
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

КУЩОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

УДК 37.091.Топоров (477.73) (043.5) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ТА ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ АДРІАНА МИТРОФАНОВИЧА ТОПОРОВА (1915-1984 рр.) 

 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

01 Освіта/Педагогіка 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 

_____________________Т. О. Кущова 

 

Науковий керівник Якименко Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

професор  

 

 

 

 

Миколаїв – 2021 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Кущова Т. О. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька 

діяльність Адріана Митрофановича Топорова (1915–1984 рр.). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія 

педагогіки». – Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського, Миколаїв, 2021. 

У роботі висвітлено результати історико-педагогічного дослідження 

педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької діяльності Адріана 

Митрофановича Топорова (1915–1984 рр.) 

Реформування й розвиток національної системи освіти має засновуватись 

на кращих вітчизняних і світових зразках педагогічної науки та практики, що 

актуалізує значення історико-педагогічних досліджень персоналій визначних 

педагогів, до яких, зокрема, відноситься Адріан Митрофанович Топоров (1891–

1984 рр.), педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність якого, 

у зв’язку з її унікальністю, потребує поглибленого наукового аналізу, 

систематизації та відродження в сучасних умовах реформування української 

освіти.  

У дисертації системно досліджено й цілісно проаналізовано зміст 

основних педагогічних ідей та напрями громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова у 1915–1984 рр. у контексті вітчизняного історико-

педагогічного дискурсу. Схарактеризовано андрагогічний підхід у педагогічній 

діяльності А. М. Топорова та розкрито його концептуальні засади. Розкрито 

стан упровадження педагогічних ідей А. М. Топорова в умовах сьогодення та 

актуалізувано значення його педагогічної спадщини в контексті 

реформування сучасної української освіти.    

Об’єкт дослідження – педагогічна спадщина та громадсько-

просвітницька діяльність Адріана Митрофановича Топорова у контексті 
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вітчизняного історико-педагогічного дискурсу. Предмет дослідження – 

формування та зміст педагогічних ідей та напрямів громадсько-просвітницької 

діяльності Адріана Митрофановича Топорова у 1915–1984 рр. у контексті 

суспільно-політичних і соціально-культурних передумов розвитку педагогічної 

освіти в Україні.  

Мета дослідження полягає у здійсненні цілісного аналізу змісту 

педагогічної спадщини і напрямів громадсько-просвітницької діяльності 

Адріана Митрофановича Топорова та актуалізації їх значення в контексті 

реформування сучасної української освіти. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній 

історико-педагогічній науці системно досліджено й цілісно проаналізовано 

зміст основних педагогічних ідей та напрями громадсько-просвітницької 

діяльності А. М. Топорова у 1915–1984 рр. у контексті вітчизняного історико-

педагогічного дискурсу; з’ясовано суспільно-політичні та соціально-культурні 

передумови й чинники становлення А. М. Топорова як педагога, просвітителя і 

громадського діяча; розроблено й науково обґрунтовано авторську 

періодизацію життєвого шляху (1891–1984 рр.) та основні етапи формування 

педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької діяльності Адріана 

Митрофановича Топорова у 1915–1984 рр: І період (1891–1914 рр.) – 

формування особистості А.М. Топорова та професійно-педагогічне 

становлення: перший етап (1891–1904 рр.); другий етап (1905–1907 рр.); третій 

етап (1908–1914 рр; ІІ період (1915–1936 рр.) – педагогічна та громадсько-

просвітницька діяльність: перший етап (1915–1931 рр.); другий етап (1932 –

1936 рр.); ІІІ період (1937–1947 рр.) – ув’язнення та відбування покарання в 

гулагівських таборах під час сталінських репресій; ІV період (1948–1984 рр.) – 

громадсько-просвітницька діяльність в Україні: перший етап (1948–1960 рр.); 

другий етап (1961–1984 рр.). 

Виявлено і схарактеризовано зміст педагогічних ідей і напрями 

громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова в сучасній педагогічній 

науці та практиці крізь призму виховання національної гідності, патріотизму й 
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активної громадянської позиції молодого покоління;  розкрито стан 

упровадження педагогічних ідей А. М. Топорова в умовах сьогодення та 

актуалізовано значення його педагогічної спадщини  як вагомого чинника 

виховання національної гідності, патріотизму, активної громадянської позиції 

молодого покоління.    

До наукового обігу введено невідомі й маловідомі документи, історичні 

факти та відомості, що базуються на архівних матеріалах – 102 справи з 

архівосховищ України й інших країн у визначених хронологічних межах, 25 з 

яких використано вперше (Державний архів Миколаївської області, Ф. Р–2852.; 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею (Д-5697, Д-7954, Д-10355, Д-

12609, Д-13877, Д-26987, Д-31743); Миколаївського обласного краєзнавчого 

музею (Д-5697, Д-7954, Д-10355, Д-12609, Д-13877, Д-26987, Д-31743); ДААК 

(Державного архіву Алтайського краю (ф. Р-1142); розширено джерельну базу 

дослідження через використання матеріалів із сімейного архіву А.М.Топорова, 

що дозволило відтворити малодосліджені аспекти педагогічної спадщини та 

громадсько-просвітницької діяльності  А. М. Топорова,  її впливу на освітні 

процеси ХХ  століття. Подальшого розвитку набуло висвітлення джерельної 

бази дослідження педагогічної персоналії в історії вітчизняної педагогіки та ідей 

актуалізації педагогічної спадщини А. М. Топорова як представника науково-

педагогічної думки ХХ століття в контексті сучасного реформування 

національної системи освіти в Україні.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що сформульовані висновки 

й основні положення дослідження збагачують історико-педагогічні знання, 

теорію й методику виховної роботи з дітьми, сприятимуть усвідомленню 

педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова 

й можуть бути використані у підготовці узагальнювальних історико-

педагогічних праць із історії української педагогічної думки, підручників і 

науково-методичних посібників із історії педагогіки, у підготовці лекційних, 

практичних занять та спецкурсів із дисциплін педагогічного циклу в закладах 

вищої освіти, а також у початковій школі, в системі інклюзивної освіти, 
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зокрема, у методиці навчання читання, написанні літературних творів, в 

застосуванні голосних читань у викладанні мови і літератури, системі 

художньо-естетичного розвитку, в організації позакласної та позашкільної 

роботи, у сімейному вихованні; в удосконаленні підготовки вчителів початкових 

класів, учителів-філологів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Практичне значення результатів дисертації щодо андрагогічного підходу 

А. М. Топорова визначається також можливістю їх використання в 

університетах третього віку, в геріатричних закладах та у системі освіти 

впродовж життя. 

Проведене дослідження дозволило окреслити перспективні напрями 

подальших наукових досліджень педагогічної спадщини громадського діяча і 

педагога й відкриває нові можливості актуалізації педагогічних надбань 

А. М. Топорова у контексті інклюзивного навчання, освіти дорослих, під час 

підготовки та вдосконалення педагогічних працівників. 

Ключові слова: Адріан Митрофанович Топоров, педагогічна спадщина, 

педагогічні ідеї, громадсько-просвітницька діяльність, особистісно орієнтований 

дитиноцентричний підхід у навчанні, інтегрований підхід у навчанні і 

вихованні, андрагогічні принципи навчання дорослих, періоди, етапи. 

 

ABSTRUCT 

 

Kushchova T. O. Pedagogical heritage and public and educational activities of 

Adrian Mitrofanovich Toporov (1915–1984). – Qualifying scientific work on the 

rights of manuscripts. 

Ph. D. thesis for a Candidate of Pedagogical Sciences Degree (Doctor of 

Philosophy), specialty 13.00.01 «General Pedagogics and History of Pedagogy» (01 

Education / Pedagogy). – Mykolaiv V.O. Sukhomlinskyi National University, 

Mykolaiv, 2021. 

The dissertation systematically researches and comprehensively analyzes the 

content of the main pedagogical ideas and directions of public and educational 
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activities of A.M. Toporov in 1915–1984 in the context of the domestic historical and 

pedagogical discourse. The andragogical approach in the pedagogical activity of A.M. 

Toporov is characterized and its conceptual bases are revealed. The state of 

introduction of pedagogical ideas of A.M. Toporov in the conditions of the present is 

revealed and the value of his pedagogical heritage in the context of reforming of 

modern Ukrainian education is actualized. 

The object of research is the pedagogical heritage and public-educational 

activity of Adrian Mitrofanovich Toporov in the context of the domestic historical and 

pedagogical discourse. The subject of research is the formation and content of 

pedagogical ideas and directions of public and educational activities of Adrian 

Mitrofanovich Toporov in 1915–1984 in the context of socio-political and socio-

cultural preconditions for the development of pedagogical education in Ukraine. 

The purpose of the study is to conduct a holistic analysis of the content of 

pedagogical heritage and areas of public education of Adrian Mitrofanovich Toporov 

and update their importance in the context of reforming modern Ukrainian education. 

The dissertation discloses pedagogical ideas and directions of public and 

educational activity of A. M. Toporov by researching his pedagogical and public and 

educational activities in ―May morning‖ commune and other educational institutions 

of the RSFSR (1908–1937) and in Ukraine (1948–1984).  

The scientific novelty of the research is that for the first time in the national 

historical-pedagogical science the basic pedagogical ideas and social and educational 

activity of A. M. Toporov were comprehensively studied and systematized in the 

context of socio-economic and socio-cultural prerequisites of 1981–1984. 

The scientific novelty of the study is that for the first time in the domestic 

historical and pedagogical science the content of the main pedagogical ideas and 

directions of public educational activity of A.M. Toporov in 1915–1984 in the context 

of the domestic historical and pedagogical discourse was systematically researched 

and integrally analyzed; the socio-political and socio-cultural preconditions and 

factors of formation of AM.. Toporov as a teacher, educator and public figure are 

clarified; developed and scientifically substantiated the author's periodization of life 
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(1891-1984) and the main stages of formation of pedagogical heritage and social and 

educational activities of Adrian Mitrofanovich Toporov in 1915-1984: I period (1891-

1914) - the formation of A.M . Toporov's personality  and his professional 

pedagogical formation: the first stage (1891–1904); the second stage (1905–1907); the 

third stage (1908–1914; the second period (1915–1936) - pedagogical and public-

educational activity: the first stage (1915–1931); the second stage (1932–1936); the 

third period (1937– 1947) - imprisonment and serving a sentence in the Gulag camps 

during Stalin's repressions, IV period (1948-1984) - public and educational activity in 

Ukraine: the first stage (1948-1960), the second stage (1961 –1984). 

The content of pedagogical ideas and directions of public and educational 

activity of A.M. Toporov in modern pedagogical science and practice through the 

prism of education of national dignity, patriotism and active civil position of young 

generation are revealed and characterized; the state of introduction of pedagogical 

ideas of A.M. Toporov in the conditions of the present is opened and the value of his 

pedagogical heritage as an important factor of education of national dignity, 

patriotism, active civil position of the young generation is actualized. 

Unknown and little-known documents, historical facts and information based on 

archival materials were introduced into scientific circulation - 102 cases from archives 

of Ukraine and other countries within certain chronological limits, 25 of which were 

used for the first time (State Archives of Mykolaiv region, FR-2852. ; Nikolaev 

regional museum of local lore (F-5697, F-7954, F-10355, F-12609, F-13877, F-26987, 

F-31743); Nikolaev regional museum of local lore (F-5697, F-7954, F- 10355, F-

12609, F-13877, F-26987, F-31743), SAAT (State Archives of the Altai Territory (f. 

R-1142); expanded the source base of the study through the use of materials from the 

family archive of A.M. Toporov, which allowed to recreate the little-studied aspects 

of pedagogical heritage and public-educational activity of AM.. Toporov, its influence 

on educational processes of the XX century. M. Toporova as a representative of 

scientific and pedagogical thought of the twentieth century in the context of modern 

reform of the national education system in Ukraine. 
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The practical significance of the work is that the formulated conclusions and 

main provisions of the study enrich historical and pedagogical knowledge, theory and 

methods of educational work with children, promote awareness of pedagogical 

heritage and public education of A..M Toporov and can be used in the preparation of 

generalizing historical -pedagogical works on the history of Ukrainian pedagogical 

thought, textbooks and scientific-methodical manuals on the history of pedagogy, in 

the preparation of lectures, practical classes and special courses on disciplines of the 

pedagogical cycle in higher education institutions, as well as in primary school, 

inclusive education, in particular, in methods of teaching reading, writing literary 

works, in the use of reading aloud in the teaching of language and literature, the 

system of artistic and aesthetic development, in the organization of extracurricular and 

extracurricular activities, in family education; in improving the training of primary 

school teachers, teachers of philology in the system of postgraduate pedagogical 

education. 

The practical significance of the results of the dissertation on the andragogical 

approach of AM Toporov is also determined by the possibility of their use in 

universities of the third age, in geriatric institutions and in the lifelong learning 

system. 

The study allowed to outline promising areas of further research on the 

pedagogical heritage of public figures and teachers and opens new opportunities for 

updating the pedagogical achievements of A.M. Toporov in the context of inclusive 

education, adult education, training and development of teachers.  

Keywords: Adrian Mitrofanovych Toporov, pedagogical heritage,pedagogical 

ideas,public and educational activities, personally oriented child  centered approach in 

teaching, integrated approach in education and upbringing, andragogic principles in 

adult training, periods, stages. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. В умовах реформаційних процесів в Україні 

та складних соціально-політичних тенденцій, викликів та змін спостерігається 

значна увага до історико-педагогічних проблем, серед яких збереження та 

відродження вітчизняного педагогічного здобутку набуває пріоритетного 

значення у формуванні засад національної освіти та українського шкільництва. 

Важливою передумовою розширення і поглиблення сучасної вітчизняної 

педагогічної думки є постійний науковий пошук, дослідження маловідомих, 

водночас вельми значущих для сучасної педагогічної теорії і практики освітніх 

феноменів, що спричиняє зростання наукового інтересу до історичних 

персоналій. У зв’язку з цим, необхідно зазначити, що у вітчизняній історико-

педагогічній науці поки що залишаються прогалини у дослідженні педагогічної 

спадщини та громадсько-просвітницької діяльності співвітчизників, які в 

історичному минулому своїми теоретичними узагальненнями і практичною 

діяльністю здійснили значний внесок у розвиток педагогічної думки і системи 

освіти України.  

Постать Адріана Митрофановича Топорова (1891–1984 рр.), педагогічна 

спадщина та громадсько-просвітницька діяльність якого, незважаючи на 

історичну віддаленість, залишається важливим джерелом для наукових 

досліджень та професійних пошуків сучасних педагогів і діячів громадсько-

просвітницької сфери. Його педагогічні ідеї щодо гуманізації навчально-

виховного процесу в школі, мають непересічне значення для реформування 

сучасної системи освіти в Україні. А. М.   Топоров усім своїм життєвим 

прикладом, ставленням до учительської професії, педагогічними і 

просвітницькими здобутками, своєю активною громадянською позицією і 

донині виступає взірцем для прийдешніх поколінь, заслуговує вшанування та 

наслідування. Означене актуалізувало необхідність ретроспективного аналізу 

історичних віх становлення і розвитку педагогічних ідей та громадсько-

просвітницької діяльності А. М.  Топорова, їх осмислення з метою усвідомлення 
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сутності використання його позитивного досвіду в контексті сучасної 

української освіти. 

А. М. Топоров усім своїм життєвим прикладом, своїм ставленням до 

учительської професії, педагогічними і просвітницькими здобутками, своєю 

активною громадянською позицією і донині виступає взірцем для прийдешніх 

поколінь, заслуговує вшанування та наслідування. Означене актуалізувало 

необхідність ретроспективного аналізу історичних віх становлення і розвитку 

педагогічних ідей та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова, їх 

осмислення з метою усвідомлення сутності використання його позитивного 

досвіду в контексті сучасної української освіти. 

Важливим підґрунтям для розв’язання окресленого завдання слугують 

науково-теоретичні напрацювання з проблем педагогічної персоналістики, 

історії розвитку національної педагогічної думки, освіти та шкільництва 

науковців: О. Адаменко, Л. Березівської, Л. Бондар, Н. Гупана, В. Майбороди, 

В. Мосіященка, Н. Побірченко, Н. Сейко, С. Сисоєвої, Т. Степанової, 

О. Сухомлинської, Т. Усатенка та ін. Водночас існує чимало наукових розвідок, 

які торкаються окремих аспектів педагогічної спадщини та просвітницької 

діяльності А. М. Топорова, зокрема це: І. Акімова (педагогічна та громадсько-

просвітницька діяльність А. М.  Топорова в архівних фондах особистого 

походження), М. Богданович (персоналія А. М.  Топорова як просвітителя і 

бібліофіла), В. Бочковська (громадсько-просвітницька діяльність 

А. М.  Топорова в контексті історії розвитку мистецької освіти), П. Костенков, 

В. Петренко (особистість А. М.  Топорова як видатного педагога), І. Плеханова 

(роль громадсько-просвітницької діяльності А. М.  Топорова у становленні та 

розвитку літературного процесу), О. Горянін, Є. Орєховська, І. Троцюк 

(педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність А. М.  Топорова в комуні 

«Майское утро» в контексті дослідження традицій свободи і власності, історії 

самоврядування, автономних громад), П. Виходцев, М. Корнієнко, І. Кузнецов 

(досвід педагогічної діяльності А. М.  Топорова з дорослими щодо вивчення 

запитів масового читача), Є. Мірошниченко (громадсько-просвітницька 
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діяльність А. М.  Топорова у Миколаєві), Т. Пересунько (відображення 

педагогічних ідей А. М.  Топорова в його епістолярії), Л. Степаненко 

(впровадження педагогічних ідей А. М.  Топорова у сфері мистецької освіти), 

П. Стиров (педагогічний талант А. М.  Топорова як учителя літератури), 

В. Трушкін (роль просвітницької діяльності А. М. Топорова у розвитку 

літературного процесу Сибіру 1920 – 1930-х років), М. Фаршатова (педагогічні 

методи А. М.  Топорова у розвитку літературно-творчих здібностей учнів) та ін. 

Означені наукові розвідки творчої біографії освітянина та громадського діяча 

довели, що вивчення життя і педагогічної спадщини А. М.  Топорова у 

взаємозв’язках із конкретними суспільно-політичними умовами його діяльності 

становлять значний потенціал для розвитку сучасної освіти та українського 

шкільництва зокрема. 

Водночас історіографічний огляд наукової літератури та аналіз праць 

наведених вище авторів дозволяє стверджувати про фрагментарність вивчення 

змісту педагогічної спадщини і напрямів громадсько-просвітницької діяльності 

А. М.  Топорова та відсутність  цілісного історико-педагогічного дослідження 

проблеми. Адже поза увагою дослідників досі залишилися документи, історичні 

факти та відомості, що базуються на архівних матеріалах та надають можливість 

відтворити малодосліджені аспекти його педагогічної і громадсько-

просвітницької діяльності, а відповідні публікації у періодичних виданнях 

переважно мають публіцистичний описовий характер та здебільшого не містять 

системного наукового аналізу.  

Актуальність дослідження підсилюється низкою суперечностей, зокрема 

між: 

– потребою сучасної історико-педагогічної науки у вивченні та 

врахуванні позитивного досвіду визначних вітчизняних педагогів і громадських 

діячів у розбудові національної освіти й шкільництва та фрагментарністю його 

переосмислення й застосування у наш час;  

– значущістю творчого доробку А. М.  Топорова у застосуванні 

дитиноцентричного підходу, забезпеченні розумового розвитку і морального й 
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художньо-естетичного виховання дітей та недостатністю наукових досліджень 

щодо його впровадження в умовах розвитку й реформування вітчизняної 

педагогічної освіти; 

– усвідомленням необхідності використання педагогами передового 

андрагогічного досвіду А. М.  Топорова у проведенні голосних читань для 

дорослих та відсутністю теоретико-методологічного обґрунтування 

можливостей його використання в сучасній системі навчання дорослих та освіти 

впродовж життя; 

–  потребою в узагальненні й обґрунтуванні напрямів і форм відродження 

педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької діяльності 

А. М.  Топорова та фрагментарністю і спорадичністю діяльності закладів освіти 

і культури у даному аспекті. 

Актуальність означеної проблеми і водночас її недостатнє вивчення в 

контексті історико-педагогічного дикурсу, значущість постаті А. М. Топорова та 

важливість застосування його творчого педагогічного доробку в системі 

вітчизняної педагогічної освіти, а також необхідність подолання виявлених 

суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Педагогічна 

спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Адріана 

Митрофановича Топорова (1915–1984 рр.)». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано у межах наукової теми кафедри початкової 

освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

«Становлення та розвиток професійної освіти на Миколаївщині в ХІХ столітті» 

(державний реєстраційний номер 0113U001014). Тему дисертаційного 

дослідження затверджено вченою радою Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського (протокол № 05/11-12 від 

21.03.2012 р.) й узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у 

галузі освіти, педагогіки і психології Національної академії педагогічних наук 

України (протокол № 4 від 24.04.2012 р.) з уточненням (лист № 1032 від 

21.10.2019 р.). 
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Мета дослідження полягає у здійсненні цілісного аналізу змісту 

педагогічної спадщини і напрямів громадсько-просвітницької діяльності 

Адріана Митрофановича Топорова та актуалізації їх значення в контексті 

реформування сучасної української освіти. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. На підставі аналізу джерельної бази дослідження та історіографії 

персоналії Адріана Митрофановича Топорова з’ясувати передумови й чинники 

його становлення як педагога, просвітителя і громадського діяча.  

2.  Розробити й науково обґрунтувати періодизацію життєвого шляху та 

основні етапи формування педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької 

діяльності Адріана Митрофановича Топорова у 1915–1984 рр. 

3. Виявити і схарактеризувати зміст педагогічних ідей та напрями 

громадсько-просвітницької діяльності Адріана Митрофановича Топорова. 

4. Розкрити стан упровадження педагогічних ідей Адріана 

Митрофановича Топорова в умовах сьогодення та актуалізувати значення 

його педагогічної спадщини в контексті реформування сучасної української 

освіти.    

Об’єкт дослідження – педагогічна спадщина та громадсько-

просвітницька діяльність Адріана Митрофановича Топорова у контексті 

вітчизняного історико-педагогічного дискурсу. 

Предмет дослідження – формування та зміст педагогічних ідей та 

напрямів громадсько-просвітницької діяльності Адріана Митрофановича 

Топорова у 1915–1984 рр. у контексті суспільно-політичних і соціально-

культурних передумов розвитку педагогічної освіти в Україні.  

Досягнення поставленої мети і завдань дослідження зумовило 

застосовування комплексу методів наукового пошуку: загальнонаукові методи 

(аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація) – для послідовного вивчення 

соціально-політичних та культурно-історичних передумов становлення 

А. М.  Топорова як педагога і просвітителя, узагальнення і систематизації 

публікацій про його педагогічні та громадсько-просвітницькі здобутки; 
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конкретнонаукові методи історико-педагогічного пошуку, серед яких 

виокремлюємо конкретно-історичний та логіко-історичний для з’ясування умов 

розвитку педагогічної майстерності та набуття досвіду громадсько-

просвітницької діяльності А. М.  Топорова у досліджуваний період; порівняльно-

синхронний метод для аналізу та порівняння педагогічних ідей та досвіду 

громадсько-просвітницької діяльності А. М.  Топорова в контексті культурно-

виховного ідеалу, системи педагогічних цінностей і орієнтирів, змісту освіти й 

умов освітнього процесу відповідно до ідеологічних і аксіологічних традицій в 

означених хронологічних межах; порівняльно-діахронний для аналізу 

педагогічної спадщини А. М.  Топорова у порівнянні з досвідом відомих 

українських педагогів відповідного періоду, а також щодо відродження 

педагогічних ідей і громадсько-просвітницької діяльності А. М.  Топорова в 

контексті реформування сучасної української освіти; історико-соціологічний 

метод для відбору, класифікації та періодизації історичних фактів, що 

характеризували і складали соціальний контекст життя, педагогічної і 

громадсько-просвітницької діяльності А. М.  Топорова; пошуково-

бібліографічний метод для здійснення пошуку, систематизації та класифікації 

книг, статей, рукописів та інших літературних матеріалів А. М.  Топорова, 

архівних і музейних матеріалів, наукових праць, публікацій у засобах масової 

інформації, кіно- і фотодокументів, артефактів, які віддзеркалювали життєвий 

шлях, педагогічну спадщину та громадсько-просвітницьку діяльність 

А. Топорова.  

Джерельна база дослідження ґрунтується на всебічному вивченні 

законодавчих та нормативно-правових документах урядів СРСР, УРСР та 

незалежної України в галузі освіти, що зумовлювали суспільно-політичні і 

соціально-культурні передумови розвитку педагогічної освіти на 

загальнодержавному й місцевому рівнях та впливали на зміст педагогічних ідей 

та напрями громадсько-просвітницької діяльності А. М.  Топорова; матеріалах 

фондів Державного архіву Миколаївської області (ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров 

Адріан Митрофанович (1891–1984 рр.), публіцист, критик, педагог, учитель 
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батька космонавта Г. С. Титова), 25 з яких було розглянуто вперше; матеріалах 

фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею (Д- 697, Д-7954, Д-10355, 

Д-12609, Д-13877, Д-26987, Д-31743), зміст яких відтворює життєвий шлях та 

педагогічну творчість А. М. Топорова; матеріалах фондів Державного архіву 

Алтайського краю (ГААК. Ф. Р-1142), з сімейного архіву літератора І. Топорова, 

онука А. М. Топорова, в якому зберігаються світлини, особисті речі, рукописи 

статей, щоденники, оригінали листування А. М. Топорова; документи і 

матеріали особистого фонду А. М. Топорова у Державному музеї історії 

літератури, мистецтва і культури Алтаю; матеріалах фондів Миколаївської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова, Центральної 

бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького централізованої бібліотечної системи для 

дорослих м. Миколаєва, Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, 

Сахаровського центру (Москва), Алтайської крайової універсальної наукової 

бібліотеки ім. В. Я. Шишкова, Бєлгородської державної універсальної наукової 

бібліотеки; друкована й рукописна спадщина А. М. Топорова (книги, публікації 

А. М. Топорова у книгах, збірках, альманахах, періодичних виданнях); 

матеріалах енциклопедичних, довідкових видань і бібліографічних покажчиків 

про життя, педагогічну і громадсько-просвітницьку діяльність А. М. Топорова; 

монографічних і дисертаційних роботах, публікаціях у періодичних виданнях, в 

яких відображена педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність 

А. М. Топорова.  

Хронологічні межі дослідження визначаються часовими рамками 

педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності Адріана Митрофановича 

Топорова (1915–1984 рр.). Нижня хронологічна межа зумовлена початком його 

педагогічної діяльності у початковій школі села Верх-Жиліно, Косихінської 

волості, Алтайського краю; верхня – 1984 р. – визначає рік смерті видатного 

педагога та громадського діяча. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній 

історико-педагогічній науці системно досліджено й цілісно проаналізовано 

зміст основних педагогічних ідей та напрями громадсько-просвітницької 
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діяльності А. М. Топорова у 1915–1984 рр. у контексті вітчизняного історико-

педагогічного дискурсу; з’ясовано суспільно-політичні та соціально-культурні 

передумови й чинники становлення А. М. Топорова як педагога, просвітителя і 

громадського діяча; розроблено й науково обґрунтовано авторську 

періодизацію життєвого шляху (1891–1984 рр.) та основні етапи формування 

педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької діяльності Адріана 

Митрофановича Топорова у 1915–1984 рр: І період (1891–1914 рр.) – 

формування особистості А.М. Топорова та професійно-педагогічне 

становлення: перший етап (1891–1904 рр.) охоплює дитинство, навчання у 

Бродчанській церковнопарафіяльній школі; другий етап (1905–1907 рр.) – в 

Каплінській двокласній учительській школі; третій етап (1908–1914 рр.) – 

набуття першого досвіду роботи вчителем та опанування основами педагогічної 

майстерності; початок активної громадянської позиції; ІІ період (1915–1936 рр.) 

– педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність: перший етап (1915–

1931 рр.) – робота в с. Верх-Жиліно вчителем початкової школи та з 1920 р. – в 

комуні «Майское утро»; другий етап (1932 –1936 рр.), робота А. М. Топорова 

вчителем та його громадсько-просвітницька діяльність: написання і видання 

книги «Крестьяне о писателях», публікація статей педагогічної та 

публіцистично-громадської тематики; ІІІ період (1937–1947 рр.) – ув’язнення та 

відбування покарання в гулагівських таборах під час сталінських репресій – 

співвідноситься з арештом, засудженням та відбуванням покарання упродовж 

шести років (1937–1943 рр.) у таборах ГУЛАГу та на засланні (1944–1947 рр); ІV 

період (1948–1984 рр.) – громадсько-просвітницька діяльність в Україні: 

перший етап (1948–1960 рр.) – характеризується амністією, скасуванням вироку 

та політичних звинувачень із А. М. Топорова та його активною громадсько-

просвітницькою діяльністю у м. Миколаєві; другий етап (1961–1984 рр.), під час 

якого відбувається  перевидання книги «Крестьяне о писателях», написання та 

видання книг «Воспоминания», «Мозаика», «Я – учитель», опублікування 

значної кількості статей педагогічної, історико-краєзнавчої, культурологічної та 
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іншої актуальної тематики, широке коло його професійних і громадських 

зустрічей і активне листування. 

Виявлено і схарактеризовано зміст педагогічних ідей і напрями 

громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова в сучасній педагогічній 

науці та практиці крізь призму виховання національної гідності, патріотизму й 

активної громадянської позиції молодого покоління;  розкрито стан 

упровадження педагогічних ідей А. М. Топорова в умовах сьогодення та 

актуалізовано значення його педагогічної спадщини  як вагомого чинника 

виховання національної гідності, патріотизму, активної громадянської позиції 

молодого покоління.    

До наукового обігу введено невідомі й маловідомі документи, історичні 

факти та відомості, що базуються на архівних матеріалах – 102 справи з 

архівосховищ України й інших країн у визначених хронологічних межах, 25 з 

яких використано вперше (Державний архів Миколаївської області, Ф. Р–2852.; 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею (Д-5697, Д-7954, Д-10355, Д-

12609, Д-13877, Д-26987, Д-31743); Миколаївського обласного краєзнавчого 

музею (Д-5697, Д-7954, Д-10355, Д-12609, Д-13877, Д-26987, Д-31743); ДААК 

(Державного архіву Алтайського краю (ф. Р-1142); розширено джерельну базу 

дослідження через використання матеріалів із сімейного архіву А.М.Топорова, 

що дозволило відтворити малодосліджені аспекти педагогічної спадщини та 

громадсько-просвітницької діяльності  А. М. Топорова,  її впливу на освітні 

процеси ХХ  століття. Подальшого розвитку набуло висвітлення джерельної 

бази дослідження педагогічної персоналії в історії вітчизняної педагогіки та ідей 

актуалізації педагогічної спадщини А. М. Топорова як представника науково-

педагогічної думки ХХ століття в контексті сучасного реформування 

національної системи освіти в Україні.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що сформульовані висновки 

й основні положення дослідження збагачують історико-педагогічні знання, 

теорію й методику виховної роботи з дітьми, сприятимуть усвідомленню 

педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова 



23 

 

й можуть бути використані у підготовці узагальнювальних історико-

педагогічних праць із історії української педагогічної думки, підручників і 

науково-методичних посібників із історії педагогіки, у підготовці лекційних, 

практичних занять та спецкурсів із дисциплін педагогічного циклу в закладах 

вищої освіти, а також у початковій школі, в системі інклюзивної освіти, зокрема 

в методиці навчання читання, написанні літературних творів, застосуванні 

голосних читань у викладанні мови і літератури, системі художньо-естетичного 

розвитку, організації позакласної та позашкільної роботи, у сімейному 

вихованні; в удосконаленні підготовки вчителів початкових класів, учителів-

філологів у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Практичне значення результатів дисертації щодо андрагогічного підходу 

А. М. Топорова визначається також можливістю їх використання в 

університетах третього віку, в геріатричних закладах та у системі освіти 

впродовж життя. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 817/14/1-13 

від 03.08.2020  р.), Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (довідка № 113 від 23.03.2021 р.), Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (довідка № 0112/01360 

від 18.03.2021 р.), Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня 

школа № 15» Дніпровської міської ради (довідка № 26 від 19.03.2021 р.).   

Проведене дослідження дозволило окреслити перспективні напрями 

подальших наукових досліджень педагогічної спадщини громадського діяча і 

педагога й відкриває нові можливості актуалізації педагогічних надбань 

А. М. Топорова у контексті інклюзивного навчання, освіти дорослих, під час 

підготовки та вдосконалення педагогічних працівників. 

Особистий внесок здобувача статті, опублікованій у співавторстві [90], 

автором досліджено й систематизовано педагогічні ідеї А. М. Топорова щодо 

поєднання навчання і художньо-естетичного виховання дітей у школі комуни 

«Майское утро»; у статті [30] – здійснено аналіз та обґрунтування андрагогічних 
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засад педагогічної діяльності А. М. Топорова з дорослими в комуні «Майское 

утро». 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на науково-практичних конференціях і читаннях, зокрема 

міжнародних: «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у 

майбутнє» (Київ, 2017 р.), «Сучасні методики, інновації та досвід практичного 

застосування у сфері психології та педагогіки» (Люблін, Республіка Польща, 

2017 р.), «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення 

педагогів» (Чернігів, 2018 р.), «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні 

напрямки розвитку України та Польщі» (Воломін, Республіка Польща, 2018 р.), 

«Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика» (Київ, 2018 

р.); «Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями 

наукових досліджень» (Київ, 2019 р.), Міжнародній програмі «Літня школа з 

досліджень, освіти та культури» (м. Вільнюс, Литва); Топоровських читаннях: 

«Многогранность А. М. Топорова – педагога, просветителя, писателя» 

(Миколаїв, 2016 р.); у конкурсі «Мистецтво жити разом: зі спільними 

цінностями до глобального миру» (Київ, 2018); на науково-методологічних 

семінарах кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського (2016–2019 рр.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

висвітлено у 16 публікаціях, із них: 7 у фахових виданнях України (1 у 

співавторстві), 1 стаття у зарубіжному науковому періодичному виданні (у 

співавторстві),  8 – у збірках матеріалів наукових конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, додатків (18) та 

списку використаних джерел до кожного розділу, що складається з 711 позицій, 

з яких 11 – іноземними мовами, 102 – архівні джерела. Робота містить 11 

таблиць, що обіймають 10  сторінок основного тексту. Загальний обсяг 

дисертації – 360 сторінок, із них основного тексту 198 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

 ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ТА ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ АДРІАНА МИТРОФАНОВИЧА ТОПОРОВА В КОНТЕКСТІ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

1.1. Методологічні засади дослідження педагогічної спадщини  

та громадсько-просвітницької діяльності А.М.Топорова 

 

Дисертаційна робота спрямована на об’єктивне вивчення і сучасну 

інтерпретацію педагогічних ідей та громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова в контексті вітчизняного історико-педагогічного дискурсу, а 

отже історичних етапів і факторів, що впливали на становлення, вивчення 

науковою спільнотою і опанування громадськістю його творчого доробку в 

педагогічному та культуротворчому аспектах. Досягнення поставленої мети 

передбачало врахування фундаментальних принципів розв’язання науково-

дослідницьких завдань, застосування комплексу підходів, методів і форм, що 

становлять, власне, методологічні основи дослідження та уможливлюють 

цілісний об’єктивний аналіз педагогічної спадщини та громадсько-

просвітницької діяльності А.М.Топорова в контексті вітчизняного історико-

педагогічного дискурсу.  

Методологічним підґрунтям слугувала джерелознавча база дослідження 

та, безпосередньо, праці вітчизняних та зарубіжних сучасних вчених, зокрема 

О. Адаменко [12; 149, с. 156–159], М. Богуславського [31], Л. Бондар [33], 

Н. Антонець, Л. Березівської, Н. Гупана, Н. Дем’яненко, Н. Дічек [56], 

Е. Днєпрова [57], Г. Корнетова [91], Т. Левченко [109], В. Майбороди [133], 

Л. Медвідь [140], В. Мосіяшенка [167], Н. Побірченко [219], Н. Сейко [232], 

С. Сисоєвої [238], О. Сухомлинської [261; 262], Т. Усатенка [411] та інші, аналіз 

і узагальнення яких допомогло окреслити основні методологічні підходи 

організації і проведення історико-педагогічного дослідження (біографічного, 

феноменологічного, герменевтичного, синергетичного), а також застосувати в 
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роботі низку фундаментальних принципів дослідження персоналії 

А. М. Топорова (історизму, збіжності історичного і логічного, об’єктивності, 

достовірності, науковості, системності).  

Необхідність дотримання принципу історизму зумовлена потребою 

ретроспективного аналізу фактів, подій і явищ, а також співвіднесення їх з 

конкретними історичними суспільно-політичних і соціально-культурних 

чинників. Вони стали системоутворюючими факторами, що впливали на його 

світогляд, педагогічну майстерність та громадсько-просвітницьку діяльність. 

При цьому брався до уваги факт застосування принципу історизму у контексті 

діалектики змін певного педагогічного феномена, тобто, в даному разі, у зв’язку 

з розвитком освітньої системи суспільства в цілому. У подібний спосіб у 

дослідженні персоналії А. М. Топорова враховано особливості дотримання 

принципу збіжності історичного і логічного.  

Сформована парадигма дослідження передбачала застосування принципу 

об’єктивності, що забезпечувалося визначенням і застосуванням низки 

методологічних правил: по-перше, аналіз історико-педагогічних фактів з 

позицій гуманістичної парадигми, яка використовувалася як підґрунтя для 

інтерпретації; по-друге, забезпечення різнобічності наукового пошуку, 

врахування, викладення і порівняння різних поглядів на досліджувану 

проблему, що, з одного боку, збільшувало ймовірність об'єктивності 

відображення наявної ситуації, а з іншого – дозволяло уникнути тенденційності, 

упередженості та суб'єктивізму [149, с. 156–159].  

Безпосередньо з принципом об’єктивності корелює принцип 

достовірності, тобто чіткості та правдивості, дотримання якого досягалося 

шляхом розгляду фактів і джерел невідривно від конкретно-історичних умов їх 

виникнення, вивчення історичних обставин, що передували та спричиняли 

виникнення і публікацію джерел, з’ясування справжності авторства, порівняння 

з рукописами, звертання до критичних статей і рецензій, а також інших 

документів, в яких згадувалося дане джерело або факт [91, с. 151]. Зокрема, 

достовірність фактів біографії А. М. Топорова, встановлювалася шляхом аналізу 
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архівних документів, наприклад, довідка про народження, свідоцтво про 

закінчення церковнопарафіяльної учительської школи, вирок суду, рукописи, 

листування з приватними особами і організаціями тощо. 

Логічне поєднання складових елементів об’єкту дослідження, їх аналіз та 

обґрунтування, доказовість і відповідність архівним та іншим джерелам 

відображає застосування принципу системності, що пояснюється, з одного боку, 

системним характером педагогічних і соціальних явищ, які досліджуються, а з 

іншого, – особливостями складових елементів об’єкта дослідження, специфіка 

яких полягає у їх взаємодії між собою. Саме тому принципи історико-

педагогічного дослідження знаходяться у системних зв’язках і взаємодії між 

собою, а також відображають специфіку біографічного підходу, який було 

обрано при методологічному обґрунтуванні дисертаційного дослідження, що 

обумовлено необхідністю ретельного і об’єктивного вивчення фактів життя 

А. М. Топорова, його педагогічного і творчого доробку, спогадів, епістолярію, 

свідчень нащадків і сучасників.  

Методологічне обґрунтування дослідження передбачало можливості 

якомога точнішого відтворення суспільно-історичних умов, на тлі яких 

розгортались події його життєвого шляху: з одного боку, визначення факторів, 

що сприяли становленню А. М. Топорова як педагога, просвітителя і 

громадського діяча, які впливали на формування його педагогічного і творчого 

спадку, а з іншого – вивчення взаємозв’язків видатного педагога і просвітителя з 

учнями, колегами, сучасниками тощо. Йдеться не лише про точне відтворення 

подій, пов’язаних із досліджуваною персоналією. Завдання наукової розвідки 

полягало у тому, щоб у нагромадженні фактів і подій біографії А. М. Топорова 

встановити певні закономірності розвитку його педагогічних ідей.  

Зважаючи на те, що в історико-педагогічному дослідженні основною 

формою викладу зазвичай є наратив, при написанні дисертаційної роботи 

враховані його особливості в сучасному науковому дискурсі. Зокрема, вони 

полягали у з’ясуванні причин і зв’язків між фактами і подіями у біографії 

А. М. Топорова, під час тлумачення архівних та інших історико-педагогічних 
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документів, у виявленні синергетичних зв’язків між педагогічною і громадсько-

просвітницькою спадщиною народного вчителя і нинішнім розвитком 

культурно-освітньої сфери в Україні. Така дослідницька стратегія цілком 

відповідає визначенню О. Сухомлинською біографічного підходу (який вона 

одночасно вважає методом історико-педагогічного дослідження) як 

«своєрідного способу опрацювання джерел, за якого біографія, особистість 

педагога виступає як чинником його творчості, так і віддзеркаленням або ж 

творцем епохи» [262; 408, с. 3–11].  

Біографічний підхід передбачає вивчення персоналії через історію 

розвитку та становлення особистості, що, у свою чергу, потребує визначення і 

розгляду певних хронологічних періодів життя людини: дитинства, юності, 

молодості, зрілості. Критеріями періодизації мають бути події, які змінюють 

звичні умови для певного відрізку життя людини. У зв’язку з цим, у біографії 

А. М. Топорова на основі аналізу архівних джерел [28; 29] можна виокремити 

чотири основних періоди життєвого шляху та етапи педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності (табл. 1.1).  

Перший період (1891–1915 рр.) містить три етапи: перший (1891–1904 рр.), 

пов’язаний з його народженням і дитинством, яке пройшло в с. Стойло Курської 

губернії в бідній селянській сім’ї, навчанням у Бродчанській 

церковнопарафіяльній школі; другий етап (1905–1908 рр.) включає навчання у 

Каплинській другокласній учительській школі, яку він закінчив 1908 року; 

третій (1908–1915 рр.) охоплює роботу вчителем церковнопарафіяльних 

початкових шкіл у Курській губернії, у Барнаулі (РРФСР). Другий період (1915–

1937 рр.) складається з двох етапів: перший (1915–1932 рр.) охоплює 

педагогічну та громадсько-просвітницьку діяльність в с. Верх-Жиліно, в комуні 

«Майское утро» Косихінського району Алтайського краю; другий (1932–1937 

рр.) – відноситься до педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності в 

школах Пермської та Московської областей; написання і видання книги 

«Крестьяне о писателях», публікації статей педагогічної та публіцистично-

громадської тематики. 
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Таблиця 1.1 

Основні періоди життя, етапи педагогічної та громадсько-просвітницької 

діяльності А. М. Топорова 

 

№ 

з/п 

Періоди  Етапи  

1. І період (1891–1915 рр.) 

«Дитинство, навчання та 

професійно-педагогічне 

становлення». 

1 етап (1891–1904 рр.) – дитинство, 

навчання в Бродчанській 

церковнопарафіяльній школі.  

2 етап (1905–1908 рр.) – навчання в 

Каплінській двокласній учительській школі.  

3 етап (1908–1914 рр.) – робота вчителем 

церковнопарафіяльних початкових шкіл у 

Курській губернії, в Барнаулі (РРФСР). 

2. ІІ період (1915–1937 рр.) 

«Педагогічна та 

громадсько-

просвітницька 

діяльність».  

 

1 етап (1915–1932 рр.) – педагогічна та 

громадсько-просвітницька діяльність в с. Верх-

Жиліно, в комуні «Майское утро» 

Косихінського району Алтайського краю.  

2 етап (1932–1937рр.) – педагогічна та 

громадсько-просвітницька діяльність в школах 

Пермської та Московської областей. 

Написання і видання книги «Крестьяне о 

писателях», публікація статей педагогічної та 

публіцистично-громадської тематики. 

3. ІІІ період (1937–1947 

рр.) «Ув’язнення та 

відбування покарання в 

гулагівських таборах під 

час сталінських 

репресій». 

  Ув’язнення та відбування покарання в 

гулагівських таборах (1937–1943 рр.), на 

засланні (1944–1947 рр.) згідно статті 58 

Кодексу 10, ч. 1 Кримінального Кодексу 

РСФСР.  

4. ІV період (1948–1984 

рр.). «Громадсько-

просвітницька діяльність 

в Україні». 

  

1 етап (1948–1960 рр.) – просвітницька 

діяльність у м. Миколаєві; амністія та 

реабілітація, скасування вироку та політичних 

звинувачень. 

2 етап (1961–1984 рр.) – активна 

громадсько-просвітницька діяльність у 

м. Миколаєві, перевидання книги «Крестьяне о 

писателях», написання та видання книг 

(«Воспоминания», «Мозаика», «Я – учитель», 

опублікування значної кількості статей 

педагогічної, історико-краєзнавчої, 

культурологічної та іншої актуальної тематики. 
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Перший період (1891–1915 рр.) містить три етапи: перший (1891–1904 рр.), 

пов’язаний з його народженням і дитинством, яке пройшло в с. Стойло Курської 

губернії в бідній селянській сім’ї, навчанням у Бродчанській 

церковнопарафіяльній школі; другий етап (1905–1908 рр.) включає навчання у 

Каплинській другокласній учительській школі, яку він закінчив 1908 року; 

третій (1908–1915 рр.) охоплює роботу вчителем церковнопарафіяльних 

початкових шкіл у Курській губернії, у Барнаулі (РРФСР). Другий період (1915–

1937 рр.) складається з двох етапів: перший (1915–1932 рр.) охоплює 

педагогічну та громадсько-просвітницьку діяльність в с. Верх-Жиліно, в комуні 

«Майское утро» Косихінського району Алтайського краю; другий (1932–1937 

рр.) – відноситься до педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності в 

школах Пермської та Московської областей; написання і видання книги 

«Крестьяне о писателях», публікації статей педагогічної та публіцистично-

громадської тематики. Третій період (1937–1947 рр.) стосується ув’язнення і 

відбування покарання А. М. Топорова у виправно-трудових таборах ГУЛАГу й 

засланні в Татарстані та Казахстані. В цей період, за зрозумілих обставин, 

А. М. Топоров не міг займатися педагогічною або літературною діяльністю, 

однак він залишив нащадкам приклад відстоювання власних життєвих поглядів і 

переконань, принципів свободи і демократії.  Четвертий період (1948–1984 рр.) 

розподіляється на два етапи, перший з яких стосується переїзду А. М. Топорова 

з сім’єю до України, його просвітницької діяльності, а також амністії, 

скасування вироку та зняття політичних звинувачень; другий етап охоплює 

активну громадсько-просвітницьку діяльність А. М. Топорова у м. Миколаєві. У 

цей час виходять кілька перевидань його знаменитої книги «Крестьяне о 

писателях», а також декілька його нових книг («Воспоминания», «Мозаика», «Я 

– учитель»), він публікує низку статей педагогічної, історико-краєзнавчої, 

культурологічної та іншої актуальної тематики. Завдяки комплексному і 

системному застосуванню зазначених методологічних підходів у дослідженні 

педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова 

виділено чотири основних напрями (табл. 1.2).  
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Таблиця 1.2 

Основні напрями дослідження педагогічної спадщини та громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова 
 

№ 

з/п 
Напрями дослідження Зміст дослідження 

1. Аналіз впливу 

історичних, соціально-

економічних і соціально-

культурних передумов 

формування світогляду, 

становлення 

педагогічних поглядів 

А. М. Топорова. 

 Вивчення історичного контексту, 

урахування історичних подій, соціальних та 

соціально-психологічних чинників, які 

впливали на формування особистості 

А. М. Топорова, його світогляду, 

громадянської позиції, педагогічних поглядів 

та громадсько-просвітницької діяльності. 

2. Дослідження 

педагогічної діяльності 

А. М. Топорова у 

контексті змін у системі 

освіти, впливу ідей 

видатних українських і 

зарубіжних педагогів на 

його педагогічну 

майстерність. 

 Науковий аналіз педагогічної діяльності 

А. М. Топорова в церковнопарафіяльних 

початкових школах у Курській губернії, 

Барнаулі, Алтайському краї, Пермській та 

Московській областях. 

 Дослідження педагогічних ідей навчання 

дітей, особливостей освітньої діяльності 

А. М. Топорова з дорослими в комуні 

«Майское утро». 

3. Громадсько-

просвітницька діяльність 

А. М. Топорова  

 Дослідження громадянської позиції 

А. М. Топорова, відстоювання власних 

життєвих поглядів і переконань, принципів 

свободи і демократії. 

