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реФорМУВАннЯ ШКІЛЬноЇ оСВІТи СереДини ХХ ст. 
У ПреСІ КиЇВСЬКоЇ оБЛАСТІ

(за матеріалами газетного фонду Державного архіву 
Київської області)

окреслено питання висвітлення реформування середньої освіти середини 
ХХ ст. в україні на матеріалах преси, що зберігається у газетному фонді дер-
жавного архіву київської області. 
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розбудова української держави, прагнення україни увійти до Єв-
ропейського союзу, економічні й культурні процеси вимагають карди-
нальних змін в освітній галузі україни, передусім – її середній ланці. 
сучасна освіта ґрунтується на принципах демократизації, гуманізації, 
відповідності розвитку світових освітніх систем1, регламентованих 
державною національною програмою “освіта” (“україна ХХі століт-
тя”) (1993), Законами україни “Про освіту” (1991, зі змінами 1996), 
“Про вищу освіту” (2002), національною доктриною розвитку освіти 
(2002). головною ідеєю вищезгаданих документів є зв’язок навчання з 
життям як основа для подальшого розвитку суспільства і підвищення 
значення освіти в житті людини.

реалізація цієї ідеї та якісна реорганізація сучасної освіти немож-
ливі без розгляду історії реформування середньої школи, змін, що від-
булися у 50–60-ті роки ХХ століття в україні та увійшли в історію 
демократичними змінами в цілому і в освіті зокрема.

Проаналізувавши історіографію проблеми [В. мрига (1962), В. Пі-
тов (1968), о. дзеверін (1969), В. майборода (1992), а. алексюк (1998), 
о. любар (1999), г. Щука (2006), о. адаменко (2006), н. терентьєва 
(2007), л. Березівська (2008)], ми дійшли до думки про те, що висвіт-
лення реформування середньої освіти на сторінках періодичних видань 
київської області досліджене неповно. Залишились поза увагою пи-
тання огляду преси в умовах освітньої реформи, висвітлення найбільш 
важливих питань перебудови школи та приклади реорганізації шкіл на 
шляху перебудови.
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В умовах розбудови української держави дослідження процесів ре-
формування освіти як чинника для формування свідомості молодого 
покоління носить особливо важливий характер. Засоби масової інфор-
мації, особливо преса, є важливим чинником, що впливає на формуван-
ня суспільної думки, а також є відображенням соціальних, політичних 
та культурних процесів суспільства. Це стосується, зокрема, і показу 
теми розвитку та реформування загальноосвітньої школи на сторінках 
періодичних газет.

для узагальнення інформації щодо перебігу освітньої реформи на 
сторінках періодичної преси нами було опрацьовано газетний фонд 
державного архіву київської області, а саме – пресу районів київської 
області досліджуваного періоду, та виокремлено статті про реформи 
шкільної освіти.

Під час роботи з газетним фондом було з’ясовано, що більшість га-
зет не приділяли належної уваги соціальним та культурним процесам, а 
питання освіти на їх сторінках не порушувалися взагалі. найбільше ви-
світлювали освітні питання своїх районів газети Білої Церкви, Березані, 
Бишева, Борисполя, Броварів, Згурівки, ржищева та обухова. усього 
для узагальнення найбільш поширених питань, пов’язаних із реформою 
школи, було відібрано 23 статті.

Зазначимо, що середина 50-х рр. ХХ ст. ознаменувалася початком 
науково-технічної революції, яка потребувала висококваліфікованих і 
високоосвічених працівників. Задля цього урядом країни було перегля-
нуто чинну систему освіти. Під час ХХ з’їзду кПрс у лютому 1956 
року було проголошено про зміни в системі освіти з метою забезпе-
чення загальної і політехнічної освіти і водночас підготовки молоді до 
практичної діяльності в народному господарстві2. у грудні 1958 року 
було прийнято Закон “Про зміцнення зв’язку школи з життям і про 
дальший розвиток народної освіти в срср”, одним із головних завдань 
якого постала підготовка всебічно освічених людей і разом з тим підго-
товлених до фізичної праці3. Верховна рада української рср відповід-
но до Закону срср у квітні 1959 року ухвалила Закон “Про зміцнення 
зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної осві-
ти в урср” (далі – Закон), який окреслив основні напрями проведення 
освітньої реформи в україні4. у першу чергу, Закон вимагав уживати 
усіх заходів задля політехнізації навчання. також планувалося в корот-
кий термін перетворити середню десятирічну школу в одинадцятирічну 
і забезпечити оволодіння учнями шкіл однією із робітничих професій5.

