючи методику вивчення фонетики і граматики, автори наводять 
зразки уроків. Заслуговує на увагу система вправ , спрямованих на розвиток 
усного і писемного мовлення учнів. 

Підкреслюючи загалом позитивне значення книжки, рецензенти 
водночас зазначали і низку недоліків, зокрема строкатість способів і стилю 
викладу, недостатню практичну спрямованість окремих розділів, недосить 
уваги до стилістики та методики навчання мови у 8–10  класах, до окремих її 
питань (Українська мова в школі.–1955.– №3 –4.– С. 75 – 78). У цілому 
посібник заслуговує позитивної оцінки. Зауважимо, що за його методиками 
навчалися тисячі студентів і працювали вчителі. „Методика” 1962 року 
видання довго була підручником для студентів-філологів.  

Важливого значення С.Х. Чавдаров надавав роботі з розвитку усного і 
писемного мовлення учнів. Він вважав, що треба уже з першого класу 
привчати дітей „розповідати, висловлювати свої думки, передавати знання 
так, як це властиво живій природній мові учня: без напруження, без довгих 
пауз, без повторення сказаного слова чи речення“ [9:129]. Учений 
пропонував  розвивати мовлення учнів під час вивчення різних розділів мови, 
за допомогою спеціальних вправ  на уроках читання. 

Найпоширенішими видами роботи вважав переказ, усні повідомлення 
на теми про мову, твір-роздум, вправи з розвитку образного мовлення, 
різноманітні форми роботи за картинами, складання самостійних творів. 
Важливого значення надавав словниковій роботі, виробленню вмінь складати 
ділові папери. У полі зору Чавдарова постійно перебували проблеми 
розвитку загальноосвітньої школи, вдосконалення форм і методів навчання 
[6;7;15;17;18]. Учений розробив основні принципи дидактики, що були 
викладені в спеціальному розділі посібника „Педагогіка“ (1941 р.) та у праці 



„Принципи радянської дидактики“ (1939). Він визначив  дев’ять принципів: 
комуністична ідейність, науковість, систематичність, свідомість навчання, 
зв’язок теорії з практикою, наочність у викладанні, міцність знань, 
врахування загальних, вікових та індивідуальних особливостей і психічного 
розвитку дітей, роль учителя як вирішальної постаті у навчальному процесі 
[4:15]. 

Учений ґрунтовно розробляв проблему методів навчання, виокремивши 
словесні, наочні і практичні методи. Вважав, що методи впливають на 
формування світогляду, на розвиток мислення, пам’яті, творчої уяви, 
розвивають в учнів допитливість, кмітливість, увагу, силу волі, інтерес до 
знань, сприяють усебічному розвитку особистості [4:17]. Усі дидактичні 
методи поділив на дві групи – методи загальні і спеціальні. Перші 
застосовуються у викладанні майже усіх дисциплін. Це розповідь, бесіда, 
вправи, ілюстрації і демонстрації, робота з підручником. Другі, спеціальні, 
як, наприклад, звуковий метод, застосовуються у навчанні окремих 
предметів. Вважав, що вміння поєднувати різні методи підтримує увагу та 
інтерес учнів, активізує їх, підносить якість навчання. 

Великого значення методист надавав проблемі проведення уроку, його 
змісту, активізації учнів на заняттях, розвитку їхніх інтересів до навчання, до 
знань. Погляди вченого на урок, методику його проведення, на роль учителя і 
нині мають велике наукове і практичне значення. 

Отже, вагомим є внесок Чавдарова у педагогічну науку, в розвиток і 
становлення методики навчання мови. Він – автор перших стабільних 
підручників і програм з української мови для початкових класів, перших 
методик навчання мови в початковій і в середній школі. Він перший із 
вітчизняних методистів дав визначення методики мови як галузі педагогічної 
науки, перший визначив основні типи уроків української мови. Вагомим є 
його внесок у розробку змісту, форм, методів і принципів навчання, у 
методику навчання граматики, орфографії і розвитку мовлення учнів. Він 
одним із перших висвітлив взаємозв’язок методів, залежність їх ефективності 
від мети і змісту навчання, вікових особливостей, рівня знань і загального 
розвитку учнів. 

Творчий доробок Чавдарова – яскраве свідчення розвитку педагогічної 
теорії і практики  у другій третині ХХ століття. Вивчення його праць 
поглиблює і збагачує ті наукові засади, на яких можна  успішно 
вибудовувати національну систему навчання. Важливим і сьогодні є питання 
активізації пізнавальної діяльності учнів, накреслення шляхів його 
розв’язання. 

Зауважимо, що немало у його методичній спадщині такого, що було 
даниною часу. Його шлях у науку – це шлях пошуків, коли мало кому 
вдається уникнути помилок. Однак і нині у розв’язанні багатьох проблем 
навчання мови вона співзвучна нашій сучасності, актуальна і в наші дні, тому 
заслуговує на увагу. 



Наше дослідження не розв’язує усіх багатоаспектних проблем теорії і 
практики навчання мови. Тому на часі – осмислення і аналіз методичних 
праць, що виходили в подальшому. 
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