 Науковий аналіз участі А. М. Топорова у 

громадських радах Миколаївських бібліотек, 

музеїв та інших закладів культури, публікацій 

культурологічної, краєзнавчої та освітньої 

тематики, проведення зустрічей, лекцій, 

доповідей та інших культурно-освітніх заходів. 

4. Відродження 

педагогічних ідей і 

громадсько-

просвітницького досвіду 

А. М. Топорова в 

діяльності сучасних 

освітніх та культурно-

освітніх закладах. 

 Обґрунтування умов і шляхів 

використання педагогічних ідей 

А. М. Топорова у навчанні і вихованні дітей, у 

підготовці педагогів у системі вищої освіти. 

 Вивчення можливостей застосування 

андрагогічних ідей А. М. Топорова у навчанні 

дорослих, у системі післядипломної освіти 

тощо. 

 Науковий аналіз відродження і 

використання досвіду громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова у 

роботі сучасних культурно-освітніх закладів. 
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Перший напрям охоплював коло проблемних питань, пов’язаних з 

аналізом впливу історичних, соціально-економічних і соціально-культурних 

передумов становлення педагогічних поглядів А. М. Топорова. При цьому були 

враховані історичні події та політико-ідеологічні реалії, вплив яких відчутно 

позначився на його долі, і на тлі яких відбувалося формування його як 

особистості, педагога, громадського діяча і просвітителя. 

Дитинство і юність А. М. Топорова пройшли в часи Російської імперії, 

молодість співпала з Жовтневими подіями 1917 року і громадянської війни, у 

зрілому віці він постраждав від репресій сталінського режиму, пізніше (у 1958 

році) був реабілітований і став відомим не тільки у тодішньому Радянському 

Союзі, а й далеко за його межами.  

Окремого розгляду вимагало найближче соціальне оточення 

А. М. Топорова в різні періоди його життя. Насамперед, це його мати і батько, 

які з народження піклувалися про нього і виховували в традиціях християнської 

моралі, протягом дитинства і юності привчали до селянської праці, сприяли 

його навчанню у початковій церковнопарафіяльній школі. Йдеться також про 

братів і сестер, з якими ріс Адріан, про найближчих родичів, а також товаришів і 

односельців, які певним чином вплинули на формування його стосунків з 

людьми, ставлення до праці, життєвих поглядів тощо. Своєрідний вплив на 

формування особистості Адріана здійснювали вчителі церковнопарафіяльної 

школи, а потім і Каплінської другокласної учительської школи. 

У цьому напрямі вартими уваги стали взаємовідносини з людьми, яких 

А. М. Топоров зустрічав на своєму життєвому шляху в різні роки свого життя: 

під час вчителювання на початку своєї професійної кар’єри, а згодом у комуні 

«Майское утро», під впливом яких відбувалося становлення його соціально-

політичних поглядів, педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності. У 

цьому аспекті слід звернути увагу на народовольця Л. Єшина, з яким 

А. М. Топоров познайомився у 1910 р. За свідченням самого Адріана 

Митрофановича Л. Єшин справив на нього величезне враження і вирішальним 

чином вплинув на його світогляд. Також слід назвати письменників і 
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літераторів, з якими А. М. Топоров у різні роки підтримував приятельські 

стосунки, які високо цінували його педагогічну й публіцистичну творчість і 

певним чином могли впливати на розвиток його таланту: А. Аграновського, 

Ф. Березовського, В. Вересаєва, Ф. Гладкова, Б. Горбатова, М. Горького, 

В. Зазубріна, С. Залигіна, Ф. Каманіна, П. Замойського, О. Новікова-Прибоя, 

С. Под’ячева, М. Рубакіна та ін. 

До другого напряму дослідження входило коло питань, пов’язаних із 

педагогічною діяльністю А. М. Топорова. При цьому було враховано, що його 

педагогічна діяльність розпочалася в освітній системі Російської імперії 

1908 року: його вчителювання проходило в церковнопарафіяльних школах 

Курської губернії, м. Барнаула, згодом в Алтайському селі Верх-Жиліно, у 

школі комуни «Майское утро», а з 1932 року – в школах м. Очер і м. Раменське. 

Важливим аспектом у дослідженні означеного напряму є науковий аналіз 

педагогічної спадщини А. М. Топорова на тлі й у порівнянні з педагогічними 

ідеями українських і зарубіжних педагогів-новаторів: Ш. Амонашвілі, 

В. Сухомлинського, С. Шацького і В. Шацької та інших. Слід зазначити, що 

розгляд педагогічних ідей А. М. Топорова здійснювався з урахуванням 

контексту змін у системі освіти в колишньому СРСР протягом його активної 

педагогічної діяльності. При цьому у фокусі дослідження знаходилися 

педагогічні праці А. М. Топорова щодо загальних питань навчання і виховання, 

літературознавства і мовознавства, мистецької освіти, історії та культури, 

краєзнавства тощо.  

Третій напрям дослідження включав громадсько-просвітницьку діяльність 

А. М. Топорова, яка полягала у керівництві районними вчительськими курсами 

самоосвіти, в участі у роботі будівельного комітету з добудови районної лікарні, 

у виконанні обов’язків громадського захисника районного суду, в участі у 

громадських радах Миколаївської обласної бібліотеки, Миколаївського 

краєзнавчого музею, а також у боротьбі з хабарництвом, злочинністю, 

бюрократією і висвітленні подібних фактів у пресі, у проведенні бесід, лекцій і 

доповідей у закладах культури тощо. Крім того, у фокусі наукового аналізу були 
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різні видання його книг і загалом понад 350 статей у збірниках та періодичних 

виданнях, тематика яких була досить широкою: проблеми організації життя в 

сільськогосподарських комунах (госпрозрахунку, рільництва і 

сільськогосподарської праці, участь жінок в громадському житті, харчування 

тощо), питання методики навчання школярів, перепідготовки та організації 

праці й побуту вчителів, відгуки селян про прослухані твори письменників, 

організація культурно-освітньої роботи, забезпечення бібліотек літературою 

тощо.  

Особливої уваги під час дослідження приділено професійній співпраці та 

стосункам А. М. Топорова, що сформувалися у період його перебування й 

діяльності у м. Миколаєві: з професором філології Т. Пересунько, 

Є. Мірошниченком, поетом Е. Январьовим, художником А. Антонюком та 

іншими. Популярність А. М. Топорова як видатного педагога, публіциста, 

популяризатора науки і культури особливо зросла з 1961 року після польоту в 

космос Г. Титова, який назвав його «духовним дідом» в ознаменування того, що 

батьки космонавта були учнями А. М. Топорова в комуні «Майское утро». 

Разом із тим дослідженню підлягали твори мемуарного характеру, спогади про 

комуну «Майское утро», про друзів і знайомих, про письменників, діячів 

культури та представників інших професій, з якими А. М. Топорову довелося 

зустрічатися і спілкуватись. 

Четвертий напрям дослідження передбачав обґрунтування умов і 

можливостей використання педагогічних ідей та громадсько-просвітницького 

досвіду А. М. Топорова в діяльності сучасних освітніх та культурно-освітніх 

закладах. Враховуючи спрямованість дослідження персоналії А. М. Топорова, 

насамперед в історичне минуле, ставилося завдання з’ясувати об’єктивну 

цінність педагогічних ідей, громадської та просвітницької діяльності 

А. М. Топорова у певні періоди розвитку педагогічної науки і практики в 

Україні, а також до 1991 року в Радянському Союзі. При цьому вивчався не 

лише вплив соціальних факторів (соціальне походження, соціальний статус, 

соціальні умови і середовище тощо) на формування і розвиток педагогічних 
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поглядів А. М. Топорова, – завдання полягало в осмисленні значення його 

педагогічних ідей в момент їх виникнення, а також їх змін у подальшому 

соціально-історичному процесі (на що звертають увагу фахівці з історії 

педагогіки, наприклад, Г. Корнетов) [91]. Саме тому у виробленні дослідницької 

стратегії враховувався також парадигмальний підхід, який здійснювався за 

допомогою порівняльно-синхронного і порівняльно-діахронного методів.  

Порівняльно-синхронний метод застосовувався з метою аналізу спадщини 

А. М. Топорова в контексті культурно-виховного ідеалу, системи педагогічних 

цінностей і орієнтирів, змісту освіти і умов навчально-виховного процесу, що 

панували в радянській тоталітарній системі освіти і виховання на той час. У 

дисертаційному дослідженні ідеї і досвід народного педагога були викладені у 

відповідності з тими ідеологічними й аксіологічними традиціями, в рамках яких 

відбувалося формування його особистості.  

Порівняльно-діахронний метод вимагав критичного аналізу педагогічних 

поглядів А. М. Топорова у порівнянні з досвідом відомих українських і 

російських педагогів відповідного періоду, а також в контексті нової парадигми 

української освіти. Для цього було проаналізовано відповідні педагогічні праці, 

використано основні законодавчі документи, що визначали цілі й 

основоположні принципи освіти Радянського Союзу в різні історичні періоди: 

безпосередньо після Жовтневих подій (1917 року) та громадянської війни, після 

Другої світової війни та відновлення народного господарства і пізніше, а також 

в роки незалежності України після 1991 року. 

Завдяки застосуванню парадигмального підходу у поєднанні з синхронним 

і діахронним методами вдалося розглянути проблему дослідження у цілісному 

контексті, враховуючи горизонтальний і вертикальний історичні виміри й, 

одночасно, зберігаючи дбайливе ставлення до першоджерел, показати 

можливості відродження педагогічних ідей і громадсько-просвітницької 

діяльності А. М. Топорова у дискурсі реформування сучасної української освіти.  

Аналіз проаналізованих у процесі дослідження архівних і музейних 

документів, рукописів автора, епістолярію, артефактів, чисельних публікацій, 
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пов’язаних з персоналією А. М. Топорова вимагав застосування 

герменевтичного підходу, який, за словами О. Сухомлинської, полягає у 

«мистецтві розуміння, коментування, пояснення текстів у контексті розвитку 

культури й освіти певної історичної епохи. За такого підходу явища й факти 

творчої життєдіяльності педагогів пізнаються через історико-культурні засади» 

[261, с. 14].  

Необхідним для забезпечення об’єктивності отриманих результатів 

дослідження стало застосовання феноменологічного підходу, який «розкриває 

значення суб’єктивного досвіду як основного вимірника сутності людської 

особистості і застерігає від ідеалізації, догматизму, упередженості в аналізі та 

описанні педагогічної персоналії» [там само]. Завдяки цьому методологічному 

інструментарію у дослідженні вдалося уникнути занадто вузького і 

тенденційного розгляду, а відтак, давало змогу досягти бажаного ступеню 

об’єктивності в оцінюванні внеску А. М. Топорова у розвиток вітчизняної 

педагогіки. 

Застосовування синергетичного підходу для досягнення бажаної 

необхідної наукової глибини дослідження обумовлено різнобічністю і 

обдарованістю А. М. Топорова: поряд з педагогічною діяльністю, він мав 

широку літературно-мистецьку обізнаність і вагомий літературний доробок, 

високий рівень музичних здібностей як скрипаль і керівник самодіяльного 

народного оркестру, дослідницький талант краєзнавця, мовознавця тощо. За 

думкою відомого фахівця з історії освіти М. Богуславського «синергетичний 

підхід дає змогу пояснити наукові ідеї, поняття не лише педагогічними фактами, 

а й різноманітними нелінійними зв’язками між теоріями. Цей підхід сприяє 

виявленню нерозкритих чи недостатньо розкритих процесів, що були 

прихованим пластом історико-педагогічних досліджень» [31, с. 37]. 

Синергетичний підхід забезпечувався логічним поєднанням наведених 

вище підходів (біографічного, феноменологічного, герменевтичного, 

парадигмального), що сприяло більш повному і всебічному розкриттю 
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персоналії А. М. Топорова, його внеску в розвиток сучасної педагогічної науки і 

практики. 

Для досягнення мети дослідження у роботі комплекс методів, які доцільно 

об’єднати у декілька груп.  

Першу групу становлять загальнонаукові методи дослідження, до яких 

відносяться аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, систематизація. Ця група 

методів застосовувалася для послідовного вивчення фактів життя і праць 

А. М. Топорова в історичному контексті, узагальнення і систематизації 

публікацій про його педагогічні та літературно-просвітницькі здобутки.  

Друга група охоплювала конкретнонаукові методи історико-

педагогічного пошуку, за допомогою яких здійснювався аналіз педагогічної 

спадщини та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топрова, формування 

його педагогічних ідей і громадсько-просвітницьких здобутків у 

хронологічному ракурсі, проводився аналіз його праць, архівних матеріалів, 

наукової літератури, що дало змогу розглядати формування і використання 

спадщини в часовій динаміці. Серед методів цієї групи були застосовані: 

конкретно-історичний та логіко-історичний методи (для з’ясування умов 

розвитку педагогічної майстерності та набуття громадсько-просвітницького 

досвіду А. М. Топорова у досліджуваний період), порівняльно-синхронний 

метод (для аналізу та порівняння педагогічних ідей та досвіду громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова в контексті культурно-виховного 

ідеалу, системи педагогічних цінностей і орієнтирів, змісту освіти і умов 

навчально-виховного процесу відповідно з ідеологічними й аксіологічними 

традиціями в означених хронологічних межах), порівняльно-діахронний метод 

(для аналізу педагогічних ідей А. М. Топорова у порівнянні з досвідом відомих 

українських педагогів відповідного періоду, а також у дослідженні відродження 

педагогічних ідей і громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова). 

Третя група об’єднувала історико-соціологічні методи, які 

застосовувались для відбору, класифікації та періодизації історичних фактів, що 

характеризували і складали соціальний контекст життя, педагогічної і 
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громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова. Це допомагало осягнути 

значущість його педагогічної спадщини для сучасної педагогічної науки і 

практичної діяльності. До цієї групи методів також відносяться інтерв’ю, за 

допомогою якого була отримана інформація від І. Топорова – онука 

А. М. Топорова, Т. Пересунько, яка вважає А. М. Топорова своїм учителем, 

вченого і журналіста Є. Мірошниченка, колег, сучасників і послідовників 

визначного педагога.  

Варто охарактеризувати й інші методи, необхідність застосування яких не 

викликала сумніву. Так, за допомогою пошуково-бібліографічного методу 

забезпечено наукову розвідку значущої для дослідження джерельної бази, 

систематизовано і класифіковано книги, статті та інші літературні матеріали 

А. М. Топорова, опубліковані в різні роки, а також його рукописи. Даний метод 

ефективний у процесі пошуку і систематизації фондів архівів, і музеїв, які 

зберігають матеріали про життя і творчість А. М. Топорова та про людей, 

дотичних до його діяльності. Важливим аспектом дослідження, який 

забезпечувався пошуково-бібліографічним методом, було узагальнення і аналіз 

наукових праць, публікацій у засобах масової інформації, документальних 

кінофільмів, фотодокументів і артефактів, які віддзеркалювали життєвий шлях, 

педагогічні ідеї та громадсько-просвітницьку діяльність А. М. Топорова.  

Похідним від ключових завдань дослідження було упорядкування, 

здійснення ретельного науково-педагогічного цілісного аналізу масиву творів 

А. М. Топорова з метою методологічного обґрунтування й актуалізації для 

подальшого їх використання в діяльності освітніх та культурно-освітніх 

закладах, й у більш широкій системі навчання і виховання підростаючих 

поколінь. Саме цей дискурс був покладений в основу наукового обґрунтування 

умов і шляхів використання педагогічних ідей та досвіду громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова у розвитку сучасної української 

системи освіти, особливо початкової та середньої ланки, у навчанні дорослих, а 

також у діяльності культурно-освітніх закладів (будинків культури, бібліотек, 
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музеїв, дитячих позашкільних закладів), у сімейному вихованні дітей та молоді 

тощо.  

Зокрема, це стосувалося концептуального усвідомлення й обґрунтування 

педагогічних ідей А. М. Топорова у дискурсі особистісно-орієнтованого підходу 

до навчання і виховання, який ґрунтується на визнанні права кожного учасника 

освітнього процесу бути особистістю, здатною до вільного вибору свого 

життєвого шляху, до реалізації власних мотивів і цінностей, формування 

власного унікального ставлення до себе та інших, до навколишньої дійсності. В 

основі концепції лежить визнання індивідуальності, самоцінності кожної 

людини, наділеної неповторними здібностями і суб'єктним досвідом [260].  

З іншого боку, поставлена мета вимагала наукового аналізу педагогічної 

спадщини А. М. Топорова в контексті сучасних змін освітньої системи України, 

її інтеграції до європейського освітнього простору. Перш за все, йшлося про 

можливості використання педагогічних ідей А. М. Топорова у навчанні й 

вихованні дітей у закладі початкової освіти. Зважаючи на широкі можливості 

методики голосних читань і використання засобів мистецтва, які пропагував 

А. М. Топоров, вважаємо за доцільне обґрунтувати основні методичні напрями 

їх застосування у навчанні дорослих, у системі інклюзивної освіти тощо. 

Вивчення досвіду педагогічної і просвітницької діяльності у поєднанні з участю 

дітей у практичному трудовому процесі в комуні «Майское утро» є також 

надзвичайно актуальним для системи виховної роботи з дітьми та підлітками. 

Значущим для дослідження стало обґрунтування можливостей 

упровадження та творчого використання педагогічних ідей А. М. Топорова у 

системі художнього розвитку учнів шкіл естетичного виховання та 

впровадження ідей і друкованих праць видатного педагога в систему 

позашкільної роботи: гуртків дитячої творчості та клубів за інтересами, у 

дитячих таборах під час літнього відпочинку, у роботі гуртків і об’єднань у 

клубах, будинках культури, у бібліотеках, музеях тощо. Не менш важливим 

напрямком дослідження було вивчення змісту і шляхів упровадження 

педагогічних ідей А. М. Топорова, зокрема, його методичних розробок, у 
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систему підготовки вчителів початкової освіти, мови і літератури, музики, 

бібліотекарів, культурологів, музейних працівників тощо.  

У процесі дослідження нами також вивчалися можливості використання 

педагогічних ідей А. М. Топорова у сімейному вихованні дітей і молоді. Проте 

йдеться не тільки про відродження традицій голосних читань та інших форм 

активного сімейного дозвілля (що є надзвичайно актуальним у наш час), а й 

обґрунтування системи цінностей, яку відстоював протягом свого життя 

видатний педагог.  

Продовження наукової розвідки прикладних аспектів педагогічних ідей і 

досвіду громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова здійснювалося у 

рамках завдань щодо розвитку системи освіти дорослих, проведення тренінгів, 

вебінарів, університетів третього віку тощо. В цьому аспекті є важливими його 

методичні напрацювання й особистий досвід самоосвіти. Актуальним також є 

вивчення досвіду громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова, його 

збереження і використання у розвитку сучасного просвітницького руху в 

Україні. 

Отже, у дослідженні було виділено чотири основних напрями науково-

дослівдницького пошуку. Перший охоплював коло проблемних питань, 

пов’язаних з аналізом впливу історичних, суспільно-політичних і соціально-

культурних чинників, які впливали на формування особистості А. М. Топорова. 

До другого напряму дослідження входило коло питань, пов’язаних з 

педагогічною діяльністю А. М. Топорова в церковнопарафіяльних школах, 

навчанням і вихованням дітей, а також дорослих у комуні «Майское утро». 

Третій напрям дослідження передбачав аналіз громадсько-просвітницької 

діяльності А. М. Топорова в Росії і в Україні. Четвертий полягав у висвітленні 

й науковому обґрунтуванні актуальності відродження педагогічних ідей і 

досвіду громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова у розвитку 

сучасної української системи освіти. 

Таким чином, застосовання фундаментальних дослідницьких принципів 

(історизму, збіжності історичного і логічного, об’єктивності, достовірності, 
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науковості, системності), методів (загальнонаукових, історико-педагогічних, 

історико-соціологічних, пошуково-бібліографічного, періодизації, порівняльно-

синхронного та порівняльно-діахронного), а також підходів до проведення 

наукового дослідження, зокрема біографічного, феноменологічного, 

герменевтичного, синергетичного і парадигмального, визначили методологічні 

основи дослідження та сприяли об’єктивному цілісному аналізу педагогічної 

спадщини та систематизації громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова у контексті історико-педагогічного дискурсу. 

 

1.2. Історіографія та джерельна база дослідження 

 

Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність А. М. Топорова стала 

об’єктом наукового інтересу великої кількості освітян, науковців та 

громадськості у контексті актуалізації передового педагогічного досвіду та його 

системи освіти й виховання зокрема. Фрагментарність наукових розвідок 

зумовила необхідність комплексного ретроспективного дослідження та 

цілісного аналізу історіографії дослідження та систематизації його джерельної 

бази. Отже ключовим завданням науково-дослідницького пошуку стало 

опрацювання відповідних наукових та наративних джерел, зокрема, у фондах 

українських і російських архівів, музеїв і бібліотек, епістолярій, матеріали 

сімейного архіву літератора І. Топорова, онука А. М. Топорова, довідкові 

видання, матеріали наукових досліджень різних авторів про педагогічну і 

громадсько-просвітницьку діяльність, кіно, фото-документи та іконографічні 

матеріали, в яких відображена педагогічна спадщина та громадсько-

просвітницька діяльність А. М. Топорова, електронні ресурси мережі Internet, 

історичні пам’ятки, пов’язані з персоналією А. М. Топорова, його особисті речі 

тощо.  

Вивчення педагогічної спадщини та цілісний аналіз громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова як наукової проблеми включає аналіз 

відображення різних аспектів його життя, педагогічної і громадсько-
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просвітницької діяльності у понад 470 публікаціях багатьох авторів, серед яких, 

перш за все, слід назвати відгуки на статті та книгу А. М. Топорова «Крестьяне 

о писателях» у 1920–1930 роки. При цьому надавалися як позитивні оцінки 

педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова, які 

висловлювали письменники А. Аграновський [11], М. Горький [22, с. 350, 362–

363], В. Зазубрін [308, с. 215], літературні критики і громадські діячі: П. Біциллі 

[27, с. 524], А. Луначарський [132, с. 201], М. Рубакін [118], так і різко 

негативні, зокрема, у статтях О. Бара [24], М. Беккера [25; 26], 

М. Острогорського [178], Г. Павлова [185], Ф. Панфьорова [186; 187], 

І. Сергієвського [233], О. Філ [414], М. Чумандрина [421] та інших.  

Літературознавець Н. Корнієнко так охарактеризувала полеміку навколо 

педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова в комуні 

«Майское утро»: «Розгорнута у 1928–1929 роках тотальна критика книги 

А. М. Топорова «Крестьяне о писателях», свідчила про те, що масовий читач був 

гідно оцінений як один з реальних учасників літературного процесу. «Гідно» 

була оцінена в 1929 році і «топоровщина» – як одне з непідконтрольних явищ, 

що сформувалися в традиціях народництва і просвітництва 1900-х років» [93, 

с. 141]. 

Цілком погоджуємося з такою оцінкою, оскільки на тлі трагічних подій 

так званої «колективізації», це було політичним цькуванням і переслідуванням, 

яке мало сумні наслідки для сім’ї А. М Топорова. Як пише його син Герман: «У 

ці роки помилки масової колективізації своїм лемешем з повною силою 

пройшлися по непокірній комуні «Майское утро», що, на жаль, поклало край 

багатьом її легендарним починанням, в тому числі і літературознавчому досвіду 

батька. Мало того, він протягом десяти місяців 1931–1932 років був знятим з 

роботи і виключеним з профспілки. У цей важкий час «судові виконавці» 

тодішньої косихінської влади Кокорін і Мананніков позбавили нашу сім’ю 

продовольчих пайків. Фактично прирекли на голодну смерть. Нове втручання 

вищих партійних і радянських органів повернуло батькові професійне і 

профспілкове визнання, відшкодувало матеріальні збитки, але вже не змогло 
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воскресити колишніх умов роботи. У травні 1932 року наша сім’я залишила 

«Майское утро» [398]. 

Політичні переслідування А. М. Топорова закінчилися у 1937 році його 

арештом, одним із приводів якого (а на суді – речовим доказом) була книга 

«Крестьяне о писателях»: А. М. Топорова звинуватили у пропаганді 

непролетарських письменників. Він був засуджений на 5 років ув’язнення, а 

книга була включена Головлітом до «Анотованого списку політично шкідливих 

книг, які підлягають вилученню з бібліотек і книготорговельної мережі» через 

те, що «…книга засмічена позитивними згадками про ворогів народу: Аросєва, 

Пільняка, Кольцова. На с. 264–266 наведені позитивні відгуки про Орешина і 

його творчість» [18, с. 264–266], крім того, публікація другого і третього томів 

книги була заборонена, а рукописи знищені. 

Нова хвиля публікацій про педагогічну і громадсько-просвітницьку 

діяльність А. М. Топорова розпочалася в 1960-ті роки після польоту в космос 

Г. Титова, батько якого С. Титов був учнем А. М. Топорова у школі комуни 

«Майское утро». Саме тому Г. Титов назвав А. М. Топорова своїм духовним 

дідом. У цьому аспекті важливим для відтворення і наукового осягнення 

досліджуваної проблеми є аналіз публіцистичних творів Г. Титова, а також 

спогадів його батька С. Титова [264, с. 14–16; 265, с.7, 8, 28; 266, с. 3; 267, с. 5; 

268]. 

Однією з перших публікацій того періоду був нарис «Как я был первым», 

написаний відомим радянським журналістом і письменником А. Аграновським, 

за матеріалами відрядження на батьківщину другого радянського космонавта 

Г. Титова під час його польоту в космос. Друга частина начерку присвячена 

зустрічі автора з одним із ініціаторів репресій А. М. Топорова в 30-ті роки. Не 

називаючи його ім’я А. Аграновський робить з конкретного випадку важливий 

для того часу висновок про ситуацію в країні, коли в 1930-ті роки об’єктами 

переслідувань, поряд з сільським вчителем А. М. Топоровим, ставали новатори 

в різних сферах діяльності: «Найгірший ворог будь-якої, навіть найкращої 

справи – тупий виконавець. Давно вже сказано: застав його богу молитися, він і 
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лоба розіб'є. І що характерно: не собі – настільки-то він не дурень! Все іншим 

намагається розбити. І виправдання напоготові: він не сам придумав, його 

«змусили». Застав дурня. А хто переможець? – Думав я далі. Макаренко – 

переможець. Ціолковський – переможець. Тому й забуті гонителі їх, що 

переможені. І Топоров – переможець. Так було, так буде. Так має бути» [5, 

с. 27]. А. Аграновський писав про життєвий шлях, розкривав різні аспекти 

педагогічної і громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова у своїх 

книгах «Призвание: заметки писателя», «Иду искать: заметки писателя», «Одно 

слово», «Суть дела. Заметки писателя», «А лес растет», «Своего дела мастер: 

заметки писателя» [1; 3; 6; 8; 9; 10, с. 83–90], а також в журнальних і газетних 

статтях «Встреча», «Из записных книжек», «Он – учитель» [2.; 4; 7; 410, с. 8–

112, 289–316] та ін.  

Педагогічну і громадсько-просвітницьку діяльність А. М. Топорова у 

своїх книгах і статтях висвітлювали інші російські письменники і журналісти, 

його сучасники, послідовники й учні, зокрема, алтайський журналіст 

В. Гусельников у 1960-ті роки опублікував низку статей у газеті «Алтайская 

правда» про народного учителя, його життя та діяльність [47–52]. 

Секретар спілки письменників РРФСР у 1970-ті роки, Ю. Пермітін, доля і 

життєві події якого схожі з тими, що випали на долю А. М. Топорова, писав про 

нього, про його громадянську позицію і публіцистичну діяльність у своєму 

автобіографічному романі «Поэма о лесах» [202, с. 49, 72–74]. 

Життя та творчу спадщину відомого алтайського педагога відображено у 

спогадах його земляка і сучасника, письменника, лауреата Державної Премії 

СРСР А. Коптьолова [89]. 

Письменник і журналіст, член спілки письменників Росії М. Ігрунов 

своїми публікаціями також сприяв поверненню сучасному поколінню імені 

А. М. Топорова [65, с. 140–141].  

Про долю комуни «Майское утро» і соціальне значення діяльності 

А. М. Топорова в своїх статтях писала відома російська журналістка, лауреат 

премії «Золотое перо России – 2008» Е. Горюхіна, яка назвала його громадсько-
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просвітницьку роботу в комуні «Майское утро» соціальним експериментом, «в 

основі якого лежала культурна складова видатного педагога Адріана 

Митрофановича Топорова» [43].  

Окремі аспекти педагогічної і просвітницької спадщини А. М. Топорова у 

своїх книгах і статтях досліджували й інші російські автори: О. Волков [36, 

с. 11–13, 21, 23–25, 27, 39–63; 37], В. Глотов [41, с. 19–30; 42], бєлгородський 

краєзнавець Б. Осиков [179; 180], П. Стиров [256; 257; 258], алтайський 

журналіст В. Чувільов [13] та інші. 

У зв’язку з тим, що останні 35 років свого життя А. М. Топоров жив і 

працював у Миколаєві, його педагогічну і громадсько-проствітницьку діяльність 

досліджували українські, насамперед, миколаївські науковці. Серед них слід 

виокремити кандидата філологічних наук, доцента Є. Мірошниченка, якому 

належить ціла низка наукових статей, в яких відображені різні аспекти 

педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова. Його 

книга «Я зачем-то съездил в Николаев...» присвячена видатним миколаївцям, 

містить спогади автора про зустрічі з А. М. Топоровим [154, с. 133–143]. Варто 

також назвати низку журнальних і газетних статей Є. Мірошниченка, в яких 

висвітлюється діяльність А. М. Топорова як педагога і просвітителя: «Учитель 

Топоров и его книга», «Дело его жизни», опубліковані в журналах «Альманах 

библиофила» і «В мире книг», а також статті «Шлях до масового читача», 

«Ентузіаст», «Перевірте себе – зробіть добро», «Свеча горела» та інші, 

надруковані в миколаївських газетах [151; 153; 155–166].  

Аналіз окермих епізодів життя, творчої спадщини, епістолярію та 

міжособистісних стосунків А. М. Топорова здійснила миколаївська дослідниця, 

професор Т. Пересунько (яка вважала його своїм учителем) у своїх книгах [196, 

с. 51–52; 198, с. 15, 234–245], газетних і журнальних статтях [192–195; 197; 199–

201]. 

Серед українських авторів, що досліджували різні аспекти життєвого 

шляху та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова слід також 

назвати відомого миколаївського журналіста Б. Арова [19–21]; письменника, 
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члена Національної спілки журналістів України В. Бабича [23, с. 554–567]; 

відомого вченого, доктора економічних наук В. Карпенка [74; 75]; журналіста 

В. Кірсанова [76; 77]; Заслуженного журналіста України, фотокореспондента 

О. Кремка [96, с. 162, 228]; журналіста А. Кузнецова [97–101]; миколаївського 

прозаїка і драматурга, члена Національної спілки письменників України 

А. Малярова [134]; поета, головного редактора газети «Вечірній 

Миколаїв», Заслуженого журналіста України В. Пучкова [227]; доктора 

педагогічних наук, професора І. Старикова [249]; українського театрального 

режисера, драматурга і публіциста М. Троянова [402]; відомого поета, члена 

Національної спілки письменників України Е. Январьова [227; 432; 433, с. 224–

225, 347–349; 434–440] та інших. 

Разом із зростанням зацікавленості творчої інтелігенції та широкої 

громадськості у вивченні персоналії А. М. Топорова в 1960-ті роки 

розпочинаються наукові дослідження його педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності. Початок цього процесу відбувався поступово: після 

політичної реабілітації 1957 року, коли з Адріана Митрофановича були зняті 

необґрунтовані звинувачення, й, особливо, після польоту в космос космонавта 

Германа Титова та після публікації другого видання книги «Крестьяне о 

писателях», ще перед виданням якої була опублікована стаття П. Стирова «По 

следам одной книги» в газеті Спілки письменників РРФСР «Литература и жизнь» 

[256]. В цей період активізувалися дослідження щодо удосконалення російської 

орфографії, що здійснювалися колективом авторів під керівництвом відомого 

вченого М. Панова у складі орфографічної комісії при Відділенні літератури і 

мови АН СРСР [174, с. 418–483], в яких, зокрема, були розглянуті і враховані 

пропозиції А. М. Топорова щодо спрощення російського правопису, що 

містилися у його статтях, надрукованих в журналі «Просвещение Сибири» ще 

наприкінці 30-х років [281; 282].  

Необхідно відзначити, що персоналія А. М. Топорова в 1960-ті роки 

привернула увагу представників історичної науки: матеріали про його життя і 

діяльність були включені до 12-томного видання «История СССР с древнейших 
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времен до наших дней» [68, с. 353], а також 5-томного видання «История 

Сибири с древнейших времен до наших дней» [67, с. 247, 271, 426], що без 

сумнівів, є важливим визнанням значущості постаті А. М. Топорова для 

вітчизняної педагогічної науки і практики. 

В цей період з’являються праці про друге видання книги А. М. Топорова 

«Крестьяне о писателях», в якій описано його багаторічний соціально-

педагогічний експеримент голосних читань в комуні «Майское утро». Йдеться 

про статті С. Залигіна «Второе рождение необыкновенной книги» в газеті 

«Известия» [62], Ф. Лєвіна «Нарушители доброй традиции» [108], опубліковані 

1964 року, а також статті відомого історика літератури М. Яновського в 1960–

1970-ті роки: «История и современность. Статьи» (1974), «На переломе. Из 

литературного прошлого Барнаула» (1978) та ін. [441–443, с. 156–182]. 

У 1970–1990 роки педагогічну спадщину та громадсько-просвітницьку 

діяльність А. М. Топорова досліджували такі вчені, як доктор філологічних 

наук, академік П. Виходцев (досвід просвітницької діяльності А. М. Топорова з 

дорослими) у монографії «Русская советская поэзия. Народное творчество» [39], 

доктор філологічних наук, професор В. Трушкін (розкрив роль просвітницької 

діяльності А. М. Топорова у розвитку літературного процесу Сибіру 1920–1930-

х років) [403, с. 286–296], професор Т. Пересунько (відображення педагогічних 

ідей А. М. Топорова у його епістолярії) [197], доцент Є. Мірошніченко (окремі 

етапи життя, педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова) [151; 153], письменник П. Стиров відзначав педагогічний 

талант А. М. Топорова як учителя літератури [258].  

Окремі аспекти педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності 

видатного педагога і просвітителя поглибили у своїх дослідженнях І. Акімова 

[15], М. Богданович [30], В. Бочковська [34; 35], О. Горянін [44, с. 71–72]. 

О. Гречихін [46], Є. Добренко [58], М. Корнієнко [93], В. П. Костенков [95, с. 

227–233], І. Кузнецов [102], В. Петренко [203], І. Плеханова [218, с. 9–16, 35–36, 

78, 107, 110], Л. Степаненко [255], М. Фаршатова [413], Б. Черних [418], 

В. Шкварець [422, с. 149] та ін. 
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Уваги заслуговує монографія «Формовка радянського читача. Соціальні та 

естетичні передумови рецепції радянської літератури» Є. Добренка, професора 

Шефілдського університету (Великобританія), відомого фахівця з літератури 

радянського періоду [58]. В цій фундаментальній науковій праці він, зокрема, 

досліджує соціальні аспекти впливу просвітницької діяльності А. М. Топорова 

на естетичне виховання селян в комуні «Майское утро». Книгу А. М. Топорова 

«Крестьяне о писателях» Є. Добренко називає «безумовним доказом 

величезного «творчого потенціалу» масового читача» [58, с.100]. 

Одним із перших наукових досліджень персоналії А. М. Топорова була 

кандидатська дисертація казахського вченого В. Зябкіна, в якій, зокрема, було 

узагальнено окремі його публікації щодо методики навчання та виховання 

молоді в комуні «Майское утро» й обґрунтовано їх роль у формуванні нової 

школи в 1920–1932 рр. [64].  

Використання методики голосних читань А. М. Топорова у викладанні 

мови і літератури досліджував у своїй дисертації в’єтнамський вчений Ву Ньйо 

[38]. 

Наприкінці 1990-х М. Фаршатовою була захищена дисертація, в якій, 

зокрема, досліджено педагогічні методи розвитку літературно-творчих 

здібностей учнів, описані А. М. Топоровим у статті «Как я учил школьников 

писать сочинения по методу наблюдений» [413, с. 52–64]. 

Аналіз відповідних публікацій свідчить про значну активізацію і 

поглиблення досліджень різних аспектів педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова після 2000 року: його педагогічні ідеї 

з точки зору можливості їх упровадження в сфері мистецької освіти певною 

мірою досліджувалися у дисертації Л. Степаненко [103]; В. Бочковська у своїй 

дисертації досліджувала громадсько-просвітницьку діяльність А. М. Топорова у 

контексті історії розвитку мистецької освіти в Алтайському краї [34; 35]; 

персоналія А. М. Топорова як просвітителя і бібліофіла відображена в 

дисертації М. Богданович [30]. 
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До цього періоду відносяться монографічні дослідження, що певною 

мірою дотичні до педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької 

діяльності А. М. Топорова, серед яких слід назвати монографію професора 

П. Костенкова «Алтайский учитель-подвижник Степан Павлович Титов», в якій 

досліджується роль А. М. Топорова у становленні С. П. Титова як педагога [95, 

с. 227–233]. Громадсько-просвітницька діяльність А. М. Топорова, зокрема, 

голосні читання в комуні «Майское утро» як метод вивчення читацьких 

інтересів і запитів, відображено в навчальному посібнику «Общая 

библиография» професора О. Гречихіна [46]. 

Варто відзначити двотомну працю І. Плеханової «Русская литература 

Сибири», в якій досліджено роль громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова у становленні та розвитку літературного процесу Алтайського 

краю [218, с. 9–16, 35–36, 78, 107, 110]. У цьому дискурсі слід також звернути 

увагу на монографічне історико-краєзнавче дослідження доктора історичних 

наук, професора В. Шкварця (у співавторстві з Є. Горбуровим і К. Горбуровим) 

«Повоєнна та сучасна Миколаївщина», в якому, певна увага приділяється 

громадсько-просвітницькій діяльності А. М. Топорова [422, с. 149].  

У двотомній праці «Старые колодцы» Б. Черних досліджує громадсько-

просвітницьку діяльність А. М. Топорова та його вплив на долі селян комуни 

«Майское утро» на тлі трагічних подій в СРСР 1920–1930 років [418]. 

Монографія О. Горяніна «Традиции свободы и собственности в Росии: От 

древности до наших дней» містить аналіз громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова в комуні «Майское утро» у контексті проблеми свободи в Росії 

[44, с. 71–72]. 

Варто звернути увагу на історичне дослідження І. Троцюка «Коммуна 

«Майское утро» в антології текстів з історії низового самоврядування, 

автономних громад і протоанархістського руху в Росії під назвою «Анархия 

работает. Примеры из истории Росии» [401]. Ореховська Є. в своїй роботі 

«Община: прошлое или будущее?» аналізує роль А. М. Топорова у створенні 
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комуни «Майское утро» в контексті організації життя різних громад, як 

стародавніх, так і сучасних [176, с. 166–174].  

А. Герасимова, докторантка Тартуського університету (Естонія), аналізує 

громадсько-просвітницьку діяльність А. М. Топорова у контексті виникнення 

читацьких спільнот, називаючи це історико-культурне явище феноменом 

«групової грамотності», сутність якого полягала в тому, що один грамотний 

читав вголос новини або книги, і тим самим забезпечував новинами та історіями 

всю округу. Досліджуючи цей феномен авторка наводить приклад, за її словами 

«одного з найвідоміших такого роду експериментів», тобто голосні читання, 

організовані А. М. Топоровим для селян комуни «Майское утро»: «Сільський 

учитель Адріан Митрофанович Топоров організував, крім школи, ще й вечірній 

клуб, де селяни обговорювали прочитані книги (порекомендовані учителем, 

зрозуміло). У силу цього зовнішнього патерналістського впливу список книг 

мав, звичайно, ідеологічний нахил, але серед прочитаних селяни називали, 

наприклад, Метерлінка і Гамсуна. … Топоров хоч і видав свою книгу 

«Крестьяне о писателях», але це був тільки перший том, і зазначені автори туди 

не увійшли, зате увійшли Пушкін, Маяковський, і в деякі видання – Пастернак» 

[40]. 

Як один із фактів дослідження просвітницької діяльності А. М. Топорова 

заслуговує на увагу публікація І. Кормана в канадському електронному виданні 

«Ванкувер Экспресс», в якій автор знайомить читачів з книгою А. М. Топорова 

«Мозаика. Из жизни писателей, художников, композиторов, артистов, ученых» 

[201], одночасно наголошуючи, що автор цієї книги «пройшов через ГУЛАГ, 

побувавши в шести в’язницях і трьох таборах. Що він захоплювався 

Солженіциним і знаходив високі художні достоїнства в «Одном дне Ивана 

Денисовича». Що він, Адріан Митрофанович, написав підручник мови 

есперанто (він і в ГУЛАГ потрапив в тому числі через есперанто)» [90]. 

Важливим джерелом дослідження педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова є праці його сина Германа [372–375] 

та внука Ігоря, науковий доробок якого з, досліджуваної проблеми становить 
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понад 25 статей, опублікованих в наукових збірках [379–381; 385–387; 392; 393; 

396; 399], журналах та інших виданнях [376–378; 382–384; 388–391; 393–395; 

397; 398; 400]. 

Значна кількість проаналізованих джерел свідчить, що у наведених працях 

докладно висвітлювалися його біографія, участь у роботі педагогічних 

організацій, відзначалася громадська і, здебільшого, публіцистична діяльність. 

Голосні читання, проведені ним для селян комуни «Майское утро», привертали 

увагу дослідників як соціальний експеримент, як метод вивчення читацьких 

запитів. Разом з тим, педагогічна спадщина і громадсько-просвітницька 

діяльність А. М. Топорова залишилися недостатньо висвітленими і до цього 

часу не були предметом окремого дослідження, оскільки автори даних 

публікацій не ставили за мету системно вивчити дану проблему. 

Педагогічну і громадсько-просвітницьку спадщину А. М. Топорова 

складають друковані й рукописні праці, в яких розкрито його педагогічні ідеї, 

громадська та просвітницька діяльність. Йдеться, насамперед, про книгу 

«Крестьяне о писателях», що містить результати унікального багаторічного 

педагогічного експерименту автора (1920–1932 рр.), який полягав у 

систематичному проведенні голосних читань творів художньої літератури та їх 

обговоренні із селянами комуни «Майское утро» в Алтайському краї. Вперше 

книга була надрукована в московському державному видавництві «Госиздат» 

1930 року [316], а з 1963 року вийшло ще шість її видань, відповідно: 1963 р. 

[313], 1967 р. [311], 1979 р. [312], 1982 р. [310], 2014 р. [314], 2016 р. [315]. 

Серед інших книг А. М. Топорова, що мають історико-педагогічне 

значення, слід назвати такі: «Воспоминания» [304], «Я – учитель: 

воспоминания» [339], «Мозаика: из жизни писателей, художников, 

композиторов, артистов, ученых» [322; 323], «Воспоминания, статьи, письма» 

[303], «Интересное это занятие – жить на земле!: воспоминания» [308].  

Важливим джерелом дослідження стали фонди і матеріали українських та 

російських архівів, серед яких, зокрема, використано документи Державного 

архіву Миколаївської області (далі ДАМО): чернетки рукопису мемуарів 



52 

 

А. М. Топорова «Я – из Стойла» [141–147], чернетки матеріалів до книги 

«Копилка литературных куръезов» [135; 136], машинописний рукопис 

неопублікованої книги «Полный курс языка эсперанто» [80–82], а також 

документи, зібрані А. М. Топоровим з історії розвитку мови есперанто (статті та 

листування на есперанто) [61], машинописна копія рукопису неопублікованої 

книги «Занимательный задачник по развитию речи и мышления» [78; 79], 

машинописний рукопис неопублікованого посібника «В помощь начинающему 

скрипачу» [297–299], машинописний рукопис книги «Мозаика» (Цікаві епізоди з 

життя видатних осіб) [318–320], документи про склад і зміст І-ІІІ видань книги 

«Крестьяне о писателях» (не опублікована частина книги, відгуки про книгу, 

листування) [60], рукописи статей А. М. Топорова [331; 332], оригінали 

біографічних документів А. М. Топорова (довідки, накази, вироки, листування 

та інші) [28], його щоденник [424–429], записники (щоденні записи, адреси, 

приклади діалектичних говорів) 1962–1968 років [306], біографічні і 

бібліографічні документи про А. М. Топорова, зібрані сином Г. Топоровим [29], 

статті А. М. Топорова і про нього, опубліковані в книгах і журналах на теми 

педагогіки, літератури, музики, краєзнавства [251; 252]. 

Одним із джерел нашого дослідження стали документи і особисті речі 

А. М. Топорова, які зберігаються у фондах Миколаївського обласного 

краєзнавчого музею, наприклад, книга «Я – учитель» з дарчим написом автора 

А. Махерваксу [86], різні видання книги «Крестьяне о писателях» з дарчими 

написами автора народному артисту УРСР Р. Гаврилко [83], Миколаївській 

обласній організації Спілки письменників України [85], К. Федулову [84], листи 

А. М. Топорову від космонавта Г. Титова [113]; колекція документів, 

присвячених 90-річному ювілею А. М. Топорова, проведеного Миколаївською 

обласною організацією Спілки письменників України [87]; фото та фотокопії, 

пов’язані з біографією А. М. Топорова [269; 287; 328]; портрет А. М. Топорова 

роботи миколаївського художника О. Махервакса [221]; особисті речі 

А. М. Топорова [139; 259] та ін. 
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Джерелами дослідження слугували окремі документи Державного архіву 

Алтайського краю (рос.: «Государственный архив Алтайского края», далі 

ГААК), зокрема, рукописи неопублікованих статей А. М. Топорова: «Шире круг 

слов» [335], «Учите учителей» [333], «Нужны ли нам утонченные бисквиты» 

[324], «Раздумья после киносеанса» [327], «Вечное в искусстве – трудящимся 

массам» [300]. 

У контексті дослідження значний інтерес становлять документи і 

матеріали сімейного архіву І. Топорова, онука А. М. Топорова, в якому 

зберігаються особисті речі, рукописи статей, особисті щоденники, оригінали 

листування та світлини А. М. Топорова.  

Важливим джерелом для пошуку є документи і матеріали особистого 

фонду А. М. Топорова, що знаходяться, у Державному музеї історії літератури, 

мистецтва і культури Алтаю (рос.: Государственный музей истории литературы, 

искусства и культуры, скорочено – ГМИЛИКА), зокрема: довідка Стойленської 

сільської ради від 29.06.1933 р. про те, що Топоров А. М. має походження із 

селян-бідняків; свідоцтво про закінчення А. Топоровим Каплинської 

другокласної учительської школи в 1908 році; довідка Козацької сільської ради 

Старооскольського району Курської області від 18.08.1943 р. – надана 

Топоровій М. І. про те, що в період окупації німцями у неї були забрані такі 

речі: бібліотека 1350 томів, скрипка та ін.; бавовняна хустинка (оригінал) – 

подарунок А. М. Топорову як делегату Першого Всесоюзного учительського 

з’їзду, який проходив у Москві у січні 1925 року (наявність на ньому відбитку 

портретного зображення Л. Троцького стало одним з доказів обвинувачення 

А. М. Топорова в антирадянській діяльності. Пізніше це зображення було 

вирізане дружиною А. М. Топорова, а відсутній фрагмент хустки заповнений 

тканиною чорного кольору). Загалом в особистому фонді А. М. Топорова 

ГМИЛИКА знаходиться 118 одиниць зберігання [131]. 

Як одне із джерел дослідження розглядався фонд Очерського краєзнавчого 

музею ім. О. В. Нецвєтаєва, в якому, зокрема, зберігаються оригінали таких 

документів як залікова книжка студента-заочника Пермського державного 
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педагогічного інституту (ПДПІ) Топорова А. М. 3.01.1935 р., а також відгук 

заочного сектора ПДПІ, наданий Топорову А. М. 6.01.1935 р. [63; 181]. Наведені 

документи були залучені до вивчення автобіографічних відомостей про 

А. М. Топорова. 

Окремі документи, що стосуються педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова, вивчалися в Алтайському 

державному меморіальному музеї Г. С. Титова (с. Полковниково) (ф. 103), у 

відділі рукописів інституту світової літератури ім. О. М. Горького (ф. 219), у 

Косихінському районному краєзнавчому музеї (предмети побуту перших 

комунарів комуни «Майское утро» – 58 одиниць зберігання).  