Задля аналітичного огляду висвітлення реформи середньої освіти 
на території київської області було виокремлено основні напрями га-
зетних статей, на які звертаємо увагу: становище країни у зазначений 
період, обговорення Закону, конференції учителів, етапи реформування 
шкільної освіти, становище матеріальної бази, питання виробничого та 
політехнічного навчання. 
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узагальнюючи пресу київської області упродовж цього періоду, 
зазначимо, що періодика у першу чергу характеризувала становище 
країни загалом, перебіг семирічного плану 1959–1965 рр. та його важ-
ливості для життя країни, для її багатства та могутності6. Ці теми ви-
світлювала чи не кожна газета як найважливіші для суспільного життя. 
Поза тим приділялася увага і високому рівню свідомості всіх членів 
суспільства, що визначено необхідним чинником у процесі реформу-
вань. і саме у вихованні свідомих громадян особливу роль повинна 
була відігравати школа7.

наступним напрямом обговорення на сторінках газет став Закон 
срср. Перед розкриттям його сутності автори наголошують на тому, 
що головним недоліком радянської освіти є певний відрив навчання 
від життя, погана підготовленість учнів до практичної діяльності8, що 
і має на меті змінити Закон. у свою чергу газета “радянське село” за 
1958 рік повідомляла, що 25 грудня у москві закінчила свою роботу се-
сія Верховної ради срср, яка схвалила тези Цк кПрс і ради міністрів 
срср і прийняла Закон срср. Ця стаття розкриває також основну суть 
Закону, а саме: замість обов’язкової семирічної школи запроваджується 
загальна обов’язкова восьмирічна освіта. Після закінчення восьмиріч-
ної школи вся молодь повинна була включитися у суспільно-корисну 
працю. також зазначено, що основними типами навчальних закладів, 
які даватимуть повну середню освіту, будуть школи робітничої та сіль-
ської молоді, середні загальноосвітні школи з виробничим навчанням, 
технікуми та інші середні спеціальні навчальні заклади9. Вважаємо, що 
розкриття основних положень Закону дало певний поштовх суспіль-
ству для виконання поставлених ним завдань.

Після проголошення тез Цк кПрс у країні активно розпочали свою 
діяльність наради та конференції вчителів. Питання перебудови народ-
ної школи обговорювалися також на зборах районних партійних колек-
тивів. основна їх кількість припала на 1959 рік. на цих засіданнях було 
піднято питання стану радянської школи, нових завдань, поставлених 
урядом країни. також відбувся обмін думками з питань перебудови на-
вчання в системі народної освіти10.

5-го січня 1959 року відбулася районна нарада учителів у м. обу-
хів. Завідувач районного відділу народної освіти тов. романенко відзна-
чав, що наявна тогочасна школа не відповідала вимогам суспільства. 
Визначено за мету перетворити шість середніх шкіл району в одинад-
цятирічні, а всі семирічні – у восьмирічні школи11.

у смт Згурівка на початку січня 1959 року відбувалася конференція 
вчителів району, упродовж якої було визначено заходи з перетворення в 
життя завдань партії та заслухано перші кроки у цьому напрямі, а саме: 

збільшення кількості пришкільних ділянок землі; 
введення виробничого навчання з вивчення автосправи, комбайна, 

трактора, основ агрономії.
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також було знайдено недоліки, які мали місце у роботі шкіл райо-
ну та вказано шляхи їх усунення12.

26 травня 1959 року у м. Бориспіль відбулася сесія районної ради 
депутатів трудящих. у її роботі взяли участь директори шкіл та голови 
сільських рад. З доповіддю “Про зміцнення зв’язку школи з життям та 
дальший розвиток системи народної освіти в районі” виступив завід-
увач районним відділом народної освіти В.м. крекотень. Він зазначив, 
що школами району зроблено перші кроки для виконання поставлених 
Законом завдань. наголошено на тому, що школи мали навчальні ка-
бінети та шкільні майстерні, обладнані необхідними станками та ін-
струментами для забезпечення необхідних видів робіт. Зазначено, що у 
школах перебудовано уроки з практики, більш цілеспрямовано вчителі 
почали проводити екскурсії, практичні та лабораторні роботи13.

у серпні 1959 року у Згурівському районі на учительській нараді 
інспектор Ф.д. лях приділив велику увагу правильному плануванню 
уроків згідно із новими завданнями Закону. директор середовської се-
редньої школи м.Ф. ярига загострив увагу на питаннях практичної ді-
яльності учнів та доповів, що у його школі під керівництвом учителів 
учні побудували теплицю та крільчатник14.

