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Подручники геогр&фн в nepiOA 
педдгогтних пошукИв тл шновлцш 

(17 — середина 30-х рок!в XX столггтя)

сновою для статт1 е недостатке 
висвклення суперечливого стану 
створення i використання шдруч- 

ник1в географа в пергад педагопчних 
пошушв та новацш (17 —  середина 30-х 
poxiB X X  ст.). Змгаи, яга вщбувались у ix 
зм1ст1 i структур!, вщображають зв’язки 
Mi ж зовш шш ми факторами (сощ альш  
та культурно-ш торичш  умови; ocbIthi 
потреби сусшльства та його педагопчш 
очшування) i навчальним предметом.

Питания створення та використання 
засоб1в навчання шгально! географ!! гад час 
означеного перюду розглядалися в пра- 
цях М. Баранського, Н. Гупана, О. Жосан, 
Л. Мельничук, С. Науменко, С. Поздняк,
I. Шоробури. Зокрема анал!з шгальних гад- 
ручник!в географа б!льш н!ж за п!вв!ковий 
пергад, включаючи означений пер!од, про- 
в!в М. Баранський [1]. Разом з тим питания, 
що стосуються анал!зу зв’язюв м1ж зов- 
HiraHiMH факторами i суперечливим станом 
створення та використання шдручнигав 
географ!'!, залишались нерозкритими.

Мета cmammi — простежити змши, 
яга в!дбувались у структур! та SMicTi шд
ручнигав географ!! т д  час педагог!чних 
noiuyKiB та новац!й (17 —  середина 30-х 
рок!в X X  ст.) на приклад! !х окремих, ха- 
рактерних зразк1в. З’ясувати передумови 
тдготовки i основн! особливосМ принци- 
пово нових навчальних книг у вигляд! 
«робочих книг», а також традицшних 
п!дручник!в розглянутого пер!оду.
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У листопад! 1917 р. ТреНм ушверса- 
лом Центрально! Ради було проголошено 
Укра!нську Народну Республ1ку (УНР) 
у межах 9 губершй (при цьому кнували 
федеративн! зв ’язки з Pociero). Напрямки 
реформи школи в УНР було накреслено в 
«Проект! едино! школи на Вкрапп», яким 
передбачалося функц1онування Ш -сту - 
пенево! 12-р!чно! школи [7]. У вересн! 
1919 р. його було розглянуто i схвалено, 
але оф!цшне затвердження вщбулося вже 
в ем!гращ!, 17 червня 1921 р.

В УРСР нову украшську систему ос- 
в!ти намагалися будувати за рокйським 
зразком. У цей час набула поширення 
тенденщя заперечення елемент!в «старо! 
школи» — оцшок, icnnTiB, завдань додому; 
в крайшх випадках заперечувався п!д- 
ручник, вчитель, класно-урочна система 
в цшому i школа як така [5, с. 13]. Шелл 
введения програм Державно! вчено! ради 
(ДВР) або «комплексних програм», якл 
будувались на основ! узагальнення всього 
навчального матер!алу, на I ступеш нав
чання було скасовано предметшеть у нав- 
чанш, а на II ступеш географ!чний матер!ал 
було розпод1лено м!ж природознавством 
i сусп!л.ьствознавством. Але фактично в 
багатьох школах кра!ни географ!ю продов- 
жували викладати як самостшний предмет. 
М. Баранський писав: «...змши в установках 
шгально! географ!! у зв’язку з револющею 
в!дбулися, як i в ус!й освН!, виключно pisra, 
i надал! pi установки, аж до постанови вщ



15 травня 1934 «Про викладання геогра
фа...», змшювалиея не раз i вельми сильно, 
причому разом з установками змшювалиея 
навчальш плани, программ» [1, с. 335]. В той 
же час у навчальний процес почали широко 
впроваджувати краезнавчий принцип (екс- 
курсп в природу i на виробництво, спосте- 
реження за об’ектами i явищами природи), 
а також придшяти значну увагу виконанню 
практичних завдань, в тому числ! у вигляд1 
посильно! трудово! д1яльность

Ш ошуки у засадничих положениях i 
зм1ст1 осв1ти в1добразились на ос- 
новних засобах навчання. Хоча спо- 
чатку переважали традицшш гадручники, 

але HOBi методи навчання (зокрема метод 
проекНв i лабораторно-бригадний метод) 
призвели до того, що ix замшювали «робочи- 
ми книгами», «журналами-шдручниками», 
«бюлетенями», «газетами-п1дручниками», 
«розсипними тдручниками» тощо [6].