У процесі дослідження педагогічної спадщини та громадсько-

просвітницької діяльності були проаналізовані публікації А. М. Топорова в 

книгах, збірках і альманахах, серед яких варто назвати такі: матеріали з цікавої 

граматики у збірнику статей з досвіду роботи вчителів [305], спогади про 

письменника Б. Горбатова [296], матеріали про власну педагогічну діяльність у 

школі комуни «Майское утро» [336], окремі глави з його автобіографічних 

записок у збірнику «Реабілітовані історією» [338; 337], спогади про свою 

вчительську діяльність в антології літературних пам’яток Бєлгородщини [325], 

уривок з книги «Крестьяне о писателях» у п’ятитомному збірнику творів 

письменника Г. Вяткіна [330], спогади про письменника О. Новикова-Прибоя 

[326], про колекцію мецената Е. П. Францева, який започаткував природно-

історичний музей у Миколаєві [307], уривки і цитати з книги «Крестьяне 

о писателях» про твори радянських письменників у збірці «Рожденные 

Октябрем» [334], уривки з книги «Мозаика» в альманасі «Земляки» Нижнього 

Новгорода [321], спогади про відомого російського художника А. Нікуліна у 

монографії Л. Снітко [302], спогади про громадсько-просвітницьку діяльність у 

комуні «Майское утро», надруковані у книзі «Первая борозда» [329] та ін. 

Значна кількість публікацій А. М. Топорова, що становили науковий 

інтерес з точки зору дослідження його педагогічної спадщини і громадсько-

просвітницької діяльності, були надруковані в українських і російських 
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періодичних виданнях. За період з 1925 року по 1937 рік А. М. Топоровим було 

опубліковано низку статей з актуальних питань навчання і виховання шкільної 

молоді, організації системи освіти, просвітницької роботи, а також результатів 

експерименту в комуні «Майское утро», зокрема, в таких періодичних виданнях, 

як «За коммунистическое просвещение» [348; 354; 360], «Земля советская» [294; 

301], «Коллективист» [271; 283; 286; 288; 289; 341; 343; 344; 349; 350; 355; 359; 

361; 362; 365], «Красная нива» [352], «Медицинский работник» [274]; 

«Настоящее» [270; 290–292; 351], «Просвещение Сибири» [272; 279–282; 284; 

293; 342; 347; 363], «Сибирские огни» [275–278; 357], «Сибирский 

педагогический журнал» [273; 285; 309; 353; 358; 364], «Советский музей» [366], 

а також у газетах «За коммунистическое просвещение» (1932 р., 1936 р.), 

«Звезда Алтая» (1927 р.), «Комсомольская правда» (1937 р.), «Красный Алтай» 

(1922 р.), «Советская Сибирь» (1924 р.). 

Для вивчення педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької 

діяльності А. М. Топорова в Україні (1948–1984 рр.) були проаналізовані 

публікації в українських і російських періодичних виданнях зазначеного 

періоду, а також після його смерті, зокрема, у таких журналах, як «Агитатор 

Алтая» (1988 р.), «Алтай» (1964–2014 рр.), «Аргамак-Татарстан» (2011 р., 

2013 р.), «Барнаул» (2011 р.), «Бийский вестник» (2011 р.), «В мире книг» 

(1973 р.), «Заметки по еврейской истории» (2014), «Звезда» (2013 р.), 

«Искусство в школе» (2014 р.), «Ковчег» (2012 р., 2013 р., 2015 р.), «Край 

смоленский» (2012 р. – № 8), «Крокодил» (1977 р.), «Культура Алтайского края» 

(2013 р.), «Литературная учеба» (2015 р.), «Луч» (2013 р., 2014 р.), 

«Мастерская» (2015 р.). «Николаев литературный» (2015 р.) та ін.  

До джерельної бази також було включено газети з публікаціями 

А. М. Топорова з 1948 р. по 2017 р.: «Алтайская правда» (1967 р., 1989 р.), 

«Белгородская правда» (1975 р., 1977 р., 2006 р., 2013 р.), «Белгородские 

известия» (2014 р.), «Вечірній Миколаїв» (2010 р.), «Друг читача» (1974–

1975 рр.), «Знамя» (1969 р., 1980 р.), «Коммунар» (1981 р.), «Ленінське плем’я» 

(1974–1979 рр.), «Литература и жизнь» (1960 р.), «Наш Белгород» (2015–
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2016 рр.), «Південна правда» (1961–2014 рр.), «Прапор Жовтня» (1980 р.), 

«Профсоюзная газета» (1991 р.), «Путь Октября» (1969 р.), «Рабочая газета» 

(1978 р.), «Смена» (2008 р., 2009 р., 2011 р.), «Ярило» (2009 р.). 

Джерельну базу дослідження, значною мірою, поповнив епістолярій 

А. М. Топорова, його листування з видатними вченими, педагогами, 

письменниками, літераторами, композиторами та громадськими діячами. 

Частина з цих листів була опублікована, але більшість знаходиться в 

українських і російських архівах, музеях і бібліотеках. Зокрема, слід звернути 

увагу на лист М. Горького письменнику В. Зазубріну, в якому надається висока 

оцінка книги А. М. Топорова «Крестьяне о писателях» [22, с. 350, 363].  

Цінним є лист А. М. Топорову відомого бібліографа М. Рубакіна з 

відгуком на книгу «Крестьяне о писателях» [313, с. 252]. У листі відомого 

російського письменника В. Вересаєва також знаходимо відгук на згадану книгу 

[304, с. 83]. Поет М. Ісаковський у своєму листі А. М. Топорову дякував за 

надіслану книгу «Крестьяне о писателях» і радив йому продовжувати 

започатковану справу [385]. Подібні відгуки знаходимо і в листах інших 

письменників А. М. Топорову: С. Залигіна, [121], Ю. Пермітіна [117]. 

Дослідженням встановлено, що серед відомих письменників, поетів і 

діячів культури, з якими А. М. Топоров підтримував постійні зв’язки, 

були: А. Аграновський, Б. Анін, М. Анов, С. Вядро, В. Гоффеншефер, 

С. Залигін, Ф. Каманін, Л. Кравець, О. Лаврик, К. Львова, М. Маслов, 

М. Мілонов, К. Орєшин (син відомого поета П. Орєшина, репресованого в 1937 

році), Ю. Пермітін, І. Романов, П. Стиров, К. Чуковський, І. Швецов, І. Шкапа, 

М. Штанько, О. Югов та інші [206; 209; 212; 215; 210; 117; 120]. 

Важливими для дослідження були також епістолярні джерела, що 

розкривають А. М. Топорова як есперантиста, тобто листування на мові 

есперанто з есперантистами Прибалтики, есперантистом П. Васильченком, 

письменником І. Сергєєвим, деканом фізико-математичного факультету 

Омського педінституту В. Куликовим, учителем-есперантистом А. Роговим, 

В. Серишевою та І. Серишевим (Австралія), з редакцією журналу «Нунтемпа 
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Булгария» (мовою есперанто), а також редакцією газети «Известия» (російською 

мовою) 1959–1965 рр. [214]. 

Аналізуючи епістолярні джерела слід звернути увагу на листування 

А. М. Топорова з вченими, педагогами, краєзнавцями, зокрема, з істориком, 

краєзнавцем М. Бєлих з приводу висування книги «Крестьяне о писателях» на 

здобуття Ленінської премії (29.05.1964 р. – 11.11.1964 р.) [138], з учителями 

шкіл і викладачами вищих навчальних закладів, діячами культури і мистецтва, 

друзями і знайомими (1961–1984 рр.). 

Серед епістолярних джерел дослідження чільне місце посідає листування з 

рідними, зокрема, з дружиною Марією Топоровою (1937–1947 рр.) [231], з 

колишніми учнями комунарами Я. Єрмаковим (1965–1966 рр.), С. Титовим 

(1965–1972 рр) і його сином, космонавтом Г. Титовим (1962–1978 рр.) [112–114; 

125], з друзями і знайомими М. Яновським, В. Зазубріною-Тєряєвою, 

Б. Пасинковим, І. Дрожжиним (1961–1968 рр.) [207] та ін. 

Про активну громадсько-просвітницьку діяльність А. М. Топорова 

свідчаить широке коло його дописувачів і адресатів у листуванні: з бібліотекою 

ім. В. І. Леніна (1963–1965 рр.) [122], з другом М. Федіком (1960–1969 рр.) 

[127], з найдавнішим другом К. Багаєвим (1961–1969 рр)[190], з товаришем по 

сількорству М. Старцевим (1967–1969 рр.) [191], із знайомими: З. Березовською, 

С. Савельєвим, І. Чесноковим (1967–1969 рр.) [205], з вдовою поета І. Мухачова 

(друга А. М. Топорова) М. Мухачовою, аспірантом Томського університету 

П. Кураскановим (1967–1969 рр.) [191], листування з вдовою поета О. Баліна 

(друга А. М. Топорова) (1964–1965 рр.) [206], з вдовою письменника 

В. Зазубріна – В. Теряєвою-Зазубріною (1960–1972 рр.) [126], з комсомольцями 

восьмирічної школи №20 м. Барнаула, з членами літературного гуртка СШ № 27 

м. Барнаула (1966–1968 рр.) [189], з Алтайським міським комітетом КПРС, 

Горно-Алтайським обласним комітетом КПРС (1965 р.) [210], з першим 

секретарем ЦК ВЛКСМ С. Павловим (1967 р.) [217] та ін.  

Як свідчить аналіз, вагому частину епістолярію А. М. Топорова займає 

листування з редакціями журналів, газет і видавництв (щодо публікації його 
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статей і книг), із співробітниками наукових, навчальних і культурно-освітніх 

закладів: журналів «Литературная учеба», «Радянська музика», «Літературна 

Україна», «Москва», «Звезда»; газет «Известия», «Комсомольская правда», 

«Литературная газета», «Учительськая газета», «Радянська культура», 

«Алтайская правда», «Сталінське плем’я» [115; 116; 123; 124], «Медицинская 

газета», «Радянська Освіта», «Южноуралец», «Рабочий путь», «Комунар» 

(м. Тула), з державним видавництвом навчальної і педагогічної літератури 

«Учпедгиз» (РРФСР) (1960 р) [216], з Московським Будинком дитячої книги 

(1963 р.) [211], з Алтайським книжковим видавництвом, з Алтайським крайовим 

комітетом радіомовлення і телебачення, з редакцією газети «Алтайская правда» 

[188], з Державною бібліотекою СРСР ім. В. І. Леніна (з 1991 р. Російська 

Державна бібліотека) [122], з Державною Публічною бібліотекою 

ім. М. Є. Салтикова-Щедрина (з 1992 р. Російська національна бібліотека), з 

інститутом світової літератури ім. О. М. Горького [119], з Центральним 

державним архівом літератури і мистецтва Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ), з 

Омським краєзнавчим музеєм [206], з Смоленським краєзнавчим музеєм [208], з 

Новосибірською картинною галереєю [210], з Барнаульським музеєм 

образотворчих мистецтв [204]. 

Особливий інтерес становить листування із співробітницею інституту 

світової літератури ім. О. М. Горького Т. Дмитрієвою, яка знайшла втрачену 

добірку відгуків селян про твори Пушкіна, раніше переданих для виставки 

Пушкінському комітету бібліотеки імені В. І. Леніна [231]. 

У процесі дослідження було використано енциклопедичні, довідкові 

видання і бібліографічні покажчики як джерела інформації про життя, 

педагогічну і громадсько-просвітницьку діяльність А. М. Топорова, зокрема, 

стаття О. Горшеніна в енциклопедичному виданні «Литература и писатели 

Сибири» [295], стаття В. Корнієнка в енциклопедії «Барнаул» [92, с. 295], стаття 

М. Нікітіної в енциклопедії Алтайського краю [172], стаття Л. Остертаг у 

бібліографічному покажчику «Страницы истории Алтая» [177], стаття 

Е. Январьова в енциклопедичному словнику «Николаевцы, 1789–1999» [431], 
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стаття М. Яновського в бібліографічних матеріалах до словника «Русские 

писатели Сибири XX века» [444], біографічні матеріали в енциклопедіях та 

енциклопедичних словниках («Краткая литературная энциклопедия» [367], 

«Сибирская советская энциклопедия» [356], «Українська радянська 

енциклопедія» [368], «Український радянський енциклопедичний словник» 

[371], в історичному начерку О. Умеренкова «Герб и флаг Николаева» [409, 

с. 38–39], у бібліографічних довідниках і покажчиках: «Наши замечательные 

земляки» [340], «Письменники Радянської України: біобібліогр. довідник» [370], 

«Літературна Миколаївщина в особах» [369] та ін.. 

Окремої уваги заслуговує бібліографічний покажчик «Справа його життя: 

(до 125-річчя від дня народження А. М. Топорова)», підготовлений і виданий 

працівниками Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. О. Гмирьова у 2016 році. До видання увійшли відомості про літературну та 

мемуарну спадщину А. М. Топорова, що зберігається у фондах бібліотек 

України та країн колишнього СРСР, публіцистичні статті, література про нього, 

а також відомості про культурно-просвітницькі проекти «Топоровські читання» 

у м. Бєлгороді та м. Миколаєві, сімейні фотографії та вірші, присвячені 

відомому педагогу, громадському діячеві і просвітителю [246].  

Важливим джерелом інформації для дисертаційного дослідження стали 

кінодокументи і відеоматеріали, що зберігаються у фондах Російської 

центральної кіновідеостудії хронікально-документальних та навчальних 

фільмів, Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії, Науково-

педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. До окремої групи джерел було віднесено 

іконографічні матеріали, до яких увійшли картини і малюнки, що стосувалися 

життя і діяльності А. М. Топорова, таких авторів, як О. Махервакс, С. Титов, 

Г. Топоров та ін.  

Поглибити дослідження персоналії А. М. Топорова дозволяють чисельні 

фотодокументи, більша частина яких знаходиться у сімейному архіві 

І. Топорова, внука видатного учителя (понад вісімдесят з них розміщені на сайті 

літераторів Топорових). Найбільший інтерес становлять світлини самого 
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Адріана Митрофановича, його родини, а також людей і подій, пов’язаних з 

комуною «Майское утро». Інша частина фотодокументів стосується життя і 

діяльності А. М. Топорова в м. Миколаєві в 1960–1980 роки. У дослідженні 

також було використано низка фотодокументів, що значно доповнювали й 

уточнювали свідчення про стосунки А. М. Топорова з друзями, колегами, 

молоддю. До миколаївського періоду педагогічної і громадсько-просвітницької 

діяльності відносяться фотодокументи, що відображають стосунки 

А. М. Топорова з космонавтом Германом Титовим і його батьком – 

С. П. Титовим [69–72]. 

Як окрему групу джерел, пов’язаних з персоналією А. М. Топорова, було 

розглянуто історичні пам’ятки, меморіальні дошки, пам’ятні знаки, вулиці та 

заклади освіти і культури, названі на його честь. 

У дисертаційному досліджені також вивчались особисті документи і речі 

А. М. Топорова, що стосувались його педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності та зберігаються в сімейному архіві І. Топорова, у 

державному архіві Миколаївської області та в інших архівних і музейних 

фондах.  

Джерельна база дослідження була значно розширена за рахунок 

інформаційних ресурсів і можливостей мережі Internet, серед яких були 

використані такі веб-сайти: «Літератори Топорови: Адріан, Герман, Ігор» [128], 

Державного архіву Миколаївської області [54], Державного архіву Алтайського 

краю» [45], Інституту світової літератури ім. О. М. Горького [66], Сибірського 

Реріховського Товариства [236], Алтайського державного меморіального музею 

Г. С. Титова [17], Державного музею історії літератури, мистецтва і культури 

Алтаю [131], Сахаровського центру [229], Косихінського районного 

краєзнавчого музею [94], Старооскольського краєзнавчого музею [250], 

Очерського краєзнавчого музю ім. О. В. Нецвєтаєва [184], Миколаївської 

обласної універсальної наукової бібліотекаи ім. О. Гмирьова [150], Науково-

педагогічної бібліотеки м. Миколаєва [170], Центральної бібліотеки 

ім. М. Л. Кропивницького централізованої бібліотечної системи для дорослих 
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м. Миколаєва [416], літературно-мистецького інтернет-журналу «Миколаїв 

літературний» 173], Алтайської крайової універсальної наукової бібліотеки 

ім. В. Я. Шишкова [16], Центральної бібліотеки ім. О. С. Пушкіна 

Старооскольської централізованої бібліотечної системи [417], архіву 

кінохроніки і документальних фільмів, на якому розміщено документальний 

фільм режисера Р. Сергієнко «Майское утро» [59], електронного журналу 

«Заметки по еврейской истории» [430] та ін.  

Проведений історіографічний аналіз джерельної бази дослідження 

узагальнено, систематизовано та представлено в таблиці 1.3. Аналіз джерельної 

бази дисертаційного дослідження персоналії А. М. Топорова підтвердив 

доцільність виокремлення та аналізу наведених груп джерел.  

Такий підхід щодо джерельної бази дозволив досить ґрунтовно і всебічно 

прослідкувати вплив політичних, соціально-економічних та соціально-

культурних передумов на становлення А. М. Топорова як педагога, 

громадського діяча і просвітителя, дослідити його педагогічну спадщину та 

громадсько-просвітницьку діяльність, а також розкрити їх роль у контексті 

реформування системи освіти та розвитку громадсько-просвітницької діяльності 

в Україні. Таким чином, можна зробити висновок, що праці А. М. Топорова 

були високо оцінені та набули широкого визнання ще за його життя.  

Докладно висвітлювалася його біографія, участь у роботі різних 

педагогічних організацій, відзначалася і громадська діяльність. Однак, варто 

зазначити, що на даний час відсутній аналіз, узагальнення і систематизація 

педагогічої спадщини та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова. 

Проаналізовані матеріали, носять епізодичний характер і свідчать, що 

педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність А. М. Топорова є 

недостатньо висвітленими і до цього часу не були предметом окремого 

дисертаційного дослідження, оскільки автори даних публікацій не ставили собі 

за мету систематично вивчити дану проблему. 

 

 

http://litnik.org/index.php/proza/adrian-toporov
http://litnik.org/index.php/proza/adrian-toporov
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Таблиця 1.3 

Характеристика джерельної бази дослідження 

№ 

п. 

Група джерел Характеристика джерельної групи 

1. Фонди архівів, 

музеїв і бібліотек  

Особисті фонди та матеріали А. М. Топорова в 

архівах, музеях, бібліотеках тощо:  

 Державний архів Миколаївської області;  

 Державний архів Алтайського краю;  

  Відділ рукописів інституту світової літератури  

 ім. О. М. Горького; 

  Миколаївський обласний краєзнавчий музей; 

 Державний музей історії літератури, мистецтва і 

культури Алтаю; 

 Алтайський державний меморіальний музей 

Г. С. Титова; 

 Очерський краєзнавчий музей 

  ім. О. В. Нецвєтаєва;  

  Косихінський районному краєзнавчий музей; 

 Миколаївська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. О. Гмирьова; 

 Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького 

централізованої бібліотечної системи для дорослих 

м. Миколаєва; 

  Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва; 

  Російська центральна кіновідеостудія 

хронікально-документальних та навчальних фільмів;  

 Миколаївська обласна державна 

телерадіокомпанія. 

2. Друковані та 

рукописні 

матеріали 

А. М. Топорова 

Книги та рукописи автора, нариси, оповідання, 

публіцистичні статті в книгах інших авторів, у 

журналах, збірках, альманахах, газетах та інших 

періодичних виданнях. 

3. Епістолярні 

матеріали, 

пов’язані з 

життям, 

педагогічною і 

громадсько-

просвітницькою 

діяльністю 

А. М. Топорова 

Листування А. М. Топорова з видатними вченими, 

письменниками, літераторами, композиторами, 

громадськими діячами, організаціями, приватними 

особами та іншими адресатами. 

4. Довідкові 

видання 

Енциклопедії, словники, бібліографічні покажчики 

тощо, в яких міститься інформація про життя, 
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педагогічну і громадсько-просвітницьку діяльність 

А. М. Топорова. 

5. Наукові 

публікації   

Матеріали монографічних і дисертаційних 

досліджень, наукові статті, в яких висвітлюються 

педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька 

діяльність А. М. Топорова. 

6. Публікації про 

А. М. Топорова 

Книги та рукописи різних авторів, публіцистичні 

статті про педагогічну і громадсько-просвітницьку 

діяльність А. М. Топорова, надруковані в журналах, 

збірках, альманахах, газетах та інших періодичних 

виданнях. 

7. Кіно-

фотодокументи 

та іконографічні 

матеріали 

Документальні фільми та відеоматеріали, 

фотографії, картини, рисунки тощо, в яких 

відображена життєдіяльність А. М. Топорова, його 

педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька 

діяльність. 

8. Електронні 

ресурси мережі 

Internet 

Веб-сайти архівів, музеїв, бібліотек, періодичних 

електронних видань, громадських організацій тощо, на 

яких розміщені матеріали, що стосуються педагогічної 

та громадсько-просвітницької діяльності 

А. М.Топорова. 

9. Історичні 

пам’ятки 

Меморіальні дошки, пам’ятні знаки, вулиці, 

заклади освіти і культури, названі ім’ям 

А. М. Топорова. 

10. Речові джерела Особисті речі, свідоцтва, подарунки, Почесні 

грамоти, пам’ятні адреси, дарчі написи та інші подібні 

матеріали, які стосувалися життя, педагогічної і 

громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова.  

 

Відсутність комплексного дослідження проблеми, таким чином, актуалізує 

нагальну потребу цілісного ретроспективного аналізу та вивчення ідей і змісту 

педагогічної спадщини та напрямів громадсько-просвітницької діяльності 

Адріана Митрофановича Топорова у 1915–1984 рр. та розкриття й вивчення 

передумов й основних чинників його становлення як педагога, просвітителя і 

громадського діяча. 

 

 

 

 



64 

 

1.3. Передумови становлення А. М. Топорова як педагога, 

просвітителя і громадського діяча 

 

На основі методологічних основ історико-педагогічного дослідження, 

обгрунтованих українськими вченими О. Адаменко, Н. Антонець, Г. Бєлан, 

Л. Березівською, Н. Дічек, Н. Побірченко, Н. Сейко, О. Сухомлинською та ін. у 

дисертаційному дослідженні нами поставлено завдання визначити і дослідити 

передумови та чинники, завдяки яким А. М. Топоров формувався як 

особистість, педагог і громадсько-просвітницькій діяч. У зв’язку з цим постала 

потреба прослідкувати вплив сукупності історичних умов, суспільно-політичних 

явищ і соціально-культурних процесів, впливу окремих людей та історичних 

подій, які тим, чи іншим чином сприяли формуванню його життєвої та 

громадянські позиції, філософії, світогляду та забезпечили педагогічну і 

публіцистичну майстерність.  

У біографічному контексті дослідження персоналії А. М. Топорова можна 

умовно виокремити два взаємопов’язаних аспекти: перший – це, так би мовити, 

«лінія долі», події його життєвого шляху, характеристика його особистості, 

професійно-педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності у розвитку; 

другий аспект становить історичне тло, суспільно-економічні умови, зміни 

політичного устрою країни, функціонування конкретних інституцій, що 

обумовлювали його професійно-педагогічну і громадсько-просвітницьку 

діяльність, стосунки у найближчому соціальному оточенні (рідні, близькі, друзі, 

колеги), тобто все те, що створювало контекст його життя, що, з одного боку, 

впливало на нього, а з іншого, відчувало на собі вплив його діяльності [262; 408, 

с. 5].  

У цьому плані доречно звернути увагу, що «життя окремої особистості, як 

і історія людства, є, з одного боку, природничо-історичним, закономірним 

процесом, а з іншого – унікальна, єдина у своєму роді, драма, кожна сцена якої – 

результат зчеплення безлічі індивідуально неповторних характерів і обставин» 

[88, с. 126]. 
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Аналіз архівних джерел, наукових та інших публікацій, на основі 

біографічного підходу, дозволив розглядати особистість А. М. Топорова як 

виразника особливостей історичної епохи радянського періоду. Результати 

нашого дослідження засвідчують, що на сьогодні немає відносно повної 

біографії педагога. Праці науковців та інших авторів, які розкривають 

біографічні відомості про А. М. Топорова (А. Аграновського, Б. Арова, 

В. Бабича, П. Виходцева, О. Волкова, В. Глотова, В. Гусельникова, С. Залигіна, 

М. Ігрунова, В. Карпенка, А. Коптьолова, П. Костенкова, А. Кузнецова, 

Є. Мірошниченка, Б. Осикова, Т. Пересунько, П. Стирова, С. Титова, 

Г. Топорова, І. Топорова, В. Чувільова) носять епізодично-фрагментарний 

характер. Тим часом, матеріали про корені видатного громадсько-

просвітницького діяча варті уваги, адже такі особистісні риси як гідність, 

мужність, завзяття, відвертість душі юнак успадкував від своїх батьків.  

Маючи на меті дослідження джерел педагогічної та громадсько- 

просвітницької діяльності А. М. Топорова, передумов і обставин зародження 

ідей, які не втратили своєї актуальності й сьогодні, необхідно дати 

характеристику його соціального оточення, проаналізувати світоглядний 

контекст, тобто виявити сукупність науково-філософських, соціально-

політичних і духовно-культурних впливів, що позначилися на становленні його 

неординарної особистості. 

Використовуючи наведену у підрозділі 1.1 періодизацію життєвого шляху 

та професійного становлення А. М. Топорова, розглянемо детальніше його 

перший період «Дитинство, навчання та професійно-педагогічне становлення» 

(1891–1914 рр.). Адріан Митрофанович Топоров народився 24 серпня 

(5 вересня) 1891 року в бідній багатодітній селянській сім’ї, в с. Стойло (з 1960-

х років у складі м. Старий Оскол) Старооскольського повіту Курської губернії 

Російської імперії [248]. Двом сім’ям (разом з сім’єю дядька Степана – 

батькового брата, – всього п’ятнадцять душ) належала лише третина десятини 

землі, на якій майже нічого не родило, тому Топорови жили дуже бідно, 

упроголодь. Усі мешканці тулилися в одній кімнаті площею приблизно тридцять 
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шість квадратних метрів, яка була одночасною і їдальнею, і гостинною, і 

спальнею. Зимою до хати забирали домашніх тварин, але до цього звикли й 

жили в антисанітарних умовах [142, арк. 7–15]. 

Вже з п’яти-шести років Адріяшку (так звали малого Адріана Топорова) 

привчали до роботи: заставляли рвати траву для худоби, з семи років вчити 

плести постоли, вити пута коням, крутити перевесла на в’язку снопів. До восьми 

років його навчили стерегти отару, їздити верхи на конях і споряджати їх. З 

дев’ятирічного віку Адріан умів орати й косити, накладати снопи на воза і 

возити їх з поля, а потім молотити снопи нарівні з дорослими. Незважаючи на 

те, що то була важка праця, він, любив цю, як він назве її пізніше у своїх 

мемуарах, «ритмічну музику чотирьох ціпів: тра-па-па-па… тра-па-па-па…» 

[142, арк. 39].  

Однак в цілому, в сільських роботах не було для дітей нічого цікавого, 

навпаки, примусова праця здавалася безпросвітною каторгою, яка робила 

безрадісним і саме життя: примушення й одноманітність вбивали бажання 

трудитися. Можливою причиною цього було жорстоке поводження його батька 

– Митрофана Тихоновича, з дітьми та іншими членами родини. Однак, 

незважаючи на таку сувору вдачу він був набожною людиною, дотримувався 

посту і кожного свята правив богослужбовий чин, тобто влаштовував 

багатогодинне читання молитов і примушував дітей молитися стоячи на 

колінах. А потім, після молитви, вголос читав Біблію. Хоча малий Адріан із цих 

читань мало що розумів, але оповіді священної історії йому подобалися: це 

збуджувало уяву вразливого хлопчика, кипіли його почуття гніву, захоплення, 

печалі, протесту проти підступності, зла і неправди, йому хотілося творити 

героїчні справи, знищити все зло на світі [142, арк. 26–27]. 

Зовсім іншою, за спогадами А. М. Топорова, була його мати Німфодора: 

лагідною, добродушною, ласкавою. Коли в селі спалахнула холера, вона 

доглядала за хворими, заразилася і померла. Вона була неписьменною, але 

тонко відчувала поезію природи. Повертаючись з польових робіт, приносила 
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пучки запашних трав і квітів, вішала їх по стінах, підкладала під подушки [142, 

арк. 10, 28]. 

Радісним для малого Адріана було життя у дядька Фотія, до якого батько 

віддав його у батраки, щоб позбутися зайвого рота у сім’ї. І хоча у дядька також 

треба було виконувати важку для малого хлопчика селянську працю (водити 

коня, витрушувати важкі борони, в’язати снопи й укладати у стіжки, виконувати 

іншу роботу вдома), але стосунки були лагідними і добродушними. Тому, 

працюючи у дядька, Адріан відчув красу селянської праці і полюбив її. 

У дитинстві стався ще один випадок, який Адріан запам’ятав на все життя. 

Коли їх корова зайшла на панське поле, пан відшмагав його нагайкою, а батько 

потім ще й відлупцював: «Випадок цей дав мені ще один, вельми чутливий урок 

політграмоти. Він був прописаний батогом по моїй спині» – згадував 

А. М. Топоров у своїх мемуарах [142, арк. 43]. Спостерігаючи, як живуть пани, 

він не раз ставив перед собою питання: чому ж так виходить, що він, малий 

хлопчик, важко працював, а поміщик сидів тим часом у холодку, не знаючи, 

куди себе подіти. Він не знаходив відповіді на питання: для чого на світі живуть 

панове?  

На музичні уподобання малого Адріана значно вплинуло сільське пісенне 

середовище: в селі співали всі – від малого до старого, а взимку влаштовували 

змагання співаків – солістів, дуетів, тріо, квартетів, хорів. У свята хлопці й 

дівчата ходили один до одного в гості і співали різних пісень. Слухаючи 

сільських музикантів він на все життя полюбив скрипку і пізніше опанував гру 

на цьому прекрасному музичному інструменті.  

Важливим етапом у житті А. М. Топорова було навчання у Бродчанській 

церковнопарафіяльній школі, до якої доводилося ходити шість верст у сусіднє с. 

Бродка. Як і в усіх подібних школах тут головним предметом був Закон Божий. 

Також дітей вчили читати, писати і рахувати. У старшому відділенні учні 

вивчали псалтир, «чини» різних служб і обрядів, назви церковного приладдя, 

богослужбового одягу. Молитви заучували напам’ять, скандували хором склади 

з підручника церковнослов’янської грамоти.  
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Особливий вплив справляв на А. М. Топорова вчитель диякон М. Аушев, 

який артистично читав дітям байки Крилова, казки Пушкіна, «Тараса Бульбу» 

Гоголя. Інтонації його голосу, жести і міміка розкривали перед учнями красу 

живописного слова. Крім того, вчив співати по нотах, а іноді, цікаво розповідав 

про великих композиторів – Глінку, Чайковського, Рубінштейна, Римського-

Корсакова, Даргомижського, Бородіна і майстерно виконував їх твори. До того 

ж він дуже гарно писав, бісерним почерком, – усе це приваблювало 

А. М. Топорова і він намагався наслідувати свого вчителя. [142, арк. 45–46]. 

Учні Бродчанської школи удосконалювали свої музичні здібності 

співаючи в церковному хорі. Особливо любив А. М. Топоров репетиції хору 

перед Великоднем, на які збиралися діти і дорослі для того, щоб під керуванням 

диякона розучувати «партесні» співи. 

А. М. Топоров був кращим учнем у школі, закінчив її з похвальним 

листом і був рекомендований до вступу до Каплінської двокласної вчительської 

школи. Однак, через те, що тоді батько не пустив його, вступив лише 

наступного, 1905 року, після смерті батька.  

Система народної освіти в Російській імперії другої половини 

ХІХ століття складалася з трьох ланок. До першої – належали однокласні 

училища, які надавали елементарну освіту і навчали учнів таких предметів, як 

Закон Божий, читання, письмо, основи арифметики. До цієї ланки відносилися 

сільські й міські народні училища, церковнопарафіяльні школи, школи грамоти 

тощо. До шкіл другої ланки належали двокласні зразкові училища міністерства 

народної освіти і частина парафіяльних училищ. Третю ланку – складали 

багатокласні училища [182, c. 95]. 

Двокласні церковнопарафіяльні школи були створені як проект у 

1895 році за ініціативи обер-прокурора Священного Синоду 

К. П. Побєдоносцева та його сподвижників, а на початку ХХ століття діяли 

відповідно до «Положення про церковні школи відомства Православного 

віросповідання» (1902 р.) [220]. Їх призначення полягало у підготовці вчителів 

шкіл грамотності, тому до них приймали переважно селянських дітей, які 



69 

 

звикли до життя на селі та мали повертатися працювати до сільських 

церковнопарафіяльних початкових шкіл, в яких, за уявленням 

К. П. Побєдоносцева, «учням треба надавати мінімум елементарних знань, 

вчити любити і боятися Бога, любити державу і поважати батьків» [183, c. 11].  

Курс навчання у двокласних учительських школах тривав три роки (один 

рік у першому класі й два роки – у другому). Навчальна програма включала такі 

предмети, як Закон Божий, загальна і російська церковна історія, церковний 

спів, російська мова, церковнослов’янська мова, вітчизняна історія, географія 

разом з відомостями про явища природи, арифметика, геометричне креслення і 

малювання, дидактика, початкові практичні відомості з гігієни, чистописання. 

Особливістю навчання було те, що практичні заняття переважали над 

теоретичними. Навчання в школі було безкоштовним, учням з далеких селищ за 

помірну плату надавався гуртожиток. Після закінчення випускники отримували 

свідоцтва, що надавало їм право викладати у школах грамоти або продовжувати 

навчання в учительських семінаріях, вступати до приватної або церковної 

служби [225, c. 369–371]. Як згадував А. М. Топоров, «Каплинська бурса 

складалася з трьох класів, у кожному не більше тридцяти п’яти чоловік. 

Вчилися переважно діти попів, купців, чиновників і зовсім не багато здібних 

селянських дітей. … Чи мріяв я тоді про вчительські терени? Навряд. Чи мав я 

потяг до знань? Мабуть, і цього не можна сказати. Допитливість, звичайно, 

була, але наставники наші робили все, щоб вбити її на корені. «Світських» книг 

ми майже не читали, про газети і журнали поняття не мали. Нас не вчили 

думати, а вчили вірити, уява переслідувалася, заохочувалася лише пам’ять. 

Навіть арифметичні правила треба було бездумно запам’ятовувати, як молитву» 

[142, арк. 57–58]. 

Понад усе Адріан любив заняття музикою і хоровим співом. І цьому 

значною мірою сприяв головний хормейстер П. Сотников, який сам любив 

музику, ноти читав з листа і співав сріблястим баритоном. Керувати хором по 

черзі змушував усіх учнів. І коли черговим регентом був А. М. Топоров, 

вчитель, довіряючи своєму здібному учневі, сам не приходив на репетицію. 



70 

 

Саме тоді у А. М. Топорова відкрився співочий голос – альт, і регент 

П. Сотников поставив його в хорі солістом. Оскільки цей хор часто 

запрошували співати на різних урочистостях, за це платили, і солістові була 

призначена підвищена ставка. Цих грошей А. М. Топорову вистачало на сплату 

за утримання в школі на повному кошті та дозволяло йому жити у шкільному 

гуртожитку [142, арк. 56–60]. 

У той час, під впливом учителя російської мови і літератури Ф. Мягкого у 

А. М. Топорова з’явився смак до читання і літературного слова. Вчитель вголос 

читав учням оповідання й уривки з художньої літератури, давав завдання писати 

твори на прослухане. Для того, щоб удосконалити свій кострубатий стиль, 

А. М. Топоров почав читати художню літературу, перечитав Пушкіна, 

Лермонтова, Некрасова, Толстого, Чехова, Гліба Успенського та інших авторів, 

а коли, згодом, учитель перевірив зошити з творами учнів, то особливо 

зупинився на роботі А. М. Топорова: «Бачите, все правдиво, яскраво. Як у житті. 

І написано доладно... Прекрасний твір!» [142, арк. 63]. Вчитель навіть не 

повірив, що учень сам міг написати так досконало, і саме тоді А. М. Топоров 

переконався, що читання класичних книг, життєві спостереження і переживання 

– усе це є важливим джерелом творчості. Ця думка потім лягла в основу його 

методу навчання дітей написанню творів у початковій школі. Взагалі, 

А. М. Топоров мав досить гарні результати навчання, про що свідчать оцінки у 

свідоцтві про закінчення у 1908 році Каплинської двокласної вчительської 

школи: з усіх предметів – лише «відмінно» і «добре» (додаток Б.1). 

Із закінчення учительської школи розпочинається новий етап у біографії 

А. М. Топорова, який співвідноситься з початком його роботи вчителем 

церковнопарафіяльних початкових шкіл у Курській губернії, з 1912 року – в 

м. Барнаулі. У початковій школі с. Лапигіне, куди він був направлений, Адріан 

пропрацював лише півроку: молодий вчитель не зміг терпіти самодурство 

священника – завідувача школи, за що його було звільнено з формулюванням 

«не володіє характером, гідним звання вчителя церковнопарафіяльної школи» і 

переведено в село Покровське. Однак і цього разу не вдалося Адріану Топорову 
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довго затриматися на новому місці, стався безглуздий випадок: учасники 

церковного хору за відсутності керівника вчинили пиятику в школі на свято 

Покрови Пресвятої Богородиці, а наступного дня, коли Адріан здавав іспит на 

звання вчителя початкової школи в м. Старий Оскол, до школи приїхав ревізор. 

Побачивши безлад у школі після вчорашньї вечірки, він, без будь-яких 

пояснень, ініціював звільнення А. М. Топорова з позбавленням права 

вчителювати терміном на рік «за неприпустиме ставлення до обов’язків та 

аморальну поведінку». Однак, незважаючи на таке суворе формулювання, 

Адріан досить швидко знайшов місце вчителя церковнопарафіяльної школи в 

селі Старий Ліщин сусіднього Тимського повіту.  

Про свою вчительську роботу Адріан Митрофанович згадував досить 

самокритично: «Учитель я, звичайно, був ще ніякий. Міг передати дітям лише 

те, чого самого навчили так-сяк. Досвіду життя не накопичив, а без цього немає 

педагога. Дітей любив, але був напівзнайко, як і більшість вчителів 

церковнопарафіяльних шкіл… Не те біда, що мало я знав, а те, що був 

переконаний, ніби інакше і бути не може. Такими нас готували, такі ми і 

потрібні були церкві та владі» [339, c. 66–67]. 

Тим часом, саме в цьому селі життя Адріана суттєво змінилося у зв’язку із 

знайомством і дружбою з Л. Єшиним
1
, який ще з 1880-х років належав до 

політичної партії «Народна Воля» [169].  

Відбувши покарання, Л. Єшин потрапив на вільне поселення, одружився, 

але через кілька років овдовів, маючи чотирьох малолітніх дітей, разом з ними 

приїхав у с. Старий Лєщин до своєї молодшої сестри [423]. Саме тут звела доля 

А. М. Топорова з видатним революціонером: «Тоді Леоніду Петровичу вже було 

понад півстоліття, але вся його струнка корпулентна фігура дихала енергією і 

бадьорістю. … Вражала його енциклопедична ерудиція. Він добре знав 

В. Короленка, М. Михайловського, П. Лаврова, П. Якубовича-Мельшина, 

                                                 
1
 Леонід Петрович Єшин (1857–1919 рр.) – обер-офіцерський син, дворянин Тімського 

повіту Курської губернії. На початку 1880-х рр. – студент Харківського ветеринарного 

інституту. Студентом, у 1881–1882 рр., приєднався до Харківської організації партії 

«Народна Воля» [55, стб. 1377–1379]. 
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С. Єлпатьєвского та багатьох інших відомих літераторів, вчених, художників. За 

освітою був юристом і, готуючись до адвокатури, проштудіював промови 

видатних судових і політичних ораторів. Сам відзначався красномовством, 

дивовижно декламував, грав на сцені, міг співати, танцювати, влаштовував 

домашні живі картини і спектаклі, писав фейлетони і нариси для газет, чудово 

малював, писав картини аквареллю і маслом. Як то кажуть, при народженні його 

поцілували усі музи», – так описував портрет свого нового знайомого 

А. М. Топоров [339, c. 75]. Завдяки Л. Єшину він став розуміти, що замало 

«вибитися в люди», домогтися чогось доброго лише для самого себе, а 

необхідно «вболівати» за біди і образи всього народу.  Після переїзду разом із 

родиною Єшиних до Барнаулу А. М. Топоров розпочав систематично 

працювати над своїм професійно-педагогічним розвитком. Готуючись до вступу 

до Московського народного університету імені А. Л. Шанявського [245] він 

студіював і конспектував наукову, філософську, педагогічну й іншу літературу, 

рекомендовану Л. Єшиним: твори відомих біологів і натуралістів Ч. Дарвіна, 

Г. Дрейпера, Ч. Лайєля, І. Мєчнікова, Т. Моргана, М. Пирогова, І. Сеченова, 

К. Тімірязєва, Г. Тіссандьє, А. Уоллеса, істориків Г. Бокля, В. Ключевського, 

М. Костомарова, філософів Ф. Бекона, Г. Спенсера, філософів і революціонерів-

демократів та багато інших, не враховуючи безлічі творів художньої літератури.  

Опановуючи педагогічну майстерність А. М. Топоров самотужки почав 

навчатися ораторському мистецтву, вивчав збірники промов знаменитих 

адвокатів А. Коні, В. Маклакова, Ф. Плєвако, В. Спасовіча, О. Урусова, 

політичних діячів У. Гладстона, Ж. Жореса, А. Лінкольна. Тренував 

майстерність виразного читання, ставив у тексті логічні наголоси, психологічні 

паузи, розгадував підтекст, театралізував уривки з художніх творів, грав ролі 

різних літературних персонажів, підшукуючи для них найбільш відповідні 

жести, міміку та інтонації голосу [339, c. 86–87]. Саме тоді закладалися його 

навички виразного голосного читання художніх творів для учнів.  Як писав 

А. М. Топоров у своїх мемуарах, одним із його університетів був театр. Він не 

пропускав жодної прем’єри, переглянув безліч спектаклів, таких, як «Эдип» 
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Софокла, «Гамлет» и «Отелло» Шекспіра, «Борис Годунов» Пушкіна, «Горе от 

ума» Грибоєдова, «Ревизор» і «Свадьба» Гоголя, «Живой труп» і «Власть тьмы» 

Толстого, «Гроза», «Лес», «Волки і овцы» Островського, п’єси Мольєра, 

Сухово-Кобиліна, Ібсена, Южіна-Сумбатова, Леоніда Андреєва, Салтикова-

Щедріна, Гауптмана, Чірікова, Писемського. Він добре знав акторів 

загальнодоступного театру в Народному домі, оскільки вони були частими 

гостями в будинку Єшиних і А. М. Топоров слухав їх дискусії про п’єси, про 

режисерські трактування, мізансцени, акторську майстерність, – і це 

знадобилось йому в подальшій педагогічній та громадсько-просвітницькій 

роботі.  

Досліджуючи вплив соціально-культурних умов на становлення 

світогляду і педагогічної майстерності А. М. Топорова варто звернути увагу, що 

його найбільшою пристрастю була музика. Ще в Каплінській учительській 

школі він досить добре оволодів грою на скрипці, однак цього було замало і він 

надолужував свою музичну освіту не пропускаючи жодного концерту. Після 

одного з  таких концертів попросив знаменитого скрипаля, професора 

Медліна,надати кілька уроків гри і той майстерно виправив хибну постановку 

правої руки свого наполегливого учня: «Ваші педагоги, молодий чоловіче, вірно 

поставили вам ліву руку, а праву кисть одеревенили. Треба її розплавити. 

Тримайте смичок ніби жартома, не стискайте пальцями тростину», – зробив 

зауваження маестро. І Адріан Топоров надовго запам’ятав його уроки: «Самі 

терміни «одеревенили» і «розплавити» показали суть моїх огріхів, 

запам’яталися на все життя. Наскільки важливо, виявляється, для педагога 

підібрати образне слово, щоб учень зрозумів свою помилку» [339, c. 90]. На 

музичну освіту А. М. Топорова і формування його соціально-політичного 

світогляду значно вплинуло знайомство і дружба з викладачем Маріїнської 

жіночої гімназії, композитором С. Шароновим і місцевим лікарем К. Багаєвим, 

який приносив Адріану книги революційного змісту, що суттєво вплинули на 

погляди А. М. Топорова щодо природи соціальної нерівності та необхідності 

соціалістичної революції [339, c. 94–95]. 
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У 1914 році розпочалася Перша світова війна, яка стала каталізатором 

розпаду чотирьох імперій (Російської, Австро-Угорської, Османської і 

Німецької) і спричинила численні жертви (понад п’ятнадцять мільйонів 

загиблих) [445, с. 167–168; 446, с. 8.]. Її наслідками також стали масштабні 

революції: Лютнева і Жовтнева в Росії та Листопадова 1918 р. в Німеччині [447, 

с. 307; 448]. Під впливом цих подій у житті А. М. Топорова відбулися суттєві 

зміни: дискусії з Л. Єшиним і К. Багаєвим спонукали його залишити своє 

учителювання в м. Барнаулі й подати інспектору початкових міністерських шкіл 

прохання направити його в одне з найвіддаленіших глухих сибірських сіл. У 

листопаді 1915 року, він залишив м. Барнаул і виїхав до с. Верх-Жиліно, 

Косихінської волості, Алтайського краю, де був призначений на посаду вчителя 

початкової школи [339, c. 99]. Труднощі не лякали молодого А. М. Топорова, він 

був повним сил і наснаги для педагогічної діяльності (додаток Б.2). 

Проведений історіографічний аналіз джерельної бази дослідження [141–

147; 303; 308; 368; 371] дозволив виокремити, прослідкувати й узагальнити 

вплив сукупності передумов становлення А. М. Топорова як педагога, 

просвітителя і громадського діяча: суспільно-політичних умов, явищ і процесів, 

соціально-культурного контексту, окремих людей та історичних подій, які тим, 

чи іншим чином формували його життєву філософію, світоглядні та 

громадянські позиції, педагогічну майстерність і громадсько-просвітницьку 

діяльність (табл. 1.4). 

Отже, найбільш суттєвими суспільно-політичні передумовами 

становлення особистості А. М. Топорова у першому періоді його життєвого 

шляху («Дитинство, навчання та професійно-педагогічне становлення» (1891–

1914 рр.) можна вважати наступні: економічна криза в Російській імперії (1900-

1903 рр.), яка спричинила наростання революційних настроїв та призвела до 

Першої російської революції (1905 – 1907 рр.). До цієї групи передумов слід 

також віднести Першу світову війну (1914 – 1918 рр.), події якої призвели до 

подальшого зубожіння народних мас, особливо селянства, та трагічно вплинули 

на долю багатьох людей.  
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Таблиця 1.4 

Передумови та чинники становлення А. М. Топорова  

як педагога, просвітителя і громадського діяча (І період) 

 

№ 

з/п 

Передумови Чинники становлення А. М. Топорова 

І-й період «Дитинство, навчання та професійно-педагогічне становлення»  

(1891–1914 рр.) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Суспільно-політичні:  

– економічна криза в 

Російській імперії 

 (1900–1903 рр.);   

– зубожіння народних 

мас, особливо селянства; 

– наростання 

революційних настроїв; 

– Перша російська 

революція (1905–1907 

рр.); 

– Перша світова війна 

 (1914–1918 рр.) 

Соціально-культурні: 

– соціальне походження 

(народження в сім’ї 

селянина-бідняка та 

приналежність до 

селянського соціального 

стану); 

– власна вроджена 

обдарованість; 

– родинного виховання; 

– соціально-природне 

середовище; 

– культурні традиції; 

– освітні передумови 

(навчання в 

церковнопарафіяльній 

школі, в Каплинській 

другокласній 

учительській школі, у 

Пермському державному 

педагогічному інституті; 

– система підготовки 

вчителів початкової 

1 етап «Дитинство, навчання в 

Бродчанській церковнопарафіяльній 

школі» (1891–1904 рр.): 

–  народження і дитинство в с. Стойло 

Курської губернії в бідній селянській сім’ї; 

–  Виховні й культурні традиції сімї: 

прищеплення працелюбності, любові до 

народної творчості; 

–  навчання у Бродчанській 

церковнопарафіяльній школі;  

– формування основних моральних якостей 

особистості: працелюбності, наполегливості, 

непримиренності з несправедливістю;  

–  формування християнської моралі; 

–  отримання початкової грамотності з 

основних навчальних предметів;  

– розвиток художньо-естетичних здібностей, 

навичок хорового співу. 