газета Згурівки висвітлює з’їзд учителів україни, що відбувся 14–
16 жовтня 1959 року у м. києві, на якому були присутні депутати Вр 
срср, депутати Вр урср, герої радянського союзу і герої соціаліс-
тичної Праці, новатори промисловості і сільського господарства, деле-
гати з інших республік. особливу увагу викликала доповідь міністра 
освіти урср і.н. Білодіда “Завдання шкіл і вчителів республіки в світлі 
рішень ХХ з’їзду кПрс і закону про зміцнення зв’язка школи з життям 
і про дальший розвиток системи народної освіти в українській рср”. 
у своїй доповіді міністр зауважив, що на радянську школу покладав-
ся обов’язок готувати освічених, грамотних людей, які добре знають 
основи наук і здатні до систематичної фізичної праці, брати активну 
участь у виробництві матеріальних цінностей, потрібних для суспіль-
ства. також наголошено на ролі вчителів у світлі поставлених завдань 
та на зміцнення матеріальної бази шкіл, колгоспів та дослідних діля-
нок2. Ця стаття має досить інформативний характер, адже розкриває 
декілька аспектів як самої наради учителів, так і виконання основних 
завдань Закону.

отже, питання перебудови школи було винесено на всенародне 
обговорення, що, безперечно, було важливим кроком для подолання 
розбіжностей у завданнях навчання і виховання молодого покоління. 
наради учителів київської області проводились активно та змістовно. 
Порушувалися важливі питання у роботі шкіл, принципах її реформу-
вання. також остаточно визначено, що суттю перебудови школи є по-
єднання навчання з продуктивною працею при неодмінному підвищен-
ні рівня навчання і виховання молоді15.
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стаття газети “радянське село” за 1958 рік подає інформацію щодо 
етапів перетворень народної освіти. Першим етапом повинна була ста-
ти обов’язкова восьмирічна школа, яка даватиме учням більше загаль-
ноосвітніх знань, краще готуватиме їх психологічно і практично до 
участі у суспільно-корисній діяльності. Закінчивши восьмирічку, вся 
молодь включається у працю на підприємствах та у колгоспах. на дру-
гому етапі навчання молодь діставатиме повну середню освіту шляхом 
поєднання навчання з продуктивною працею у школі робітничої або 
сільської молоді, у середній загальноосвітній трудовій політехнічній 
школі з виробничим навчанням, у технікумах, що повинні працювати 
на базі восьмирічок16. Це детальне пояснення вважаємо доцільним для 
більш чіткого ознайомлення населення з перебігом освітньої реформи.

окремим напрямом у ході висвітлення реформи освіти стала ма-
теріальна база. у газетних статтях її описували директори шкіл та за-
відувачі районними відділами народної освіти. наприклад, завідувач 
відділу народної освіти обухівського району н. романенко акценту-
вав увагу перебудови школи на зміцненні шкільної навчально-матері-
альної бази. Він зазначав, що добре вирішували це питання правлін-
ня колгоспу, первинна парторганізація і педагогічний колектив школи 
с. семенівка – школа мала 3 навчальні кабінети, спортзал та бібліоте-
ку. Правління артілі “Червоний хлібороб”, у свою чергу, зобов’язалося 
побудувати шкільні майстерні з обробки дерева і металу, добудувати 
основне приміщення школи на 6 класних кімнат. Зазначено також, що у 
шкільні майстерні району необхідно було завезти 176 деревообробних 
верстатів, підвести електроенергію. кожній середній школі потрібно 
мати трактор у розібраному вигляді і на ходу та автомобіль17.

станом на кінець травня, за повідомленням газети “колгоспна 
правда”, в усіх середніх школах обухівського району створено вироб-
ничі бригади, за якими закріплено площі, де учні самостійно почали 
вирощувати сільськогосподарські культури18.

Всіх школах Бишівського району було створено географічні май-
данчики, крільчатники. колгоспам району школи передали понад 500 
кролів, яких учні доглядали на території шкіл19.

станом на початок червня 1959 року школи Згурівського району 
активно розгорнули ремонт своїх приміщень, створення майстерень, 
кабінетів. середовська, старооржицька, жовтнева і новооржицька 
школи розпочали ремонт шкільних приміщень, інвентаря та меблів20.

у школах Бориспільського району, крім ремонту шкіл, учнівські 
бригади також навчалися столярній та теслярній справі21.

найбільш висвітленим питанням реформування роботи школи ви-
явилося виробниче навчання. статті описували найбільші досягнення 
виробничих бригад шкіл районів київської області у виконанні постав-
лених завдань. наприклад, л. Панченко – директор середньої школи 
с. русанів – зауважував, що у 1962 році шкільна учнівська бригада ви-
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ростила високий урожай усіх культур: по 51-му центнеру кукурудзи на 
площі 8 гектарів, 50 центнерів буряків на площі 3 гектара та з кожного 
гектара – по 270 центнерів капусти22.

