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На початку 20-х років в офіційних документах проголошується 

підпорядкування моралі „нтересам класової боротьби пролетаріату” а із мети 
виховання учня повністю вилучаються завдання виховання 
загальнолюдських та культурно-національних цінностей і, натомість, 
виникають цінності виховання більшовика-комуніста, незламного борця, 
спеціаліста-колективіста. На фоні боротьби за виживання, постійного 
переслідування, збільшення кількості дітей-сиріт, ослаблення родинних 
зв’язків, заборони діяльності церкви, швидкого втілення ідей класово-
партійної боротьби пролетаріату, зникають поняття поваги, дружби, честі, 
совісті, гуманності, доброти, сумлінності. 

Для досліджуваного періоду характерно і те, що саме в цей час було 
проведено цілу низку заходів, які справили відчутний вплив на організацію 
освітньої справи в Україні. У 1921 році створено Всеукраїнську надзвичайну 
комісію для боротьби з неписьменністю. У 1922 році введено в дію „Кодекс 
законів про народну освіту”, в якому проголошувалося загальне, обов’язкове, 
спільне для обох статей безплатне навчання у профшколах і на курсах до 17 
років. Мета виховання і освіти, згідно „Кодексу”, – це створення нового 
покоління людей соціалістичного суспільства з матеріалістичним 
світоглядом, з психологією колективізму, з твердою волею, з необхідною для 
суспільства кваліфікацією, з основним завданнями − виховання фізично і 
духовно здорових і сильних громадян. 

У нормативних документах, а саме в „Декларації про соціальне 
виховання дітей” (1920 p.), „Кодексі законів про народну освіту УРСР” і в 
„Порадниках соціального виховання” (починаючи з 1921 р.) йшлося про 
„вільний розвій фізичних і психічних функцій особистості; про 
саморозвиток, самореалізацію, індивідуальну творчість, самоцінність 
дитини”. Ідея виховання з учня цілісного громадянського працівника, яка 
була характерна для вітчизняної школи 20-х років, зумовила введення 
шкільної о самоврядування. 

Одним із найбільш ранніх документів, який регламентує організацію 
навчально-виховного процесу, стало „Положення про організацію учнів в 
школі II ступеня” (прийняте колегією Наркому освіти 12 червня 1921 р.) [1]. 
У ньому йшлося про величезне значення учнівських організацій як для 
успішного будівництва нової школи, так і для соціалістичного виховання 
учнів. „Положення” на перший план висувало задачу виховання колективізму 
та організованості. Форми здійснення завдань рекомендувалися різноманітні 
(тут ми можемо спостерігати дублювання органів радянської влади): 
товариські суди, господарські та культурно-освітні комісії, санітарні комісії, 
старости класу, шкільні кооперативи, каси взаємодопомоги тощо. Разом з 
тим „Положення” попереджувало проти надмірного втручання завідувача 



школи в роботу учнівських організацій. Усі інші педагоги школи могли 
здійснювати своє керівництво організаціями лише через посередництво 
шкільно-педагогічної ради. Попри те, що „Положення” мало прогресивний 
характер, ми виділимо його недоліки, які досить значні і виявлялися у 
позбавленні вчителів права впливу на учнівські організації, фетишизація 
дитячого самоуправління, нівелювання ролі педагога. 

У 20-х роках на перший план виступає ідея самоврядування в 
учнівському колективі. Це відбувається на тлі знищення посади класних 
наставників, доглядачок. Фактично і роль вчителя стає дещо пасивною, вона 
полягає в опосередкованому керуванні тими органами самоуправління, що 
створені учнями, а також в допомозі досвідом, знаннями. 

Після аналізу архівної документації, періодичних видань 20-х років, стає 
зрозумілим, що самоврядування, з одного боку, виступало лише як потреба і 
данина моді, з іншого − як інструмент самоусунення вчителя від своїх 
обов’язків, насамперед виховних. 

Практика роботи шкіл України досліджуваного періоду довела, що 
самоврядування, не забезпечене керівництвом з боку вчителя, було 
приречене на „самоіснування”, виконувало лише адміністративну функцію. 
Це спричиняло недоліки в роботі самоврядування. Завдяки організаційним 
формам, органи самоврядування охопили невелику кількість дітей, утворився 
певний клас „керівників” в дитячому колективі. Члени активу мали велику 
завантаженість, це привчало дітей недбайливо ставитися до своїх обов’язків, 
серед них почав збільшуватися „дитячий бюрократизм”. Такий стан справ 
поставив і вчителя в негативне становище. Фактично, виховна робота школи 
занепала, та й органи дитячого самоврядування не завжди проводили 
ефективну роботу. Підтвердженням цього можуть слугувати дані „Акту 
обстеження громадсько-політичної роботи трудшколи №18 м. Миколаєва”, в 
якому зазначається: „Після обрання дитячого виконкому такий до грудня не 
працював і розпався. З 37 членів виконкому залишилося лише 4, останні від 
праці відмовилися. Громадської роботи школа не проводила. Із спостережень 
комісії між учнями існує ворожнеча, наслідків якої не було в перші часи 
роботи серед дитячих організацій. Від цього і дисципліна не на належній 
висоті. Серед дітей панує розбещеність” [2,163]. 