2 етап «Навчання в Каплінській 

другокласній учительській школі» (1905–

1907 рр.): 

– формування компетентностей викладача 

початкової школи (з історії, географії, 

математики, малювання, мови та літератури), 

розвиток навичок писати твори методом 

спостереження, сольного і хорового співу, 

гри на скрипці. 

3 етап «Перші кроки на шляху до професії» 

(1908–1914 рр.): 

– отримання професійного досвіду як 

вчителя церковнопарафіяльних початкових 

шкіл у Курській губернії та в Барнаулі 

(РРФСР); 

– вплив учителів, педагогів-гуманістів, 

наставників (Л. Єшина, І. Сєришева); 

– розвиток педагогічної майстерності 
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освіти за проектом 

К. Побєдоносцева;  

– знайомство, дружба і 

дискусії з народовольцем  

Л. Єшиним, скрипалем 

Я. Медліним, 

композитором 

С. Шароновим, лікарем 

К. Багаєвим; 

– соціально-культурне 

середовище, відвідування 

бібліотек, театральних 

вистав, концертів 

класичної музики тощо.   

шляхом самоосвіти; 

– вплив ідей педагогів-гуманістів Яна Амоса 

Коменського, П. Лесгафта, Д. Локка, 

Й. Песталоцці, Ж. Руссо, Л. Толстого, 

К. Ушинського, В. Шереметьєвського, 

Ф. Фребеля, О. Потебні, Ф.Буслаєва, 

Ф. Фортунатова, А. Мейє, Е. Кіркпатріка та 

ін.; 

–  формування активної громадянської 

позиції та усвідомлення власної суспільної 

місії – навчати і виховувати дітей в школі, 

підвищувати рівень грамотності та 

освіченості народних мас. 

 

Серед соціально-культурних передумов цього періоду слід назвати 

приналежність до селянського соціального стану, власна вроджена 

обдарованість; сімейне виховання в дусі традиційних християнських цінностей 

та моралі; соціальне середовище; культурні традиції; знайомство, дружба і 

дискусії з народовольцем Л. Єшиним, скрипалем Я. Медліним, композитором 

С. Шароновим, лікарем К. Багаєвим. 

 

Висновки до першого розділу  

На основі методологічного обґрунтування було виокремлено чотири 

провідних напрями дослідження: перший охоплював коло проблемних питань, 

пов’язаних із аналізом соціально-економічних і соціально-культурних 

передумов становлення А. М. Топорова як педагога, просвітителя і 

громадського діяча; другий напрям стосувався педагогічної діяльності 

А. М. Топорова: навчання та виховання дітей і дорослих у комуні «Майское 

утро»; третій – включав громадсько-просвітницьку діяльність А. М. Топорова; 

четвертий напрям полягав у науковому обґрунтуванні відродження 

педагогічних ідей та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова в 

контексті реформування сучасної української освіти.  

Історіографічний огляд проблеми та опрацювання джерельної бази 

дослідження дозволило виокремити і схарактеризувати авторську періодизацію 
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життєвого шляху А. М. Топорова (1891–1984 рр.) та обґрунтувати основні етапи 

формування педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова у 1915–1984 рр.: 

І період (1891–1914 рр.) – формування особистості А. М. Топорова та 

професійно-педагогічне становлення: перший етап (1891–1904 рр.) охоплює 

дитинство, навчання у Бродчанській церковнопарафіяльній школі; другий етап 

(1905–1907 рр.) – в Каплінській двокласній учительській школі; третій етап 

(1908–1914 рр.) – набуття першого досвіду роботи вчителем та опанування 

основами педагогічної майстерності; початок активної громадянської позиції; 

ІІ період (1915–1936 рр.) – педагогічна та громадсько-просвітницька 

діяльність: перший етап (1915–1931 рр.) – робота в с. Верх-Жиліно вчителем 

початкової школи та з 1920 р. – в комуні «Майское утро»; другий етап (1932 –

1936 рр.), робота А. М. Топорова вчителем та його громадсько-просвітницька 

діяльність: написання і видання книги «Крестьяне о писателях», публікація 

статей педагогічної та публіцистично-громадської тематики; 

ІІІ період (1937–1947 рр.) – ув’язнення та відбування покарання в 

гулагівських таборах під час сталінських репресій – співвідноситься з арештом, 

засудженням згідно з вироком за статтею 58, п.10, ч. 1 Кримінального Кодексу 

РРФСР «Пропаганда або агітація, що містять заклик до повалення, підриву або 

ослаблення Радянської влади…», відбуванням покарання упродовж шести років 

(1937–1943 рр.) у таборах ГУЛАГу та на засланні (1944–1947 рр); 

ІV період (1948–1984 рр.) – громадсько-просвітницька діяльність в 

Україні: перший етап (1948–1960 рр.) – характеризується амністією, 

скасуванням вироку та політичних звинувачень із А. М. Топорова та його 

активною громадсько-просвітницькою діяльністю у м. Миколаєві; другий етап 

(1961–1984 рр.), під час якого відбувається  перевидання книги «Крестьяне о 

писателях», написання та видання книг «Воспоминания», «Мозаика», «Я – 

учитель», опублікування значної кількості статей педагогічної, історико-

краєзнавчої, культурологічної та іншої актуальної тематики, широке коло його 

професійних і громадських зустрічей і активне листування. 
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Вивчення архівних і музейних документів, науково-історичних праць, що 

стосувалися життя та соціального середовища А. М. Топорова, мемуарної 

спадщини та інших відповідних джерел надало можливість виокремити низку 

соціально-політичних та соціально-культурних передумов, що вплинули на 

становлення його як педагога, просвітителя і громадського діяча, зокрема: 

соціальне походження, власна вроджена обдарованість, освітні передумови 

(навчання в церковнопарафіяльній школі, Каплинській другокласній 

учительській школі, Пермському державному педагогічному інституті), 

культурні традиції, найближче соціальне оточення, підтримка дружини,  друзів 

та однодумців, а також суспільно-політичні події, соціально-економічний стан, 

особливо селянства, соціально-історичний контекст функціонування системи 

освіти, культури і громадсько-просвітницької діяльності в СРСР, які значним 

чином вплинули на світогляд, громадянську позицію та життєвий шлях 

А. М. Топорова. 

Чинниками становлення А. М. Топорова як педагога, просвітителя і 

громадського діяча були: вплив родинного виховання та соціально-природного 

й соціально-культурного середовища; виховні й культурні традиції сім’ї: 

прищеплення працелюбності, любові до народної творчості; навчання та 

отримання професійного досвіду як учителя у церковнопарафіяльній школі; 

вплив учителів, педагогів-гуманістів, наставників (Л. Єшина, І. Сєришева); ідеї 

видатних педагогів, письменників і просвітителів, під впливом яких 

формувалася педагогічна майстерність А. М. Топорова; самоосвіта, яка сприяла 

розвитку педагогічної майстерності та створенню інноваційних методів 

навчання і виховання, а також його активна громадянська позиція та 

усвідомлення власної суспільної місії – навчати і виховувати дітей у школі, 

підвищувати рівень грамотності та освіченості народних мас. 

Результати дослідження першого розділу опубліковано в наукових працях 

автора: [104–107]. 

 



79 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Аграновский А. А. А лес растет. Москва : Сов. писатель, 1973. 639 c. 

2. Аграновский А. А. Встреча. Журналист. 2008. №12.  

3. Аграновский А. А. Иду искать : заметки писателя. Москва : Дет. 

литература, 1964. 256 с. 

4. Аграновский А. А. Из записных книжек. Дружба народов.1987. № 4. 

С. 171–211.  

5. Аграновский А. А. Как я был первым : избранное: в 2-х т. Москва : 

Известия, 1987. Том I. Очерки / вступ. статья Л. Толкунова. 544 с. 

6. Аграновский А. А. Одно слово : очерки. Москва : Знание, 1968. 92 с. 

7. Аграновский А. А. Он – учитель. Известия. 1978. 30 мая.  

8. Аграновский А. А. Призвание : заметки писателя. Москва : Сов. 

Россия, 1967. 269 с. 

9. Аграновский А. А. Своего дела мастер : заметки писателя. Москва : 

Политиздат, 1980. 416 с. 

10. Аграновский А. А. Суть дела. Заметки писателя. Москва : 

Политиздат, 1968. 207 с. 

11. Аграновский А. Генрих Гейне и Глафира. Известия ЦВК. 1928. 

№ 260. 7 ноября.  

12. Адаменко О. В. Методологія формування джерельної бази історико-

педагогічного дослідження. Педагогічний дискурс. 2013. Вип. 15. С. 10–13. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_3.pdf (дата звернення: 19.02.2017). 

13. Адриан Митрофанович Топоров – учитель, писатель, просветитель  (к 

100-летию со дня рождения) / Косихинский краеведческий музей; сост. 

В. О. Чувилев. Косиха, 1991. 16 с. 

14. Адриан Митрофанович Топоров. Южная правда. 1984. 25 июля. С. 4. 

15. Акимова И. А. Фонды личного происхождения в государственном 

архиве Алтайского края. Гуляевские чтения. Барнаул, 1998. Вып. 1. С. 6–10.  



80 

 

16. Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

им. В. Я. Шишкова. URL: http://lit.altlib.ru/ (дата звернення: 14.07.2017). 

17. Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова. URL: 

http://www.muzeytitova.ru (дата звернення: 12.06.2017). 

18. Аннотированный список № 10. Аннотированные списки политически 

вредных книг, которые подлежат изъятию из библиотек и книготорговой 

сети. Москва, 1951. РГАСПИ (Российский государственный архив социально-

политической истории). Ф.17. Оп. 132. Д. 319. Л. 135. 

19. Аров Б. Космонавт и его незримый пассажир. Вечерний Николаев. 

2011. 12 апреля. С.3. 

20. Аров Б. Л. Вспомним о Топорове. Южная правда. 1991. 13 февр.  

21. Аров Б. Л. Неустанный просветитель. Южная правда. 2009. 13 окт. 

C.1. 

22. Архив А. М. Горького. Том 10. М. Горький и советская печать. В двух 

книгах. Кн. 2. Москва : Наука, 1965. 497 с. 

23. Бабич В. В. Журналисты города Святого Николая. История и судьбы. 

Николаев : Возможности Киммерии, 2011. 720 с. 

24. Бар О. Как учитель Топоров разъясняет крестьянам-коммунарам 

китайскую революцию и современную литературу. Советская Сибирь. 1928. 

21 марта. 

25. Беккер М. Против Топоровщины : о книге «Крестьяне о писателях». 

Литературная газета. 1930. 29 сент. 

26. Беккер М. Так ли нужно работать с читателем. Критика метода 

Топорова. В порядке обсуждения. Литературная газета. 1930. 28 апр.  

27. Бицилли П. М. А. М. Топоров. Крестьяне о писателях. 1930. Гос. изд. 

Современные записки (Париж). 1931. № XLVI. С. 522–533.  

28. Біографічні документи А. М. Топорова (довідки, накази, вироки, 

листування та інші). Оригінали. 9 квітня 1936 р. – 21 травня 1962 р. ДАМО 

(Державний архів Миколаївської області). Ф. Р-2852. Топоров Адріан 



81 

 

Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 262. 156 арк.  

29. Біографічні і бібліографічні документи про А. М. Топорова, зібрані 

сином Г. А. Топоровим (статті, списки публікацій, 5 фотографій). ДАМО. 

Ф. Р 2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, 

педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 263. 170 арк. 

30. Богданович М. М. Библиофильская периодика России: дис. ... канд. 

филол. наук: 05.25.03. Москва, 2006. 355 с. 

31. Богуславський М. Структура сучасного історико-педагогічного 

знання. Шлях освіти. 1999. № 1. С. 37–40. 

32. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. 

С. А. Кузнецов. Санкт-Петербург : «Норинт», 2000. 1536 с.  

33. Бондар Л. С. Джерельна основа дослідження змісту початкової освіти 

в 40 – 80-х роках ХХ століття. Педагогічний дискурс. 2013. Вип. 15. С. 80–85. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_19. Pdf (дата звернення: 

19.02.2017).  

34. Бочковская В. И. История развития художественного образования в 

Алтайском крае : (вторая половина XX века) : дис. ... канд. ист. наук: 17.00.09. 

Барнаул, 2006. 278 с. 

35. Бочковская В. И. История развития художественного образования в 

Алтайском крае : (вторая половина XX века) : автореф. дис. … канд. ист. 

наук:17.00.09. Барнаул, 2006. 18 с. 

36. Волков А. И., Штанько Н. И. Ветвь сибирского кедра: повесть о 

Г. С. Титове Москва : Сов. Россия, 1962. 360 с.  

37. Волков А., Штанько Н. Отчий дом. 700 тисяч километров в космосе. 

Специальный выпуск. Москва : Изд-во «Известия», 1961. С. 93–151. 

38. Ву Ньйо О. Применение опыта советской методики выразительного 

чтения в работе учителя-словесника вьетнамской школы : дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.02. Ленинград, 1984. 166 c. URL: 

http://www.dissercat.com/content/primenenie-opyta-sovetskoi-metodiki-



82 

 

vyrazitelnogo-chteniya-v-rabote-uchitelya-slovesnika-vet#ixzz5dvgZkufJ (дата 

звернення: 20.01.2018). 

39. Выходцев П. С. Русская советская поэзия. Народное творчество. 

Москва-Ленинград, 1963. 552 с.  

40. Герасимова А. В. Люди, которые говорят о книгах. Как и зачем 

создаются читательские сообщества. URL: http://zapovednik.space/material/ludi-

kotorye-govoryat-o-knigah (дата звернення: 25.05.2017). 

41. Глотов В. В. Учитель для сына. Размышления журналиста. Москва : 

Педагогика, 1985. 144 с. 

42. Глотов В. Учитель. В память об Адриане Топорове. Литературная 

газета. 1985. 13 февраля. 

43. Горюхина Э. Н. Рассвет, который потушили. Новая газета. 2008. 

17 июля.  

44. Горянин А. Б. Традиции свободы и собственности в России : От 

древности до наших дней. Москва : 2007. 360 с. 

45. Государственный архив Алтайского края. URL: 

http://www.archiv.ab.ru/ (дата звернення: 30.05.2017). 

46. Гречихин А. А. Общая библиография. Москва : Изд-во МГУП, 2000. 

588 с. 

47. Гусельников В. В. «Красный Алтай», 1924 год. Алтайская правда. 

1964. 1 мая.  

48. Гусельников В. В. Самая дорогая часть души… Молодежь Алтая. 

1962. 4 августа. 

49. Гусельников В. В. Счастье Адриана Топорова. Алтайская правда. 

1960. 29 мая. 

50. Гусельников В. В. Счастье Адриана Топорова: поэзия. Барнаул : 

Алтайское книжное издательство, 1965. 79 с.  

51. Гусельников В. В. Удивительная книга. Алтайская правда. 1964. 4 

апреля. 



83 

 

52. Гусельников В. В. Хлеб насущный: отрывок из книги «Счастье 

Адриана Топорова». Алтайская правда. 1965. 30 января. 

53. Данилин А. Б., Евсеева Е. Н., Карпенко С. В. Гражданская война в 

России (1917–1922). Новый исторический вестник : журнал. Москва : Изд-во 

Ипполитова, 2000. № 1. С. 98–167. 

54. Державний архів Миколаївської області. URL: 

http://mk.archives.gov.ua/ (дата звернення: 25.05.2017). 

55. Деятели революционного движения в России: Био-

библиографический словарь : От предшественников декабристов до падения 

царизма / под ред. Вл. Виленского-Сибирякова, Феликса Кона, А. А. Шилова и 

др.; Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. 

Москва : Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927–1934. Т. 3: 

Восьмидесятые годы : Вып. 2: Г–З / сост. Р. М. Кантором, П. Г. Любомировым, 

А. А. Шиловым, Е. Н. Кушевой. 1934. стб. 691–1580. 

56. Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – 

перша третина ХХ ст.) : монографія / авт.: О. В. Сухомлинська та ін. Київ : Пед. 

думка, 2013. 620 с.  

57. Днепров Э. Д. Российское образование в XIX – начале XX века : в 2 т. 

Становление и развитие системы российского образования (историко-

статистический анализ). Москва : Мариос, 2011. Т. 2. 672 с. 

58. Добренко Е. А. Формовка советского читателя. Социальные и 

эстетические предпосылки рецепции советской литературы. Санкт-Петербург : 

Академический проект, 1997. 321 с. 

59. Документальный фильм «Майское утро» реж. Сергиенко Р., РЦСДФ, 

1988. Архив кинохроники и документальных фильмов. URL: http://www.net-

film.ru/film-9502 (дата звернення: 17.07.2017). 

60. Документи про склад і зміст І-ІІІ видань книги А. М. Топорова 

«Крестьяне о писателях» (не опублікована частина книги, відгуки про книгу, 

листування). ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), 



84 

 

публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 

284. 111 арк. 

61. Документи, зібрані А. М. Топоровим з історії розвитку мови 

есперанто (статті та листування на есперанто). ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров 

Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 283. 72 арк. 

62. Залыгин С. П. Второе рождение необыкновенной книги. Известия. 

1964. 7 марта. (№ 57). 

63. Зачетная книжка студента-заочника ПГПИ Топорова А. М. 

3.01.1935 г. Очерский муниципальный краеведческий музей им. А. В. Нецветаева. 

Фонд Адриана Митрофановича Топорова. 

64. Зябкин В. Е. Советская педагогическая журналистика Сибири в 

борьбе за новую школу (1920–1932 гг.) : дис. …канд. пед. наук : 13.00.01. Алма–

Ата. 1965. 272 с. 

65. Игрунов Н. С. И после нас зеленая трава: история моя и наша. 

Белгород : Истоки, 2006. 556 с. 

66. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. URL: 

http://www.imli.ru/structure/show/Otdel-rukopisej/ (дата звернення: 7.06.2017).  

67. История Сибири с древнейших времен до наших дней (в 5 томах) / гл. 

ред. А. П. Окладников. Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1968–1969. Т.3 529 

с. 

68. История СССР с древнейших времен до наших дней. / под ред. 

Пономарева Б. Н. Москва : Наука, 1967. Т. 8. 726 с.  

69. Індивідуальні і групові фотографії А. М. Топорова Т. 1. ДАМО. 

Ф. Р. 2852 Топоров А. М. (1891–1984), народний вчитель, член спілки 

письменників УРСР Оп. 4. Спр. 298. 62 арк. 

70. Індивідуальні і групові фотографії А. М. Топорова Т. 2. ДАМО. 

Ф. Р.2852 Топоров А. М. (1891–1984), народний вчитель, член спілки 

письменників УРСР Оп. 4. Спр. 299. 21 арк. 



85 

 

71. Індивідуальні і групові фотографії друзів, знайомих А. М. Топорова. 

ДАМО.Ф. Р. 2852 Топоров А. М. (1891–1984), народний вчитель, член спілки 

письменників УРСР Оп. 4. Спр. 301. 59 арк. 

72. Індивідуальні і групові фотографії друзів, письменників, 

шанувальників А. М. Топорова. ДАМО. Ф. Р. 2852 Топоров А. М. (1891–1984), 

народний вчитель, член спілки письменників УРСР Оп. 4. Спр. 300. 49 арк. 

73. Какурин Н. Е., Вацетис И. И. Гражданская война 1918–1921 / под ред. 

А. С. Бубнова и др. Санкт-Петербург : Полигон, 2002. 672 с. 

74. Карпенко В. А. Родник живой воды Люди и корабли. Одеса, 1980. 

С. 111–118.  

75. Карпенко В. А. Учитель життя. Тут, біля самого моря. Київ, 1989. 

С. 250–262. 

76. Кирсанов В. Новое в книге Топорова. Южная правда. 1979. 14 июня. 

77. Кірсанов В. На все життя. Ленінське плем'я. 1980. 12 мая. 

78. Книга А. М. Топорова «Занимательный задачник по развитию речи и 

мышления». Т. 1. Машинописна копія. 1948 р. – 15 грудня 1960 р. ДАМО. 

Ф. Р 2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, 

педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 1. Спр. 4. 299 арк.  

79. Книга А. М. Топорова «Занимательный задачник по развитию речи и 

мышления». Т. 2. Машинописна копія. 1948 р. – 15 грудня 1960 р. ДАМО. 

Ф. Р 2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, 

педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 1. Спр. 5. 164 арк. 

80. Книга А  М. Топорова «Полный курс языка эсперанто. 15 уроков 

международного вспомогательного языка эсперанто». Т 2. Машинописна копія. 

22 листопада 1959 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–

1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. 

Оп. 1. Спр. 2. 151 арк. 

81. Книга А. М. Топорова «Полный курс языка эсперанто. 15 уроков 

международного вспомогательного языка эсперанто». Т 3. Машинописна копія. 

1959 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), 



86 

 

публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 1. 

Спр. 3. 174 арк. 

82. Книга А. М. Топорова «Полный курс языка эсперанто». Т 1. 

Машинописна копія. 2 грудня 1958 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан 

Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 1. Спр. 1. 130 арк. 

83. Книга. Топоров А. М. Крестьяне о писателях. Изд. 2-е. Новосибирск, 

1963. 259 с. Дарчий напис автора народному артисту УРСР Гаврилко Р. А. (1971 

р.). МОКМ (Миколаївський обласний краєзнавчий музей). Особистий фонд А. 

М. Топорова. Д-15746. 

84. Книга. Топоров А. М. Крестьяне о писателях. Изд. 2-е. Новосибирск, 

1963. 259 с. Дарчий напис автора Федулову К. М. (1964 р.). МОКМ. Особистий 

фонд А. М. Топорова. Д-19222. 

85. Книга. Топоров А. М. Крестьяне о писателях. Изд. 5-е. Москва : 

Книга, 1982. 304 с. Дарчий напис автора Миколаївській обласній організації 

Спілки письменників України (1982 р.). МОКМ. Особистий фонд 

А. М. Топорова. Д-19132. 

86. Книга. Топоров А. М. Я – учитель : воспоминания. Москва : Дет. лит., 

1980. 158 с. Дарчий напис автора Махерваксу О. М .(1981 р.). МОКМ. 

Особистий фонд А. М. Топорова. Д-21587. 

87. Колекція документів, присвячених 90-літньому ювілею 

Топорова А. М., проведеного Миколаївським відділенням Спілки письменників 

України 5.11.1981 р. МОКМ. Особистий фонд А. М. Топорова. Вс.д.-3423/1-51. 

88. Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. Москва : 

Политиздат, 1984. 335 с.  

89. Коптелов А. Л. Минувшее и близкое : воспоминания, статьи, очерки. 

Новосибирск : Западно-сибирское книжное издательство, 1983. 416 с.  

90. Корман И. «Камешек к мозаике». Ванкувер экспресс. 28 Apr, 2013. 

URL: http://www.vancouverexpress.ca/archives/10575 (дата звернення: 17.09.2018). 



87 

 

91. Корнетов Г. Б., Лукацкий М. А. История педагогики: теоретическое 

введение : учеб. пособие. Москва : АСОУ, 2013. 172 с.  

92. Корниенко В. Топоров Адриан Митрофанович. Барнаул : 

Энциклопедия / под ред. В. А. Скубневского. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 

2000. 408 с. 

93. Корниенко Н. В. Массовый читатель 20–30-х годов. Москва. 1999. 

№ 6. С. 121–142. 

94. Косихинский районный краеведческий музей. URL: 

http://http://www.museum.ru/M1351 (дата звернення: 3.07.2017). 

95. Костенков П. П. Алтайский учитель-подвижник Степан Павлович 

Титов : монография. Барнаул : БГПУ, 2008. 234 с. 

96. Кремко А. А. Жизнь за кадром. Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 

2004. 288 с. 

97. Кузнецов А. Вчитель. Південна правда. 1978. 25 черв. 

98. Кузнецов А. Душа трудитися повинна… Південна правда. 1976. 

17 жовт.  

99. Кузнецов А. Легендарная книга. Південна правда. 1982. 15 листоп. 

100. Кузнецов А. Миколаїв, А. М. Топорову… Південна правда. 1980. 

10 січ.  

101. Кузнецов А. Радісна зустріч. Радянська освіта. 1977. 13 трав. 

102. Кузнецов И. С. Книга А. М. Топорова «Крестьяне о писателях» как 

феномен социологии читателя и социальной психологии. Четвертые 

Макушинские чтения (Омск, 6–7 мая 1997 г.) / отв.ред. С. А. Пайчадзе. 

Новосибирск, 1997. С. 143–145. 

103. Кульчицький С. В. Нова економічна політика: Енциклопедія історії 

України : у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України 

НАН України. Київ : Наук. думка, 2010. Т.7. 728 с. 

104. Кущѐва Т. А. Актуальность исследования педагогического наследия 

А. М. Топорова. Современные исследования социальных проблем (электронный 

научный журнал). Modern Research of Social Problems, 37 (27), 2013. URL: 



88 

 

www.sisp.nkras.ru https://cyberleninka.ru/article/n/the-timeliness-of-a-toporov-s-

pedagogical-heritage-study. (дата звернення: 18.10.2017). 

105. Кущова Т. О. Джерельна база дослідження педагогічної та 

громадсько-просвітницької спадщини А. М. Топорова. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». № 3. 

Херсон : ХДУ, 2017. С. 43–48.  

106. Кущова Т. О. Етапи формування і проблеми дослідження педагогічної 

спадщини А. М. Топорова. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні 

технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруева. Суми : Вид-во Сум. ДПУ 

імені А. С. Макаренка, 2017. № 3 (67). С. 209–221. 

107. Кущова Т. О. Стратегія історико-педагогічного дослідження 

персоналії А. М. Топорова. Сучасні методики, інновації та досвід практичного 

застосування у сфері психології та педагогіки: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Люблін, Республіка Польща, 20–21 жовтня 2017 р.). 

Люблін, 2017. С. 22–25. 

108. Левин Ф. Нарушители доброй традиции. Вопросы литературы. 1964. 

№12. С. 151–153. 

109. Левченко Т. І. Актуальні підходи до розвитку університетської освіти 

ХХІ століття. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник 

наук. праць. 2014. Вип. 49. С. 10–14. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2014_49_5 (дата звернення:19.02.2017). 

110. Лист В. Д. Вегмана А. М. Топорову 31 січня 1928 року. Сімейний 

архів літератора І. Г. Топорова, онука А. М. Топорова. 

111. Лист В. Я. Зазубріна А. М. Топорову 7 червня 1927 року. Сімейний 

архів літератора І. Г. Топорова, онука А. М. Топорова. 

112. Лист космонавта Титова Г. Топорову А. М. (4.11.1962 р.). МОКМ. 

Особистий фонд А. М. Топорова. Д-7692. 2 арк. 

113. Лист космонавта Титова Г. Топорову А. М.(14.06.1978 р.). МОКМ. 

Особистий фонд А. М. Топорова. Д-7691. 2 арк. 



89 

 

114. Листи А. М. Топорова до колишніх учнів. Чернетки. 5 грудня 1965 р. 

– 31 грудня 1966 р. ДАМО. Ф. Р-2852 Топоров Адріан Митрофанович (1891–

1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. 

Оп. 3. Спр.19. 50 арк. 

115. Листи А. М. Топорова до редакцій газет і журналів. Чернетки. 7 липня 

1965 р. – 30 листопада 1971 р. ДАМО. Ф. Р-2852 Топоров Адріан Митрофанович 

(1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. 

Титова. Оп. 3. Спр.20. 102 арк. 

116. Листи А. М. Топорова до редакцій газет і журналів. Чернетки. 7 липня 

1949 р. – 6 червня 1964 р. ДАМО. Ф. Р-2852 Топоров Адріан Митрофанович 

(1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. 

Титова. Оп. 1. Спр.21. 132 арк.  

117. Листи А. М. Топорова письменнику Ю. М. Пермітіну. Чернетки. 

21 вересня 1965 р. – 29 серпня 1967 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан 

Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 3. Спр. 12. 54 арк. 

118. Листування А. М. Топорова з відомим бібліографом М. М. Рубакіним. 

26.06.1930 – 10.12.1930. ДАМО. Ф. Р. 2852 Топоров Адріан Митрофанович 

(1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. 

Титова. Оп. 4. Спр. 295. Арк. 69–70. 

119. Листування А. М. Топорова з інститутом світової літератури ім. О. М. 

Горького і відомості про місцезнаходження його документів у різних архівах. 4 

травня 1960 р. – 17 вересня 1984 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан 

Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 4 Спр. 293. 165 арк.  

120. Листування А. М. Топорова з письменниками К. М. Урмановим, 

П. Д. Стировим, С. Я. Вядро, С. П. Залигіним, О. Р. Растєгняєвою, 

К. І. Чуковським, О. К. Юговим, Б. І. Аніним та ін. 1 липня 1970 р. – 7 липня 

1971 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), 



90 

 

публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 3. 

Спр. 25. 249 арк. 

121. Листування А. М. Топорова з письменником С. П. Залигіним. 

Оригінали, машинописні копії. 31 березня 1964 р. – 26 грудня 1965 р. ДАМО. 

Ф  Р-2852. Топоров Адриан Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, 

педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 7. 29 арк. 

122. Листування А. М. Топорова з працівниками бібліотеки ім. Леніна 

м. Москви. Оригінали, машинописні копії. 7 квітня 1963 р.–30 грудня 1965 р. 

ДАМО. Ф. Р-2852 Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, 

критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр.20. 14 арк. 

123. Листування А. М. Топорова з редакціями газет і журналів. 13 вересня 

1924 р. – 26 вересня 1930 р. ДАМО. Ф. Р-2852 Топоров Адріан Митрофанович 

(1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта 

Г. С. Титова. Оп. 2. Спр.7. 21 арк. 

124. Листування А. М. Топорова з редакціями газет і журналів. 23 січня 

1951 р. – 28 листопада 1969 р. ДАМО. Ф. Р-2852 Топоров Адріан Митрофанович 

(1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. 

Титова. Оп. 2. Спр.8. 248 арк. 

125. Листування А. М. Топорова з С. П. Титовим. Машинописні копії, 

чернетки. 3 липня 1965 р.–30 жовтня 1972 р. ДАМО. Ф. Р-2852 Топоров Адріан 

Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 3. Спр.14. 80 арк. 

126. Листування А. М. Топорова з вдовою письменника В. Я. Зазубріна – 

В. П. Теряєвою-Зазубріною. Оригінали. Машинописні копії. 2 травня 1960 р. – 2 

червня 1973 р. ДАМО. Ф. Р-2852 Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), 

публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. 

Спр.8. 41 арк. 

127. Листування з поетами М. С. Лисянським, Л. Н. Вишеславським, 

А. Я. Марковим, М. С. Федіком та ін., 21 квітня 1960 р. – 14 вересня 1969 р. 



91 

 

ДАМО. Ф. Р-2852 Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, 

критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 2. Спр.13. 64 арк.  

128. Литераторы Топоровы: Адриан, Герман, Игорь. URL: 

http://tigerrr2.wixsite.com/literatory-toporovy (дата звернення: 24.06.2017). 

129. Литераторы Топоровы : Адриан, Герман, Игорь. Фотогалерея. URL: 

http://tigerrr2.wixsite.com/literatory-toporovy-/untitled-c18pg (дата звернення: 

24.06.2017). 

130.  Литература сибирская. Сибирская советская энциклопедия. 

Новосибирск : Западно-Сибирское отделение ОГИЗ, 1932. Т.3. 804 с.  

131. Личный фонд писателя и педагога Адриана Митрофановича Топорова 

(1891–1984). 118 ед. хр.: 1920-е – 2000-е гг. ГМИЛИКА. URL: 

http://gmilika22.ru/lichnyj-fond-pisatelja-i-pedagoga-adriana-mitrofanovicha-

toporova-1891-1984. (дата звернення: 17.05.2017). 

132. Луначарский А. Собрание сочинений: в 8 т. / ред. И. С. Черноуцан, 

У. А. Гуральник. Москва, 1967. Т. 8: Эстетика, литературная критика : статьи, 

доклады, речи (1928–1933). 1967. 654 с. 

133. Майборода В. К. Особливості розвитку системи вищої педагогічної 

освіти в УРСР (1917–1941 рр.). Український історичний журнал. 1990. № 11. 

С. 58– 64. 

134. Маляров А. Последняя встреча : 115 лет со дня рождения 

А. М. Топорова. Южная правда. 2006. 5 сент. С. 3. 

135. Матеріали до книги А. М. Топорова «Копилка литературных 

куръезов» і лист до редакції журналу «Звезда». Машинописні копії. 15 грудня 

1956 р. – 4 жовтня 1962 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович 

(1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта 

Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 1. 98 арк.  

136. Матеріали до книги А. М. Топорова «Копилка литературных 

куръезов». Чернетки. 2 грудня 1967 р. – 17 квітня 1971 р. ДАМО (Державний 

архів Миколаївської області). Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–



92 

 

1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. 

Оп. 3. Спр. 8. 60 арк.  

137. Матеріали про представлення А. М. Топорова до урядової нагороди і 

до присвоєння почесного звання «Заслуженого вчителя школи РРФСР» (заяви, 

клопотання, листування). Оригінали, машинописні копії. 24 липня 1964 р. – 

28 січня 1966 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), 

публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. 

Спр. 31. 19 арк. 

138. Матеріали про представлення книги А. М. Топорова «Крестьяне о 

писателях» на здобуття Ленінської премії. 1965 р. (постанова робітників 

Чорноморського заводу, копія листа Міністру культури СРСР 

тов. Фурцевій К. О., листування). Машинописні копії. 29 травня 1964 р. – 11 

листопада 1964 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–

1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. 

Оп. 4. Спр. 32. 18 арк.  

139. Машинка друкарська, портативна. МОКМ. Особистий фонд 

А. М. Топорова. МД-2338. 

140. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в 

Україні. Київ : Вікар, 2003. 335 с.  

141. Мемуари А. М. Топорова «Я – из Стойла», частина І, глава : 21–а 

«Майское утро». Чернетки. 29 січня 1966 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан 

Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 3. Спр. 2. 324 арк. 

142. Мемуари А. М. Топорова «Я – из Стойла», частина І, глави : 1–20. 

Чернетки. 30 вересня 1965 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович 

(1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта 

Г. С. Титова. Оп. 3. Спр. 1. 391 арк. 

143. Мемуари А. М. Топорова «Я – из Стойла», частина І, глави : 22–24. 

Чернетки. 12 березня 1966 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович 



93 

 

(1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта 

Г. С. Титова. Оп. 3. Спр. 3. 229 арк.  

144. Мемуари А. М. Топорова «Я – из Стойла», частина ІІ, глави : 14–19. 

Чернетки. Покажчик оригінальних виразів і діалектизмів. Чернетки. 11 квітня – 

19 вересня 1970 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–

1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. 

Оп. 3. Спр. 6. 451 арк. 

145. Мемуари А. М. Топорова «Я – из Стойла», частина ІІ, глави : 1–6. 

Чернетки. 18 березня 1967 р. – 15 серпня 1968 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров 

Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 3. Спр. 4. 226 арк.  

146. Мемуари А. М. Топорова «Я – из Стойла», частина ІІ, глави : 7–13. 

Чернетки. 22 серпня 1968 р. – 30 грудня 1969 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров 

Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 1. Спр. 5. 268 арк. 

147. Мемуари А. М. Топорова «Я – из Стойла». Варіанти, фрагменти, 

вставки. Чернетки. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–

1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. 

Оп. 3. Спр. 7. 71 арк. 

148. Методология педагогики: монографія / Е. А. Александрова, 

Р. М. Асадуллин, Е. В. Бережнова и др.; под общ. ред. В. Г. Рындак. Москва : 

ИНФРА-М, 2018. 296 с.  

149. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. 

кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило, Л. Ц. Ваховський та ін.; за 

заг.ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», 2013. 248 с.  

150. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. О. Гмирьова. URL: http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/novini/693-iv-

toporovski-chitannya (дата звернення: 7.07.2017). 



94 

 

151. Мирошниченко Е. Г. Дело его жизни. В мире книг. 1982. № 12. С. 68–

70. 

152. Мирошниченко Е. Г. Крестьяне о писателях. Слово и книга Адриана 

Топорова. Я зачем-то съездил в Николаев. Николаев : Аванта, Возможности 

Киммерии, 2001. С. 133–143. 

153. Мирошниченко Е. Г. Учитель Топоров и его книга. Альманах 

библиофила. 1973. Вып.1. С. 44–49. 

154. Мирошниченко Е. Г. Я зачем-то съездил в Николаев… Николаев : 

Аванта, 2001. 160 с. 

155. Мирошниченко Е. Свеча горела. Вечерний Николаев. 2001. 22 сент.  

156. Мірошниченко Є. Два листи: з листування Ф. В. Гладкова з 

А. М. Топоровим. Південна правда. 1983. 21 черв. 

157. Мірошниченко Є. З напуттям М. Горького. Робітнича газета. 1981. 

12 верес. 

158. Мірошниченко Є. Комунари про поета. Ленінське плем’я. 1979. 

7 черв. 

159. Мірошниченко Є. На початку віку. Ленінське плем’я. 1971. 10 серп. 

160. Мірошниченко Є. Перевірте себе – зробіть добро. Південна правда. 

1984. 20 верес. 

161. Мірошниченко Є. Радість Адріана Топорова. Ленінське плем’я. 1971. 

4 черв. 

162. Мірошниченко Є. Селяни судять книгу. Ленінське плем’я. 1971. 

19 серп. 

163. Мірошниченко Є. Школа комуни «Майское утро». Ленінське плем’я. 

1971. 12 серп. 

164. Мірошниченко Є. Шлях до масового читача. Ленінське плем’я. 1971. 

26 серп. 

165. Мірошниченко Є. Як навчав Силич : про зустріч А. М. Топорова з 

О. С. Новіковим-Прибоєм. Ленінське плем’я. 1972. 23 берез. 



95 

 

166. Мірошніченко Є. Ентузіаст. Завтра – 90 років з дня народження 

народного учителя і письменника А. М. Топорова. Південна правда. 1981. 

4 верес. 

167. Мосіященко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. Суми : 

ВТД «Університетська книга», 2005. 176 с.  

168. Мустафін О. Р. Справжня історія пізнього нового часу. Харків, 2017. 

429 с.  

169. Народная Воля. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Народная_Воля. (дата звернення: 

20.04.2017). 

170. Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва. URL: 

http://library.mk.ua/ (дата звернення: 8.07.2017). 

171. Никитин А. Н. Государственность «белой» России: становление, 

эволюция, крушение (1918−1920 гг.): автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. 

Москва, 2007. 36 с. 

172. Никитина М. Топоров Адриан Митрофанович. Энциклопедия 

Алтайского края: в 2 т. / ред. : В. Т. Мищенко (гл. ред.) и др. Барнаул : Алт. кн. 

изд-во, 1995–1996. Т. 2. С.362–363. 

173. Николаев литературный: литературно-художественный интернет-

журнал. URL: (http://litnik.org/index.php/proza/adrian-toporov (дата звернення: 

39.07.2017). 

174. Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии. 

(XVIII-XX вв.) / Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз.; отв. ред. В. В. Виноградов. 

Москва : Наука. Ленингр. отд-ние, 1965. 500 с. 

175. Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РСФСР от 9 декабря 1958 г. об отмене приговора А. М. Топорову и 

прекращении дела за недоказанностью предъявленного обвинения ГААОСО 

(Государственный архив административных органов Свердловской области). 

Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 27526. Л. 186–187. 



96 

 

176. Ореховская Е. Община: прошлое или будущее? Кемерово : ООО 

«Фирма ПОЛИГРАФ», 2014. 420 с. 

177. Остертаг Л. 100 лет со дня рождения педагога, публициста, писателя 

А. М. Топорова (1891–1984). Страницы истории Алтая : библиогр. указатель. 

Барнаул, 1990. С. 17–20. 

178. Острогорский Н. О Топорове А. М. Земля Советская. 1930. № 4.  

179. Осыков Б. И. Два дневника (малоизвестный эпизод из творческой 

биографии А. М. Топорова). Вторые Топоровские чтения на Белгородчине. 19–

 20 октября 2011 года: сборник / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, науч.метод. 

отд.; сост. И. Г. Бондарь, гл. ред. Н. П. Рожкова, отв. за вып. С. А. Бражникова. 

Белгород : БИЦ БГУНБ, 2012. С. 36–38. 

180. Осыков Б. Учитель с большой буквы. Большая переменка. 2011. № 10. 

С.7, 16. 

181. Отзыв ПГПИ, заочный сектор, Топорову А. М. 6.01.1935 г Очерский 

муниципальный краеведческий музей им. А. В. Нецветаева. Фонд Адриана 

Митрофановича Топорова. 

182. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 

Вторая половина XIX в. / отв. ред. А. И. Пискунов. Москва : Педагогика, 1976. 

600 с. 

183. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 

Конец XIX – начало ХХ вв. / под ред. Э. Д. Днепрова, С. Ф. Егорова, 

Ф. Г. Паначина, Б. К. Тебиева. Москва : Педагогика, 1991. 448 с.  

184. Очерский краеведческий музей им. А. В. Нецвєтаєва. URL: 

http://www.museum.ru/M2825 (дата звернення: 4.07.2017). 

185. Павлов Г. Методика «строжайшего беспристрастия». Сибирские огни. 

1930. № 6. С. 106–114.  

186. Панфѐров Ф. И. О книге А. Топорова «Крестьяне о писателях». 

Октябрь. 1930. № 12. 

187. Панфѐров Ф. О крысиной любви и о прочем. Октябрь. 1930. № 10/11. 

С. 242–243. 



97 

 

188. Переписка с Алтайским книжным издательством, Алтайским краевым 

комитетом по радиовещанию и телевидению, с редакцией газеты «Алтайская 

правда» 3 ноября 1968 г. ГААК (Государственный архив Алтайского края). Ф. 

Р1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–1984), общественный деятель, 

писатель. Оп. 3. Д. 7. 13 л.  

189. Переписка с комсомольцами восьмилетней школы № 20 г. Барнаула, с 

членами литературного кружка средней школы № 27 г. Барнаула. 4 октября 1966 

г. – 24 сентября 1968 г. ГААК. Ф. Р1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–

1984), общественный деятель, писатель. Оп.3. Д 20. 25 л. 

190. Переписка со старейшим другом и коммунистом К. Е. Багаевым. 

25 декабря 1961 г. – декабрь 1969 г. ГААК. Ф. Р1142. Топоров Адриан 

Митрофанович (1891–1984), общественный деятель, писатель. Оп.3. Д 4. 200 л. 

191. Переписка со старейшим другом по селькорству М. А. Старцевым, 

с вдовой поэта И. Мухачева М. М. Мухачевой, аспирантом Томского 

университета П. З. Кураскановым (копии). 27 октября 1967 г. – 7 мая 1969 г. 

ГААК. Ф. Р1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–1984), общественный 

деятель, писатель. Оп. 3. Д. 28. 32 л.  

192. Пересунько Т. Беспокойное сердце: к 100-летию А. М. Топорова. 

Южная правда. 1991. 28 авг. 

193. Пересунько Т. Від серця до серця: до 90-річчя від дня народження 

народного вчителя і письменника А. М. Топорова. Південна правда. 1981. 

1 верес. 

194. Пересунько Т. Від усієї душі (про автографи письменника). Південна 

правда. 1986. 5 верес. С. 3. 

195. Пересунько Т. Во имя добра и красоты. Учительская газета. 1981. 

7 мая.  

196. Пересунько Т. К. Зощенко и Николаев (из эпистолярного наследия 

писателя). Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2007. 120 с.  



98 

 

197. Пересунько Т. К. Неувядаемый талант общения с миром (из 

переписки А. М. Топорова с советскими писателями). Русский язык и 

литература в киргизской школе. 1982. № 2. 

198. Пересунько Т. К. Николаев. Пять углов (Реальные истории из жизни). 

Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2015. 440 с.  

199. Пересунько Т. Правдолюб. Совісливець. Добротворець. Південна 

правда. 1984. 9 серп. 

200. Пересунько Т. Рыцарь малахитовой звезды. Радянське Прибужжя. 

1991. 29 серп.; 3, 10, 12 верес.  

201. Пересунько Т. Скарбничка добрих дивацтв: з життя видатних людей 

Південна правда. 1986. 13 берез. 

202. Пермитин Е. Поэма о лесах : роман. Москва : Худож. лит-ра, 1980. 

110 с.  

203. Петренко В. С. Дни и труды учителя Топорова. Образование и 

социальное развитие региона. Барнаул, 1995. № 3–4. С. 193–196. 

204. Письма в Барнаульский музей изобразительных искусств, 

Смоленский краеведческий музей, к вдове поэта А. А. Мухачева – 

М. М. Мухачевой, письмо В. Ф. Тендрякову и к знакомым (копии). 1 июля – 

23 августа 1967 г. ГААК. Ф. Р1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–1984), 

общественный деятель, писатель. Оп.3. Д. 26. 8 л. 

205. Письма знакомым : З. Д. Березовской, И. А. Чеснокову, 

С. К. Савельеву; в редакцию журнала «Москва», газету «Алтайская правда», 

библиотеку им. В. И. Ленина, к писательнице К. С. Львовой, писателю 

А. К. Югову, профессору А. М. Красноусову, аспиранту Московского 

пединститута им. Н. К. Крупской Н. Д. Хосомоеву (копии). 18 декабря 1967 г. – 

5 сентября 1969 г. ГААК. Ф. Р1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–

1984), общественный деятель, писатель. Оп. 3. Д. 30. 10 л. 

206. Письма к вдове поэта А. И. Балина, писателям: Н. И. Анову, 

И. С. Шкапе, А. А. Аграновскому, А. Г. Лаврику; знакомым, художнице 

Н. А. Яновой-Надольской, етнографу Е .Н. Орловой и в Омский краеведческий 



99 

 

музей (копии), 17 декабря 1964 г. – 17 апреля 1965 г. ГААК. Ф. Р1142 Топоров 

Адриан Митрофанович (1891–1984), общественный деятель, писатель. Оп. 3. 

Д. 13. 32 л. 

207. Письма к друзьям : Н. Н. Яновскому, В. П. Зазубриной-Теряевой, 

Б. И. Пасынкову, С. П. Титову, к писателю Е. Н. Пермитину, поэту 

И. С. Романову, И. М. Дрожжину; в редакцию книжного издательства «Маяк», в 

Публичную библиотеку им. С.-Щедрина, в ЦГАЛИ, в редакцию журнала 

«Нунтема Булгария», на языке эсперанто (черновики). 27 января – 27 декабря 

1968 г. ГААК. Ф. Р1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–1984), 

общественный деятель, писатель. Оп.3. Д. 33. 82 л. 

208. Письма к знакомым, в редакции газет «Известия», «Рабочий путь» и в 

Смоленский краеведческий музей (копии). 14 мая – 30 июня 1967 г. ГААК. 

Ф. Р1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–1984), общественный деятель, 

писатель. Оп.3. Д. 25. 8 л. 

209. Письма к писателям: А. А. Аграновскому, А. А. Фадееву, 

А. К. Югову, К. С. Львовой, другу П. А. Лобанову; в редакцию Ставропольской 

газеты «Молодой ленинец» (копии), 24 мая – 31 декабря 1962 г. ГААК. Ф. Р1142 

Топоров Адриан Митрофанович (1891–1984), общественный деятель, писатель. 

Оп. 3. Д. 5. 29 л. 

210. Письма к писателям: К. И. Чуковскому, И. С. Шкапе, поэту 

И. И. Романову, писателю-другу В. Ц. Гоффеншеферу, литератору 

Н. И. Штанько; другу Л. А. Лобанову, учительнице Е. П. Январевой, в 

Академию художеств СССР, Новосибирскую картинную галерею, Алтайский 

горком КПСС, Горно-Алтайский областной комитет (копии), 19 апреля – 

19 сентября 1965 г. ГААК. Ф. Р1142 Топоров Адриан Митрофанович (1891–

1984), общественный деятель, писатель. Оп. 3. Д. 14. 16 л. 

211. Письма к писателям: Л. И. Кравец, А. К. Югову, Ф. Г. Каманин;: 

вдове писателя В. Я. Зазубрина В. П. Зазубриной; в Московский дом детской 

книги (копии). 26 января – 26 декабря 1963 г. ГААК. Ф. Р1142. Топоров Адриан 

Митрофанович (1891–1984), общественный деятель, писатель. Оп. 3. Д. 6. 29 л. 



100 

 

212. Письма к писателям: Ф. Г. Каманину, И. М. Швецову, Л. И. Кравец; 

вдове писателя В. Я. Зазубрина – В. П. Зазубриной и к знакомым (копии), 

26 декабря 1963 г. – 6 марта 1964 г. ГААК. Ф. Р1142 Топоров Адриан 

Митрофанович (1891–1984), общественный деятель, писатель. Оп. 3. Д. 8. 22 л. 