учнями шкіл Бишівщини протягом 1958 року вироблено у колгос-
пах більше 37 тисяч трудоднів. Вони вирощували кукурудзу на площі 
19 гектарів, посадили близько 26 тисяч декоративних і понад 10 тисяч 
фруктових дерев, лісу на площі 48 гектарів, виростили 2500 кролів, зі-
брали і здали 37 тонн металолому23.

о. лало, вчитель Пивецької семирічної школи, розповів про прак-
тичну діяльність школярів: вони посадили більше п’яти тисяч декора-
тивних і фруктових дерев на території села Пивці. також у школі була 
створена кролеферма з 30-ти кролів. набуваючи практичних навичок 
у шкільній майстерні, учні самі виготовили вулики і завезли власних 
бджіл. Вони виготовили також флюгер, дощомір, кубічний метр та інші 
прилади на географічну площадку24.

Позитивні зміни відбулися і у школах Березанського району. усі 
школи почали працювати в одну зміну. В усіх старших класах середніх 
шкіл уведене виробниче навчання. трактористів почали готувати Бе-
резанська та Войківська середні школи, спеціалістів із овочівництва – 
семенівська, жовтнева, Березанська школи, рільників – малоберезан-
ська, усівська та Войниківська школи25.

учитель восьмирічної школи с. рожни Броварського району зазна-
чав, що у кінці 8-го класу учні познайомилися з будовою електроос-
вітлювальної мережі, проведенням найпростіших електромонтажних 
робіт у житловому приміщенні, встановленням електроосвітлювальних 
приладів, складанням простих схем освітлення. Школярі дізналися, які 
прилади, матеріали та інструменти необхідні для таких робіт26.

Білоцерківська школа № 9 перейшла на виробниче навчання у 1960 
році. З цього періоду учні оволоділи професіями трьох профілів: взут-
тєвиків (на базі взуттєвої фабрики № 14), продавців промислових то-
варів (на базі універмагу) та шевців індивідуального пошиття одягу (в 
ательє мод)27.

Ці приклади свідчать про велику роботу, здійснену керівництвом 
шкіл районів київської області для поєднання зв’язку навчання школя-
рів із практичною діяльністю. 

останній напрям, що висвітлювався на сторінках періодичної пре-
си визначеного періоду, – політехнічне навчання у школах. с. Щер-
бань – директор Великодмитрівської середньої школи – у своїй статті 
зосереджував увагу на політехнічному навчанні школярів. Він заува-
жив, що педагогічний колектив приділяв серйозну увагу проведенню 
з учнями лабораторно-практичних робіт. до цього залучались учителі 
фізики, хімії, математики та інших предметів28.

у школах Бишівського району створені пришкільні майстерні, гео-
графічні та спортивні майданчики. При всіх середніх школах створені 
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майстерні з дерева та металу, при семирічних – комбіновані майстерні, 
а у початкових школах – робочі кімнати29.

Загалом про вищезазначені напрями реформування середньої шко-
ли поінформовано на сторінках періодичних газет. Єдина тема, що не 
набула достатнього висвітлення, – про недоліки швидких темпів пере-
будови школи, а також причини невідповідності встановлених вимог та 
реальних досягнень шкіл. лише одна стаття, з-поміж усіх переглянутих 
газетних видань досліджуваного періоду, намагалася окреслити недо-
ліки тогочасної освіти, серед яких: 

невідповідність виробничого навчання програмним вимогам, 
відсутність необхідної матеріальної бази 
та недбале ставлення учителів до поставлених завдань30. 
Хоча, звісно, це далеко не всі проблеми, які вирішувала тогочасна 

школа.
отже, середня освіта україни в період середини ХХ ст. зазнала зна-

чних змін у контексті суспільно-політичних і соціальних перетворень. 
Внаслідок аналізу та узагальнення періодичної преси газетного фон-
ду державного архіву київської області виокремлено основні напря-
ми реформування середньої школи, що набули висвітлення у газетних 
статтях, а саме: роль школи у житті суспільства; суть та завдання За-
кону “Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток 
системи народної освіти”; винесення обговорення Закону на широкий 
загал; етапи перебудови школи; питання матеріальної бази, виробничо-
го та політехнічного навчання у школах. Визначено, що нерозкритим 
у періодичній пресі київської області є питання недоліків реформи та 
невідповідності програм їх практичному застосуванню.
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очерчен вопрос освещения реформирования среднего образования сре-
дины ХХ ст. в украине на материалах периодической прессы, которая хранит-
ся в газетном фонде государственного архива киевской области.
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The article outlines the problem of highlighting of reform of secondary 
education of the mid of 20 century in Ukraine in the press materials stored in the 
Newspaper Fond of the State Archives of Kyiv Region.
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