В актах обстеження шкіл України, визнається незадовільною організація 
виховної роботи, зазначається про кризу самоврядування, даються 
рекомендації щодо посилення роботи школи з батьками, аналізується робота 
учкомів шкіл [3,103-182]. 

Отже, діяльність шкіл України 20-х років довела, що більшість помилок 
і недоліків у роботі самоврядування трапилося від неправильно визначеної 
ролі вчителя в роботі самоврядування, від неправильних стосунків дитячих 
органів самоврядування з керівниками шкільних груп (груповодами). 

Тому в школах стихійно починають виникати посади, що значною 
мірою гарантували правильний шлях розвитку групи, роботи самоврядування 
в ній – це прикріплення одного вчителя для постійної роботи в якості 
керівника групи або груповода. 



Функції груповодів шкіл України 20-х років зводяться до того, що вони 
„повинні допомагати роботі групових учнівських організацій і через них 
проводити виховний вплив школи” [4, 94]. Разом з тим в обов’язки груповода 
входить слідкувати одночасно з черговими по класу за нормальними 
умовами роботи в ньому, на перервах одночасно з черговими на поверхах, на 
кожному поверсі, повинен чергувати груповод в час приходу дітей до школи 
і виходу їх додому. 

Насамперед цей прикріплений учитель мав відповідати перед усім 
шкільним колективом за роботу самоврядування. Він повинен був керувати 
його роботою, навчати, як треба працювати, щоб праця була корисна громаді, 
колективу. Він повинен, на думку авторів методичного посібника, стати 
порадником органів самоврядування, а також представляти „дитяче 
самоврядування на шкільній раді, і, звичайно, прикріплений учитель теж 
мусить подавати свої звіти за роботу самоврядування” [5, 28]. Разом з тим 
груповод не повинен стояти осторонь від громадського життя дітей, не 
залишати учнів безпорадними, не очікувати „самовияву” форм учнівської 
організації. Учитель-груповод повинен був рекомендувати дітям найбільш 
правильні, педагогічне обґрунтовані шляхи і форми створення 
самоуправління, спрямувати організовуючи діяльність учнів як в межах 
школи, так і в позаурочний час.  

З вищезазначеного можна констатувати занепад виховних функцій в 
діяльності груповода, а натомість пріоритет надається лише організаційним 
функціям, які він був покликаний здійснювати. 

Крім того, значне збільшення кількості шкіл та кількості учнів в них 
поставило перед державою нове завдання: збільшення кількості 
кваліфікованих вчителів-груповодів. Крім того, це зумовило появу в другій 
половині 20-х років проблем в діяльності груповодів, які виявлялись в: 

1) перевантаженості тижневими уроками та кількістю груп, що 
унеможливлювало ефективну самоосвіту та самопідготовку, знижувало 
виховний потенціал школи; 

2) низькій кваліфікації та освітньому цензу вчителів-груповодів; 
3) невисокій ефективності заходів підвищення кваліфікації вчителя-

груповода; 
4) низькій заробітній платі за виконання функцій груповода. Розглянемо 

ці проблеми конкретніше. 
Робота вчителя-груповода забирає весь час, проте в школах України 

1926-1928 років спостерігається як звичне явище перевантаження вчителів. 
Так, в матеріалах перевірки окрінспектури читаємо:.. „з 19 викладачів двоє 
мають тижневу завантаженість по 30 годин кожний, 2 – по 32 години, двоє по 
28, один – по 26, інші – від 8 до 24 годин... у школі повна ставка 
виплачується за 15 тижневих годин” [6,17]. На Бердичівщині, наприклад, 
склалася ще більш загострена ситуація, адже „перевантаженість учителів 
групами та учнями була велика – до 4-х груп й до 100 учнів на одного 
педробітника” [7,9]. 



Швидке зростання шкільної мережі в 1920-1922 роках вимагало великої 
кількості вчителів, але випускники педагогічних навчальних закладів 
становили лише незначну частину від потреби. У зв’язку з цим в школах 
змушені були приймати на роботу осіб без спеціальної педагогічної 
підготовки. 