213. Письма к учительнице средней школы №27 г. Барнаула 

Л. М. Остертаг, литератору С. М. Яковлеву, комсомольцам восьмилетней школы 

№20 г. Барнаула, в редакцию газеты «Радянська освіта», к професору 

А. М. Красноусову, внучке К. Э. Циолковского В. В. Костиной-Циолковской, 

друзьям В. П. Теряевой-Зазубриной, А. А. Чеснокову (копии). 8 августа – 

17 декабря 1967 г. ГААК. Ф. Р1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–

1984), общественный деятель, писатель. Оп. 3. Д. 27. 115 л. 

214. Письма на языке эсперанто к эсперантистам Прибалтики, 

эсперантисту П. П. Васильченку, писателю И. В. Сергееву, декану физико-

математического факультета Омского пединститута В. В. Куликову, учителю-

эсперантисту А. В. Рогову, В. Н. Серышевой и И. Н. Серышеву (Австралия), в 

редакцию журнала «Современная Болгария», редакцию газеты «Известия». 

17 мая 1959 г. – 12 июля 1965 г. ГААК. Ф. Р1142. Топоров Адриан 

Митрофанович (1891–1984), общественный деятель, писатель. Оп. 3. Д. 1. 19 л. 

215. Письма писателям: Н. А. Милонову, М. А. Маслову, 

А. А. Аграновскому, И. С. Шкапе, знакомым, бывшим коммунарам коммуны 

«Майское утро» и в редакцию газеты «Южноуралец» (копии), 11 августа – 

14 декабря 1964 г. ГААК. Ф. Р-1142 Топоров Адриан Митрофанович (1891–

1984), общественный деятель, писатель. Оп. 3. Д. 12. 25 л. 

216. Письмо А. М. Топорова в Учпедгиз РСФСР. 16 декабря 1960 г. ГААК. 

Ф. Р1142. Топоров Адриан Митрофанович(1891–1984), общественный деятель, 

писатель. Оп.3. Д. 3. 6 л. 

217. Письмо к Первому секретарю ЦК ВЛКСМ С. П. Павлову, копия. 

22 ноября 1967 г. ГААК. Ф. Р1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–1984), 

общественный деятель, писатель. Оп.3. Д 29. 14 л.  



101 

 

218. Плеханова И. И. Русская литература Сибири. Часть 2. Период 

революции и советского строительства 20–30-х годов : учеб. пособие. Иркутск : 

Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. 110 с. 

219. Побірченко Н. С. Змістовний аспект поняття «Авторська школа». 

Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку: е-журнал. 

2008. Вип. 2. URL: http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-

magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n2_2008_st_7/ (дата звернення: 

19.02.2017). 

220. Положение о церковных школах ведомства Православного 

исповедания. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. 

XXII. Отделение 1. Санкт-Петербург, 1904. С. 207–210. 

221. Портрет А. М. Топорова. Художник О. Махервакс. МОКМ. 

Особистий фонд А. М. Топорова. Г-2065.  

222. Постановление бюро Свердловского обкома ВКП(б) от 26 декабря 

1935 г. по заявлению учителя Очерской ср. школы т. Топорова и фельетону в 

«Известиях» ЦИК СССР «Очер – это далеко». Сталинский ударник. 1936. № 31. 

223. Приговор Топорову А. М. ГААОСО (Государственный архив 

административных органов Свердловской области). Ф. 1. Оп. 2. Д. 27526-2012. 

Л. 11–12. 

224. Протест прокурора РСФСР по делу Топорова А. М. от 10 ноября 1958 

г. № 9/5-2196-58. ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27526. Л. 168–170. 

225. Пругавин А. С. Законы и справочные сведения по начальному 

народному образованию. Санкт-Петербург : Тип. «Общественная польза», 1904. 

1096 с. 

226. Путеводитель по фондам и собраниям Государственного музея 

истории литературы, искусства и культуры Алтая. Барнаул : Изд-е ГМИЛИКА, 

ОАО «Алтайский дом печати», 2009. 247 с.  

227. Пучков В. Ю., Январев Э. И. Все его творчество – о любви. Книги 

наших земляков. Южная правда. 1982. 5.авг. 



102 

 

228. Русская литература Сибири : 1917–1970 гг. : Библиографический 

указатель. Часть II. Новосибирск : Наука, 1977. 572 с.  

229. Сахаровский центр. URL: http://www.sakharov-

center.ru/museum/library/unpublished/?t=toporov (дата звернення: 27.06.2017). 

230. Свидетельство о браке А. Топорова и М. Кирнасовой от 25.03.1959 г. 

Брак заключен 29.01. 1917 г. ГМИЛИКА. Личный фонд писателя и педагога 

Адриана Митрофановича Топорова (1891–1984). 118 ед. хр.: 1920-е – 2000-е гг. 

URL: http://gmilika22.ru/lichnyj-fond-pisatelja-i-pedagoga-adriana-mitrofanovicha-

toporova-1891-1984. (дата звернення: 17.05.2017). 

231. Світлини, особисті документи та листування А. М. Топорова. 

Сімейний архів літератора І. Г. Топорова, онука А. М. Топорова. 

232. Сейко Н. А. Методологічні проблеми дослідження доброчинності в 

історії освіти. Education and Pedagogical Sciences («Освіта та педагогічна 

наука»). 2012. Вип. 1. URL: 

http://pedagogicaljournal.luguniv.edu.ua/archive/2012/N1/ article/9/Seiko_ua.pd 

(дата звернення: 19.02.2017). 

233. Сергиевский И. Под надежным прикрытием. Литературная газета. 

1930. 29 сент. 

234. Сибирское областничество. Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирское_областничество (дата звернення: 22.04. 

1917). 

235. Сибирское областничество. Томская областная универсальная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина. URL: 

http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/ (дата звернення: 22.04.2017). 

236. Сибирское Рериховское Общество. URL: 

http://sibro.ru/letters/detail/48541 (дата звернення: 10.06.2017). 

237. Синицына Е. Трансформация общины URL: 

http://www.cloudwatcher.ru/analytics/6/view/60/ (дата звернення: 22.04.2017). 

238. Сисоєва С. О. Сфера освіти як об’єкт наукового дослідження. 

Освітологія: витоки наукового напряму: монографія / за ред. В. О. Огнев’юка; 



103 

 

Авт. кол. : В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Л. Л. Хоружа, І. В. Соколова, 

О. М. Кузьменко, О. О. Мороз. Київ : ВП «Едельвейс», 2012. С. 139–154. 

239. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / под. 

ред. А. Н. Чудинова. Санкт-Петербург : Издание В. И. Губинского, 1910. 989 с. 

240. Служебная записка Барнаульского ООНО от 3.12.1928 г. о поиске и 

передаче виолончели для передачи ее в коммуну «Майское утро». ГМИЛИКА. 

Личный фонд писателя и педагога Адриана Митрофановича Топорова (1891–

1984). 118 ед. хр.: 1920-е – 2000-е гг. URL: http://gmilika22.ru/lichnyj-fond-

pisatelja-i-pedagoga-adriana-mitrofanovicha-toporova-1891-1984. (дата звернення: 

17.05.2017). 

241. Служебная записка Сибкрайиздата от 3.12.1928 г. о передаче коммуне 

«Майское утро» книг на сумму 50 рублей. ГМИЛИКА. Личный фонд писателя и 

педагога Адриана Митрофановича Топорова (1891–1984). 118 ед. хр.: 1920-е – 

2000-е гг. URL: http://gmilika22.ru/lichnyj-fond-pisatelja-i-pedagoga-adriana-

mitrofanovicha-toporova-1891-1984. (дата звернення: 17.05.2017). 

242. Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского 

правительства РСФСР. Отдел 1. № 80. Ст. 600 от 6 декабря 1926 г. Москва : 

Народный комиссариат юстиции, 1926. 52 с. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_1926_года/Редакция_0

5.03.1926#Глава_I._КОНТР_-_РЕВОЛЮЦИОННЫЕ_ПРЕСТУПЛЕНИЯ (дата 

звернення: 20.05.2017). 

243. Сосновский Л. За советского учителя. За коммунистическое 

просвещение. 1936. №68. 18 мая. С.3. 

244. Сосновский Л. Очер – это далеко. Известия. 1935. № 273. 24 ноябр. С. 

3. 

245. Сотникова И. Универститет Шанявского и его попечители. Истина и 

жизнь. 2007. № 1–2. URL: http://www.istina.religare.ru/material379.html (дата 

звернення: 22.04.2017). 

246. Справа його життя : (до 125-річчя від дня народження 

А. М. Топорова): біобібліогр. покажч. / уклад. М. В. Тасинкевич; ред. 



104 

 

Л. М. Голубенко; Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гмирьова. Миколаїв, 

2016. 114 с. 

247. Справка на арест и привлечение к ответственности Топорова А. М. 

ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27526. Л. 1–2. 

248. Справка Стойленского сельского совета от 29.06.1933 года о том, что 

Топоров А. М. происходит из крестьян-бедняков. Белгородский 

государственный литературный музей. Фонд Адриана Митрофановича 

Топорова. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Топоров_Адріан_Митрофанович 

(дата звернення: 25.05.2017). 

249. Стариков И. М. Дом деда Топорова. Наш город Николаев. 2007. 27 

декабря. 

250. Старооскольский краеведческий музей. URL: http://sokm.org.ru/ (дата 

звернення: 3.07.2017). 

251. Статті А. М. Топорова і про нього, опубліковані в книгах і журналах. 

Том 1. (Педагогіка). 24 січня 1960 р. – 6 жовтня 1988 р. ДАМО. Ф. Р-2852. 

Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, 

учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 288. 93 арк.  

252. Статті А. М. Топорова і про нього, опубліковані в книгах і журналах. 

Том 2. (Література, музика, краєзнавство). 28 червня 1963 р. – 3 листопада 

1983 р. ДАМО. Ф. 2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, 

критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 289. 

179 арк.  

253. Статті А. М. Топорова про значення книг у розвитку радянського 

суспільства. Машинописні копії. 18 червня 1974 р. – 5 січня 1975 р. ДАМО. 

Ф. Р-2852 Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, 

педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 64. 36 арк.  

254. Степан Павлович Титов, Адриан Митрофанович Топоров и летчик-

космонавт Герман Степанович Титов на встрече в редакции «Известий» 

18 октября 1961 г. Фотография. ЦХАФ АК (Центр Хранения Архивного Фонда 

Алтайского Края). Личный фонд А. М. Топорова. Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 22. Л. 10. 



105 

 

255. Степаненко Л. В. Опыт развития художественного образования в 

Западной Сибири и возможности его применения в современных условиях: дис. 

... канд. пед. наук: 13.00.01. Кемерово, 2008. 215 с.  

256. Стыров П. Д. По следам одной книги. Литература и жизнь. 1960. 6 апреля; 3 

августа.  

257. Стыров П. Мудрость возраста. А. М. Топорову – 90 лет. Учительская 

газета. 1981. 8 сент. 

258. Стыров П. Уроки Адриана Топорова. Альманах библиофила. Москва : 

Книга, 1983. Вып. 14. С. 37–49. 

259. Сувенір з профілем М. Горького. МОКМ. Особистий фонд 

А. М. Топорова. МД-2339. 

260. Сухомлинский В. А. Избранные произведения : в 5 т. Киев : Рад. 

школа, 1979. Т 1. Проблемы воспитания всесторонне развитой личности. 

Духовный мир школьника. Методика воспитания коллектива. 686 с.  

261. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес : нові підходи до 

загальних проблем. Київ : А.П.Н., 2003. 68 с.  

262. Сухомлинська О. Історико-педагогічне дослідження та його 

«околиці». Шлях освіти. 2005. № 4. С. 43–47.  

263. Сушко А. В. Сибирский национализм и борьба за власть в крае (март 

1917 – ноябрь 1918 г.). Вестник Томского государственного университета. 

2009. № 323. С. 174−179. 

264. Титов Г. С. Авиация и космос. Рассказ летчика-космонавта СССР. 

Москва : Воениздат, 1963. 244 с.  

265. Титов Г. С. Голубая моя планета : док. повесть. Москва : Воениздат, 

1973. 239 с.  

266. Титов С. П. В раздумье я гляжу на рук твоих творенье... Сборник 

стихотворений. Барнаул : Изд-во ООО Пять плюс, 2008. 37 с. 

267. Титов С. П. Всѐ высказать... Сборник стихотворений. Барнаул : Изд-

во ООО Пять плюс, 2010. 60 с.  



106 

 

268. Титов С. П. Два детства : повесть для детей среднего и старшего 

школьного возраста. Москва : Сов. Россия, 1965. 168 с. 

269. Титов С. П. Подарунок Топорову А. М. Фото. МОКМ. Особистий 

фонд А. М. Топорова. Ф-4105. 

270. Топоров A. Беседа крестьян о молодежи. Настоящее. 1928. № 9. 

С. 15–17. 

271. Топоров А. В стороне от дороги. Коллективист. 1926. № 12/13. С. 36–

37. 

272. Топоров А. Вместо учебника школьная газета. Просвещение Сибири. 

1930. № 1. С. 98–102. 

273. Топоров А. Всесоюзный учительский съезд. Сибирский 

педагогический журнал. 1925. № 2 С. 3–12. 

274. Топоров А. Гнусина: рассказ. Медицинский работник. 1926. № 43. 

С. 14–15. 

275. Топоров А. Деревня о современной художественной литературе. 

Сибирские огни. 1927. № 6. С. 192–231. 

276. Топоров А. Деревня о современной художественной литературе: 

стенографический отчет. Сибирские огни. 1928. № 1. С. 217–243. 

277. Топоров А. Деревня о современной художественной литературе : 

стенографический отчет. Сибирские огни. 1928. № 2. С. 228–238.  

278. Топоров А. Деревня о современной художественной литературе : 

стенографический отчет. Сибирские огни. 1928. № 5. С. 173–190. 

279. Топоров А. Дисциплина в массовой школе. Просвещение Сибири. 

1926. № 9. С. 67–77. 

280. Топоров А. Дни нашей жизни (быт массового учителя). Просвещение 

Сибири. 1927. № 1/3.  

281. Топоров А. Долой балласт! (К вопросу упрощения правописания). 

Просвещение Сибири. 1929. № 9. С.92–98. 

282. Топоров А. Долой балласт! (К вопросу упрощения правописания). 

Просвещение Сибири. 1929. № 10. С.93–98. 



107 

 

283. Топоров А. Женработа в комунах. Коллективист. 1927. № 4. С. 23–

25. 

284. Топоров А. Жертвы формализма. Просвещение Сибири. 1927. № 4. 

С. 45–48. 

285. Топоров А. Заметки сельского просвещенца: к вопросам о 

переподготовке учителей. Сибирский педагогический журнал. 1924. № 1/2. 

С. 194–208. 

286. Топоров А. Идут к новому быту. Коллективист. 1925. № 4. С. 49. 

287. Топоров А. і Титов Г. Фотокопія. МОКМ. Особистий фонд 

А. М. Топорова. Ф-4104. 

288. Топоров А. К свету. Коллективист. 1927. № 2. С. 16–19. 

289. Топоров А. Как проводяться читки и лекции в коммунах. 

Коллективист. 1927. № 5. С. 24–26. 

290. Топоров А. Коммунарки рассказывают про свою жизнь. Настоящее. 

1929. № 3. С. 9–12. 

291. Топоров А. Коммунары «Майського утра» о книге Юрия Олеши 

«Зависть». Настоящее. 1929. № 5/7. С. 25–27. 

292. Топоров А. Коммунары из «Майського утра» критикуют роман о 

колхозе. Настоящее. 1929. № 2. С. 24–26. 

293. Топоров А. Комсомольские слеты. Просвещение Сибири. 1929. № 7/8. 

С. 81–84. 

294. Топоров А. Литературные вечера в коммуне «Майское утро». Земля 

советская. 1929. № 2. С. 59–60. 

295. Топоров А. М. (биограф. справка). Горшенин А. В. Литература и 

писатели Сибири : энцикл. издание. Новосибирск : РИЦ НПО СП России, 2012. 

С. 482–483.  

296. Топоров А. М. В наступлении «на три километра». Воспоминания о 

Борисе Горбатове. Москва, 1964. С. 225–235. 

297. Топоров А. М. В помощь начинающему скрипачу. Посібник. 

Машинопис. Том 1. Розділи 1–3. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан 



108 

 

Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 274. 242 арк. 

298. Топоров А. М. В помощь начинающему скрипачу. Посібник. 

Машинопис. Том 2. Розділи 4–5. ДАМО. Ф. 2852. Топоров Адріан 

Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 275. 157 арк. 

299. Топоров А. М. В помощь начинающему скрипачу. Посібник. 

Машинопис. Том 3. Розділи 6–10. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан 

Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 276. 179 арк. 

300. Топоров А. М. Вечное в искусстве – трудящимся массам. 

Неопубликованная статья. Машинопись. 1965 г. ГААК. Ф. Р-1142. Топоров 

Адриан Митрофанович (1891–1984), общественный деятель, писатель. Оп. 2. 

Д. 14. 5 л. 

301. Топоров А. М. Вопрос остается открытым. Земля советская. 1932. 

№ 9. С. 149. 

302. Топоров А. М. Воспоминания об А. Никулине. Снитко Л. И. 

А. О. Никулин : Очерк жизни и творчества. Барнаул,1969. С.8–9. 

303. Топоров А. М. Воспоминания, статьи, письма. Барнаул : Алтайский 

дом печати, 2010. 231 с. 

304. Топоров А. М. Воспоминания. Барнаул : Алтайское книжное 

издательство, 1970. 131 с. 

305. Топоров А. М. Занимательный задачник. На уроке и после урока 

(материалы по занимательной грамматике) : сборник статей из опыта работы 

учителей / сост. А. В. Прудникова. Москва : Учпедгиз, 1962. С. 265–295.  

306. Топоров А. М. Записники (щоденні записи, адреси, приклади 

діалектичних говорів). 1962–1968 роки. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан 

Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька 

космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 271. 104 арк. 



109 

 

307. Топоров А. М. Из воспоминаний: гибель музея. Глаголь добро: соц.-

гуман. альм. науч.-пед. б-ки г. Николаева. Николаев, 2011. С. 74–75; 98–99. 

308. Топоров А. М. Интересное это занятие – жить на земле! : 

воспоминания. Барнаул : Алтайский дом печати, 2015. 398 с.  

309. Топоров А. М. Как я учил школьников писать сочинения по способу 

наблюдений. Сибирский педагогический журнал. 1925. № 2. С. 43–55. 

310. Топоров А. М. Крестьяне о писателях / вступ. ст. П. Стырова, 

С. Титова, А. Аграновского. 5-е изд. Москва : Книга, 1982. 304 с. 

311. Топоров А. М. Крестьяне о писателях / вступ. ст. П. Стырова. 3-е изд. 

Москва : Советская Россия, 1967. 447 с.  

312. Топоров А. М. Крестьяне о писателях / вступ. ст. П. Стырова. 4-е изд. 

Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1979. 340 с. 

313. Топоров А. М. Крестьяне о писателях / вступ. ст. П. Стырова; ред. 

А. Коптелова. 2-е изд. Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1963. 257 с. 

314. Топоров А. М. Крестьяне о писателях. Белгород : Константа, 2014. 

300 с. 

315. Топоров А. М. Крестьяне о писателях. Москва : Common Place, 2016. 

334 с. 

316. Топоров А. М. Крестьяне о писателях. Опыт, методика и образцы 

крестьянской критики современной художественной литературы / вступ. ст. 

А. Аграновского, В. Гоффеншефера. Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. 170 с.  

317. Топоров А. М. Крестьяне о списателях : отрывок. Звезда Алтая. 1927. 

5 июля. 

318. Топоров А. М. Мозаика (Интересные эпизоды из жизни выдающихся 

личностей). Машинопис. Книга не опублікована. Том 1. (Писатели). ДАМО. 

Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, 

педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 277. 205 арк. 

319. Топоров А. М. Мозаика (Интересные эпизоды из жизни выдающихся 

личностей). Машинопис. Книга не опублікована. Том 2. (Художники, 

композиторы, артисты). ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович 



110 

 

(1891–1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта 

Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 278. 332 арк. 

320. Топоров А. М. Мозаика (Интересные эпизоды из жизни выдающихся 

личностей). Машинопис. Книга не опублікована. Том 3. (Разные). ДАМО. 

Ф. 2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, критик, 

педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 279. 232 арк. 

321. Топоров А. М. Мозаика. Земляки-2013. Нижний Новгород, 2013. 

С. 335–338. 

322. Топоров А. М. Мозаика: из жизни писателей, художников, 

композиторов, артистов, ученых / предисл. В. Глотова. Киев : Дніпро, 1985. 127 

с. 

323. Топоров А. М. Мозаика: из жизни писателей, художников, 

композиторов, артистов, ученых / вступ. ст. И. Топорова. Москва : Нобель-

пресс, 2013. 242 с. 

324. Топоров А. М. Нужны ли нам утонченные бисквиты : 

неопубликованная статья. Машинопись. 1964 г. ГААК. Ф. Р-1142. Топоров 

Адриан Митрофанович (1891–1984), общественный деятель, писатель. Оп. 1. 

Д. 4. 24 л. 

325. Топоров А. М. Однажды и на всю жизнь: записки сельского учителя. 

Литературные памятники Белгородчины: антология / Белгородский гос. ист.-

краев. музей. Белгород, 2008. С. 426–484. 

326. Топоров А. М. Правда – превыше всего. А. С. Новиков-Прибой в 

воспоминаниях современников. Москва, 1980. С. 144–148. 

327. Топоров А. М. Раздумья после киносеанса: неопубликованная статья. 

Машинопись. 1965 г. ГААК.Ф. Р-1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–

1984), общественный деятель, писатель. Оп. 1. Д. 10. 5 л.  

328. Топоров А. М. разом з сім’єю Титових. Фотокопії. МОКМ. Особистий 

фонд А. М. Топорова. Ф-4098-4101. 

329. Топоров А. М. Светоч сельской культуры. Первая борозда. Москва, 

1981. С. 59–69. 



111 

 

330. Топоров А. М. Сказ о Ермаковом походе: отрывок из книги 

«Крестьяне о писателях». Вяткин Г. Собрание сочинений : в 5 т. Омск, 2012. Т. 5 

(доп.). С. 509–520. 

331. Топоров А. М. Статті, машинописи і рукописи. Том 1. 17 грудня 1966 

р. – 12 серпня 1975 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–

1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. 

Оп. 4. Спр. 285. 148 арк. 

332. Топоров А. М. Статті, машинописи і рукописи. Том 2. 5 січня 1976 р. 

– 2 липня 1979 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–

1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г  С. Титова. 

Оп. 4. Спр. 286. 217 арк. 

333. Топоров А. М. Учите учителей: неопубликованная статья. 

Машинопись. 1963 г. ГААК. Ф. Р-1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–

1984), общественный деятель, писатель. Оп. 1. Д. 3. 3 л. 

334. Топоров А. М. Цитаты крестьянского читателя из книги «Крестьяне о 

писателях». Рожденные Октябрем. Москва, 1979. 173 с.  

335. Топоров А. М. Шире круг слов: неопубликованная статья. 

Машинопись.1953 г. ГААК. Ф. Р-1142. Топоров Адриан Митрофанович (1891–

1984), общественный деятель, писатель. Оп. 1. Д. 1. 25 л.  

336. Топоров А. М. Школа коммуны «Майское утро». Школа и 

учительство Сибири 20-е – нач. 30-х гг. : материалы по истории культуры и 

интеллигенции советской Сибири. Новосибирск, 1978. С. 69–81. 

337. Топоров А. М. Я – из Стойла: автобиогр. записки. Тобольск и вся 

Сибирь : альманах. Тобольск, 2010. Кн. 13: Барнаул. С. 390–404; 610. 

338. Топоров А. М. Я – из Стойла: главы из автобиогр. записок. 

Реабілітовані історією. Миколаївська область. / ред. С. Макарчук. Київ-

Миколаїв : Світогляд, 2008. Кн. 4. С. 486–488; 539–548; 571–573.  

339. Топоров А. М. Я учитель: воспоминания / вступ. ст. Г. Титова; ред. А. 

Аграновский. Москва : Дет. лит., 1980. 159 с. 



112 

 

340. Топоров А. М.: биогр. очерк. Наши замечательные земляки. 

Белгород, 1974. С. 64–65.  

341. Топоров А. Назло врагам. Думают исправиться. Коллективист. 1926. 

№ 16. С. 21–23; 26–27. 

342. Топоров А. Недоумение. Просвещение Сибири. 1927. № 5. С. 120–121. 

343. Топоров А. О неправильном применении хозрасчета в коммунах 

Сибири. Некоторые черты организации хозяйства и труда в коммунах. 

Коллективист. 1926. № 15. С. 17–19; 23–25. 

344. Топоров А. Осторожной поступью. Живое кладбище. Коллективист. 

1926. №19/20. С. 43–48. 

345. Топоров А. Очковтирателя Логинова снять с работы. За 

коммунистическое просвещение. 1935. № 53.  

346. Топоров А. Первая Всесоюзная конференция учителей-колхозников. 

Просвещение Сибири. 1929. № 12. С. 64–71. 

347. Топоров А. Первая Всесоюзная экскурсия – конференция учителей-

колхозников. Просвещение Сибири. 1926. № 12. С. 63–71. 

348. Топоров А. Письмо учителя – о гонениях на Алтае в 1932 г. За 

коммунистическое просвещение. 1932. 12 авг.  

349. Топоров А. Питание в коммунах. Коллективист. 1926. № 23/24. 

С. 23–26. 

350. Топоров А. Полеводство в коммунах. В борьбе за власть. 

Коллективист. 1926. № 17/18. С. 32–34; 38–40. 

351. Топоров А. Просвещенец, просветись! Настоящее. 1928. № 10. С. 15–

17. 

352. Топоров А. Пушкин у крестьян-коммунаров. Красная нива. 1930. № 5. 

С. 6–7. 

353. Топоров А. Радость и горе учительское: впечатления с конференции. 

Сибирский педагогический журнал. 1925. №6. С. 72–75. 

354. Топоров А. Самодеятельный школьный музей : из опыта школы № 5 

г. Раменского Московской обл. За коммунистическое просвещение. 1936. 12 окт.  



113 

 

355. Топоров А. Серьезная опасность. Коллективист. 1926. № 21/22. 

С. 36–39. 

356. Топоров А. Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск : 

Западно-Сибирское отделение ОГИЗ, 1932. Т. 3. С.203.  

357. Топоров А. Смехульки. Сибирские огни. 1929. № 3. С. 166–172. 

358. Топоров А. Способы оживления работы изб-читален. Сибирский 

педагогический журнал. 1925. № 7/9. С. 51–57. 

359. Топоров А. Стальное серце. Коллективист. 1927. № 9. С. 14–17. 

360. Топоров А. Теория литературы забыта: необходимость создания 

специального учебника для средней школы. За коммунистическое просвещение. 

1936. 12 дек. 

361. Топоров А. Участие женщины в общественной жизни коммуны. 

Коллективист. 1927. № 1. С. 17–19. 

362. Топоров А. Черты старого и нового быта в Сибири. На крепком 

корне. Диктатура довела. Коллективист. 1926. № 14. С.18–20; 25–28; 30–31. 

363. Топоров А. Черты текущего учебного года. Просвещение Сибири. 

1926. № 1. С. 40–44. 

364. Топоров А. Четверть века на культработе. Сибирский педагогический 

журнал. 1925. № 6. С. 78–79. 

365. Топоров А. Школы в комунах. Коллективист. 1926. № 12/13. С. 30–

33. 

366. Топоров А. Школьный самодеятельный музей. Советский музей. 

1937. № 2. С. 21–24. 

367. Топоров Адриан Митрофанович: биограф. справка. Краткая 

литературная энциклопедия: в 9-ти т. / гл. ред. А. Сурков. Москва : 

Энциклопедия, 1972. Т. 7. С. 580. 

368. Топоров Адріан Митрофанович – російський радянський письменник 

і педагог. Українська радянська енциклопедія : в 12-ти т. / гол. ред. 

М. П. Бажан; редкол.: О. К. Антонов та ін. 2-е вид. Київ : Голов. ред. УРЕ, 1984. 

Т. 11, Кн. 1. С. 305.  



114 

 

369. Топоров Адріан Митрофанович, прозаїк. Літературна Миколаївщина 

в особах : бібліогр. покажч. / Миколаїв. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. О. 

Гмирьова; за ред. В. П. Бойченка; склад. Н. А. Полівода. Миколаїв : Ганна 

Гінкул, 2001. С. 75–76.  

370. Топоров Адріан Митрофанович. Письменники Радянської України : 

1917–1987 рр. : біобібліогр. довід. / упоряд. В. Коваль, В. Павловська. Київ : Рад. 

письменник, 1988. С. 597. 

371. Топоров Адріан Митрофанович. Український радянський 

енциклопедичний словник : у 3 т. / гол. ред. Ф. Бабічев. Київ, 1987. Т. 3. С. 407. 

372. Топоров Г. А. Из дневника Германа Топорова. Реабілітовані 

історією. Кн. 4. Миколаївська область. Київ-Миколаїв, 2008. С. 571–573.  

373. Топоров Г. А. Николаевский Солженицын, или О чем рассказал архив 

: документальная повесть. Белгород : Константа, 2011. 127 с. 

374. Топоров Г. А. О чем рассказал архив: документальная повесть. 

Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2011. 87 с. 

375. Топоров Г. Легенда «Майского утра». История коммуны «Майское 

утро». Часть 1. Коммуна, ставшая легендой. URL: 

http://sibro.ru/letters/detail/48541 (дата звернення: 20.11.2017). 

376. Топоров И. Г. «Иван Денисович» – событие не столь великое. Ковчег. 

2011. № ХХХП. С 239–241. 

377. Топоров И. Г. «Майское утро» Адриана Топорова. Простор. 2010. 

№10. С. 171–182.  

378. Топоров И. Г. «Мозаика» Адриана Топорова. Сибирь. 2014. №1. 

С. 262. 

379. Топоров И. Г. А. С. Пушкин в жизни и творчестве николаевского 

писателя и просветителя А. М. Топорова. Регіональна культура в умовах 

глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Вип. 2. 

Миколаїв : Університет «Україна», 2009. С. 213–217. 

380. Топоров И. Г. А. С. Пушкин в жизни и творчестве старооскольца, 

писателя, просветителя и книговеда Адриана Топорова. Первые Топоровские 



115 

 

чтения на Белгородчине (25 ноября 2009 г., Белгород) : сборник. Белгород : БИЦ 

БГУНБ, 2010. С. 13–24. 

381. Топоров И. Г. Адриан Топоров – народный учитель. Всероссийские 

педагогические чтения «Педагогическое наследие Степана Павловича Титова»: 

сборник материалов. Барнаул : АлГПА, 2010. С. 265–267. 

382. Топоров И. Г. Адриан Топоров – николаевский Солженицын. 

Сибирские огни. 2011. № 9. С. 177–179. 

383. Топоров И. Г. Адриан Топоров. Воспоминание о деде : очерк. 

Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2010. 48 с. 

384. Топоров И. Г. В поле его тяготения. Простор. 2013. № 7. С. 123–126. 

385. Топоров И. Г. Два творца. Простор. 2013. № 7. С. 130–131.  

386. Топоров И. Г. Две даты. Приокские зори. 2015. № 2. С. 283–287.  

387. Топоров И. Г. Две знаменательные даты. Простор. 2015. № 8. С. 175–

179. 

388. Топоров И. Г. Дружба, рожденная в Сибири. В поле его тяготения. 

Бийский вестник. 2013. № 2. С. 194–199. 

389. Топоров И. Г. История одного рисунка. Барнаул. 2011. № 2. С. 41–52. 

390. Топоров И. Г. Крестьяне о писателях: Вивиан Итин. К 75-летию 

трагической гибели писателя. Бельские просторы. 2013. № 11. С. 156–163. 

391. Топоров И. Г. Мой дед Адриан Митрофанович Топоров. Барнаул. 

2011. № 3. С. 72–87. 

392. Топоров И. Г. Мой мудрый наставник: Пятые литературно-

краеведческие чтения, посвященные 145-летию со дня рождения 

В. В. Вересаева : сборник. Тула, 2012. С. 99–106. 

393. Топоров И. Г. Пастернака они читали. Вопросы литературы. 2015. № 

4. С. 357–364. 

394. Топоров И. Г. Письмо космонавту. Край смоленский. 2012. № 7. 

С. 28–31. 

395. Топоров И. Г. Рыцарь культуры. Две главы из жизни А. М. Топорова. 

Братина. 2011. № 4. С. 66–75. 



116 

 

396. Топоров И. Г. Традиции просветительства в России. Л. П. Ешин и 

И. Н. Серышев – первые наставники А. М. Топорова на стезе просветительства. 

Вторые Топоровские чтения на Белгородчине. (Белгород, 19–20 октября 2011 г.) 

: сборник. Белгород : Константа, 2012. С. 17–28. 

397. Топоров И. Г., Югина (Топорова) С. Г. Школа без искусств мертвый 

дом. Искусство в школе. 2013. № 6. С. 2–7. 

398. Топоров И. Первый и единственный в мире... К юбилею книги 

А. М. Топорова «Крестьяне о писателях». История коммуны «Майское утро». 

Часть 3. О книге А. М. Топорова «Крестьяне о писателях». URL: 

http://sibro.ru/letters/detail/49403 (дата звернення: 20.11.2017). 

399. Топоров И. Традиции просветительства в России на примере 

деятельности А. М. Топорова и Л. П. Ешина. Человек и культура в третьем 

тысячелетии : cб. материалов второго культурологического конгресса 

Алтайского края «Стратегия и перспективы взаимодействия человека и 

культуры в третьем тысячелетии», Барнаул, 26–27 сент. 2013 г. / под ред. 

С. А. Ан., Е. И. Балакиной. Барнаул, 2013. С. 171–181.  

400. Топоров І. Г. Миколаївський Солженіцин. Реабілітовані історією. 

Миколаївська область. Київ-Миколаїв, 2008. Кн. 4. С. 486–489. 

401. Троцюк И. В. Коммуна «Майское утро». Анархия работает. Примеры 

из истории России. Москва : Издательская инициатива «Common place», 2014. 

С. 155–170. 

402. Троянов Н. А. Человек, познавший счастье быть учителем. 

Топоров А. М. Люди, которых я встретил. Николаев, 2008. С. 70–76.  

403. Трушкин В. П. Восхождение: литература и литераторы Сибири 20-х 

начала 30-х годов. Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1978. 

328 с. 

404. Удостоверение Верх-Жилинского сельского совета от 9.04.1928 г. о 

том, что Топоров А. М. является докладчиком по вопросам международного и 

внутреннего положення СССР. ГМИЛИКА. Личный фонд писателя и педагога 

Адриана Митрофановича Топорова (1891–1984). 118 ед. хр.: 1920-е – 2000-е гг. 



117 

 

URL: http://gmilika22.ru/lichnyj-fond-pisatelja-i-pedagoga-adriana-mitrofanovicha-

toporova-1891-1984. (дата звернення: 17.05.2017). 

405. Удостоверение от 20.08.1929 г., выданное Правлением Сибирского 

краевого отдела профсоюза работников просвещения СССР (г. Новосибирск) о 

том, что учитель Топоров А. М. командируется в Москву на экскурсию-

конференцию учителей колхзов и коммун. ГМИЛИКА. Личный фонд писателя и 

педагога Адриана Митрофановича Топорова (1891–1984). 118 ед. хр.: 1920-е – 

2000-е гг. URL: http://gmilika22.ru/lichnyj-fond-pisatelja-i-pedagoga-adriana-

mitrofanovicha-toporova-1891-1984. (дата звернення: 17.05.2017). 

406. Удостоверение от 26.06.1926 г. о том, что Топоров А. М. состоит на 

службе в Барнаульском окружном отделе народного образования. ГМИЛИКА. 

Личный фонд писателя и педагога Адриана Митрофановича Топорова (1891–

1984). 118 ед. хр.: 1920-е – 2000-е гг. URL: http://gmilika22.ru/lichnyj-fond-

pisatelja-i-pedagoga-adriana-mitrofanovicha-toporova-1891-1984. (дата звернення: 

17.05.2017). 

407. Удостоверение от 3.09.1929 г., выданное зам. зав. отделом ЦК ВКП 

(б) (г. Москва) о том, что Топоров А. М. является экскурсантом по маршруту 

Москва-Новосибирск. ГМИЛИКА. Личный фонд писателя и педагога Адриана 

Митрофановича Топорова (1891–1984). 118 ед. хр.: 1920-е – 2000-е гг. URL: 

http://gmilika22.ru/lichnyj-fond-pisatelja-i-pedagoga-adriana-mitrofanovicha-

toporova-1891-1984. (дата звернення: 17.05.2017). 

408. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. у 2-х кн. Кн. 1: Х – 

ХІХ століття / О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська та ін.; за 

ред. О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. 621 с.  

409. Умеренков А. Герб и флаг Николаева : ист. очерк. Изд. 2-е, доп. 

Николаев : Меркурий, 1999. 43 с.  

410. Уроки Аграновского : сборник / отв. ред. И. Н. Голембиовский. 

Москва : Известия, 1986. 316 с.  



118 

 

411. Усатенко Т. П. Епістемологія українознавства: педагогічний концепт. 

Українознавчий альманах. 2014. Вип. 15. С. 246. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_15_77. (дата звернення:19.02.2017). 

412. Утопический социализм : Хрестоматия / общ. ред. А. И. Володина. 

Политиздат, 1982. 512 с. 

413. Фаршатова М. В. Допрофессиональное развитие литературно-

творческих способностей учащихся 5 классов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. 

Тольятти, 1999. 194 c. 

414. Фил Е. «Топоровщина» как орудие наших классовых врагов. 

Литературная газета. 1930. 4 окт. 

415. Хисамутдинов А. А. Иннокентий Серышев – востоковед и 

эсперантист. Проблемы Дальнего Востока. 2001. № 2. С. 135–138. 

416. Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького централізованої 

бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва. URL: 

http://www.niklib.com/resource/karta.ru?id=168 (дата звернення: 9.07.2017). 

417. Центральная библиотека им. А. С. Пушкина Старооскольской 

централизованной библиотечной системы. URL: http://www.osk-cbs.ru/ (дата 

звернення: 17.07.2017). 

418. Черных Б. Старые колодцы. Избранное в 2-х томах. Т.2. Москва : 

Европа, 2007. 488 с. 

419. Членский билет № 12922 Литературного Фонда СССР; фотокопія. 

БГЛМ (Белгородский государственный литературный музей). Фонд Адриана 

Митрофановича Топорова. 

420. Членский билет №11018 Союза писателей СССР от 5.07.1981 г.; 

фотокопия. БГЛМ. Фонд Адриана Митрофановича Топорова. 

421. Чумандрин М. Об изучении читателя и хвостицизме. Ленинград. 1930. 

№ 3.  

422. Шкварець В. П., Горбуров Є. Г., Горбуров К. Є. Повоєнна та сучасна 

Миколаївщина : монографічне історико-краєзнавче дослідження. Миколаїв : 

Вид-во Шамрай, 2008. 300 c. 



119 

 

423. Шнайдер В. А. Истории сибирских окраин: изыскательские 

материалы по истории Бийска. Бийск : Бийский педагогический гос. 

университет им. В. М. Шукшина, 2009. 40 с. 

424. Щоденник А. М. Топорова. Рукопис. Т 1. 7 серпня – 18 серпня 1950 р. 

ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, 

критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 265. 51 арк. 

425. Щоденник А. М. Топорова. Рукопис. Т 2. 20 вересня 1950 р. – 

21 серпня 1954 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–

1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. 

Оп. 4. Спр. 266. 97 арк. 

426. Щоденник А. М. Топорова. Рукопис. Т 3. 25 січня – 20 серпня 1958 р. 

ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), публіцист, 

критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. Спр. 267. 22 арк. 

427. Щоденник А. М. Топорова. Рукопис. Т 4. 21 вересня 1960 р. – 

21 жовтня 1965 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–

1984), публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. 

Оп. 4. Спр. 268. 76 арк. 

428. Щоденник А. М. Топорова. Рукопис. Т 5. 27 січня 1966 р. – 31 грудня 

1967 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), 

публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. 

Спр. 269. 96 арк. 

429. Щоденник А. М. Топорова. Рукопис. Т 6. 9 січня 1968 р. – 15 травня 

1969 р. ДАМО. Ф. Р-2852. Топоров Адріан Митрофанович (1891–1984), 

публіцист, критик, педагог, учитель батька космонавта Г. С. Титова. Оп. 4. 

Спр. 270. 93 арк. 

430. Электронный журнал «Заметки по еврейской истории». URL: 

http://www.berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer3/Toporov1.php (дата 

звернення: 17.01.2018). 

431. Январѐв Э. А. М. Топоров. Николаевцы, 1789–1999 : энцикл. словарь / 

гл. ред. В. А. Карнаух. Николаев : Возможности Киммерии, 1999. С. 325. 



120 

 

432. Январев Э. И. Баллада Адриана : стихотворение. Стихи мои младше 

меня. Николаев : Возможности Киммерии, 2000. С. 40–41. 

433. Январев Э. И. Избранное. Николаев, 2009. 436 с. 

434. Январев Э. И. Музыка для Топорова : стихотворение. Эхо на площади. 

Одесса : Маяк, 1986. С. 59. 

435. Январев Э. И. Притча о Топорове : стихотворение. Переправа. 

Москва, 1967. С.84–85. 

436. Январев Э. Музыка для Топорова : стихотворение. Южная правда. 

2006. 5 сент. 

437. Январев Э. Начальная точка отсчета. Южная правда. 1980. 19 июня. 

438. Январев Э. Неукротимый Топоров. К 95-летию со дня рождения. 

Вестник Прибужья. 1986. 5 сент. 

439. Январев Э. Похвальное слово книге. Южная правда. 1973. 27 сент. 

440. Январев Э. Топоров отказывался есть «огурци». Вечерний Николаев. 

2001. 4 сент. 

441. Яновский Н. Н. Адриан Топоров и его книга «Крестьяне о писателях». 

Сибирские огни. 1967. № 9. С. 167–178. 

442. Яновский Н. Н. История и современность : статьи. Новосибирск : 

Западно-Сибирское книжное изд-во, 1974. 414 с. 

443. Яновский Н. Н. На переломе : из литературного прошлого Барнаула. 

Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1978. 184 с. 

444. Яновский Н. Топоров Адриан Митрофанович. Материалы к словарю 

«Русские писатели Сибири XX века» : библиогр. сведения. Новосибирск : 

Издательский Дом Горница, 1997. С. 159. 

445. Bade K. J. Migration in European History. The making of Europe, Oxford: 

Blackwell, 2003. 416 p.  

446. Keegan J. The First World War. London : Hutchinson, 1998. 500 p. 

447. The World War I Document Archive. URL: 

https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Main_Page (дата звернення: 12.08.2017). 

448. Willmott H. P. World War I. New York : Dorling Kindersley, 2003. 319 p. 



121 

 

РОЗДІЛ 2 

 ЗМІСТ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ В 

ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ А. М. ТОПОРОВА 

 

2.1. Розвиток педагогічної майстерності та громадянської позиції  

А. М. Топорова (1915-1936 рр.) 

 

Хронологічні межі дослідження зумовлюють необхідність приділення 

більш ретельної уваги другому періоду життя а саме формуванню педагогічної 

майстерності та громадянської позиції А.М. Топорова (1915–1936 рр.), який 

розпочинається з переїзду  до с. Верх-Жиліно Алтайського краю. Перший етап 

цього ІІ періоду «Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність» був 

пов’язаний з його роботою вчителем початкової школи в с. Верх-Жиліно (1915–

1920 рр.) і з педагогічною та громадсько-просвітницькою діяльністю в комуні 

«Майское утро» (1920–1931 рр.). Другий етап «Педагогічна та громадсько-

просвітницька діяльність в школах Пермської та Московської областей» (1932–

1936 рр.) розпочинається з переїзду сім’ї Топорових до м. Очер Пермської 

області, де А. М. Топоров працював вчителем початкових та середніх класів 

загальноосвітньої школи, а потім у школі м. Раменскоє Московської області з 

1932 р. по 1936 р (початок 1937 року).  

Біографія А. М. Топорова у цей період розгортались на тлі таких 

історичних подій, як Перша світова війна (1914–1918 рр.), Жовтневі події 

громадянська війна в Росії (1917–1922 рр.). Працюючи в  с. Верх-Жиліно 

А. М. Топоров після занять у школі, ходив до гурту сільських чоловіків, слухав 

їхні розмови про російсько-німецьку війну, де воювала вся Верх-Жилінська 

молодь, допомагав писати листи на фронт, декотрим, що вміли читати давав 

книги із своєї бібліотеки, а згодом почав читати їм газети («Жизнь Алтая», 

«Сибирская жизнь», «Русские ведомости», «Русское слово»). Крім того, за його 

ініціативи в селі було відкрито недільну початкову школу для дорослих. Завдяки 
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своїм добрим справам заслужив довіру селян, багато з яких стали його друзями і 

помічниками у громадсько-просвітницькій діяльності [339, c. 101]. 

Особливий вплив на подальше становлення А. М. Топорова як педагога, 

просвітителя і громадського діяча справив відомий есперантист І. Сєришев (у 

той час місцевий священик), завдяки якому вивчення есперанто стало особистим 

захопленням А. М. Топорова, а згодом і його учнів [415]. До нашого часу 

дійшла одна із світлин, на якій зображено І. Сєришева під час занять з учнями 

Верх-Жилінської школи (додаток Б.3). 

Значною суспільно-політичною подією, яка мала надзвичайно 

масштабний вплив на життя мільйонів людей в Росії була Жовтнева революція 

1917 року.  В селі Верх-Жиліно відбулися суттєві зміни: місцева школа стала 

своєрідним клубом, де вечорами збиралася сільська публіка. В той час 

А. М. Топоров багато працював: з ранку вчив дітей, а у вечері – дорослих. 

Проводив для селян політінформації, лекції, диспути, вечори запитань і 

відповідей. Виконував роботу бібліотекаря: видавав місцевим жителям книги з 

шкільної бібліотеки. Продовжував голосні читання, на які збиралося все більше 

слухачів, почав з ними інсценувати оповідання А. Чехова, а згодом робив 

спроби ставити п’єси, в яких брали участь діти і дорослі. Самодіяльні артисти 

мали великий успіх у місцевої публіки, це надихнуло їх на те, щоб кожного 

свята ставити нові спектаклі на твори І. Буніна, А. Писемського, М. Салтикова-

Щедріна, Л. Толстого, Г. Успенського, А. Чехова. Незважаючи на велике 

навантаження, А. М. Топоров вважав, що знайшов своє покликання і справжнє 

місце у житті. У с. Верх-Жиліно, яке по-народному називалося Журавлиха (за 

назвою річки), у січні 1917 р. А. М. Топоров одружився з Марією Гнатівною 

Кірнасовою, яка на все життя стала йому вірним другом і помічником у 

найскладніших подіях і ситуаціях [230]. 

За роки революції і громадянської війни в Алтайському краї встановилось 

багатовладдя, – на початку серпня 1917 року на конференції Сибірського 
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обласництва
2
 було прийнято постанову «Про автономне врядування Сибіру» в 

рамках автономії із самовизначенням областей і національностей. На початку 

жовтня 1917 року на I Сибірському обласному з’їзді було ухвалено постанову, 

що Сибір повинен мати всю повноту законодавчої, виконавчої та судової влади. 

Було створено Сибірську обласну думу і кабінет міністрів, передбачалася 

можливість перетворити Сибір у федерацію. Взимку й навесні 1918 року 

обласники брали участь у підготовці антибільшовицького повстання, а також 

створили свої органи влади, готові прийняти управління Сибіром [235]. 

Влітку 1918 року в Сибіру була повалена Радянська влада і 4 липня в 

Омську Тимчасовий Сибірський уряд під керівництвом П. Вологодського 

прийняв «Декларацію про державну самостійність Сибіру», в якій 

проголошувалася міжнародна правосуб’єктність, необмеженість і самостійність 

державної влади Тимчасового сибірського уряду, а також був прийнятий герб, 

гімн і прапор автономної Сибірської республіки [171]. Сибірська республіка 

була самоліквідована після утворення 23 вересня 1918 року на Державній нараді 

в Уфі Тимчасового Всеросійського уряду (так званої «Уфімської директорії», 

якій була передана влада на підставі заяви від 3 листопада 1918 року [263]. 

Вирішальним чинником, що впливав на події Громадянської війни була 

позиція селянства, яке становило тоді понад 80 % населення Росії. Ця позиція 

була нестійкою і коливалася від пасивного вичікування до активної збройної 

боротьби, як проти «червоних», так і проти «білих» [53]. Особливо такі 

коливання відчувалися в Сибіру, зокрема, і на Алтаї, де завдяки діям селянства 

до влади приходили есери і меншовики. Іноді селяни сприяли просуванню білої 

гвардії вглиб радянської території [73]. 