1де! фундатора укра!нсько! нацюналь- 
Hoi географИ С. Рудницького про викладан
ня предмета, висловлеш ним на початку XX 
ст., знайшли свое вщображення у роботах 
«Початкова географ1я Укра!ни» (1919) та 
«Основи землезнання Украши» (1924). Вони 
мали традищйну структуру розподьлу ма- 
тер1а.лу, а в змгаН науковють поеднувалась 
з доступтстю. Кожна з цих книг почина
лась пристраеним описом Украши, в якому 
вщчувалась велика любов автора до свое! 
батьювщини, яку вш прагне передати чита- 
чам i переконати !х у необхщносН газнати i 
любити pi дну землю [3].

У 1919 р. вийшла друком «Коротка гео- 
граф1я Украши» В. Шстяювського. У шд- 
ручнику, який побудовано за традищями, 
що склались в попереднш перюд, давалась 
г'рунтовна географ1чна характеристика 
Украши. Цшною була i значна кшьгасть 
карт, представлена у ньому [8]. Свою роботу 
В. Шстямвський пост1йно доопрацьовував, 
i вона витримала дев’ять видань.

В шдручнику доктора географ1чних 
наук, професора, а з 1926 р. —  ректо
ра Кам’янець-П одш ьського 1нституту 
народно! освИи В, Гериновича «Основи 
географп» в традицш ному стил1 було 
розглянуто питания загально! географИ,

але мктився i матер1ал про Украшу, на- 
приклад про !! Грунти. Апарат оргаюзацп 
засвоювання включав запитання i завдан- 
ня, наведен! п1сля кожного параграфа. 
Недол1ком п1дручника В. Гериновича була 
вщ суттсть !люстративного матер!алу [6].

Видатний укра!нський статистик та 
економшо-географ, академш Укра!нсько! 
академП наук К. Воблий тдготував гад- 
ручник «Економачна географ1я Укра!ни», 
який витримав плеть видань. Ощнку пер
га ому виданню дав М. Баранський. 3 суто 
професшно! сторони вона була достатньо 
об ’ективною, зокрема зазначалоеь, що 
«книга зроблена з повним i глибоким знан
иям фактичного матер1алу i дуже добре 
викладена» [1, с. 373]. Однак з шшого боку 
у рецензп проявились за1деолопзован!сть 
вщомого вченого. Так, М. Баранський вис- 
ловив здивування, що, хоча «книга вийш
ла в 1919 р., проте про Велику Жовтневу 
соц!ал1стичну револющю в нй! Hi слова не 
говориться...» [1, с. 373].

За виданням 1930 р. в шдручнику було 
розглянуто статистичш методи, територпо 
та населения Украши, географпо с1ль- 
ськогосподарських промисл1в, прничо! 
промисловост1, обробно! промисловосН, 
транспорту, торпвл1. В основному текси 
автор ш ироко використовував порзв- 
няльно-географ1чний метод, поеднував 
доступн1сть викладу з анал1зом та узагаль- 
неннями. В шдручнику багато картосхем, 
таблиць, д1аграм, як1 не тшьки 1люструють 
теоретичн1 викладки, а й е джерелом для 
анал1зу. В к1нц:с окремих роздипв автор 
пропонуе запитання р1зного р1вня склад- 
ност1 «для самостй'шо! пращ» [2].