Освітньо-виховна діяльність, участь в громадському житті країни 
ставили перед груповодами нові завдання. Отже, виникла суперечність між 
рівнем знань, підготовки та вимогами їх практичної діяльності. Саме ця 
суперечність спонукала вчителів, груповодів підвищувати свою 
кваліфікацію. 

Для прикладу проаналізуємо освітній ценз учителів. Згідно даних 
статистичного бюлетеня (по Київській губернії), лише 16% вчителів мали 
закінчену вищу освіту (в тому числі 2,1% – педагогічну), незакінчену вищу – 
4,1% (в тому числі 0,2% – педагогічну). Середня закінчена освіта була в 
56,9% від загальної кількості вчителів (22% – в тому числі педагогічна). 
Нижчу освіту і домашню мали 17,9% штатних вчителів. Проаналізувавши 
дані 1922 року, можемо зробити висновок, що лише 33,9% вчителів Київської 
губернії мали 82,1% середню та вищу освіту [8, 50]. 

На початку 20-х років „матеріальне становище учителя є надзвичайно 
тяжке”, це підтверджують архівні дані та публікації даного періоду [9, 130]. 
Розглянемо обов’язки груповода щодо організації позашкільної, позаурочної 
діяльності учнів, роботи з батьками. 

Наприкінці 20-х років більшого значення набирають школи фабрично-
заводського учнівства та селянської молоді. Завданням груповода цих шкіл 
було організовувати різні види роботи, на допомогу йому в цій справі 
приходили інструктивно-методичні матеріали стосовно форм організації 
позаурочної (позашкільної) роботи. Так, в „Бюлетені народного комісаріату 
освіти” розглядаються актуальні питання організації клубної, гурткової 
роботи з учнями. 

У практиці роботи шкіл досліджуваного періоду найпоширенішими 
формами позашкільної роботи учнів були: проведення краєзнавчих екскурсій 
(ліс, річка, село, історичні місця, музеї); участь у суботниках і недільниках; 
проведення масових спортивних ігор і походів; культпоходи учнів у села з 
доповідями, лекціями, концертами, розповсюдження газети; проведення 
вечорів відпочинку; робота добровільних шкільних товариств, Червоного 
Хреста. 

На початку 20-х років почали створюватися перші позашкільні дитячі 
установи: міські, районні, шкільні учнівські піонерські клуби в Харкові, 
Києві, Одесі, Дніпропетровську та в інших містах. 

Отже, найпоширенішими методами і формами позакласної роботи 
груповода були такі: контроль за санітарним станом приміщення класу і 
учнів, допомога групі в художньому оформленні кімнат, випуску стінних 
газет, контролювати облік відвідування занять учнями, проведення класних 
зборів; брати участь в проведенні загальношкільних учнівських зборів, 
тримати зв’язок з педрадою, допомагати діяльності хорових, драматичних, 



музичних, спортивних гуртків; стежити за роботою учнівських товариських 
судів, на засіданнях яких розглядалися факти порушення учнями трудової 
дисципліни, аморальні вчинки; проведення клубної роботи. 

 
Список використаних джерел 

1. Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки / За заг. ред. Литвинова 
С.А. – К., 1961. – С.22-26. 

2. Доповіді про акти комісій обслідування політико-виховної роботи в 
школах м. Миколаєва. – ЦДАВОВ у м. Києві, ф.166, оп.6, спр.2255, арк. 160-
163. 

3. Звіти та статистичні відомості про стан і роботу профтехшкіл 
України. – ЦДАВОВ у м. Києві, ф.166, оп.4, спр.737. 

4. Белоусов С. Организационно-педагогические вопросы и 
воспитательные задачи школы // Народное просвещение. – 1928. – №12. – С. 
89-95. 

5. Волобуїв П., Таран В. Організація дитячого колективу в трудовій 
школі (спроба методики). – X.: Держвидав України, 1929. – 186с. 

6. Глейзер М.А. Сборник действующего законодательства УССР по 
народному просвещению. – X.: Юрид. из-во Наркомпроса УССР, 1926. – 
208с. 

7. Протоколи засідання інспекторської наради при Одеській 
окрінспектурі про учбово-виховничий процес. – ЦДАВОВ у м. Києві, ф.166, 
оп. 9, спр. 182, арк. 8-11. 

8. Статистический бюллетень. – 1923. – № 4-6. – С.34-52. 
9. Буйнов А.С. Про систему народної освіти. – X.: Робітник освіти, 

Харків, 1930. – 29с. 
 