Наведене вище цілком стосувалося і с. Верх-Жиліно. Як згадував 

А. М. Топоров: «Пішло гуляти по селах страшне гасло: «Влада на місцях!». 

                                                 
2
 Сибірське обласництво – суспільно-політична течія сибірської інтелігенції (середина 

1850-х років - початок XX століття). Розглядаючи Сибір як політичну і економічну колонію 

Росії, а сибіряків – як нову сибірську націю, окремі обласники висунули гасло відокремлення 

її від Росії або надання Сибіру автономного статусу [234]. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-.D0.94.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.BB.D0.B8.D0.BD-4
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Спираючись на нього, кулаки тероризували сільських більшовиків, ревкомівців, 

культпрацівників. Були випадки, закопували їх у землю живцем» [339, c. 106]. 

Жертвою цих подій ледь не став і сам А. М. Топоров, коли вирішив зробити для 

односельців добру справу: влаштувати у школі кіносеанс, однак, не врахував, 

що саме в цей час у місцевій церкві відбувався молебень на день Благовіщеня 

Пресвятої Богородиці. Оскільки тоді кіно на селі було в дивину, то молодь 

одразу з церкви побігла до школи, це спровокувало мирян і розлючений натовп 

розтрощив кіноапарата, залу і взяв під варту культпрацівників, серед яких був і 

А. М. Топоров. На щастя, цього разу все закінчилося благополучно, але вночі у 

школі було вибито вікна, і залишена записка з погрозою вбити його.  

Після цього випадку залишатися у с. Верх-Жиліно стало небезпечно, 

відтак Топорови перебралися в сусіднє с. Косиху, де А. М. Топоров разом з 

місцевими активістами брав участь в організації Народного дому і відкритті 

першого самодіяльного районного театру. Після перемоги більшовиків і 

встановлення у Сибіру радянської влади, в с. Верх-Жиліно постало питання про 

організацію нового мирного життя. На сільському сході група активістів 

запропонувала створити комуну. Так, 20 березня 1920 року стало днем 

створення комуни «Майское утро», в організації якої вирішальну роль відіграв 

А. М. Топоров, і яка відкрила нові перспективи його педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності.  

До складу комуни увійшли 25 сімей, які об’єднали усе своє майно, крім 

особистих речей, і розпочали влаштовувати життя на новому місці: побудували 

комори, господарські двори, звели школу, поступово розбирали свої хати в селі 

та перевозили їх до комуни, провели сівбу, а восени зібрали добрий врожай 

проса, – це допомогло їм вижити у важкі часи [339, c. 112]. Успішність 

комунарів приваблювала інших селян, а представники місцевої влади додали 

ажіотажу, насильно заганяючи в комуну тих, хто ще лишився у с. Верх Жиліно, 

– така масова «комунізація» призвела до хаосу і завдала немало шкоди 

комунарському руху.  
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Суттєвим соціально-економічеим чинником, який вплинув на життя 

багатьох селян, у тому числі й комуни «Майское утро», було введення нової 

економічної політики (НЕП), прийнятої 14 березня 1921 р. X з’їздом РКП(б). 

Сутність цього нововведення полягала у тому, що було введено приватне 

підприємництво, почали відроджуватися ринкові відносини і різні форми 

власності. Безперечно, такі позитивні соціально-економічні зрушення 

позначилися і на подальшому розвитку комуни «Майское утро»: до 1925 р. 

господарство придбало новітні на той час машини – молотарки, сівалки, віялки, 

двокінні плуги, а згодом і перший трактор. Використання нової техніки і 

наукової організації сівозміну забезпечило зростання врожаїв у два, а подекуди 

й у три рази; розвивалося тваринництво: впроваджувалися високопродуктивні 

породи великої рогатої худоби; комуна мала свої заводи – цегляний, олійний, 

молокопереробний; збудувала водяний млин, а також майстерні: механічну, 

токарну, слюсарну та інші [308, c. 195]. Завдяки умілому господарюванню 

комунари не тільки забезпечували власні потреби, а й продавали надлишки 

продукції у місті, що давало можливість будувати і розвивати об’єкти 

соціально-культурного призначення: школу, народний дім, музей тощо. Комуна 

придбала дитячу бібліотеку, виписувала періодичні видання для всіх шкільних 

вікових груп, сплачувала всі учбові витрати і екскурсії школярів [308, c. 179]. 

Наочне представлення господарства комуни «Майское утро» дає малюнок 

комуни «Майское утро» учня А. М. Топорова С. Титова (батька космонавта 

Г. Титова) (додаток В.1), а також малюнки Германа Топорова (сина 

А. М. Топорова), зокрема, «Комуна «Майское утро» (додаток В.2), 

«Схематичний план поселення-комуни «Майское утро» (додаток В.3). Особливо 

слід виокремити його колаж «Триптих «Майское утро», у першій частині якого 

розміщені світлини першого вчителя А. М. Топорова, літературного критика 

Г. Шитикова, а також школи-клубу комуни «Майское утро», друга частина 

триптиху містить світлини перших комунарів 1920-х років, на третій частині 

містяться світлини комунарів 1930-х років (додаток В.4). 
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Починаючи з 1927 року школа комуни «Майское утро» офіційно 

значилася у мережі Наркомпросу, а А. М. Топоров перебував на службі у 

Барнаульському окружному відділі народної освіти [406]. Джерелами річного 

утримання школи були: державний і районний бюджет – 459 рублів, кошти 

самої комуни – 829 рублів [336], отже, витрати комуни на школу майже вдвічі 

перевищували асигнування з державного і районного бюджету.  

Важливо наголосити, що до успіхів комуни «Майское утро» значною 

мірою був причетний А. М. Топоров, який був її натхненником і безпосереднім 

організатором: «У перший же рік комунари сказали мені: – Ти, Митрофанович, 

підбивав нас на комуну, то йди ж до нас працювати. Без культури комуні не 

жити. Нам потрібна школа, потрібні наука, театр, хор, оркестр, курси, лекції. 

Вчи і весели нас! 

Так, так вони і говорили: «весели нас». І це «весели» розуміли не як пусте 

розважальне проведення часу, а як спосіб буття, як засіб зміцнення трудового 

ентузіазму, як потужна зброя боротьби за нове, справжнє життя» [308, c. 178]. 

Пізніше А. М. Топоров називав роки вчителювання в комуні найкращим 

часом свого життя, хоча працювати йому доводилося дуже багато, – оскільки 

інших вчителів не було, він сам проводив заняття у шести класах, крім того, 

вчив дорослих, повністю ліквідував у комуні неписьменність. Вів позакласну 

роботу: під його керівництвом учні проводили тематичні вечори, концерти, 

випускали стінгазети, готували лекції і доповіді, він організував хор, струнний 

оркестр, два самодіяльних театри (для дітей і дорослих), бібліотеку, музей, крім 

того, він проводив активну громадську роботу як лектор з міжнародних питань 

[404]. Завдяки його наполегливості у 1928 році комуні «Майское утро» 

Барнаульським окружним відділом народної освіти була передана віолончель 

[240], а Сибірським крайовим видавництвом – книги на суму 50 рублів [241]. 

За досягнуті успіхи в педагогічній та громадсько-просвітницькій 

діяльності А. М. Топоров був обраний делегатом Першого Всесоюзного 

учительського з’їзду, який проходив 11–19 січня 1925 року в Москві, а в серпні 

1929 року за рішенням Правління Сибірського крайового відділу профспілки 
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працівників освіти СРСР (м. Новосибірськ) був обраний делегатом на 

екскурсію-конференцію вчителів колгоспів і комун у Москві [405; 407]. 

У всіх добрих справах А. М. Топорову допомагала його дружина, 

М. Топорова: вела уроки малювання і співу в школі, була солісткою хору і грала 

ролі в самодіяльному театрі комуни, виконувала обов’язки медичного 

працівника – лікувала побутові та професійні травми комунарів, упроваджувала 

правила гігієни у побут комунарів. Вона запровадила гарну традицію 

прикрашати присадибні ділянки і сільські вулиці різноманітними квітами. Поза 

тим, допомагала чоловікові друкувати й редагувати його праці, перш за все, 

рукопис книги «Крестьяне о писателях» [383, c. 31]. У сімейному архіві 

І. Топорова збереглась світлина сім’ї Топорових 1925 р., на якій зображено 

подружжя з синами Юрієм і Германом (додаток В.5). Саме книга «Крестьяне о 

писателях», а точніше, те, як вона була написана, вже тоді зробила 

А. М. Топорова відомим: спочатку в Росії, а потім і далеко за її межами. Однак 

не всім тоді сподобалася громадсько-просвітницька діяльність сільського 

вчителя. Літературна група «Настоящее», що входила до редакції журналу з 

однойменною назвою, розпочала політичне цькування А. М. Топорова. 

Незважаючи на це книга «Крестьяне о писателях» була надрукована у 

державному видавництві 1930 р. Після її виходу розгорнулася нова хвиля 

безпідставних нападів на автора з боку окремих письменників і журналістів, 

переважно, з редакції журналу «Сибирские огни», яку на той час очолив 

А. Висоцький. Саме він був одним із авторів рішення Сибірського крайового 

комітету робітничо-селянської інспекції про зняття А. М. Топорова з роботи за 

класово чужу і шкідливу критику художньої літератури. В Сибірській 

радянській енциклопедії видання 1932 року книга А. М. Топорова «Крестьяне о 

писателях» була названа «зразком безпринципної, антимарксистської критики 

літературних творів» [130, c. 203]. Переслідування А. М. Топорова та його сім’ї 

продовжувалися і на місцевому рівні – у комуні заборонили видавати йому 

продукти харчування, що загрожувало голодною смертю. Ситуація ставала 
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нестерпною і, 1 травня 1932 року А. М. Топоров з дружиною й дітьми назавжди 

залишив комуну. 

Подальша його доля була пов’язана з учителюванням у школі м. Очер 

Пермської області, де він працював викладачем російської мови і літератури з 

1 вересня 1932 року по липень 1936 року і досить швидко завоював авторитет 

серед учнів і їх батьків (додаток В.6). Крім учителювання він активно займався 

громадсько-просвітницькою діяльністю: готував учнів до районних олімпіад, 

ставив з ними спектаклі, невеликі концерти, випускав стінгазети; працював у 

комісії з тарифікації вчителів; проводив семінари і курси для вчителів, виступав 

з доповідями, а на судах виступав у якості громадського обвинувача або 

захисника.  

Одночасно А. М. Топоров заочно навчався у Пермському державному 

педагогічному інституті і мав досить відчутні успіхи у навчанні, про що 

свідчить витяг із його залікової книжки: «Із залікової книжки (1936 р.) студента 

історичного факультету заочного сектору Пермського державного педінституту 

Топорова Адріана Митрофановича: Оцінки першого курсу – сім «відмінно» і 

«дуже добре», інших немає. Оцінки другого курсу – шість «відмінно», інших 

немає. Оцінки третього курсу — одна «відмінно», інших немає…» [63], а також 

відгук заочного сектора цього інституту: «Заочник Топоров А. М. має глибокі та 

ґрунтовні знання з діалектичного матеріалізму. Здав на «відмінно» цей предмет. 

Може працювати викладачем діалектичного матеріалізму в технікумах» [181].  

Однак закінчити цей вищий навчальний заклад йому не судилося: 

зіткнувшись з безчинством директора школи, А. М. Топоров розпочав нещадну 

боротьбу проти його крадіжок і беззаконня [222; 243; 244; 345]. Подолавши 

багато перешкод (його незаконно звільнили з роботи) довів свою правоту і 

переміг місцевих злочинців: «В Очері так само, як і в Сибіру, я вийшов з війни з 

перемогою. Але це була «піррова перемога». Скільки часу, сил і нервів забрала 

вона!» [308, c. 257]. 

Ці події у житті А. М. Топорова красномовно свідчать про його 

непримиренну громадянську позицію у боротьбі з тодішньою бюрократією. 
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Однак, незважаючи на те, що основні винуватці його цькування у м. Очері були 

покарані, система в цілому залишалася непохитною, через що А. М. Топоров 

вирішив звільнитися з роботи й після нетривалих пошуків знайшов роботу 

вчителя середньої школи у підмосковному м. Раменськоє. Влаштувавшись на 

новому місці, він швидко досяг педагогічного успіху: 6 «в» клас, в якому він 

викладав і був класним керівником, на кінець навчального року посів перше 

місце з успішності та дисципліни, хоча до того вважався одним із найгірших у 

школі [308, с. 261–263].  

Несподівано, 17 травня 1937 р. А. М. Топорова було заарештовано за 

звинуваченням у тому, що він здійснював «контрреволюційну троцькістську 

агітацію», «в антирадянському дусі компрометував радянських письменників», 

разом з М. Лебедєвим «відтворював наклепи на комуністів Шеловського і 

Михайлова, які їх викривали у антирадянських діях», допитані свідки дали 

покази, що він «серед учнів розповсюджував церковну літературу і 

впроваджував контрреволюційні наклепницькі частівки, … з наклепницькими 

контрреволюційними вигадками висміював портрет тов. Кагановича», … 

«неодноразово зводив наклепи на радянські закони», … «вихваляв 

капіталістичний устрій і наводив наклепницькі докази, нібито за кордоном 

живуть добре, а в СРСР існує голод». … «На підставі вищенаведеного Топоров 

Адріан Митрофанович підлягає арешту з притягненням до відповідальності за 

ст. 58-10-11 КК РРФСР» (додаток Г.1). З цієї події розпочинається третій період 

у житті А. М. Топорова: «Ув’язнення та відбування покарання в гулагівських 

таборах під час сталінських репресій» (1937–1947 рр.).  

Після нетривалого розслідування виїзна спеціальна судова колегія 

Свердловського обласного суду на закритому засіданні 29 жовтня 1937 р. 

оголосила вирок, згідно якого А. М. Топорова було засуджено за статтею 58, 

п.10, ч. 1 Кримінального Кодексу РРФСР «Пропаганда або агітація, що містять 

заклик до повалення, підриву або ослаблення Радянської влади або до вчинення 

окремих контрреволюційних злочинів (статей 58
2
–58

9
 цього Кодексу), а також 

саморозповсюдження або виготовлення або зберігання літератури того самого 
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змісту» [242] і позбавлено волі на п’ять років з обмеженням активних і пасивних 

виборчих прав на два роки (додаток Г.2). Одним із основних речових доказів 

його провини на суді була книга «Крестьяне о писателях», яка згодом була 

заборонена, і занесена в анотований список «політично шкідливих книг, які 

підлягають вилученню з бібліотек і книготоргової мережі» оскільки «книга 

засмічена позитивними згадуваннями ворогів народу: Аросєва, Пільняка, 

Кольцова. На стор. 264–266 наведені позитивні відгуки про Орєшина і його 

творчість» [18]. 

Ще одним речовим доказом звинувачення була бавовняна хустина, 

подарована А. М. Топорову як делегату Першого Всесоюзного учительського 

з’їзду в Москві 1925 р. В центрі хустини розташовано портрет В. Леніна, в кутах 

– зображення К. Маркса, Ф. Енгельса, М. Калініна і Л. Троцького. Саме 

наявність відбитку портретного зображення останнього стало одним із 

фальшивих доказів звинувачення А. М. Топорова в антирадянській діяльності. 

Пізніше його дружина Марія Гнатівна вирізала зображення Л. Троцького, а 

відсутній фрагмент зашила чорною тканиною (додаток Г. 3). За вироком суду 

А. М. Топоров за п’ять років (з 1937 р. по 1942 р.) пройшов через шість в’язниць 

(Раменську, Московську обласну, Бутирську, Свердловську, Пермську і 

Вологодську), відбував покарання в Онежському і Каргопольському виправно-

трудових таборах ГУЛагу.  

За спеціальним розпорядженням його ув’язнення було продовжено майже 

на цілий рік, тому звільнення відбулося лише 22 квітня 1943 р. [308, c. 265]. 

Йому заборонялося їхати в місця, де він народився, вчився і працював, а також в 

режимні точки СРСР. З цієї причини, А. М. Топорову довелося жити і 

працювати в Татарстані, а потім у Казахстані.  

Узагальнення подій життя і діяльності А. М. Топорова в контексті 

суспільно-політичних та соціально-культурних передумов, що певним чином 

вплинули на розвиток його педагогічної майстерності та громадянської позиції, 

відображено в таблиці 2.1. 

 

 



131 

 

Таблиця 2.1 

Суспільно-політичні та соціально-культурні передумови розвитку 

педагогічної майстерності та громадянської позиції А. М. Топорова  

(ІІ-ІІІ періоди) 

№ 

з/п 

Передумови Педагогічна діяльність та події життя 

А. М. Топорова 

ІІ-й період «Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність»  

(1915–1936 рр.) 

1.  

Соціально-політичні:  

 

– Перша світова війна  

(1914–1918 рр.); 

– Жовтнева революція 

в Росії (1917 р.); 

 – громадянська війна в 

Росії 

(1917–1922 рр.); 

– «Нова економічна 

політика» (1921–1929 

рр.);  

– колективізація 

сільського 

господарства (1928–

1937 рр.); 

 

 

 

 

1 етап «Педагогічна та громадсько-

просвітницька діяльність в с. Верх-Жиліно, 

в комуні «Майское утро» (1915–1931 рр.): 

– робота вчителем школи та громадсько-

просвітницька діяльність в комуні «Майское 

утро»;  

– ініціатива і участь у створенні комуни 

«Майское утро»; 

– розробка авторських методик навчання і 

виховання дітей в школі комуни; 

– проведення голосних читань художньої 

літератури для селян (1920–1932 рр.); 

– написання і видання книги «Крестьяне о 

писателях», публікація статей педагогічної та 

публіцистично-громадської тематики; 

– активна громадсько-просвітницька 

діяльність, боротьба з бюрократією, 

злочинністю і корупцією; 

– відстоювання власних позицій у 

звинуваченнях в антирадянській діяльності.  

2 етап «Педагогічна та громадсько-

просвітницька діяльність в школах 

Пермської та Московської областей» (1932–

1936 рр.): 
– розвиток педагогічної майстерності, 

вдосконалення авторських методик викладання 

у початковій школі;  

– навчання у Пермському державному 

педагогічному інституті (заочно); 

– громадсько-просвітницька діяльність, 

робота в комісії з тарифікації вчителів;  

– проведення семінарів і курсів для 

вчителів, виступи з доповідями;  

– участь у судових засіданнях у якості 

народного засідателя;  

– боротьба проти крадіжок і свавілля 

посадовців. 
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Продовж. табл. 2.1 

 

2. Соціально-культурні: 

 

– найближче соціальне 

оточення, підтримка 

дружини,  друзів та 

однодумців; 

– улюблена педагогічна 

діяльність; 

– свавілля місцевої влади; 

– політична боротьба між 

групами журналістів; 

– наклепи і цькування з боку 

офіційної критики, редакції 

журналу «Настоящие» . 

2 етап «Педагогічна та громадсько-

просвітницька діяльність в школах 

Пермської та Московської областей» 
(1932–1936 рр.): 

– розвиток педагогічної майстерності, 

вдосконалення авторських методик 

викладання у початковій школі;  

– поглиблення теоретичної і 

практичної педагогічної підготовки, 

шляхом навчання у Пермському 

державному педагогічному інституті 

(заочно); 

– активна громадсько-просвітницька 

діяльність, робота в комісії з тарифікації 

вчителів;  

– проведення семінарів і курсів для 

вчителів, виступи з доповідями;  

– участь у судових засіданнях у якості 

народного засідателя;  

– боротьба проти крадіжок і свавілля 

посадовців. 

ІІІ-й період «Ув’язнення та відбування покарання в гулагівських таборах 

під час сталінських репресій» (1937–1947 рр.) 

 Соціально-політичні:  

– державна система 

репресій («сталінські 

репресії»)  

(1937–1938 рр.); 

– Друга світова війна 

 (1939–1945 рр.); 

– післявоєнна відбудова 

народного господарства 

СРСР (1946–1952 рр.).   

Соціально-культурні: 

– найближче соціальне 

оточення, друзі, політичні 

в’язні, підтримка 

дружини і сина Германа.  

Засудження А. М. Топорова за статтею 58, 

п.10, ч. 1 Кримінального Кодексу РРФСР 

«Пропаганда або агітація, що містять заклик 

до повалення, підриву або ослаблення 

Радянської влади або до вчинення окремих 

контрреволюційних злочинів, а також 

саморозповсюдження або виготовлення або 

зберігання літератури того самого змісту» і 

позбавлено волі на 5 років з обмеженням 

активних і пасивних виборчих прав на 2 

роки. 

Відбування покарання в гулагівських 

таборах і на засланні в Казахстані (1937–

1947 рр.) 

 

Таким чином, другий періоді життя і професійної діяльності 

А. М. Топорова «Розвиток педагогічної майстерності та громадянської позиції» 
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(1915–1936 рр.) містить два етапи. Перший етап «Педагогічна та громадсько-

просвітницька діяльність в с. Верх-Жиліно, в комуні «Майское утро» (1915–

1932 рр.) охоплює його роботу вчителем початкової школи в с. Верх-Жиліно 

(1915 – 1920 рр.), а з 1920 р. по 1932 р. в комуні «Майское утро» Алтайського 

краю. Другий етап «Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність в 

школах Пермської та Московської областей» (1932–1936 рр.) співвідноситься з 

роботою А. М. Топорова вчителем початкових та середніх класів 

загальноосвітніх шкіл м. Очер Пермської області (1932-1936 рр.) та 

м. Раменскоє Московської області (1936-поч. 1937 рр.). Основними 

передумовами, що тим чи іншим чином вплинули на  життя і діяльність А. М. 

Топорова в цей період були: Перша світова війна (1914–1918 рр.), Жовтнева 

революція та громадянська війна в Росії (1917–1922 рр.), «Нова економічна 

політика» (1921–1929 рр.), колективізація сільського господарства (1928–1937 

рр.). Серед соціально-культурних передумов слід виокремити найближче 

соціальне оточення, перш за все підтримку дружини, друзів та однодумців, 

можливість займатися улюбленою педагогічною та громадською діяльністю. 

Крім того, на життя, педагогічну і громадську діяльність А. М. Топорова в цей 

період впливали такі негативні передумови, як свавілля місцевої влади, 

політична боротьба і конкуренція між групами журналістів, наклепи і цькування 

з боку офіційної компартійної критики, зокрема редакції журналу «Настоящие».  

У третьому періоді життя А. М. Топорова «Ув’язнення та відбування 

покарання в гулагівських таборах під час сталінських репресій» (1937–1947 рр.) 

варто виділити такі соціально-політичні передумови, як державна система 

репресій («сталінські репресії» 1937–1938 рр.); Друга світова війна (1939–1945 

рр.); післявоєнна відбудова народного господарства СРСР (1946–1952 рр.).  

Серед соціально-культурних передумов, слід виокремити найближче соціальне 

оточення, друзів, підтримку дружини і сина Германа. 
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2.2. Зміст педагогічних ідей А. М. Топорова в період 20-х–30-х рр. 

ХХ століття 

 

Згідно Закону України «Про освіту» (2017 р.) основними принципами 

освіти в Україні є «гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських 

духовних цінностей» [46]. У зв’язку з цим мета сучасного освітнього процесу – 

не тільки сформувати у дітей необхідні компетенції, надати їм ґрунтовні знання 

з різних предметів, а й «виховувати кожного учня як громадянина, патріота, 

інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову 

протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, 

творити себе і оточуючий світ» [47]. 

Для реалізації поставлених перед сучасною українською освітою завдань 

важливим змістовим і методичним джерелом є педагогічна спадщина видатного 

українського педагога-просвітителя А. М. Топорова, зокрема, його досвід 

педагогічної роботи з дітьми комуни «Майское утро» у 1920–1932 рр. Варто 

звернути увагу, що А. М. Топоров одним із перших в радянській педагогіці 

почав розробляти і втілювати на практиці гуманістичні принципи вітчизняної і 

світової педагогічної думки, згідно яких основною рисою педагога має бути 

гуманний, дитиноцентричний підхід до кожного учня.  

Успадковуючи педагогічну мудрість Л. Толстого, з самого початку своєї 

учительської практики і, особливо, працюючи в школі комуни «Майское утро», 

А. М. Топоров завжди сповідував глибоку повагу до особистості кожної дитини. 

За свідченням його учня С. Титова, А. М. Топоров був «слідопитом дитячих 

душ», постійно шукав, «на що може відгукнутися дитяча душа», і «заради цього 

робив усе можливе», цінував її індивідуальність, прагнув розвинути найкращі 

духовні й моральні якості, розумові та фізичні здібності, а працюючи з класом, 

своїми порадами і діями встановлював між дітьми стосунки на основі духовної 

єдності, довіри, рівності та взаємної поваги [56; 89, с. 12].  

У своїх педагогічних пошуках А. М. Топоров був надзвичайно близьким 

до ідей сподвижника Л. Толстого І. Горбунова-Посадова, який ще на початку 
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ХХ століття сформулював концепцію гуманної демократичної школи, 

орієнтованої на особистість дитини: «У нашій школі не буде місця ніякому 

насильству. Ніякому примусу над дитячою душею, в ім’я чого б вони не 

проводилися. Там в основу всього буде покладено любов і таку глибоку повагу 

до особистості дитини, як і до особистості кожної дорослої людини. … Там 

вчителі бачитимуть у кожній дитині окрему особистість, живу людську душу з 

усім прихованим в ній нескінченним духовним світом. … Вони будуть понад 

усе цінувати прояв духу дитини, самостійну роботу її розуму. … Але головною 

справою буде для них те, щоб встановити духовне єднання, взаємну довіру, 

щиру рівність між ними і їх учнями-товаришами, без чого не може бути ніякої 

справжньої взаємодопомоги в роботі виховання і освіти» [15, с. 1].  

Роздуми А. М. Топорова щодо ролі вчителя у навчально-виховному 

процесі є також актуальними для вдосконалення системи підготовки вчителів-

мовників відповідно до сучасної реформи освіти в Україні: «Вирішальною 

фігурою в школі був, є і буде вчитель. І як би не змінювали програми з 

літератури, які б підручники, методики й інші посібники не видавали – головна 

мета цього предмету не буде досягнута доти, доки не підготуємо мовників 

нового типу. Їх риси: любов до літератури, знання її, ентузіазм і артистична 

майстерність читання художніх творів. Серед сучасних мовників такий тип – 

рідкість. А він має бути розповсюдженим, масовим. Звідси невідворотність 

термінової перебудови усієї системи підготовки учителів-мовників. Інакше 

багато років ще буде стояти перед нами «прокляте питання»: «Заради чого ми 

викладаємо літературу в школі?» [75, арк. 177].  

Наведені настанови цілком стосуються педагогічної діяльності 

А. М. Топорова, який одним із перших в радянській педагогіці розпочав на 

практиці встановлювати і розвивати гуманістичні традиції вітчизняної 

педагогічної думки. Найголовнішими якостями вчителя він вважав захоплення 

своєю професією, любов і повагу до дітей. Він підкреслював, що вчитель, який 

не любить дітей не повинен працювати в школі: «Педагог, який не любить дітей, 

– нонсенс… Небайдужість – нерв педагогіки. Щедрість – перша риса вчителя. 
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Він беззастережно віддає учням свої здібності, уміння, весь свій час, всю свою 

душу. Звичайно, чогось він і сам не знає, а всього і не може дізнатися. Освіта 

вчителя теж не безмежна. Але самовіддача його не має меж. Так, у всякому разі, 

повинно бути…» [86, с. 129]. 

Особливої поваги і наслідування заслуговують такі якості А. М. Топорова, 

як вчительський талант, фанатична захопленість своєю вчительською справою, 

ентузіазм, енергія і працездатність: його робочий день, як правило, тривав 14 

годин. Оскільки в комуні «Майское утро» інших вчителів не було, йому 

доводилося працювати з шістьома класами, викладаючи предмети загальної 

середньої школи в дві зміни [89, с. 129]. 

Вивчаючи праці видатних педагогів А. М. Топоров сформулював одну 

загальну вимогу до вчителя: знати своїх учнів для того, щоб зацікавити їх і 

допомогти знайти своє покликання. Покладаючись на власний досвід і 

спостереження, А. М. Топоров зауважував, що «учні поводяться на заняттях 

пристойно лише тоді, коли ці заняття є для них цікавими, що, в свою чергу, 

залежить від новизни знань, що надаються. З іншого боку, справжня школа має 

допомогти учневі знайти самого себе, своє покликання, тобто зробити 

виховання людини індивідуальним» [63, с. 72]. 

На підтвердження цієї тези А. М. Топоров посилався на праці Яна Амоса 

Коменського і одного із засновників педології – професора Е. Кіркпатріка: «Діти 

досить різні… Для того, щоб примусити їх однаково реагувати, щоб спрямувати 

їх до однакового розвитку, – слід підходити до них по-різному. … Деякі 

особливості різних темпераментів зустрічаються у одного індивідуума, і жодна 

не властива в однаковому ступені двом особам. У багатьох випадках можна 

розробити кращий спосіб впливу шляхом ретельного вивчення індивідуума, а не 

віднесення його до того чи іншого типу» [21]. 

Варто звернути увагу, що в школі комуни «Майское утро», де викладання 

основ наук поєднувалося з постійною виховною (а не батрацькою) працею, 

молодь просто і природно привчалась до порядку, акуратності і старанності. За 

таких умов порушення школярами навчальної чи трудової дисципліни було 
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надзвичайною подією. Як згадував А. М. Топоров, за дванадцять років його 

роботи в комуні не було жодного порушення дисципліни вихованцями школи, 

оскільки їм ніколи було пустувати, хуліганити і лінуватись [89, с. 10]. 

Особливістю педагогічного досвіду Адріана Митрофановича було те, що у 

вихованні й навчанні шкільної молоді він застосовував інтегрований підхід, не 

відокремлюючи різні напрями виховання один від одного. Навпаки, у будь-якій 

педагогічній дії він вважав за необхідне здійснювати комплексний вплив на 

розумовий розвиток дитини, формувати трудові навички, виховувати її моральні 

якості, розвивати художні здібності та естетичний смак, прищеплювати любов і 

повагу до людей, природи і навколишнього світу. У педагогічному процесі він 

завжди намагався враховувати індивідуальні та вікові особливості кожного 

учня, умови та взаємини у сім’ї, в якій він ріс. 

Педагогічні погляди і сміливі педагогічні експерименти А. М. Топорова 

помітно вирізняли його на тлі тотальної ідеологізації та уніфікації тодішньої 

офіційної системи освіти: вже тоді, в 20–30-ті роки ХХ століття, у комуні 

«Майское утро» А. М. Топорову багато в чому вдалося створити прообраз 

«ідеальної школи», який пізніше в Радянському Союзі розвивали такі видатні 

педагоги, як В. Сухомлинський («Школа радості») та Ш. Амонашвілі («Школа 

життя»). Саме тому А. М. Топоров був і залишається взірцем гуманістичної 

педагогіки, – про таких як він, йдеться в Маніфесті Гуманної педагогіки, 

прийнятому Всеукраїнською культурно-освітньою асоціацією 17 червня 2011 

року: «На освітніх теренах завжди були і є вчителі та вихователі з багатим 

духовним світом і високою вдачею, люди спрямовані, віддані, благородні. Вони 

приходять до гуманної педагогічної практики за своїм внутрішнім покликом, а 

учні та вихованці закохуються в них, їм добре бувати разом, і успіхи в пізнанні 

й дорослішання стають природним наслідком» [38, с. 25]. 

Як у комунарській, так і в інших школах, А. М. Топоров своїм прикладом 

показував, що між учителем і учнями мають підтримуватися доброзичливі й 

шанобливі взаємовідносини. Влаштовуючи уроки просто неба – у полі, в лісі, 

він вчив дітей спостерігати природу й, у такий спосіб краще пізнавав внутрішній 
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світ кожного свого учня, згуртовував клас, формував дружні стосунки з дітьми. 

При цьому він завжди вважав правильним пріоритет виховання над навчанням. 

Багато років по тому А. М. Топоров у своїх мемуарах із хвилюванням згадував 

поіменно своїх учнів, багато з яких наслідували свого вчителя й самі працювали 

на освітянській ниві, а також вченими, інженерами, представниками інших 

професій. Безперечним є той факт, що всі вони стали людьми, відданими своїй 

справі.  

Підтвердженням цього є спогади А. М. Топорова про свого кращого учня 

С. Титова (батька космонавта Германа Титова), який, навчаючись в школі 

комуни, працював на тракторі, займався садівництвом, багато читав, 

захоплювався поезією, писав вірші, грав на сцені, писав картини аквареллю та 

маслом, займався ліпленням, по справжньому захоплювався музикою. 

Закінчивши школу, С. Титов став послідовником А. М. Топорова і працював 

учителем у тому ж самому селі, продовжував займатися живописом, його пісні 

транслювалися по Всесоюзному радіо, а написана ним повість «Два дитинства» 

була видана московським видавництвом «Советская Россия», за словами 

А. М. Топорова «за глибиною думки, витонченістю світовідчуття і словесного 

живопису» не поступається творам поважних письменників» [70, с. 197–198]. 

Аналіз педагогічних ідей А. М. Топорова, дає підстави стверджувати, що 

принципи його педагогічної роботи з дітьми цілком відповідають завданням 

сучасної української педагогіки. Зокрема, варто звернути увагу на принцип 

оптимального поєднання навчання і праці, що є природною умовою для 

повноцінного розвитку дітей. Витоки цього принципу сягають глибин 

української народної педагогіки, селянські діти змалечку привчалися до праці: 

«Наймолодші пасли гусей, старші – овець, а найстарші, 10–12-річні, корів і 

коней» [12, с. 353]. З семи-восьми років дівчаток привчали прясти, доглядати за 

молодшими дітьми, прибирати в хаті, готувати їжу, а хлопчиків – плести 

постоли, майструвати, допомагати батькові на ріллі водячи коня. А. М. Топоров, 

який народився у бідній селянській родині й сам пройшов школу селянського 

трудового виховання, писав: «народна педагогіка в основі своїй справедлива, 
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мудра. Не дарма сказано, що неробство – мати усіх пороків» [86, с.141]. Ці слова 

цілком співзвучні з думкою видатного українського педагога 

В. Сухомлинського щодо залучення дітей до праці на основі народних традицій 

трудового виховання: «Це одвічні традиції народної педагогіки: діти 

допомагають трудитися батькам, батьки не можуть у своїй праці обійтися без 

дітей; як тільки дитина навчилася нести своєю рукою ложку від тарілки до рота, 

вона працює – не для того, щоб потренуватися в праці, а тому, що ніхто з людей, 

які оточують дитину, без праці не уявляє собі життя. Народна педагогіка знає, 

що дитині посильне і що непосильне, знає, бо в ній органічно поєднується 

життєва мудрість з материнською і батьківською любов’ю. Народна педагогіка 

не боїться того, що праця втомлює, вона знає, що праця неможлива без поту і 

мозолів. Завдяки праці дитина стає здатною пізнавати навколишній світ 

серцем...» [55, с. 554]. 

Саме тому в комуні «Майское утро» діти поєднували навчання з 

посильною і дозованою працею, яка була основою навчання і виховання. Для 

цього було створені всі передумови: потужне господарство, забезпечене 

передовою на той час технікою і технологіями. Завдяки впровадженню 

агрономічної науки, врожаї підвищилися в два-три рази. Крім переробних 

заводів і майстерень комуна мала новітні на той час машини – молотарки, 

сівалки, віялки, двокінні плуги «Олівер» з сидінням, які позбавляли орача від 

первісного виснажливого ходіння по борозні. Комуна однією з перших отримала 

трактор – диво тодішньої техніки. Як згадував у своїх мемуарах А. М. Топоров: 

«При всіх таких подіях завжди були присутні школярі, у всіх справах брали 

посильну участь. Інакше й бути не могло. З одного боку, нововведення чекали 

припливу молодих сил, вимагали інший рівень знань. З іншого боку, самим 

хлопцям були вони цікаві. … Молоді люди навчалися, готували уроки, вели свої 

словнички, писали твори, а поряд з усім цим – працювали. Праця була основою 

навчання і виховання» [70, с. 195]. Учням надавалася можливість 

самоуправління: вони керували розподілом обов’язків і відповідали за 

результати своєї праці. Кожному школяреві лікар призначав вид праці за силою, 
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здоров’ям і бажанням, завдяки чому праця для них отримала зовсім інший, 

новий і вільний характер, – сільськогосподарська праця була для них життєвою 

необхідністю і це привчало школярів до порядку, дисципліни, акуратності. 

«Разом з тим робота позбулася «батрацьких» рис, вона не вимотувала дітей, 

стала творчою і цікавою. Коли, наприклад, мої учні сідали на трактор, то це 

викликало заздрість однолітків і повагу дорослих. Плоди праці було видно, 

ними можна було пишатися», – саме так, за спогадами А. М. Топорова, було 

поставлене трудове виховання в комуні «Майское утро». [86, с. 141].  

Багато учнів А. М. Топорова працювали на тракторах та інших складних 

машинах, розбирали, збирали, ремонтували їх, навіть не знаючи ще фізичних 

законів, на основі яких були побудовані ці машини. Функціонування всіх цих 

машин докладно пояснював наставник-механік. А. М. Топоров постійно дбав, 

щоб школярі завжди працювали на виробництві, виховувалися в дусі любові до 

праці, розуміли її велике і першочергове значення у загальнолюдській культурі, 

цінували і поважали творців науки і техніки, які полегшували труднощі життя 

[70, с. 196]. Він завжди дотримувався таких важливих педагогічних принципів, 

як добровільність, усвідомленість та індивідуальний підхід, що робить працю 

осмисленою, привчає до відповідальності та наснажує молоду людину. Завдяки 

поєднанню навчання і праці діти в комуні «Майское утро» росли порядними, 

скромними, слухняними, сильними, чесними, чистими.  

За спогадами А. М. Топорова, в школі комуни не було жодного випадку 

хуліганства і навіть пустощів на уроках. І не тому, що діти були залякані 

шкільною дисципліною. Життя їх було сповнене змістом і радістю творчості: 

крім роботи і навчання вони брали участь у всіх комунарських заходах, 

випускали стінгазети, готували лекції і доповіді, ставили спектаклі, жили не 

натужно, азартно, весело [70, с. 197]. Цілком можна погодитися з наріканнями 

А. М. Топорова, що з реформами освіти трудове виховання відходило на другий 

план, а сім’я в цьому часто «допомагала» школі, лишаючи своїх улюблених чад 

будь-якої фізичної праці. Звичайно, нічого доброго з цього не виходило [86, с. 

141]. 
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Варто також звернути увагу, що основним методом педагогічного впливу 

А. М. Топоров вважав слово вчителя, але не повчальне або зверхнє, а 

доброзичливе і привабливе. Слово, яке, на його думку, має бути змістовним, 

сповненим глибокого сенсу, емоційно насиченим, зверненим до конкретного 

учня і, безумовно, правдивим – саме тоді воно має велику силу у формуванні 

духовного внутрішнього світу юної особистості.  

Одним із важливих завдань для А. М. Топорова в школі комуни «Майское 

утро» було навчити першокласників читати. Того часу (йдеться про 1920 р.) 

запроваджувався американський метод навчання читанню («метод цілих слів»). 

Відвідавши урок вчительки, яка вважалася відомим фахівцем з цього методу, 

Адріан Митрофанович переконався, що йдеться про елементарну підтасовку, 

адже діти спочатку тихенько промовляли слово по складах, тобто 

використовували традиційний, «звуковий» метод, а вже потім називали слово 

цілком. Деякі учні, які вивчили літери вдома раніше, читали слова одразу і 

підказували своїм сусідам по парті.  

Справа у тому, що новий метод був пов’язаний з особливостями 

англійської мови, в якій написання літер далеко не завжди відповідає вимові, – 

цю думку Топоров А. М. висловив на з’їзді вчителів у Барнаулі, за що його 

зачислили до консерваторів і навіть погрожували звільненням за прихильність 

до «дореволюційних» методик. Згодом, за пропозицією А. М. Топорова було 

проведено експеримент, який полягав у тому, що протягом півроку всі вчителі 

району вчили дітей читати за новою, «американською» методикою, а він – за 

традиційною звуковою, але удосконаленою автором. Підбиваючи підсумки 

експерименту комісія встановила, що «першокласники у товариша Топорова 

читають і пишуть значно краще, ніж у всіх інших школах району» [86, c. 132].  

Свій успіх А. М. Топоров пояснював тим, що використовував 

удосконалений ним звуковий метод навчання дітей читанню. Секрет 

покращення їх навичок полягав у швидкому і правильному називанні літер у 

слові у поєднанні з ігровою методикою: «Ми гралися в біганину по буквах без 

повернення до початку слів. Механіку буквозлиття роз’яснював дітям і образно. 
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Ходив від однієї стіни класу до протилежної швидко, не повертаючись. Потім 

ходив інакше: зробивши три кроки вперед, повертався до вихідної точки. Робив 

чотири кроки і знову повертався. … Так і при читанні, – робив висновок я, – 

треба відразу йти по буквах до кінця слова. Мій варіант навчання вірно і швидко 

приводив до мети» [86, c. 132–133]. 

Наведений підхід А. М. Топорова щодо методики навчання і виховання 

дітей підтверджується думкою видатного українського педагога К. Ушинського, 

який вважав, що «у кожного народу є своя особлива національна система 

виховання, а тому запозичення та впровадження чужої системи виховання не 

дасть позитивних наслідків» [91, с. 109]. Широке і різнобічне коло культурних 

інтересів спонукало К. Ушинського до вивчення народної педагогіки. 

Дослідивши педагогічну теорію і практику в різних державах, він дійшов 

висновку, що загальної системи народного виховання для всіх народів немає ні в 

теорії, ні на практиці.  

У педагогічній практиці А. М. Топоров великого значення надавав 

удосконаленню викладання мови і літератури. Працюючи учителем початкової 

школи, А. М. Топоров прагнув досягти декількох цілей: 1) навчити дітей 

розповідати про те, що вони бачили і чули; 2) прочитати чуже оповідання; 

3) переказати зміст прочитаної статті або книги; 4) написати стислий виклад 

прочитаного; 5) скласти протокольний виклад побаченого; 6) скласти конспект 

прочитаного і найпростіший діловий документ; 7) інсценувати оповідання, 

повість; 8) написати маленьке оповідання з натури [64, с. 43; 73]. 

Разом з тим, А. М. Топоров уважав, що «головною метою викладання 

літератури має бути прищеплення любові до неї, а для цього вчитель сам має 

бути глибоко захопленим художньою літературою. Крім того, на думку 

Топорова, учитель-словесник зобов’язаний бути у певному сенсі майстром 

виразного читання, – лише за такої умови він може досягнути головної своєї 

мети – «закохати» школярів у художню літературу, лише так можуть бути 

досягнуті освітні та виховні результати від викладання літератури» [75, 

арк. 162]. 
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На підтвердження своїх думок А. М. Топоров наводить слова відомого 

французького драматурга і поета ХІХ ст. Е. Легуве: «Читання вголос дає нам 

таку силу аналізу, яку не буде мати той, хто читає мовчки. … Найкращий спосіб 

зрозуміти твір – це читати його вголос.  … Голос – це такий тлумач і наставник, 

який має дивовижну, хоча й невідому силу» [31, с. 59, 60, 75; 70, с. 126]. 

Крім того, А. М. Топоров апелював до думки видатного російського 

педагога, філолога і методиста ХІХ століття В. Шереметьєвського, який вважав, 

що добре читання може замінити пояснення [94, c. 96], а також застерігав, як від 

кропіткого і дріб’язкового аналізу плану невеликих поетичних творів, так і від 

надлишкового «розжовування» поетичних виразів, оскільки це однаково 

шкідливо впливає на уяву, забираючи у неї здатність живого уявлення [94, 

c. 80]. 

Перед вивченням кожного програмного (а в гуртках і позапрограмного) 

твору він завжди надавав характеристику історичного і соціального контексту, 

однак вважав це справою другорядною, хоча і потрібною. Завдяки такій 

систематичній роботі пошуки поетичних прикрас і милування ними ставали для 

учнів звичкою, духовною потребою при самостійному читанні книг. Поступово 

це збагачувало їх мову, роблячи її живою і барвистою [75, арк. 165]. 

Дотримуючись настанов Е. Легуве і В. Шереметьєвського, А. М. Топоров 

ще на початку своєї вчительської кар’єри старанно вчився мистецтву 

артистичного виразного читання, ретельно студіював книгу О. Озерської 

«Школа читця», призначену для драматичних, педагогічних і ораторських 

курсів, а також збірник промов знаменитих судових ораторів – Плєвако, Коні, 

Урусова, Тесленка, Спасовича, Лінкольна та інших. Зачинившись в кімнаті, він 

тренувався проголошувати тривалі промови, уявляв персонажів з художніх 

творів, намагався підбирати відповідні інтонації голосу, жести і міміку, 

психологічні та логічні паузи, передавати підтекст літературного твору. Здобуту 

ретельними вправами майстерність з успіхом використовував при читанні учням 

творів художньої літератури, – зачаровані артистичним виконанням учні 

просили його читати ще і ще, і він завжди знаходив 10–15 хвилин, щоб 
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прочитати дітям будь-що цікаве, адже це, за словами Топорова, було для них 

найбільш радісною подією дня [75, арк. 162]. 

До читань він ретельно готувався і читав твори повністю, а потім спільно з 

учнями проводив аналіз, спонукаючи їх подумати над тим, яку характерну рису 

героя або яку ідею висловлює певна фраза, репліка, абзац і навіть слово. 

Результати такого аналізу діти занотовували в своїх зошитах, щоб використати у 

написанні творів, дотримуючись правила: жодної фрази з підручника не 

вживати, а писати лише своїми словами, цитуючи текст твору за необхідності. 

Школярі звикли до цієї вимоги і писали ґрунтовні твори, що зберігали 

індивідуальні особливості стилю авторів.  

На заняттях А. М. Топоров зазвичай читав коротке і гостросюжетне 

оповідання, наприклад «Пари» А. Чехова, «Красный цветок» В. Гаршина, 

«Правонарушители» Л. Сейфулліної, а після цього одразу пропонував завдання-

конкурс на кращий переказ прочитаного [75, арк. 166–167]. 

У прищеплені школярам любові до літератури, у розвитку їх мислення і 

мови А. М. Топоров користувався двома взаємопов’язаними способами: іноді 

йшов від життя до слова, а іншого разу – від книги до життя. У першому 

випадку він вчив дітей писати твори за способом спостереження природи і 

людей, у другому – вчив через книгу бачити світ. Для цього читав їм кращі 

сторінки зображення природи і людей у творах Толстого, Тургенєва, Пушкіна, 

Некрасова, Гончарова, Горького, Короленка, Буніна, Чехова, Лермонтова та 

інших майстрів художнього слова, зупинявся на кожному описанні і звертав 

увагу учнів, що й вони самі багато разів бачили подібне тому, що зображали 

великі письменники; бачили, але не помічали, проходили повз нього [75, 

арк. 174]. 

На нашу думку, така методика є цілком придатною для сучасного 

викладання мови і літератури в школі, корисною для розвитку культури мови у 

позакласній роботі. Певні паралелі з методикою А. М. Топорова знаходимо і в 

сучасній концепції Гуманної Педагогіки, засновник якої Ш. Амонашвілі, 

пояснюючи яким має бути вчитель рідної мови, пригадував вчительку 



145 

 

грузинської мови та літератури: «На уроках літератури вона любила нас теж 

незвичайно. Уроки набували вигляду художнього читання. Читала сама, і ми 

слухали з захопленням. Потім відкрила серед нас декількох читців, і вони 

приходили з книгами різних авторів і читали.  

Ми мимоволі ставали читцями, літературними «критиками». Вона не 

приймала слово «критика», коли треба обов’язково шукати недоліки і вказувати 

на них з погордою. Наша критика була, швидше за все, розвитком і 

вдосконаленням наших літературних смаків та інтересів, шляхом пошуку 

власних оцінок і світогляду, вона раділа, коли бачила в наших руках книги 

класиків літератури, книги витончених поетів. Уважно вислуховувала наші 

відгуки про них» [2, с. 38]. 

На власному педагогічному досвіді А. М. Топоров переконався, що важко 

досягти досконалої мови учнів, використовуючи лише звичайні, відомі на той 

час, методи: списування, диктування, переказ, написання творів по картинках, 

характеристика літературних типів, розмірковування, оповіді та драматизації. 