1фунтовним i великим за обсягом був 
«Початковий курс географ1!» Г. 1ванова, 
який складався з трьох частин (початковий 
курс географп; Азгя, Африка, Америка й 
Австрал1я; Свропа). Анал1зуючи його змют, 
С. Науменко звернула увагу на те, що вш 
мало в1др1знявся в!д «Начального курса 
географии» того ж автора, який видавався 
до революцп також в трьох частиках. Але 
перша частина, на вщмшу Bifl рос1йського 
видання, мостила 1нформащю про Украшу 
[6]. Шдручник шюстровано 93 малюнками.
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Серед запитань i завдань, як! вмщено як 
теля кожно1 теми, так i в основному текста, 
е так1, що мали на мет! залучити учн!в до 
активного тзнання свое1 мкцезоста.

Друга i третя частини роботи Г. 1ва- 
нова розпов!дали про природу, на
селения i господарство частин евтау. 
Причому за традищями, що склались в 

дореволюцшний пер1од, !х описи вм1ще- 
но у двох частинах: загальному та огляд! 
краш i територш, Також за традищею ix 
план комплексний, вш включае вщомоста 
про м!сцеположення TepnTopi'i, i'i рельеф, 
кл!мат, води, рослинн1сть, тваринний 
евп', населения, його побут i господарську 
д!яльшсть. В шнщ третьо! частини вмпце- 
но додатков! таблищ. Кожна з них скла- 
далась з цифрових даних, яю характери- 
зували географ!чн! об’екти (наприклад, 
площу й чисельшсть населения кра!н), та 
завдань до них, наприклад: «накреелтаь 
д1аграму», «пор!вняйте» тощо [4, с. 173- 
179]. Тобто в пщручнику передбачалась 
робота з цифровими даними таблиць, що 
вказуе на пщвищену увагу до завдань 
практично! спрямованоста.

С. Науменко зазначае, що зм1ст «Почат- 
ково! географ!! i елементав краезнавства» 
П. Постоева й Ф. Федюченка вщр!знявся вщ 
змгету гпдручника Тванова. В ньому були 
вщеутш описи частин евггу, кра'!н i тери
торш (кр!м Украши). В робота 9 роздпнв: I 
розд!л —  «Земля, на якш ми живемо»; II — 
«Про форму Земл!»; III —  «Поверхня земл!»; 
IV —  «Поверхня води»; V —  «Життя моря»; 
VI — «Шдземш води»; VII —  «Атмосфе
ра»; VIII — «Короткий огляд земно! кул! по 
карта»; IX —  «Короткий огляд Украшсько! 
Радянсько! Сощалштично! Республ!ки» 
[6]. Останн!й розд!л мктив комплексну 
шформащю про географпо УСРР, а саме 
про поверхню, в!три, води, pinrcn, рослини, 
тварини, населения, промислов!сть, транс
порт, пол!тичний устрш та адм!н!стративний 
подал. В шших роздшах розглядались тальки 
питания загально! географ!!.

Як ! п!дручник 1ванова, «Початкова 
географ!я i елементи краезнавства» вклю
чала додатковий текст, шюстративний ма- 
Tepian, карти та апарат оргашзацп засво-

ювання. Запитання i завдання творчого i 
репродуктивного характеру об’еднувались 
У рубрики: «Запитання», «Запитання, 
спостереження» i «Запитання, спостере- 
ження, вправи», як! розмщувались майже 
тел я  кожного параграфа [6].

I. Ш оробурою розглянуто шдручник 
географп для 5 класу Л. Синицького, 
С. Соколова, В. Кам’янецького. Досл!дниця 
зазначае, що на вщмшу вщ шших робочих 
книг, цей гпдручник не мав ш контроль- 
них запитань, Hi практичних завдань. 
Шдручник перезидавався в Украш! без 
жодно! карти. В той же час в ньому було 
багато орипнальних рисунюв, створених 
спец!ально для даного видання [8].