На його думку, вплив цих методів на опанування учнями логічно правильного й, 

особливо, живого літературного мовлення є мізерним у порівнянні з такими 

способами навчання, як культура чуття мови, власні спостереження і відчуття 

дитини. У цьому він керувався настановами Л. Толстого, який у статті «Про 

методи навчання грамоті» вважав, що «… немає ніяких метод, і кожна містить в 

собі всі інші. Будь-хто, хто навчив іншого грамоті, вжив для цього, хоча і 

несвідомо, всі існуючі та ті, що мають існувати, методи. Винахід нової методи є 

лише усвідомлення тієї нової сторони, з якої можна підходити до учня. Кожен 

учитель повинен знати, що будь-яка винайдена метода є тільки ступінь, на яку 

потрібно ставати для того, щоб іти далі; повинен знати, що якщо він сам того не 

зробить, то інший, опанувавши для себе цю методу, на підставі її піде далі і що 

так як справа викладання є мистецтвом, то закінченість і досконалість 

недосяжні, а розвиток і вдосконалення нескінченні» [57, c. 135]. 

Перечитавши твори І. Буніна, В. Гаршина, В. Короленка, К. Лєскова, 

М. Лермонтова, О. Пушкіна, Л. Толстого, І. Тургенєва та інших, А. М. Топоров 
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зрозумів, що сила впливу цих авторів на читача полягає у відповідності їх 

описів правді життя, у тому, що вони помічають художні дрібниці, повз яких 

інші проходять байдуже. Отже, найголовнішими правилами художнього слова, 

на думку А. М. Топорова, мають бути такі: «будь вірним реальності, 

спостерігай». Саме ця його думка стала ключовою у створенні нового способу 

навчання рідної мови. Однак, перед тим, як застосувати нову методику, треба 

було навчити дітей складати синтаксично правильну фразу. Як показував його 

тривалий вчительський досвід, засвоєння «мудрих» синтаксичних правил у 

початковій школі було справою безнадійною, тому він вирішив вчити дітей 

будувати прості фрази поки що без синтаксису, спираючись на розвиток 

мовного чуття і спостереження навколишнього [73, арк. 2–3]. 

Методика включала систематичні вправи, починаючи з найпростіших 

фраз з поступовим ускладненням так, щоб учні вміли будувати речення 

докладно і зрозуміло. Спочатку дітям пропонувалося розрізняти правильно і не 

правильно складені фрази, а згодом ставилися завдання – самим знаходити такі 

фрази в побутовому мовленні однолітків і дорослих. Після того, як діти 

опанували навички побудови фрази, А. М. Топоров переходив до розвитку 

спостережливості при написанні літературних творів з натури. Спочатку 

керував спостереженнями, влаштовуючи прогулянки до лісу, коли там було 

особливо гарно, спонукав учнів зосереджено спостерігати, що відбувається 

навколо, запам’ятовувати все, що вони могли бачити, чути і сприймати усіма 

органами відчуття, а потім удома написати оповідання «У лісі взимку». Іноді 

ставив завдання складати художні фрази про те, що вони спостерігали, звертав 

їх увагу на певні важливі деталі, які вони не помітили. Діти говорили про 

глибокий сніг, що накрив стовбури дерев, про величезне вороняче гніздо із 

сучків, приліплене на сосні й наповнене снігом, про дорогу до млина, що 

втиснулася в сніг, як у подушки, про те, що шкіра на щоках у хлоп’ят стала 

холоднішою, що зрідка ламалися заморожені гілки беріз і сосен, і з тріском 

чіпляючись за інші гілки, падали на сніг.  
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Крім того, методика передбачала спостереження за людьми і полягала у 

запам’ятовуванні їх особливостей: зовнішності, одягу, роботи, особливих 

прикмет, манер, звичок, а також розмов, дотепних висловів, приказок, прислів’їв 

і примовок тощо. Перший раз школярі робили це разом під керівництвом 

учителя у класі пригадуючи й описуючи відому всім особу з яскравими 

типовими рисами, а коли портрет виходив правдивий і вдалий, діти раділи і 

просили продовжувати такі вправи ще і ще. Для порівняння з учнівськими 

роботами А. М. Топоров читав дітям невеликі оповідання з яскравими 

характеристиками героїв і спонукав їх до обговорення прочитаного. Працюючи 

над культурою рідної мови діти також вчилися спостерігати й описувати 

побутові ситуації, наприклад, «Зимовий вечір», «Масляна», «Весілля», 

«Посиденьки», «Вистава в Глушинці», «Бійка» тощо [64, с. 46–48; 73, арк. 7–9].  

Аналізуючи педагогічну спадщину А. М. Топорова варто звернути увагу 

на його статтю «Книги – незаменимые наставники», в якій автор описує власний 

досвід керівництва читанням дітей у шкільному навчально-виховному процесі: 

«Вульгарно-соціологічне розжовування художніх творів у моїй школі було 

замінено пошуком у текстах крилатих висловів, порівнянь, метафор, епітетів та 

інших самоцвітів живої мови, щоб досхочу намилуватися ними і глибше 

зрозуміти їх зображувальні функції» [74, арк. 19].  

Домашнє читання школярів проходило під пильним наглядом 

А. М. Топорова, а учні старших класів вели читацькі щоденники, переказували 

прочитане в своїй сім’ї, товаришам і на заняттях літературного гуртка. Цікавим 

надбанням методики викладання літератури у педагогічному досвіді 

А. М. Топорова були «уроки бачення світу через книгу», тобто голосні читання 

опису природи і людей у творіннях класиків.  

Для пробудження і розвитку в учнів інтересу до художньої літератури 

А. М. Топоров використовував і порівняльний аналіз подібних пейзажів, 

жанрових картин і типів людей у творах письменників і художників, наприклад, 

вивчаючи вірші О. Пушкіна про осінь, він пропонував дітям розглянути 
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репродукцію картини Левітана «Золотая осень» і відмітити в ній і у віршах 

кожну деталь, характерну для ранньої осені. 

Розвитку образного мислення і художнього смаку учнів сприяв і 

застосовуваний А. М. Топоровим метод поєднання уроків літератури із 

заняттями в гуртках образотворчого мистецтва: діти по-своєму зображували у 

малюнках і ліпленні літературних типів. Крім того, в комуні був дитячий 

театральний гурток, в якому брали участь майже всі учні, одні – як актори, інші 

як художники і майстри декорацій, працівники сцени тощо. Усе це виховувало в 

них любов до прекрасного, зокрема, до літератури [74, арк. 21–22].  

В методиці А. М. Топорова значна увага приділялась виробленню у дітей 

здатності відрізняти протокольну мову від художньої. Робилось це шляхом 

порівняння творів, що різко відрізнялися один від одного за означеними двома 

критеріями: художністю і протокольністю. Різновидом цієї вправи було 

вилучення з художнього речення найбільш образних слів, перетворюючи його в 

протокольне. Протокольну мову діти вивчали на прикладах простих переказів, 

виступів, письмових робіт з географії, історії, листів іншим школам та рідним. 

[64, с. 50; 73, арк. 11]. 

Слід зазначити, що А. М. Топоров не ставив завдання розкрити учням усі 

таємниці художньої літературної творчості. Він справедливо вважав, що це – 

завдання для вищої школи і подальшого самостійного літературного розвитку. У 

початковій школі достатньо сформувати в учнів літературне «чуття», здатність 

правильно будувати фразу, пильно спостерігати життя, правдиво відображати 

його в слові й радіти від того, що це слово правдоподібне.  

Розвиваючи культуру мовлення школярів, А. М. Топоров закликав їх 

звертати увагу на лексичні й граматичні помилки, записувати до словничків, 

обговорювати та виправляти їх у класі. Цікавим методичним прийомом були 

окремі зошити, в яких, за порадою вчителя, діти виділяли спеціальні розділи: 

незрозумілі слова, крилаті слова, пароніми, метатези, каламбури, фольклор, 

народна етимологія, слова-паразити тощо. З особливим зацікавленням 

проходили уроки, на яких розглядалися курйози з учнівських творів, каламбури, 
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гра слів, які вони знаходили у прислів’ях і виписували з художніх творів 

Пушкіна, Островського, Лєскова, Л. Толстого, Чехова, Горького та інших 

письменників. Вивчаючи зразки народної етимології, учні занотовували їх 

слухаючи мову своїх односельців, а потім у класі порівнювали із 

загальнолітературними зразками, – така систематична робота давала відчутні 

результати: мова дітей поступово ставала більш грамотною і живою.  

Важливо, що систематичні заняття за даною методикою давали відчутні 

результати: практично кожен учень умів грамотно і доступно написати про те, 

що він бачить, думає, відчуває, переживає. А. М. Топоров так пояснював 

переваги цього методу: «Жива натура призводить до дії усі відчуття і тому 

міцніше запам’ятовується, породжує точні слова. Вони ніби самі злітають з 

пера! Виростуть діти фізично, зросте і їх думка. Вони загострять бачення 

типового у житті, навчаться систематизувати спостереження, посилювати і 

узагальнювати їх світлом великих ідей» [73, арк. 18].  

Досвід навчання дітей культури мови А. М. Топоров описав у статті «Как 

я учил школьников писать сочинения по способу наблюдений» [65]. Ідеї, 

викладені у статті були співзвучними концепції ГУСа щодо комплексних 

навчальних програм (замість предметного навчання) за трьома блоками: 

1. Природа і людина.  

2. Праця. 

3. Суспільство.  

Програми ГУСа були спрямовані на зближення змісту навчання з 

навколишнім життям, а також пізнання предмету, явища з точки зору 

взаємозв’язку кількох навчальних предметів [24]. На нашу думку, означена 

концепція є актуальною і в наш час у зв’язку з прийняттям в Україні нового 

Закону про освіту [46]. Не випадково стаття А. М. Топорова про написання 

творів за методом спостереження була надрукована вдруге, вже після смерті 

автора [72]. 

Однією з причин низького рівня розвитку мислення і мови молоді 

А. М. Топоров вважав «нудне викладання мови в школі, відсутність цікавих 
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прикладів і вправ з граматики, стилістики і логіки». У своїх методичних 

пошуках А. М. Топоров часто звертався до праць вже згаданого нами 

В. Шереметьєвського, який писав про нагальну потребу видання посібника з 

вправами, складеними на основі аналізу мовних курйозів «хоча б з такою 

назвою: «Листочки, квіточки і ягідки шкільного красномовства». Такий збірник, 

на думку видатного педагога, «був би набагато цікавішим і повчальнішим, ніж 

всілякі підручники з теорії стилю, такі, що коротко, але не ясно проповідують 

про ясність, точність і чистоту стилю: такий збірник надав би … прекрасний 

матеріал для вправ у стилістичному аналізі та у виправлені на основі розбору 

какографічних зразків стилю» [94, c. 107]. Саме такий збірник під назвою 

«Занимательный задачник по развитию речи и мышления» став результатом 

більш, ніж тридцятирічної систематичної праці А. М. Топорова. Книга містить 

майже дев’ятсот різноманітних цікавих завдань, що охоплюють у цілому 

граматику, стилістику, синтаксис і лексику російської мови. Приклади були 

взяті автором з класичної та сучасної літератури, з повсякденних розмов і 

ділового листування, з афіш, реклами, оголошень та інших побутових 

документів. Учням пропонувалися для аналізу фразеологічні висловлювання і 

вирази, уривки з багатьох прозаїчних і поетичних творів класиків і сучасних на 

той час авторів. У збірнику також представлені цікаві завдання для вивчення 

різних стилів: художнього, публіцистичного, ділового, епістолярного, 

технічного [22; 23]. 

На думку автора, «систематичний аналіз складних слів і речень, переробка 

неправдоподібних, нелогічних, недолугих словосполучень у правдиві, розумні 

та доладні фрази – збагачують лексикон, роблять витонченими судження, 

розвивають уважність і мовне чуття людей, пробуджують у них любов до рідної 

мови, до її багатоманітних виразних засобів, до вишуканого стилю; вчать 

уникати помилок, знаходити і виправляти їх у себе та в інших» [70, c. 364–365]. 

На жаль, книжка так і залишилася в рукописному варіанті, за виключенням 

уривків (лише 66 із 600 задач!), які після тривалого листування та 

бюрократичної тяганини з редакцією журналу «Російська мова в школі» були 
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опубліковані в цьому журналі [82; 83]. Ще один фрагмент матеріалів невиданого 

посібника був надрукований у збірнику статей з досвіду вчителів мови та 

літератури, що вийшов у видавництві «Учпедгиз» 1962 р. [68].  

Вивчення першоджерел свідчить, що викладання рідної мови і літератури, 

художньо-естетичне виховання в школі комуни «Майское утро» органічно 

доповнювалося насиченою і цікавою позакласною роботою: голосними 

читаннями, диспутами і вечорами, на яких А. М. Топоров сам артистично читав 

літературні твори і залучав до активного обговорення дітей і дорослих. Нерідко 

старшокласники виступали з доповідями і в школі, і в народному домі – перед 

дорослими. При цьому вони серйозно готувалися та репетирували свої виступи, 

адже перед публікою треба було говорити без шпаргалки, напам’ять [75, арк. 

167]. 

Актуальною методикою прищеплення дітям любові до художньої 

літератури були, досить популярні на той час, літературні суди, які найчастіше 

влаштовувалися для ознайомлення з класичними і сучасними на той період 

художніми творами у доступній, дітям, інтерактивній формі. Під «літературним 

судом» розуміли рольову гру, що імітувала судове засідання, на якому в 

результаті обговорення конфліктних творів художньої літератури, оголошувався 

вирок певному літературному персонажу та/або художньому твору (а іноді 

самому письменнику). Між учасниками літературного суду розподілялися ролі 

відповідно до основних учасників процесу: судді, захисника (адвоката), 

прокурора, судових засідателів, секретаря, іноді до них додавалися громадські 

обвинувачі і громадські захисники. Виходячи з фабули і сюжету твору, 

визначалися потерпілий, обвинувачений, свідки тощо. Підсудним міг бути будь-

який літературний герой, наприклад, у романі В. Каверіна «Два капитана» 

описано літературний суд над Євгенієм Онєгіним [49, с. 484; 8, с. 77]. 

Як пригадував А. М. Топоров, особливо цікавими були «суди» над 

Кабанихою із драми «Гроза» О. Островського, над Лукою з п’єси «На дне» 

М. Горького, над Ганною Павлівною з «Пошехонской старины» М. Салтикова-
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Щедрина, над Микитою із «Власть тьмы» Л. Толстого, над унтером 

Пришибеєвим з однойменного оповідання А. Чехова та ін. [75, арк. 167]. 

Своєрідною майстернею публіцистичного слова і художньої творчості в 

школах, де викладав А. М. Топоров, були стінгазети, у випуску й оформленні 

яких брали участь юні автори статей, оповідань, віршів, фейлетонів та інших 

жанрів. У випусках стінгазети відображалися актуальні події життя комуни 

«Майское утро», району, краю. Крім стінної газети, А. М. Топоров і викладач 

школи Г. Скворцов разом з учнями організували світлову газету, яку за 

допомогою «магічного» ліхтаря (так тоді називався примітивний проектор) 

показували в селі та на польових станах.  

Стінгазети, підготовлені учнями А. М. Топорова, мали великий успіх не 

тільки серед селян, – на районних виставках вони отримували перші премії, а 

кращі з них були представлені на Всесоюзній виставці у Москві [70, с. 200–201]. 

Це захоплення настільки вплинуло на А. М. Топорова, що одного разу він 

написав полемічну статтю, в якій доводив, що настав час замінити підручники 

шкільною стінною газетою [58]. Вважаємо, що з такою пропозицією навряд чи 

можна погодитися, однак застосовувати її як цікаву й ефективну форму творчої 

самореалізації дітей цілком доречно і в сучасній школі з використанням 

комп’ютерної та мультимедійної техніки. 

Як свідчення поєднання навчання з позакласною роботою в школі комуни 

«Майское утро» були організовані за ініціативи А. М. Топорова краєзнавчий 

музей і предметні гуртки, в яких діти слухали лекції старшокласників, 

спостерігали явища природи, ставили фізичні досліди, проводили велику 

краєзнавчу роботу. Щороку Адріан Митрофанович організовував навчальні 

експедиції по району, під час яких учні збирали експонати, що відображали 

природу, історію, культуру, побут сибірського села. У результаті були записані 

сотні зразків усного та музичного фольклору, які використовувалися в 

навчальному процесі, в роботі хорового колективу і струнного оркестру, 

поповнювали шкільний музей, який був визнаний кращим у районі, а його 
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експонати представляли Барнаульський округ на Всесоюзній виставці у Москві 

[86, c. 143]. 

Одним із важливих принципів, який запровадив А. М. Топоров у своїй 

педагогічній практиці, було поєднання навчання з мистецтвом. Він вважав, що 

«Школа без мистецтва – це мертвий дім». Розуміючи, що не всі діти мають 

однакові обдарування, А. М. Топоров був твердо впевненим у тому, що «всі 

вони здатні сприймати витвори мистецтва, а за сприятливих умов і брати участь 

у художній творчості» [86, c. 142]. Крім того, він стверджував, що мистецтво 

виховує людину не тільки естетично, а й етично, оскільки творці перебувають 

під впливом піднесених, шляхетних, гуманних думок і почуттів, які стають їх 

другою природою. Саме тому, завдяки його зусиллям, в школі комуни були 

запроваджені заняття з образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, 

написання оповідань і віршів, художнього декламування, хорового і сольного 

співу, гри на різних музичних інструментах. А. М. Топоров намагався 

виховувати художньо-естетичні смаки дітей використовуючи кращі зразки 

народних пісень, твори вітчизняної та зарубіжної музичної класики, відбираючи 

для юних співаків і оркестрантів доступні малі форми, а з набуттям 

майстерності пропонував їм для виконання оперні хори, дуети, тріо, звичайно, у 

полегшеній редакції. Такі твори бралися з хрестоматійних збірників Городцова, 

Карасьова, Дзбановського тощо. До репертуару дитячого і великого хорів 

входили також народні пісні («Липа вековая», «Из-за леса темного», «Не белы 

то снеги», «Вдоль по Питерской», «Ноченька», «Парус», «Меж крутых 

бережков», «Вечор поздно ... ») та інші. 

Струнний оркестр, починаючи з простих музичних п’єс, згодом опанував 

доступну танцювальну музику на кшталт кадрилі, польки, козачка, гопака, 

«Камаринской», «Барыни», «Яблочка», потім мелодійних старовинних вальсів, 

мазурок Венявського. Поступово А. М. Топоров вводив до репертуару романси і 

арії Глінки, Чайковського, Гурільова, Сєрова, Направника, Верстовського, 

Бородіна, Даргомижського, Римського-Корсакова, Танєєва, Мусоргського, 

Бетховена, Моцарта, Шумана, Масне, Гуно, Мендельсона, Беліні, Шуберта, 
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Брамса, Вагнера. Підтвердженням того, що репертуар був саме таким, є один 

цікавий документ, який наводить у своїх мемуарах А. М. Топоров: «Приїхали у 

комуну два інспектори окружної колгоспспілки, відвідали і наш концерт, а після 

написали доповідну: «Читанням, тужливими скрипковими мелодіями 

Чайковського і Римського-Корсакова вчитель Топоров розслаблює революційну 

волю трудящих і відволікає їх від поточних політичних завдань...». Учасники 

хору і оркестру виступали з концертами не лише у школі, але й у селах Верх-

Жиліно і Косиха, брали участь у конкурсах і визначних заходах, а струнний 

оркестр школи був визнаний кращим у Сибіру та запрошеним до Новосибірську 

на з’їзд колгоспників поряд з професійними оркестрами [86, c. 143, 144]. 

Формуванню художньо-естетичного смаку школярів значною мірою 

сприяло театральне мистецтво: у комуні протягом багатьох років функціонували 

два самодіяльних театральних колективи – дитячий і дорослий, керівником і 

режисером яких протягом дванадцяти років був А. М. Топоров. Важливий 

виховний вплив на дітей справляв репертуар: інсценовані казки, невеликі 

уривки, оповідання, наприклад: «Бежин луг» Тургенєва, «Мальчики» Чехова, 

«Гаврош» Гюго. Іноді долі театральних героїв і акторів співпадали: один із 

комунарівських учнів Андрійко Гладков, батьки якого загинули на 

громадянській війні, грав на сцені французького «гамена» та дітей-сиріт 

настільки проникливо, що всі глядачі плакали. 

Репертуар дорослого театру спочатку складався з невеликих інсценівок, 

сцен з народного побуту, казок, простих мелодрам (наприклад, «Золотое 

сердце» Лялікова), поступово до репертуару включалися твори з більш 

складною драматургією: «Мертвые души», «Ревизор» і «Свадьба» Гоголя; 

«Борис Годунов» Пушкіна в уривках; «Гроза», «Бедность не порок», «Свои 

люди – сочтемся», «Лес» Островського; «Юбилей», «Медведь», «Иванов» і 

«Дядя Ваня» Чехова; «Власть тьмы» Толстого; «Горькая судьба» Писемського; 

«На дне» Горького, «Шторм» Білль-Білоцерківського; «Разлом» Лавреньова; 

«Страх» Афіногенова; «Любовь Яровая» Треньова та ін. Були в репертуарі 

театру і п’єси іноземних класиків, наприклад, «Мнимый больной» і «Господин 
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де Пурсоньяк» Мольєра, однак, як згадує А. М. Топоров, він з побоюванням 

ставився до подібних творів, кожного разу перед виставою виходив на 

авансцену, пояснював зміст п’єси і давав характеристику персонажів. Взагалі, 

він був, у певному сенсі, одночасно директором, головним режисером, автором 

сценографії, суфлером і конферансьє. 

Нові постановки відбувалися майже кожного вихідного дня не лише в 

комуні, але й в багатьох сільських клубах Косихінського району. Незважаючи на 

недосконалу акторську гру і простеньку сценографію, постановки завжди 

відбувалися при заповнених залах. Глядачі жваво сприймали сценічні події, – 

саме це було яскравим підтвердженням великого виховного впливу 

театрального мистецтва на дітей і дорослих.  

На одному із спектаклів роль Вральмана у п’єсі Фонвізіна «Недоросль» 

зіграв відомий письменник, Б. Горбатов, який приїхав до комуни за завданням 

редакції центральної газети. Його сценічна гра була гаряче схвалена дружними 

оплесками комунарів. Цей епізод з життя комуни письменник відобразив у 

своєму нарисі в газеті «Правда» [86, с. 146–147]. 

Виховання естетичного смаку і художнього світосприйняття дітей в 

комуні здійснювалося також шляхом залучення до образотворчого мистецтва – 

малювання олівцем, вугіллям, аквареллю; вишивання, аплікацій, ліплення, 

моделювання тощо. Заняття під керівництвом учителя і професійних 

художників проходили жваво і творчо, а 1929 року А. М. Топоров запросив до 

комуни відомого на той час скульптора С. Надольського (автора знаменитого 

пам’ятника «Героям 1812 года» в Смоленську), який протягом кількох місяців 

не тільки малював і виліплював скульптурні портрети знаних комунарів, вчив 

дітей скульптурній майстерності, а й читав загальнодоступні лекції з 

образотворчого мистецтва. Щоб заохотити учнів А. М. Топоров сам із 

задоволенням займався ліпленням у класі разом з ними. Глиняні скульптурки 

обпалювали для міцності і прикрашали ними шкільні класи і помешкання селян. 

Відтак, малювання, живопис, ліплення стали масовим захопленням дітей. 

Значний загальноосвітній, духовний і естетичний вплив на учнів школи 
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комуни «Майское утро» надавали зустрічі з відомими письменниками, поетами, 

журналістами, художниками, етнографами та фахівцями інших галузей, які 

проводили лекції, бесіди і читали свої твори.  

Аналізуючи педагогічну спадщину А. М. Топорова, можна стверджувати, 

що запорукою успішного художньо-естетичного виховання дітей в комуні був 

принцип масовості. Варто звернути увагу, що А. М. Топоров не визнавав 

виставок, на яких представлені лише кращі учнівські роботи, адже у цьому 

випадку, на його думку, створюється однобоке уявлення про школу, 

приховуються вади виховної роботи, осторонь від якої залишаються більшість 

«не обдарованих» дітей. Натомість, у комуні двічі на рік влаштовувався 

громадський огляд усіх, без виключення, учнівських робіт. Це забезпечувало 

подвійний ефект педагогічного процесу: з одного боку, спостерігаючи успіхи 

своїх дітей, батьки починали уважніше ставитися до їх навчання, а з іншого, – 

це спонукало школярів бути більш старанними у виконанні навчальних і 

творчих завдань.  

Вивчаючи джерела [70; 73; 74; 75; 86; 89] та підсумовуючи вище наведені 

результати ретроспективного аналізу педагогічної спадщини А. М. Топорова, 

систематизуємо основні педагогічні ідеї та схарактеризуємо їх зміст (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Основні педагогічні ідеї А. М. Топорова та їх зміст 

№ 

з/п 
Педагогічні 

ідеї 

Характеристика змісту ідей 

1.  Приділення 

провідної 

ролі у 

шкільному 

навчально-

виховному 

процесі 

особистості 

вчителя 

 Підкреслення ролі вчителя через якості, якими він має 

володіти: гуманність, дитиноцентричний підхід до кожного 

учня; любов і глибока повага до особистості кожної 

дитини, її індивідуальності; прагнення розвинути найкращі 

духовні й моральні якості, розумові та фізичні здібності 

дітей; уміння встановлювати між дітьми стосунки на 

основі духовної єдності, довіри, рівності та взаємної 

поваги; захоплення своєю професією, відданість своїй 

справі, працездатність; самокритичність та ін. 
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2. Дотримання 

принципів 

педагогічної 

діяльності  

 Інтегрований підхід у навчально-виховній роботі. 

Здійснення комплексного виховного впливу на дитину. 

Створення і підтримання доброзичливих і шанобливих 

стосунків між учителем і учнями. Пріоритет виховання над 

навчанням. Оптимальне поєднання навчання і праці, що є 

природною умовою для повноцінного розвитку дітей. 

Дотримання таких педагогічних принципів, як 

добровільність, усвідомленість та індивідуальний підхід. 

Індивідуалізоване навчання талановитих і обдарованих 

дітей за окремою програмою. Урахування в навчальній і 

виховній роботі індивідуальних та вікових особливостей 

кожного учня, умов та взаємин у сім’ї. 

3. Використання 

авторських 

методів 

викладання 

мови і 

літератури 

 

 Основним методом формування духовного світу 

особистості є слово вчителя, яке має бути доброзичливим, 

привабливим, змістовним, наповненим глибоким сенсом, 

емоційно насиченим, спрямованим до конкретного учня, 

щирим і правдивим. Удосконалений звуковий метод 

навчання дітей читанню шляхом швидкого і правильного 

називання літер у слові. Ігрові вправи у швидкому «бігу» 

по літерах і в точному називанні їх до кінця слова.   

4. Використанн

я авторських 

методів 

позакласної 

роботи та 

художньо-

естетичного 

виховання  

 Поєднання навчальних занять з методами позакласної 

роботи: голосними читаннями, літературними судами, 

диспутами, вечорами, стінгазетами, предметними 

гуртками, краєзнавчими та фольклорними експедиціями, 

роботою в шкільному краєзнавчому музеї тощо. Зустрічі з 

відомими письменниками, поетами, журналістами, 

художниками, етнографами та фахівцями інших галузей, 

які проводили лекції, бесіди і читали свої твори учням.  

5. Ідея 

окреслення 

та 

дотримання 

вимог до 

школи і 

вчителя для 

успішного 

навчання і 

виховання 

дітей 

Основні вимоги до школи: 

 повинна мати гарні, просторі шкільні приміщення і 

широкий вибір освітніх засобів, що дозволяють усе 

навчання наблизити до індивідуальних особливостей дітей; 

 має запобігти перевантаженню учителів; 

 повинна налагодити належну постановку виховних 

ігор і фізичної культури; 

 має дбайливо вберігати дітей від негативного впливу 

вулиці, від «темних» проявів побуту шляхом позакласної 

діяльності. 

Основні вимоги до вчителя: 

 має добре знати своїх учнів для того, щоб допомогти 

їм знайти себе, своє покликання, зробити виховання і 

навчання індивідуалізованим; 

 повинен мати широку педагогічну і загальну ерудицію 

для того, щоб проводити заняття змістовно і цікаво. 
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6. Наданні 

пріоритету 

самоосвіті як 

основному 

шляху 

особистісног

о розвитку і 

професійног

о 

удосконален

ня 

Основні умови і методи ефективної самоосвіти: 

 невгамовне прагнення знань і незламна воля до цього; 

 складання планів читання; опанування методами 

раціонального читання; 

 ведення читацької картотеки; конспектування 

прочитаного; 

 ведення читацького щоденника, регулярні виписки 

«золотих думок» з прочитаного, упорядкування, 

систематичне їх перечитування і роздуми над ними; 

 запам’ятовування найбільш цікавого і корисного, 

прочитаного шляхом переказів співбесідникам. 

 

До авторського методу слід також віднести навчання правильно 

висловлюватись, починаючи з найпростіших фраз і поступово ускладнюючи їх.  

Вироблення здатності відрізняти протокольну мову від художньої. 

Використання методу какографії: звернення уваги на лексичні й граматичні 

помилки з наступним обговоренням і виправленням. Розвиток мовної культури 

через виконання вправ з авторського навчального посібника «Занимательный 

задачник по развитию речи и мышления». Спонукання учнів знаходити в 

прочитаному творі та записувати до словника крилаті вирази, влучні 

порівняння, епітети, метафори та інші перлини поетичної мови. Навчання 

писати твори за способом спостереження природи і людей. Навчання через 

книгу бачити світ.  Майстерне читання учням творів художньої літератури з 

наступним обговоренням. 

Авторським є підхід поєднання навчання з мистецтвом за принципом 

«Школа без мистецтва – це мертвий дім»: заняття з образотворчого і 

декоративно-ужиткового мистецтва, написання оповідань і віршів, художнього 

декламування, хорового і сольного співу, гри на різних музичних інструментах, 

участь у театральному і хоровому колективах, у струнному оркестрі.  Масове 

охоплення дітей художньо-естетичною діяльністю. Проведення громадських 

оглядів усіх, без виключення, учнівських творчих робіт. 

Такий педагогічний підхід передбачав, що необдарованих учнів у комуні 

не було, адже кожен міг проявити себе в улюбленому виді творчості. Слід 

додати, що витвори дітей створювали в комуні особливе естетичне середовище, 
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надихали і підтримували дорослих у дні негараздів [86, c. 143]. Наведене дає 

підстави вивести з педагогічного досвіду А. М. Топорова такий принцип, як 

естетизація педагогічного середовища.  

Важливо підкреслити, що в комунарській школі талановиті й обдаровані 

діти навчалися за індивідуальним планом, що надавало їм можливості 

опановувати навчальним матеріалом поза межами програми і робити 

інтелектуальне життя колективу багатим, багатогранним, і завдяки цьому 

«підтягувати» і найслабших учнів» [54, с. 257]. 

Підсумовуючи викладене, до основних педагогічних ідей А. М. Топорова 

вважаємо за доцільне віднести: 1) обґрунтування провідної ролі особистості 

вчителя у шкільному навчально-виховному процесі; 2) принципи педагогічної 

діяльності, такі, як а) інтегрований підхід у навчально-виховній роботі, б) 

здійснення комплексного виховного впливу на дитину, в) пріоритет виховання 

над навчанням, г) оптимальне поєднання навчання і праці, д) добровільність, є) 

усвідомленість, ж) індивідуальний підхід; 3) авторські методи викладання мови і 

літератури; 4) авторські методи позакласної роботи та художньо-естетичного 

виховання шкільної молоді; 5) забезпечення взаємодії усіх складових елементів 

педагогічної системи; 6) обґрунтування основних умов і методів ефективної 

самоосвіти. 

 

2.3. Андрагогічний підхід в освіті дорослих у педагогічній діяльності 

А. М. Топорова в комуні «Майское утро» 

 

Аналіз архівних джерел та наукових публікацій, дотичних до висвітлення 

означеної проблеми, засвідчив, що у більшості з них досліджувалися окремі 

літературознавчі, публіцистичні або соціально-історичні аспекти досвіду 

А. М. Топорова щодо проведення голосних читань з селянами в комуні 

«Майское утро», натомість, андрагогічний підхід у його педагогічній діяльності 

з дорослими залишився поза увагою. Саме тому, нами поставлено завдання 

дослідити андрагогічний підхід щодо методології та методики голосних читань, 
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проведених А. М. Топоровим з селянами комуни «Майское утро» (1920–

1932 рр.). 

Педагогічний досвід А. М. Топорова щодо реалізації андрагогічного 

підходу в освіті дорослих становлять значний науковий інтерес і набуває 

вагомого практичного значення у контексті реформи освіти в Україні, зокрема, 

щодо удосконалення системи освіти дорослих, що визначено Законом України 

«Про освіту» (стаття 18): «освіта дорослих є складовою освіти впродовж життя, 

спрямованою на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне 

навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного 

розвитку та потреб економіки» [46].  

Досліджуючи дану проблему насамперед варто уточнити такі поняття, як 

«освіта дорослих», «неформальна освіта», «навчання і виховання дорослих», 

«андрагогіка», «голосні читання». В українській педагогічній літературі 

надаються різні визначення поняття «освіта дорослих». Так, В. Буренко 

визначає освіту дорослих «як цілеспрямований процес розвитку і виховання 

особистості шляхом реалізації освітніх програм і послуг здійснення освітньо-

інформаційної діяльності в межах та поза межами загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти» [10, с. 8].  

Дещо узагальнене визначення надає Л. Лук’янова, яка розглядає «освіту 

дорослих» як соціальний інститут задля задоволення потреб дорослої людини в 

освіті, культурі, адаптації до соціуму [36]. 

Інший підхід знаходимо у виданні «Освіта дорослих: енциклопедичний 

словник», де зазначене вище поняття трактується як освіта, що спеціально 

призначена для осіб, які вважаються дорослими, та має на меті вдосконалення їх 

освітніх і професійних кваліфікацій, подальшого розвитку здатностей, 

покращення, відновлення або оновлення знань, умінь, інших компетентностей 

для завершення рівня формальної освіти, зокрема в новій галузі [40, с. 276].  

У короткому термінологічному словнику визначена основна функція 

освіти дорослих – спрямування на вирішення завдань всебічного розвитку 
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особистості, формування гармонійно розвиненої особистості, що відрізняється 

духовним багатством [35, с.64]. 

У Резолюції 31-ої сесії Генеральної асамблеї ООН освіта дорослих 

визначається як «комплекс організованих процесів освіти особи, незалежно від 

змісту, рівня та методу, формальних чи інших, всебічного особистого розвитку 

та участі у збалансованому і незалежному соціальному, економічному і 

культурному житті суспільства» [48], а глосарій Європейського простору вищої 

освіти у тлумаченні даного поняття підкреслює варіативність змісту, форм і 

методів освіти дорослих та її результат – «оновлення або осучаснення знань в 

конкретній галузі» [13]. 

Важливим аспектом дослідження педагогічної діяльності А. М. Топорова з 

дорослими в комуні «Майское утро» є те, що заняття проводилися у 

позаробочий час на основі добровільності, мали самоорганізований характер 

здобуття певних знань у сфері художньої літератури і не передбачали 

присудження освітніх кваліфікацій, отже за своєю суттю мали ознаки 

неформальної освіти. 

Аналізуючи педагогічну діяльність А. М. Топорова з дорослими, варто 

взяти до уваги концепцію освіти протягом життя для людського розвитку, що 

наведена у «Меморандумі освіти протягом життя», прийнятому Лісабонським 

самітом Ради Європи у березні 2000 року. Як зазначено у Меморандумі, система 

освіти протягом життя має забезпечувати загальнокультурну додаткову освіту, 

не пов’язану із трудовою діяльністю, задовольняючи різноманітні індивідуальні 

освітні потреби, зокрема, культурологічні [97]. 

Узагальнення і порівняння різних наукових підходів до трактування 

понять «освіта дорослих», «неформальна освіта», «освіта впродовж життя» дає 

підстави зробити висновок, що всі вони фокусуються на освітньому результаті, 

який полягає у розвитку особистості, підвищенні рівня загальної культури та 

соціальної адаптації особистості у суспільстві. Важливо підкреслити, що 

основний зміст результату освіти дорослих забезпечується завдяки реалізації 

андрагогічного підходу, зміст якого визначається на основі етимологічного 
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походження терміну «андрагогіка» (вiд грец. aner, andros – «доросла людина» і 

agoge – «керівництво, виховання»), що в сучасному розумінні трактується як 

«педагогіка дорослих, одна з педагогічних наук, яка займається дослідженням 

проблем освіти, самоосвіти й виховання дорослих» [14, с. 25], а на думку 

американського вченого М. Ноулза, сутність її полягає у «наданні допомоги 

дорослим у навчанні» [98, р. 43; 99].  

У визначенні поняття «андрагогічний підхід» можна погодитися з 

В. Буренко, яка визначає цей термін як спрямовуючий процес стимулювання, 

виховання, навчання й удосконалення дорослої людини під час професійної 

підготовки та перепідготовки, який інтегрує надбання індивідуального, 

творчого, особистісно зорієнтованого підходів [10, с. 8].  

Практична сутність андрагогічного підходу розкривається у реалізації 

ряду принципів, таких як:  

1) пріоритетність самостійного навчання;  

2) спільна діяльність учнів з одногрупниками і викладачем у процесі 

навчання; 

3) використання наявного життєвого досвіду дорослих учнів;  

4) коригування застарілого досвіду і особистих установок, що 

перешкоджають опануванню нових знань; 

5) індивідуальний підхід до навчання на основі особистісних потреб і 

соціально-психологічних характеристик особи;  

6) елективність (добровільність та власний вибір змісту та інших 

компонентів навчання);  

7) рефлективність (свідоме ставлення учня до навчання, самомотивація); 

8) розвиток учня, спрямованість на вдосконалення особистості, 

формування здібностей та особистісних якостей [20].  

Оскільки основною формою педагогічної діяльності А. М. Топорова з 

дорослими в комуні «Майское утро» були голосні читання вважаємо за потрібне 

надати визначення даної форми освіти. За визначенням термінологічного 

словника з бібліотечної справи голосними читаннями називається «форма усної 
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пропаганди літератури – читання вголос тексту твору з подальшими 

коментарями читця і обговоренням прочитаного». Головним завданням 

голосного читання є розкриття перед учасниками світу словесного мистецтва, 

залучення їх до постійного спілкування з таким мистецтвом, виховання відчуття 

слова, формування інтересу, любові та потягу до літературних творів. Читання 

вголос за умови його виразності й артистичності дає можливість виробити у 

дорослих уміння читати виразно, показати красу, ритм і співучість художнього 

слова, виявити особливості мови дійових осіб [8, с. 43].  

Проводячи голосні читання для дорослих в комуні «Майское утро» 

А. М. Топоров прагнув, перш за все, прищепити селянам любов до живописного 

слова, і, разом з тим, ставив завдання забезпечити зворотній зв’язок від читачів 

до письменників («прокласти живий місток між селянами і письменниками»). 

Не безпідставно вважаючи художню літературу найбільш доступним трудовому 

народу видом мистецтва, він одночасно називав її «найбільш дієвим і 

популярним засобом соціального виховання» [79, с. 245].  

З іншого боку, він висловлював наміри започаткувати робітничо-

селянську критику художньої літератури, яка б певною мірою доповнювала 

професійну літературну критику, відображаючи думки читачів про книги, що 

видавалися в ті часи великими тиражами. Ставлячи це завдання, А. М. Топоров 

справедливо зазначав, що існуючі форми зворотного зв’язку читача з 

письменником, такі, як бібліотечно-анкетна оцінка, читацькі конференції, 

зустрічі читачів з письменниками тощо, мають цілу низку недоліків.  

Так, бібліотечні форми оцінки літератури він називав «грубим сурогатом 

справжньої масової критики», аргументуючи свою думку тим, що найчастіше 

читачі формально заповнюють читацькі анкети, відгуки, а бібліотекарі, так само, 

лише для проформи, роблять красиві стінгазети і красиві альбоми. Аналогічну 

характеристику А. М. Топоров надавав і читацьким конференціям, на яких, на 

його думку, «виступаючі «критики» читають завчасно написані доповіді з 

опублікованих рецензій, перевірені, виправлені, скорочені або доповнені 

бібліотекарями». Зустрічі читачів з письменниками мають суттєві недоліки, 
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проводяться формально, оскільки на адресу авторів найчастіше виголошуються 

похвальні промови й оминається безстороння критика. Разом з тим, він 

підкреслював, що «повсюдна організація масової критики художньої літератури 

та публікація народних відгуків про книгу будуть сприяти як пропаганді кращих 

творів, так і широкому, активному залученню робітників та селян до культури. 

Одна професійна критика ці завдання не вирішить» [79, с. 246]. На підґрунті 

ретельного аналізу існуючих форм і методів А. М. Топоров стверджував: «Я 

докорінно переконаний, що однією з кращих форм роботи з художньою книгою 

серед робітників і селян є голосне публічне читання її з одночасним і 

подальшим критичним розбором» [79, с. 247]. 

Розпочинаючи голосні читання селянам комуни «Майское утро», 

А. М. Топоров ставив низку завдань:  

1. Дізнатися від самих селян, що з новітньої художньої літератури вони 

сприймають, що відкидають як непотрібне, і що очікують від сучасних 

письменників.  

2. Спростувати неприйнятну думку, нібито селяни не здатні зрозуміти і 

правильно оцінити тонкі твори художнього слова.  

3. Надати перші приклади щирої, загальнозрозумілої, безсторонньої, 

вільної від групових тенденцій критики художньої літератури.  

4. Прокласти живий місток між селянами і письменниками.  

5. Прищепити трудівникам полів любов до живописного слова.  

6. Посильно допомогти видавництвам у справі добору художньої 

літератури для села.  

7. Розпочати виховання низових критиків літератури [79, с. 250–251]. 

Наведені завдання відповідають таким андрагогічним принципам:  

 індивідуального підходу («дізнатися уподобання, переваги й очікування 

кожного учасника щодо новітньої художньої літератури»); 

 розвитку особистості («прищепити трудівникам полів любов до 

живописного слова», «розпочати виховання низових критиків літератури», 
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навчити учасників «зрозуміти і правильно оцінити тонкі твори художнього 

слова»);  

 системності та рефлективності («надати перші приклади щирої, 

загальнозрозумілої, безсторонньої, вільної від групових тенденцій критики 

художньої літератури»). 

У складі учасників читань в комуні «Майское утро» нараховувалося понад 

п’ятдесяти осіб (їх характеристики були надані А. М. Топоровим у книзі 

«Крестьяне о писателях»). Серед них було 25 жінок і 29 чоловіків, середній вік 

становив 38 років, наймолодшому з них було 21 рік, найстаршому – 68 років, 

більше половини (31) – мали соціальне походження із селян-бідняків, решта – із 

середняків та інших соціальних прошарків. Більшість учасників були 

малограмотними, тобто ледь уміли читати по складах і могли розписатися, а 

двадцятеро – були на той час достатньо підготовленими: закінчили початкову 

школу або самостійно навчилися читати і писати. Насправді в голосних 

читаннях брали участь набагато більше комунарів, однак решта характеристик 

були втрачені під час Другої Світової війни.  

Для більш повного уявлення про слухачів голосних читань, стисло 

наведемо декілька типових характеристик, зроблених А. М. Топоровим:  

«Блінов Є. С., 40 років. Із селян-середняків. … Початкової школи не 

закінчив. Багато читав. Особливо полюбляв класиків. Під час імперіалістичної 

війни був шофером. … Міцний, самобутній, незалежний розум. Переконаний: 

спадковість – основний чинник у формуванні людської натури. Має намір 

вивчити твори Дарвіна. В комуні читає багато;  

Бочаров Ф. З., 35 років. Походить із селян-бідняків. … Початкової школи 

у дитинстві не пройшов. Щирий, грубо-прямолінійний. … Посідає в комуні пост 

завідувача зразковим свинарником. Справу свою знає відмінно;  

Бочарова М. Т., 23 роки. Донька найбіднішого селянина, батька великої 

сім’ї. Закінчила початкову залізничну школу. … Грамотна у питаннях 

тваринництва. Любить багато читати. Розумна, сумлінна, принципова; 
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Зубкова А. З., 40 років. До революції – бідолашна вдова-біднячка. Ожила в 

комуні. … Після тривалих мук ледве-ледве опанувала буквар. … В особистому 

житті людина суворої моральності;  

Лосєва П. В., 23 роки. Середнячка. Колись добре закінчила курс навчання 

у школі першого ступеню. До 1929 року знання вилетіли з голови. Довелося 

поновляти їх. Тепер служить в амбулаторії. Здатна до будь-якої комунальної 

роботи. Завжди життєрадісна, працьовита. …. З усіма членами організації живе 

у ладу;  

Стекачов І. А., 38 років. Раніше – багатосімейний бідняк. Самотужки 

дійшов до гарного ступеню грамотності. Однак бідності своєї в одноосібному 

господарстві не зміг поправити. Став на ноги в комуні. Чоловік – майстер на всі 

руки. Добросердий. Завжди тримається рівно, спокійно. З ним усякому жити 

легко» [79, с. 237–244].  

Складання письмових характеристик учасників допомагало 

А. М. Топорову краще розуміти життєвий досвід, інтереси, особливості 

характеру і темпераменту кожного учасника й враховувати ці особливості у 

розробці програми читання та під час обговорення прочитаних творів, що 

відповідало таким принципам андрагогіки, як використання наявного життєвого 

соціального досвіду, корегування застарілого досвіду і особистих установок, що 

перешкоджають опануванню нових знань; індивідуального підходу до навчання 

на основі особистісних потреб і соціально-психологічних характеристик особи. 

До програми голосних читань А. М. Топоров включав кращі твори 

класиків російської та зарубіжної літератури. Керуючись власними 

міркуваннями, він дійшов висновку, що «велике в художній літературі тому і є 

великим, що воно впливає на більшість людей. Діє приховано, як весняна вода 

під пластом снігу. Люди відчувають більше, ніж можуть висловити. Це 

положення є особливо вірним стосовно селян. Художнє творіння впливає 

передовсім на уяву і емоції людини. Через збудження їх воно перетворює і 

розум. Якщо витвір мистецтва не запалює уяву, не хвилює, не притягує до себе 

зовнішніми формами, то він є нікчемним. … Кращий письменник – той, який на 
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щастя поєднує у своїх творах глибину думки і почуття з формою викладу, що 

заражає» [79, с. 249–250]. Незважаючи на дискусійний характер даного 

висловлювання, можна в цілому погодитися з ним як з емпіричною концепцією 

в конкретних соціально-політичних умовах. 

Керуючись наведеною настановою А. М. Топоров мав на меті за 

допомогою читання і обговорення художніх творів збуджувати уяву і емоції 

селян, розвинути у них здатність розуміти художні образи та відчувати 

естетичну насолоду від мистецтва. З іншого боку, комунари мали надзвичайно 

високий рівень прагнення до освіти і культури, цілком свідомо ставились до 

навчання, бажали саморозвитку і були готові до активної участі у голосних 

читаннях.  

Наведене дає підстави зробити висновок, що програма голосних читань 

концептуально ґрунтувалась на таких андрагогічних принципах, як принцип 

розвитку особистості та принцип рефлективності. 

Перші спроби голосних читань А. М. Топорова показали, що селян, перш 

за все, цікавить гострий сюжет і зрозуміла мова твору, а вже потім його ідейний 

зміст. Це дало можливість корегувати програму читань вилучаючи або 

добавляючи окремі твори. Виходячи з суто практичних міркувань під час читань 

А. М. Топоров запропонував групі прийняти за правило вважати кращими ті 

твори, в яких були об’єднані правдоподібність змісту, цікавий сюжет, глибокі 

ідеї, живі образи, сильні почуття і відповідна спрямованість, що не суперечила 

тодішній ідеології та політиці.  

Для того, щоб надати роботі системного характеру, А. М. Топоров перед 

читаннями проводив бесіди з комунарами про значення художньої літератури в 

житті людей. Підбираючи яскраві факти з життя, з історії людства пояснював 

освітню і виховну роль художнього слова (наприклад, вплив пісень Тіртея 

Кульгавого на звитягу спартанців у Другій Мессенській війні). У таких бесідах 

він намагався доступно для слухачів обґрунтувати свій задум необхідністю і 

важливістю селянської критики для творчості письменників і відсутністю 

подібного досвіду, принаймні, в наявній тоді літературі. Він просив комунарів 
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говорити просто і відверто, попередивши, що їх висловлювання будуть тим 

ціннішими, чим більш невимушеними і самостійними будуть їх думки.  