яд п!дручник!в Л. Синицького про- 
IU  анал!зовано М. Баранським. Роз- 

глядаючи роботу «География. Ра
бочая книга для седьмого года обучения» 
(1930), дослщник зазначив, що виклад у 
шй «дуже простий i зрозумший, як у Bcix 
тдручниках Синицького... Шдр>учник доб
ре !люстрований, в ньому на 278 сторшки 
припадае 92 малюнка, 65 кар>тосхем i 4 
д!аграми; карти np)0CTi, не переобтяжеш, 
малюнки добре тд!браш » [1, с. 400]. Дал1 
рецензент зупинився на використанн! 
автором назви «робоча книга». Його м!р- 
кування дають нам уявлення про в!дм!н- 
HocTi видань si шк!льно! географ!!, як! 
були поширеш в пер!од захоплення «ла- 
бораторним планом» i «самостшною робо- 
тою» учн!в вщ традищйного пщручника 
попереднього пер!оду. Анал!з показав, 
що основш недолши робочих книг М. Ба- 
ранський бачив у вщсутноста матер!ал!в, 
яю б забезпечували формувакня системи 
знань i3 шк!льно! географ!!; у «надм!рн!й 
кшькоста завдань», що передбачали само- 
стайну роботу (в тому числц з картою) та 
неможливкть виконання багатьох з них; 
у перевантаженоста завданнями, як1 мали 
на мета унаочнення цифрових даних за 
допомогою д!аграм i картод!аграм; у роз- 
м!щенн! запитань i завдань на початку, 
а не в шнщ теми (глави), тобто до викла- 
ду навчального матер!алу. В той же час 
обов’язковим елементом таких робгг був 
достатньо досконалий апарат оргашзацп
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засвоювання, включались додатки, при- 
дьлялась увага краезнавчим матер1алам.

В 1929 р. вийшов пщручник «Начальный 
курс общей географии. Рабочая книга для 
пятого года обучения» Г, 1ванова. М. Ба- 
ранський в1д значив, що в пор1внянш i3 доре- 
волюцшними виданнями, обсяг гадручника 
пом1тно збшьшено. Найбшыл важлива зшна 
в його структур! вщбулась в результат! 
перенесения ближче до початку (теля тре
тьего роздшу) ведомостей з математично! 
географп. Разом с тим основна установка 
автора —- дата початковий курс загально! 
географ!! в можливо бшыи доступному для 
молодшого вшу вигляд! збереглась; зберег- 
лась i загальна структура книги [1, с. 415]. 
Таким чином, незважаючи на назву «робоча 
книга», даний пщручник було створено за 
традициями попереднього пер1оду.

Для створення засоб1в навчання геогра
фп розглянутий перюд виявився супереч- 
ливим. Для нього було характерне критичне 
сприйняття рашше сформованих традицш 
стосовно розумшня сутност! найважлив!- 
ших засоб1в, недооцшка !х функцюнального 
значения.

Досл1дження пщручнигав даного пе- 
рюду показало, що вони мали суттев! в!д- 
мшност! у завданнях, яга виршувались, а 
також у зм!ст1 та структур!. Вщхщ в1д тра
дищй п!дручникотворення i активт пошуки 
нових форм основного засобу навчання, 
зокрема, призв1в до появи «робочих книг». 
1х основний 3MicT мав на меН не сформу- 
вати систематичн! знания, а актив!зувати 
шзнавальну д1яльшсть учн!в. В цих засо- 
бах простежувалось намагання вщшти в1д 
книжного навчання до реального життя на 
основ! краезнавчого принципу. ГД тдручни- 
ки повишп були забезпечити використання 
в навчальному процей нових метод!в нав
чання, з !х основними !деями (педоцент
ризм, комплексне навчання, спрямування 
на безпосередне сприйняття дшсносН та 
активну практичну д1яльн!сть з !! вив- 
чення). Частина з цих засоб!в була значно 
перевантажена запитаннями i завданнями.

В б!льшост! традицшних пщручнигав 
збер1гались педходи щодо зм1сту, струк
т у р у  комплексних опишв, доступност!

викладу. Кращ! зразки мали досить ви- 
сокий науково-географ!чний та методич- 
ний р!вень, в них були представлен! Bci 
основы! елементи тдручника включно з 
позатекстовими.

У подальших дослщженнях необх!дно 
розглянути першдизащю icropi! створен
ня засоб1в навчання географ!!.
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