До слухання великих творів А. М. Топоров підходив поступово, готуючи 

аудиторію на таких коротких і гостросюжетних оповіданнях, як «Красный 

цветок» В. Гаршина, «Метель» О. Пушкіна, «Лес шумит» В. Короленко, «Унтер 

Пришибеев» А. Чехова, «Спектакль в селе Огрызове» В. Шишкова, «Рассказ о 

попе» М. Зощенко, «Зимний вечер» Г. Успенського тощо [69; 79, с. 252]. В 

цьому аспекті варто зазначити, що голосні читання будувалися на основі 

принципу системності (поступовість у вивченні літературних творів, починаючи 

з коротких і гостросюжетних оповідань з поступовим переходом до більш 

складних і великих, від простішого і легко зрозумілого до складнішого для 

усвідомлення та засвоєння). 

Щоб запобігти упередженості, зокрема, впливу біографії письменника чи 

поета на думку аудиторії, А. М. Топоров знайомив селян з біографією автора 

після розбору його творів. Також однією з умов запобігання впливу сторонніх 

чинників на думку слухачів під час читань творів було те, що вони нічого не 

знали про ставлення літературних критиків до цих творів. Щоб не порушувати 

цілісного враження від читання, він давав попередні пояснення незнайомих слів 

і фраз, стисло розповідав про події та факти, що стали канвою для змісту книги 

[79, с. 256].  

Як виявилося, в обговореннях прочитаних творів найбільш складним 

завданням було спонукати слухачів до відвертості їх суджень про те, що вони 

прослухали. Деякі з них соромилися своєї кострубатої мови, боялися, що над 

ними будуть глузувати, вважали, що про книги мають говорити лише вчені 

тощо. А. М. Топоров переконував і просив їх бути щирими у висловлюваннях, 

нічого не приховувати і висловлювати лише власні думки. Деякий час найбільш 

обережні комунари боялися, що записи їх думок можуть бути використані їм на 

шкоду. Однак ці побоювання пройшли після того, як у місцевих газетах і 

журналах з’явилися перші публікації їх висловлювань, а потім до комуни 

почали надходити схвальні та вдячні листи від письменників і видавництв [79, 
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с. 253]. Цей факт свідчить про дотримання в методиці читань принципу 

рефлексії, оскільки учасники свідомо ставилися до навчання, мали високий 

рівень самомотивації. Крім того, досить виразно виявлялися зміни у сприйняті 

методики обговорення і в поведінці учасників, що свідчить про їх розвиток, 

формування художньо-естетичних здібностей, здатність висловлювати власну 

думку в дискусії з приводу прослуханого твору.  

Нашу увагу привернуло те, що аналізуючи книгу А. М. Топоров не 

намагався будь-яким чином вплинути на думки аудиторії, аудиторія не 

змінювалася протягом років, її складали одні й ті ж люди, – усе це дозволяло 

оцінювати прочитане за одних і тих же умов. Як показав досвід, з кожного 

прочитаного твору фіксувалося від восьми до сорока і більше виступів, вже у 

цій кількості відгуків зустрічалися повтори та варіації одних і тих же виступів 

[79, с. 248–249].  

Наведені факти доводять, що голосні читання в комуні «Майское утро» 

проводились А. М. Топоровим на принципах елективності та спільної діяльності 

учнів з одногрупниками і викладачем в процесі навчання. Дотримання принципу 

елективності навчання полягало у тому, що відвідування читань було повністю 

добровільним, – ніхто не примушував їх приходити на заняття, селяни могли у 

будь-який час припинити читання, якщо воно здавалося їм не цікавим. Навпаки, 

записи висловлювань комунарів щодо читань свідчать, що позбавлення 

можливості слухати улюблені твори (наприклад, О. Пушкіна) вони вважали для 

себе великою втратою. Наприклад, Титова О. С. дуже засмутилася, коли за 

розпорядженням правління комуни, їй треба було виїхати до с. Косиха, що 

знаходилось за 15 км. від «Майского утра»: «Шкода! Тепер тут Пушкіна всього 

прочитають без мене!». І вона потайки декілька разів вечорами «втікала» з с. 

Косиха, щоб бути присутньою на читаннях. Баєв О. М. (після прочитання 

першої половини роману О. С. Пушкіна «Дубровський») наполегливо просив 

А. М. Топорова: «розкажи ти мені, будь ласка, що далі буде. А то, розумієш, 

завтра мене призначають працювати у млині. Повернуся не скоро, а дуже 

хочеться взнати, як справа завершиться». Хорохордін М. Ф. (звертаючись до 
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А. М. Топорова): «Я був на хлібозаготівлі. В школі у ці дні не був, а тут, кажуть, 

без мене прочитали якусь «Пікову даму». Усі хвалять. Чи не можна мені зараз 

дістати цю книгу на день? Я б наздогнав тих, хто слухав її на загальних 

читаннях» [50, арк. 6]. 

Проводячи голосні читання, А. М. Топоров відзначав, що йому жодного 

разу не вдавалося вгамувати жагу селян до справжньої художньої книги. Часто, 

коли твір подобався, незважаючи на пізню годину, захоплені учасники, просили 

його продовжувати читання: «Читайте, читайте, будь ласка, ще!»; «Товаришу 

Топоров, ну хоч ще одну главу!»; «Ох, тільки до найцікавішого дійшли – і 

кинули!»; «Дуже шкода, що закінчили!» [50, арк. 7]. 

В методиці голосних читань вирішальне значення належало 

підготовленості читця, який мав передавати найтонші відтінки змісту і 

відтворювати образи літературних героїв. При цьому, ні інтонаціями, а ні будь-

яким іншим натяком він не повинен впливати на аудиторію для того, щоб 

привернути її симпатії або антипатії до певної книги та персонажів. Такі 

міркування спонукали А. М. Топорова ретельно готуватися до кожного заняття, 

змушуючи його «думати про ідеологію, образи, сюжет і композицію твору; 

розставляти у складних словах наголоси граматичні, а у фразах – логічні; 

розучувати інтонації описань, монологів, діалогів, масових сцен, ремарок; 

знаходити потрібні міміку і жести; тренуватися в дикції» [79, с. 256].  

Невід’ємною складовою методики голосних читань було спостереження і 

запис обговорення прослуханого твору, емоційних і поведінкових реакцій 

учасників, – про це свідчать спогади А. М. Топорова: «Коли читання емоційно 

сильно впливало на моїх слухачів, вони енергійно відповідали на це вигуками. Я 

не забороняв їх. Записував, тому що в них відображались цікаві, дотепні думки і 

гарячі почуття … У процесі читання встигав записувати на полях книги або в 

блокноті думки, що виникали, питання слухачів» [79, с. 257].  

Іноді образи художнього твору були настільки яскравими, що 

сприймалися слухачами не як поетичний вимисел, а як реальність, відчувалися 

ними фізично і викликали сильні хвилювання.  



171 

 

Наприклад, під час читання сцен знущання Троєкурова над Машею, 

комунар Т. І. Сусликов, підхопився з лавки, звертаючись до зали, і тоном 

повного відчаю запитував: «Але ж як?! Як врятувати Машу?!!».  

Прослухавши вірш О. С. Пушкіна, учасниця читань Носова О. С. так 

описує свої враження від цього твору: «А як русалки купалися! Бризки летять, 

срібляться! І в мене тут були літні відчуття. Переді мною були річка, трава. 

Читали ми «Русалку» взимку, у мене ноги змерзли, я все одно уявляла, що 

купаюсь разом з русалками. І про ноги забула….» [50, арк. 16–17]. 

Для кращого сприйняття та структурування оціночних суджень в 

обговорені прослуханих творів А. М. Топоров розробив і запропонував 

слухачам питальник, спрямований на краще розуміння змісту твору, описання 

персонажів, їх вчинків і подій, розуміння стилю тощо: «1. Чи є правдоподібним 

зміст твору? 2. Наскільки повно зміст охоплює те, що хотів зобразити автор? 3. 

Що є зайвим у творі? 4. Чи яскравими є описання осіб, подій, природи і 

побутових картин? 5. Чи правильно автор пояснює вчинки героїв їх душевним 

станом? 6. Як він ставиться до своїх героїв? 7. А як ви ставитеся до них? 8. Чи є 

твір багатим на глибокі думки? 9. Чи бере він за серце? 10. Чи є характерною 

мова героїв? 11. Чи влучними і зрозумілими є образи і порівняння? 12. Чи не є 

важкою для розуміння мова усього твору? 13. Що вам особливо сподобалось і 

не сподобалось у творі? 14. Чи не заплутано і не мляво ведеться в ньому 

розповідь? 15. Чи доладно пов’язані його частини? 16. З якими подібними 

творами можна порівняти його? 17. Які думки і почуття викликав він у вас? 

18. Чи принесло вам задоволення читання цього твору? 19. Чи немає в ньому 

чогось шкідливого для радянських людей? 20. Чи є він потрібним у сільських 

бібліотеках? 21. Якщо потрібний, то для чого?» [79, с. 253]. 

Для аналізу й обговорення невеликих творів пропонувався скорочений 

питальник, наприклад, під час розбору повісті М. Ляшка «В разлом» до 

четвертого пункту, наведеного вище переліку, А. М. Топоров включив додаткові 

питання: «1) Якою ви уявляєте дружину доктора Кримова Аделаїду 

Аполлонівну за зовнішністю: високою, низькою, товстою, тонкою, чорнявою, 
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білявою? Які в неї очі, яке волосся, який ніс, який одяг? Який голос? 2) Чи 

стоїть перед вашими очима картина льодоходу на Волзі? Розкажіть про неї. 

3) Яку зовнішність має Шурка? 4) Якими є стіни Ярославської в’язниці? 5) Як 

Костя під час учти у буржуїв тримав гітару? Яка сцена в повісті написана 

найбільш жваво?» [79, с. 254]. 

Питальник оголошувався кожного разу перед читаннями, а учасники 

могли його доповнювати і змінювати, під час розбору прочитаного твору 

присутні могли висловлювати свої думки цілком вільно, без допомоги 

оголошених питань, а коли вільні висловлювання вичерпувались, А. М. Топоров 

спонукав селян до подальшого обговорення, ставлячи запитання окремим 

учасникам дискусії: тим, хто мав більш високий рівень освіти – складніші, а 

менш підготовленим – простіші. Серед комунарів «Майского утра» було чимало 

сором’язливих і мовчазних людей, які не наважувалися висловлювати свої 

враження від прослуханого твору, тому А. М. Топоров не квапив їх, терпляче 

чекаючи, коли вони слідом за «сміливими» товаришами стануть більш 

говіркими, що, здебільшого, так і траплялось – з часом вони ставали обізнаними 

і активними критиками. Розговорити «мовчунів», спонукати їх до конкретизації 

своїх думок іншим диспутантам допомагали питання, ставлячи які, 

А. М. Топоров, як і під час читання, пильно стежив за собою, аби ні жестами, ні 

мімікою, ні інтонацією не виказати власного ставлення до прочитаного і у такий 

спосіб не вплинути на думки присутніх.  

Керуючи обміном думками А. М. Топоров категорично припиняв спроби 

нетактовних жартів на адресу колег щодо їх невдалих висловлювань, разом з 

тим, під час промови одного слухача не заборонялися легкі жарти, каламбури, 

зауваження і доповнення із зали, якщо вони були доброзичливі й не кривдили 

оратора, – це робило обговорення більш жвавим і цікавим. Разом з тим, він 

уважно слідкував, щоб висловлювання і дискусії не відволікали від теми, а в разі 

потреби, відповідними питаннями повертав до неї сперечальників, у такий же 

спосіб він спрямовував увагу слухачів на інші сторони обговорення твору, якщо 
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вони занадто довго зосереджувалися лише на якомусь окремому або 

другорядному аспекті. 

Важливим завданням підготовки А. М. Топорова до голосних читань було 

розроблення програми читань, яка обумовлювалася обмеженим фондом 

шкільної та його власної бібліотеки. Проблема ускладнювалася тим, що до 

глухих сибірських сіл у той час дуже рідко доходили хороші книги, про що 

А. М. Топоров писав у місцевій пресі [87]. Незважаючи на це, йому вдалося 

включити до читань кращі зразки російської і зарубіжної класики, а також твори 

радянських авторів. Селянам були запропоновані для обговорення твори 

О. Пушкіна, М. Лермонтова, А. Фета, М. Гоголя, О. Грибоєдова, 

Д. Григоровича, Ф. Достоєвського, О. Островського, О. Писемського, 

Л. Толстого, І. Тургенєва, В. Короленко, М. Некрасова, М. Пом’яловського, 

М. Салтикова-Щедріна, А. Чехова, І. Буніна, О. Купріна, В. Муйжеля, 

Г. Успенського, Є. Чирикова та інших класиків російської прози і поезії. 

Серед зарубіжних авторів на читаннях були представлені Г. Гауптман, 

В. Шекспір, П. Шеллі, Ф. Шиллер, Мольєр, Д. Дефо, Ч. Діккенс, Гомер, Езоп, 

В. Гюго, Г. Ібсен, О. Уайльд [1]. 

Із сучасних на той період авторів до читань були включені твори І. Бабеля, 

О. Безименського, Б. Пастернака, І. Сельвинського, М. Зощенка, С. Єсеніна, 

А. Соболя, П. Антокольського, В. Інбер, А. Коптьолова, В. Катаєва, Вс. Іванова, 

О. Курса, В. Лідіна, Б. Пільняка, О. Аросєва, М. Голодного, С. Обрадовича, 

Ю. Пермітіна, Ф. Панфьорова, Л. Сейфулліної, Л. Завадовського, В. Зазубріна, 

О. Новікова-Прибоя, Й. Уткіна, В. Шишкова та інших. Крім того, А. М. Топоров 

читав селянам кращу белетристику з популярних на той час журналів («Красная 

новь», «Сибирские огни», «Огонѐк», «Крокодил», «Лапоть», «Смехач») і газет 

(«Правда», «Известия» та інших) [69; 79, с. 250, 252, 254–255, 258]. 

Особливістю розробленої А. М. Топоровим методики голосних читань 

було те, що він під час обговорення прочитаних творів намагався помітити і 

детально записував висловлювання і навіть напівголосні розмови між 

слухачами, які спонтанно виникали одразу після закінчення кожного читання, 
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адже іноді саме в таких малопомітних діалогах містилися «дорогоцінні крихти 

думок, які не завжди можна було почути в гучних публічних виступах. Усі 

записані відгуки неодмінно перевірялися їх авторами. Доповнення і зміни 

приймалися беззаперечно [79, с. 259]. Висновки після записів критики 

формулював сам А. М. Топоров, але з урахуванням пропозицій комунарів.  

Наведемо кілька записаних відгуків під час читання творів О. Пушкіна: 

«До книг Пушкіна із життя багато прикладів підходять. … А якщо він почне 

описувати ліси, луги, поля і ріки абощо, то ніхто не знайде у нього жодної діри. 

Усе він окреслив! Ну все видно!... А «Село»? У маленькому вірші Пушкін зміг 

показати все рабство, і чим воно має скінчитися. «Здесь девы юные цветут для 

прихоти развратного злодея». Ось яка зворушливість! «Взойдет ли, наконец, 

прекрасная заря?» [50, арк.14; 79, с. 31]. 

«Бочарова А. П. Слухаю я, а воно, в свою чергу, у мене в середині 

перетворюється. На кожне слово Пушкіна десять слів своїх наростає. Ох, і 

розвернуло у мене голову! Ні в якому разі нікого не можна порівняти з 

Пушкіним. Від Пушкіна у мене великою голова стала. Пушкін – справжній бог! 

Раніше говорили, бог на небесі, але ми його там не бачили (сміється). А цей на 

землі був. А якщо б ще Пушкіна підновити (тобто прочитати знову – 

А. Топоров) і розжувати б кожне слово, то далеко воно полізе! А то у нас 

читання трубою йшло, як радіо: те скоріше ловиш, а те проґавиш» [50, арк. 15]. 

Поряд з фіксацією вербальних реакцій учасників обговорень, 

А. М. Топоров спостерігав і реєстрував у примітках усі ті дрібні, але характерні 

показники ставлення слухачів до твору, які виявлялися поведінкою публіки під 

час читання: чи багато було суперечок, зітхань, сліз і лайки; скільки людей 

пішло із школи від нудьги, скільки позіхало, дрімало. Ось, наприклад, фрагмент 

запису обговорення голосного читання повісті «Заметіль» О. Пушкіна: 

«Блінова Т. П. (при описанні блукань Володимира): «Ох, не знайде дороги». 

Стекачова П. Ф.: «Пропав-пропав!!». Бочарова М. Т.: «Не дочекається його 

Маша!». Бочарова А. П. (після прочитання слів Бурміна «Я жонатий» у захваті 
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кричить): «А, цей воскрес, колишній жених!!». Голоси: «Не цей! Ніщо поки що 

зрозуміти не можна! Та хто ж це такий?!» [50, арк. 18]. 

Після завершення обговорення кожного твору всі учасники за допомогою 

голосування приймали загальний висновок. Наприклад, обговоривши роман 

Панфьорова «Бруски», комунари затвердили таку загальну думку: «Книга на 

селі не потрібна. Брехлива. Майже все в ній справи не стосується. Читати з неї 

можна лише деякі глави. Вони не нудні, але не пов’язані з колективізацією. 

«Бруски» зашкодять колгоспному будівництву на селі багато, а користі 

принесуть або на гріш або нічого. У них показаний поганий колгосп. Село 

зображене неповно, не яскраво, фальшиво» [79, с. 142].  

Аналізуючи наведені приклади можна стверджувати, що у такий спосіб на 

заняттях досягалася відповідність андрагогічним принципам самостійності 

думок, висловлених учасниками, а також об’єктивності та достовірності їх 

фіксації. 

Тривалість обговорення прочитаних книг значною мірою залежала від їх 

обсягу і художньої «місткості»: на обговорення розлогої книги витрачалося сім-

десять і більше вечорів, однак невеликі за кількістю сторінок твори іноді бували 

ємними за змістом і потребували тривалішого обговорення (наприклад, «Соль» 

І. Бабеля, «Партбилет» О. Безименського, «Боа» Н. Чортової) [79, с. 258]. 

Протягом одного вечора А. М. Топорову вдавалося записати відгуки трьох-п’яти 

учасників, а решта могли бути присутніми і слухати запис за бажанням. 

Звичайно, такий спосіб був недосконалим, адже витрачалося досить багато часу, 

що призводило до великого інтервалу між читанням, однак, з іншого боку, не 

можна було розпочинати читання наступного твору, не завершивши записи, 

оскільки це могло зруйнувати враження, отримані слухачами від попереднього 

читання. Для економії часу на записи відгуків А. М. Топоров іноді призначав 

додатковий час перед читаннями або просив більш грамотних комунарів, за їх 

бажанням, надавати відповіді у письмовій формі. Часто, він записував відгуки 

комунарів не тільки в школі, а й в інших місцях: в Народному Домі, на 
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квартирах у себе і у комунарів, на вулиці, в дорозі, під час відпочинку в 

майстернях і в полі тощо.  

Аналіз наведених записів дає змогу стверджувати, що педагогічна 

діяльність А. М. Топорова з дорослими спиралася на андрагогічні принципи 

системності, рефлективності та пріоритетності самостійного навчання.  

Як виявилося у процесі читань, книги російських і зарубіжних класиків 

були більш зрозумілими і ближчими селянам, ніж твори на той час багатьох 

радянських авторів. Важливо, що під час голосних читань учасники прагнули 

знайти відповіді на актуальні питання повсякденного життя, розібратися у 

моральних і духовних проблемах щодо налагодження людських стосунків, 

отримати естетичне задоволення, розважитися і відпочити. Незважаючи на те, 

що більшість з них ледь уміли читати і писати, все «безперечно краще і 

загальновизнане у старій і післяреволюційній російській та іноземній художній 

літературі селяни вважали за краще: «Борис Годунов» О. Пушкіна, «Ревизор» 

М. Гоголя, «Скупой» Мольєра, «Чайка» А. Чехова; «Братья Карамазовы» 

Ф. Достоєвського; «Дворянское гнездо» І. Тургенєва, «Оливер Твист» 

Ч. Діккенса, «Собор Парижской богоматери» В. Гюго, «Обломов» І. Гончарова, 

«Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Мытарства» С. Под’ячева, «В разлом» М. Ляшка, 

«Герой нашого времени» М. Лермонтова, «Русские женщины» М. Некрасова, 

«Что делать?» М. Чернишевського, «Смерть Пазухина» М. Щедріна, «Князь 

Серебряный» О. К. Толстого, «Суходол» І. Буніна, «Поединок» О. Купріна, 

«Морские рассказы» К. Станюковича, «Живая тюрьма» О. Серафімовича, 

«Унтиловск» Л. Леонова, «Капкан» Ю. Пермітіна, «Повольники» О. Яковлєва та 

ін.» [79, с. 260].  

Найбільше подобалися селянам ті твори, в яких вдало поєднувалися 

гострота сюжету, короткі, точні та ясні описи, визначення і порівняння, добре 

виписані образи, влучна, характерна мова, досить зрозумілі психологічні 

характеристики героїв і стосунків. У порівнянні з «тягучими» романами, 

драмами і трагедіями вони віддавали перевагу стислим експресивним 

оповіданням.  
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За спостереженнями А. М. Топорова, насправді талановиті твори учасники 

голосних читань слухали з великим задоволенням, приходячи завчасно, і не 

полишали аудиторію до пізньої ночі, а після закінчення активно і з запалом 

обговорювали їх. Вплив найбільш улюблених творів виявлявся і в тому, що їх 

продовжували обговорювати під час відпочинку на роботі, в побутових 

розмовах; багато крилатих висловів із улюблених художніх творів стали 

звичними у повсякденному спілкуванні, а імена деяких персонажів 

перетворилися на прізвиська [79, с. 261]. 

Наведене свідчить про високий рівень ефективності методики голосних 

читань, досягнутої, зокрема, завдяки дотримання таких принципів андрагогіки, 

як індивідуальний підхід до навчання на основі врахування особливостей 

соціально-психологічних характеристик учасників, рефлективності, тобто їх 

свідомого відношення до навчання, елективності та розвитку особистості, що 

підтверджується чутливістю сприйняття селянами художніх достоїнств книг: 

недбалі твори вони вгадували безпомилково і «голосували» ногами, тобто не 

приходили на читання.  

До таких, творів, за думкою комунарів, належали: «Над кем смеетесь?» 

М. Зощенка, «Материалы к роману» Б. Пільняка, «Плодородие» Вс. Іванова, 

«Русь» І. Сельвінського, а також більшість прочитаних фейлетонів та оповідань 

з журналів «Крокодил» і «Лапоть».  

Важливо звернути увагу на неупереджене ставлення комунарів при 

оцінювані прослуханих творів. Навіть якщо їм сподобався прослуханий твір, то 

це не означало, що так само будуть сприйняті й інші твори того ж автора. 

Наприклад, оповідання «Растратчики» В. Катаєва отримало найвищу похвалу, а 

його інше оповідання «Бездельник Эдуард» селяни не сприйняли; оповідання 

«Бог Матвей» було ними схвалено, а повість «Партизан» Вс. Іванова – 

розкритикована вщент; «сороміцькі» вірші С. Єсеніна їх обурювали, а «Песнь о 

великом походе» здалася їм настільки великим твором, що реабілітувала поета 

від усіх інших гріхів; «Плоды просвещения» Л. Толстого викликали в аудиторії 

захват, а «Хозяин и работник» – недовіру і протест [79, с. 262].  
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Однією із загальних характеристик учасників голосних читань було те, що 

вони не сприймали твори з надмірно заплутаними сюжетами, з нудними і 

занадто довгими описаннями і складними фразами. Яскравим прикладом у 

цьому плані був колективний роман «Большие пожары», написаний двадцятьма 

п’ятьма авторами, з яких сподобалися лише глави О. Новикова-Прибоя, 

В. Лідіна, Ф. Березовського, Л. Нікуліна, О. Аросєва, Ю. Зозулі, О. Яковлєва, 

Б. Лавреньова і М. Кольцова, решта – були розкритиковані та забраковані.  

Разом з тим, голосні читання спростували досить поширене твердження, 

що селяни люблять і краще розуміють лише ту художню літературу, яка 

стосується сільського життя. Це підтверджується дослідженням записів 

А. М. Топорова під час обговорень таких творів, як «Орлеанская дева» 

Ф. Шиллера, «Воскресение» Л. Толстого, «Приведения» Г. Ібсена, 

«Ипохондрик» О. Писемського, «Жорж Данден» Мольєра, «Потонувший 

колокол» Г. Гауптмана, «Вешние воды» і «Дым» І. Тургенєва, «Из деревенского 

дневника» Г. Успенського, «Соборяне» М. Лєскова, «Гранатовый браслет» 

О. Купріна, «Фауст» Й. Ґете, «На пороге к делу» О. Островського, «Очерки 

бурсы» М. Пом’яловського, «Огненный конь» Ф. Гладкова, «Дело 

Артамоновых» М. Горького, «Четыре дня» В. Гаршина, «Шпинаты» 

С. Под’ячева, «Лукрециа Борджиа» В. Гюго, «Очерки о русско-японской войне» 

В. Вересаєва тощо. На цій підставі можна цілком погодитися з 

А. М. Топоровим, що його дорослі учні любили все, що є талановитим, дієвим, 

повчальним, прекрасним і простим за формою [79, 263–264]. Ця думка також 

підтверджується відгуком відомого на той час журналіста А. Аграновського, 

який, відвідавши голосні читання в комуні «Майское утро», писав: 

«Неймовірно, але факт. В сибірській глухомані є хутірець, мешканці якого 

прочитали більшу частину іноземної та російської класичної і новітньої 

літератури. Не лише прочитали, а мають про кожну книгу судження, 

розбираються в літературних напрямах, злостиво лають одних авторів, одні 

книги, відкидаючи їх, як непотрібний шкідливий мотлох, і гаряче схвалюють і 
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звеличують інших авторів, словом, є не тільки активними читачами, але й 

суворими критиками і цінителями» [1]. 

Аналіз записів А. М. Топорова, зроблених ним під час голосних читань у 

комуні «Майское утро», свідчить, що систематична освітня робота сприяла 

розвитку естетичної чуттєвості селян, розширенню їх читацьких інтересів, 

зокрема, і до мемуарної літератури: «на читанні книги В. Вересаєва «Дуэль и 

смерть Пушкина» комунарки заливалися гіркими сльозами. А «Жизнь и 

приключения Максима Горького» І. Груздєва і «Автобиография» Шаляпіна 

захоплювали слухачів так, як захоплювали їх класичні художні твори» [79, 

с. 265]. Також вони захоплювалися такими книгами, як «Колчак, директория, 

интервенты» В. Болдирєва, «Моя жизнь в искусстве» К. Станіславсього, «О трех 

львах» Г. Хаггарда, «Семь скандалов» А. Сорокіна, начерки з журналу «Былое», 

записки революціонерів про Шліссельбургську фортецю та її в’язнів тощо. 

Про досить високий художньо-естетичний рівень учасників голосних 

читань свідчила їх здатність відповідно сприймати і розуміти твори зі складним 

психологічним сюжетом, наприклад, такі як «Смерть Ивана Ильича» 

Л. Толстого, «Саломея» О. Уайльда, «Иуда Искариот» Л. Андреєва, «Черный 

человек» С. Єсеніна, «Палата № 6» А. Чехова, «На Пресне» О. Серафімовича.  

Про це писав відомий на той час літературний критик П. Біциллі: 

«Художні ж оцінки, що робляться селянами, дивовижні щодо тонкощі, глибини 

і значущості. Зрозуміло, смаки читачів-селян часто дуже розходяться з нашими, 

«інтелігентськими». Смаки визначаються умовами побуту, історичним 

«моментом», навичками. Смаки відносні і мінливі. Але формально-естетичні 

критерії, якими слід керуватися під час оцінки художніх творів, існують 

об’єктивно. … Насправді їх знають в нашому середовищі «освічених» людей, 

що вчилися в гімназіях і університетах, далеко не всі, далеко не всі фахівці, 

історики літератури, критики. А ось селяни знають, і формулюють їх з прямо-

таки класичною чіткістю і визначеністю» [9, с. 523].  

На підтвердження своєї думки, критик наводить кілька прикладів з 

рецензованої книги, надаючи власні пояснення: «Оцінка п’єси. У драматичному 
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творі мало одного діалогу; має бути і дія: «Коли люди сидять на сцені і всі 

розмовляють без діла, це погано. А якщо роблять щось, крутяться при розмові, 

це краще» (про п’єсу «Штиль»). Але однієї дії замало. Драма повинна бути 

органічним цілим; іншими словами, в ній повинна бути єдність дії. Тому про ту 

ж п’єсу інший учасник занять каже: «Вона якось не схожа на п’єсу. Краще було 

б написати її оповіданнями... п’єса жива тільки за схемою, а не по тому, що 

вона, може тягнути тебе за собою кудись». Третій учасник: «мені не 

сподобалося ... що вся п’єса на клаптиках, і все в ній між собою погано 

пов’язується. Є такі дії, які між собою ніби не склеюються. Автор, звичайно, 

хотів все життя охопити, але дії якось роздробив ... Картини автором не зшиті, а 

залишилися вроздріб» [9, с. 523].  

Аналіз поведінкових і вербальних реакцій у процесі читань показав, що 

селяни добре відрізняли справжні гумористичні твори від зовсім не смішних 

фейлетонів, якими були наповнені шпальта тодішніх журналів «Крокодил», 

«Лапоть» і «Смехач», про що свідчили негативні вислови: «Так… 

Нісенітниця…», «Не йде сміх», «Кинь це мелево!», «Давай що не-будь краще», 

«Усе це обридло!», і навпаки, дружнім сміхом і задоволеними вигуками 

сприймалися гумористичні твори А. Чехова, К. Лєскова, В. Шишкова, 

М. Гоголя, М. Салтикова-Щедрина [79, с. 267]. Незважаючи на те, що О. Пушкін 

не був гумористом, однак, за словами А. М. Топорова, «важко знайти іншого 

письменника з таким теплим, задушевним і сонячним сміхом. Недарма на 

читаннях «Капітанської дочки», «Євгенія Онегіна», «Дубровського», «Гусара», 

«Гавриліади» та інших творів у моїй аудиторії гримів заливчастий невимушений 

регіт» [50, арк. 23]. 

Необхідно звернути особливу увагу на те, що читання драматургічних 

творів доповнювалися постановками п’єс у театральному гуртку, самодіяльними 

акторами якого були учасники голосних читань, – це сприяло більш глибокому 

розумінню художніх образів, стилю та художньо-естетичної сутності творів, 

проникненню в контекст драматургії, а крім того, згуртовувало й мотивувало до 

творчості, розвивало їх акторські здібності та художньо-естетичні смаки.  
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На сцені у Народному домі під керівництвом А. М. Топорова вони ставили 

п’єси класичного репертуару: «На дне» М. Горького, «Лес», «Бедность – не 

порок», «Свои люди – сочтемся» О. Островського, трагедію «Бывые соколы» 

О. Писемського, «Дядю Ваню» А. Чехова, «Безденежье» І. Тургенєва, «Ревизор» 

М. Гоголя, «Господин де Пурсоньяк» Мольєра та інші. Ставили також кращі 

радянські драматичні твори: «Любовь Яровую» К. Треньова, «Ржавчину» 

В. Кіршона і А. Успенського, «Штиль» В. Білль-Білоцерковського, «Квадратуру 

круга» В. Катаєва та інші. Незважаючи на те, що, за словами А. М. Топорова, 

«комунари, ймовірно, грали слабко», зала не могла умістити всіх бажаючих 

подивитися виставу. В комуну на спектакль збиралися глядачі з багатьох 

сусідніх сіл. Виїжджали самодіяльні артисти і на «гастролі» по району [79, 

с. 267].  

Дослідження методики і змісту голосних читань у комуні «Майское утро» 

засвідчили, що художньо-естетичному розвитку учасників значної мірою 

сприяло включення до програми читань художніх і лубочних казок, легенд і 

творів народного епосу: казок О. Афанасьєва, карело-фінського епосу 

«Калевала», «Аленький цветочек» С. Аксакова, «Конѐк Горбунок» П. Єршова, 

«Сказка о рыбаке и рыбке» О. Пушкіна, «Олеся» О. Купріна, національного 

епосу іракських народів «Шах-Намэ» тощо. Аналізуючи цю частину досвіду 

голосних читань А. М. Топорова, можна погодитись з його висновком, що 

сатирична мудрість народних казок була повною мірою доступна слухачам, при 

цьому при порівнянні лубочних і художніх казок вони віддавали перевагу 

останнім.  

Значну частину голосних читань становили поетичні твори О. Пушкіна, 

А. Фета, Б. Пастернака, О. Блока, С. Єсеніна, В. Ітіна, П. Орєшина та інших. За 

свідченням А. М. Топорова, слухаючи вірші ліричні, психологічні, сатиричні, 

філософські, пейзажні його дорослі учні «все розрізняли, все розуміли, все 

переживали … якщо поети говорили з ними зворушливими, 

загальнозрозумілими образами» [79, с. 268]. 
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Коли А. М. Топоров читав комунарам вірші сучасних тоді поетів, то 

досить грамотні слухачі доречно пригадували відповідні вірші класиків і 

декламували їх: «Е, ні, хлопче, не той товар! Ось у Пушкіна: «Буря мглою небо 

кроет …» Картина!!! Дере тебе по шкірі! І все справжнє…А слова які! Ось вони! 

Немовби наші!»; «Слова у Пушкіна нібито всередині були заготовлені. Слухати 

його легко. Ніби ти сидиш десь, а навколо тебе аромат від духмяних квітів. 

Пушкін прямо зцілює тобі душу. А деяких поетів слухаєш – ніби в тютюновому 

диму сидиш» [50, арк. 25].  

Бажаючих нагадувати поетів-класиків було так багато, що А. М. Топоров 

вимушений був навмисно припиняти їх захоплення. Читання творів О. Пушкіна 

викликало серед селян надзвичайне зацікавлення, аудиторія завжди була 

переповнена, а після закінчення люди довго не розходилися, обговорюючи 

прослухане, а наступного дня дискусії продовжувалися вдома і на роботі, 

обговорювалися деталі сюжетів, його творчість порівнювалася з багатьма 

сучасними тоді поетами. А. М. Топоров намагався не впливати на сприйняття 

селянами творів поета, його пояснення під час читань були гранично короткими 

і стосувалися незрозумілих міфологічних імен, історичних осіб або фактів і 

подій, що слугували приводом для написання творів. У коментарях до записів 

думок слухачів А. М. Топоров писав, що їх відгуки про твори О. Пушкіна 

становили досить об’ємний рукопис, який був опублікований у журналі 

«Красная Нива» [50, арк. 63; 84] та увійшли складовою частиною до книги 

«Крестьяне о писателях» [80]. Окремі уривки з рукопису цієї книги були 

опубліковані в газеті «Звезда Алтая» (1927 р.) [81], в журналах «Коллективист» 

[71], «Сибирские огни» (1927–1929 рр.) [59–62; 88], «Настоящее» (1929 р.) [78; 

76–77], «Земля советская» (1929 р.) [66].  

Одним із перших об’єктивних критиків статей, а пізніше рукопису книги 

А. М. Топорова «Крестьяне о писателях», був головний редактор журналу 

«Сибирские огни», письменник В. Зазубрін. У листі до Адріана Митрофановича 

8 листопада 1927 року він писав: «Я тільки на свята зміг як слід подивитися 

Вашу роботу. Безперечно, вона надзвичайно цінна. Читав я її як найзахопливішу 
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повість або роман. Ми її помістимо в двох номерах «Сибирских огней». В № 6 і 

1-му. Скорочувати негативні відгуки ми не будемо. Оцінки селян мають 

настільки велике суспільне значення, настільки вони часом глибокі, влучні та 

мудрі, що ніяка редакторська рука на них не підніметься» [79, с. 274]. 

Дослідження відповідних джерел 1920-х років показало, що навколо 

сміливого експерименту талановитого педагога розгорнулася жорстка дискусія, 

яка переросла у справжній конфлікт між групою письменників «Настоящее», 

очолюваної О. Курсом, з одного боку, і редколегією журналу «Сибирские огни» 

на чолі з письменником В. Зазубріним, – з іншого. Предметом конфлікту стала 

публікація статті А. М. Топорова із схвальними відгуками селян про роман 

В. Зазубріна «Два мира». У відповідь один із «настоященців», журналіст О. Бар 

написав розгромну статтю «Как учитель Топоров разъясняет крестьянам-

коммунарам китайскую революцию и современную литературу», в якій 

А. М. Топорова було звинувачено у тому, що він «колишній есер, який свідомо 

закопав себе у селі на сім років для того, щоб шкодити і проводити серед 

комунарів відкриту контрреволюційну пропаганду» [4].  

Проти таких безпідставних звинувачень свого вчителя виступили селяни-

комунари, які написали спростування до редакції газети «Советскя Сибирь» і 

наполягали на перевірці наклепів авторитетною комісією, яка невдовзі й 

відвідала комуну «Майское утро». У її складі нараховувалося одинадцять осіб, 

серед яких були члени Сибірського бюро компартії Нусінов і Каврайський, 

начальник окружного Державного політичного управління Калушин. Після 

семиденного розслідування комісія зробила позитивні висновки на користь 

А. М. Топорова і відзначила, що «досвід культурно-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова заслуговує вивчення і наслідування».  

Незабаром у газеті «Советская Сибирь» вийшла стаття-спростування «Про 

учителя Топорова, «топоровщину» і проницательность т. О. Бара» з 

вибаченнями редакції газети і самого О. Бара. Вагомим аргументом 

спростування наклепу був той факт, що голова комісії Нусинов і її член 

Каврайський входили в керівну групу «настоященців» [39].  
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Після закінчення роботи комісії до комуни «Майское утро» приїхав 

журналіст газети «Известия» А. Аграновський, який за результатами свого 

відрядження написав статтю «Генрих Гейне и Глафира», в якій надавав високу 

оцінку результатам багаторічного досвіду А. М. Топорова щодо проведення 

голосних читань. Його настільки вразили чудові знання російської та зарубіжної 

літератури дітьми і дорослими мешканцями комуни, що він назвав їх 

«бєлінськими у постолах»: «Я в п’яти тисячах кілометрів від Москви, в глухому 

сибірському хуторі, і раптом такий сюрприз! Чотирнадцятирічна донька нічного 

сторожа комуни «Майское утро» знає обох великих Генріхів ... Навіть 

сімдесятирічний дідусь правильно вимовив ім’я Ібсена. … Бєлінські в 

постолах!» [1]. 

На захист А. М. Топорова в пресі також виступили відомі журналісти, 

зокрема В. Гоффеншефер, Л. Сосновський та інші [16; 17; 18; 52]. Конфлікту 

було покладено край постановою ЦК ВКП (б) 25 грудня 1929 р., якою, між 

іншим, передбачалося «усунути тов. Курса від фактичного редагування журналу 

«Настоящее» і обов’язків редактора газети «Советская Сибирь» [45]. Також 

О. Курса було виключено з партії, його група розпалася, а журнал «Настоящее» 

у січні 1930 року припинив існування.  

Саме тому А. М. Топоров звернувся з проханням до Держвидавництва 

надрукувати окремою книгою матеріали голосних читань в комуні «Майское 

утро» й отримав згоду В. Зазубріна, який тоді працював у видавництві, що 

сприяло укладенню угоди Державного видавництва РРФСР (російською мовою 

«Госиздат») з А. М. Топоровим на виняткове право щодо видання та 

перевидання книги «Крестьяне о писателях» [11].  

Після опублікування статті А. Аграновського в газеті «Известия» досвід 

А. М. Топорова отримав всесоюзне визнання. 1930 року у московському 

видавництві «Госиздат» вийшло з друку перше видання його книги «Крестьяне 

о писателях» (додаток З), основу якої складали висловлювання і зауваження 

комунарів щодо прочитаних літературних творів.  
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Варто зазначити, що у книзі «Крестьяне о писателях» була опублікована 

лише частина матеріалів А. М. Топорова, в яких описано його досвід голосних 

читань у комуні «Майское утро», однак більшість з них було втрачено або 

знищено за вироком суду у 1937 р. і лише деякі (не опублікована частина книги, 

відгуки про книгу, листування) зберігаються в Державному архіві 

Миколаївської області [67; 19]. 

Книга одразу після свого виходу з друку зробила ім’я автора відомим не 

тільки в СРСР, а й далеко за його межами (Австралія, Польща, США, Франція, 

Швейцарія). Ця літературно-педагогічна праця була високо оцінена М. Горьким, 

В. Вересаєвим, К. Чуковським, А. Луначарським, М. Рубакіним, 

О. Твардовським, М. Шолоховим та ін.  

Так, М. Горький у листі В. Зазубріну з проханням надіслати йому книгу 

«Два мира» посилався на те, що він у захваті читав відгуки на неї комунарів 

«Майского утра», записані А. М. Топоровим: «Надішліть мені Вашу книгу «Два 

мира»; цікаву бесіду слухачів про неї я читав, захлинаючись від задоволення» 

[3, с. 350]. «Ця книга була прочитана в Сибіру перед зібранням робітників і 

селян. Судження, зібрані про неї, стенографічно записані й були опубліковані в 

журналі «Сибирские огни». Це дуже цінні судження, це справжній «голос 

народу» [3, с. 363].  

Позитивно оцінював книгу А. М. Топорова російський письменник, 

публіцист і громадський діяч А. Луначарський: «Коли, наприклад, відомий 

учитель Топоров здійснює свої цікаві експерименти з селянською аудиторією, 

ми часто дивуємося правильності і глибині суджень селян і багато маємо взяти 

до уваги при цьому» [37, с. 201]. 

Схвальний відгук на книгу надіслав А. М. Топорову відомий письменник, 

вчений-бібліограф М. Рубакін: «Ваша чудова книга особливо цінна її 

внутрішньою чесністю. Тому вона і особливо повчальна. Вона відкриє очі 

багатьом і багатьом на справжню роль і на соціальне призначення літератури. З 

кожної сторінки Вашої книги так і пре, так і сяє Ваша любов до людини, до 

читача, так і їх любов і довіра до Вас просто-таки зачаровують» [33]. Про 
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широкий розголос андрагогічного досвіду А. М. Топорова, описаного у книзі 

«Крестьяне о писателях» свідчить лист викладача Каліфорнійського 

університету (Нью-Йорк) Ч. Маламута А. М. Топорову з проханням вислати 

йому відгуки комунарів на роман В. Катаєва «Время, вперед!» [32]. Позитивно 

оцінювали книгу А. М. Топорова сибірські журналісти С. Кролікевич і 

Н. Шугаєва [25; 95]. 

У радянській пресі того часу з’являються і різко негативні відгуки. 

Зокрема, М. Беккер висував автору книги «Крестьяне о писателях» політичні 

звинувачення, розцінюючи його книгу як «хитру вилазку замаскованого 

класового ворога», який «тонко веде свою лінію і вміло ... протягує від імені 

селян свої «щиросерді погляди» [6; 7]. Подібні, здебільшого політичні статті 

були опубліковані й іншими літераторами і критиками, зокрема, 

М. Острогорським, Г. Павловим, І. Сергієвським, О. Філ, М. Чумандріним, які 

звинувачували А. М. Топорова в тому, що він «запеклий ворог нової 

літератури», «антимарксист», «реакціонер», «ідеологічний чужинець», а його 

погляди називали «топоровщиною», «знаряддям класових ворогів» [5; 41; 42; 

51; 92; 93]. 

Особливо негативною була реакція радянського письменника 

Ф. Панфьорова у відповідь на критику селянами його роману «Бруски»: 

«...Є інша критика, критика вчителя Топорова з комуни «Майское утро», який 

працює виключно на догоду «сільського ідіотизму»» [43; 44]. 

Одна з перших і, можливо, найбільш повна і об’єктивна рецензія на книгу 

«Крестьяне о писателях», належала раніше цитованому нами літературознавцю і 

філософу П. Біциллі, який в журналі «Современные записки», що видавався у 

Парижі, писав, що слухачі голосних читань дуже тонко відчувають стиль, тобто 

відповідність зовнішньої форми художній ідеї, а не окремі «красоти».  

Цю думку він підтверджував прикладами з висловлювань селян: «В 

оповіданні (Вс. Іванова) трапляються красиві описи, але вони якось гинуть 

даремно. Якщо ти стежиш за загальною картиною, а вона не дається, то красиві 

слівця ... не запам’ятовуються. При хорошому загальному і ці слівця були б 
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хороші. А якщо загальне не годиться, то хорошими слівцями не зарадиш справі. 

Добру штуку ти вловиш. У ній мистецтво допомагає розумінню» (зразкове 

формулювання відносини між «що» і «як»)»; «Інші автори плетуть: ранок 

похмурий, береза хитається, – а воно все ні до чого не липне. У цій же книжці 

жодного слова, жодної людини без наслідків не залишилося».  

В останньому прикладі критик вбачає добре розуміння селянами 

принципів драматургії: «…(порівняйте знаменитий принцип Чехова: якщо в 

оповіданні є рушниця, то треба щоб вона вистрелила)»; «Принцип 

індивідуалізації – з приводу роману Панфьорова «У всіх панфьорівских мужиків 

мова однакова ... На який голос брати кожну промову не дізнаєшся, якщо будеш 

читати книгу народно» [9, с. 523].  

У підсумку своєї рецензії П. Біциллі робить висновок: «Добре знання 

чудової книги Топорова варто було б визнати обов’язковим для кожного 

викладача російської мови та історії російської літератури. З цієї книги кожен 

хоч трохи вдумливий викладач дізнається від «простих мужиків», що таке 

справжній розбір літературних пам’яток і вивчиться у Топорова, як треба 

чинити, щоб не знищувати в учнів здатності безпосереднього художнього 

сприйняття» [9, с. 524].  

Важливо звернути увагу, що всі наведені відгуки і рецензії відзначали 

політичні, літературознавчі та культурологічні здобутки або недоліки статей і 

книги А. М. Топорова «Крестьяне о писателях». Натомість поза увагою 

залишався андрагогічний аспект цього унікального досвіду .  

Підсумовуючи здійснений аналіз, можна стверджувати, що голосні 

читання в комуні «Майское утро» проводилися А. М. Топоровим з урахуванням 

рівня підготовленості, особистих літературно-естетичних запитів та соціально-

психологічних особливостей кожного учасника, проведення підготовчих бесід, 

залучення до участі в обговореннях і спонукання слухачів до відвертості їх 

суджень щодо прослуханих творів, що відповідало принципу індивідуального 

підходу.  
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Дотримання принципу елективності навчання полягало у наданні 

учасникам свободи вибору творів для читання, повної добровільності 

відвідування занять та правила, згідно якого вони могли припинити читання, 

якщо воно здавалося їм не цікавим, відсутності обмежень і примушень у 

висловлюваннях власної думки учасниками під час обговорень.  

Спільне слухання творів художньої літератури, обмін думками щодо 

прослуханого, спільна участь в інсценуванні прослуханих драматургічних 

творів, – у цих аспектах проведення голосних читань чітко виявляються ознаки 

принципу спільної діяльності.  

Застосування принципу рефлективності полягало у свідомому відношенні 

селян до навчання, здатності усвідомлювати роль читань у підвищенні їх 

художньо-естетичного рівня, у прагненні до саморозвитку, а також у 

зворотному зв’язку шляхом висловлювання і записів думок та оцінок щодо 

прослуханих ними творів.  

Таким чином, детальний аналіз педагогічної діяльності А. М. Топорова з 

дорослими, вивчення його статей і книги «Крестьяне о писателях», а також 

рецензій і відгуків письменників, літературних критиків і вчених, – усе це дає 

підстави зробити висновок, що завдяки високому рівню педагогічної 

майстерності А. М. Топорова, тривалим систематичним заняттям, правильно 

розробленої програми, андрагогічному підходу до методики голосних читань 

дорослі учні в комуні «Майское утро» досягли значних успіхів у своєму 

художньо-естетичному розвитку, знанні вітчизняної та зарубіжної літератури, 

здатності розуміти і насолоджуватися художніми творами й правильно 

оцінювати їх художньо-естетичний рівень. Концептуальні засади дослідження 

педагогічної діяльності А. М. Топорова з дорослими дає підстави 

систематизувати основні андрагогічні принципи та їх втілення у процесі 

голосних читань, що представлено в таблиці 2.2.  
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Таблиця 2.2 

Основні андрагогічні принципи педагогічної діяльності А. М. Топорова  

з дорослими в комуні «Майское утро» 

 

№ 

з/п 

Андрагогічні 

принципи 

Втілення андрагогічних принципів у процесі голосних 

читань 

1. Принцип 

індивідуального 

підходу 

Вивчення і врахування особистих літературно-естетичних 

запитів і рівня підготовленості учасників. Проведення 

підготовчих бесід. Спонукання слухачів до відвертості їх 

суджень щодо прослуханих творів. Урахування 

індивідуально-психологічних особливостей учнів 

2. Принцип 

елективності 

навчання 

Надання учасникам свободи вибору творів для 

формування програми читання, добровільність 

відвідування занять, висловлювань власної думки підчас 

обговорень. Домовленість зі слухачами, за якою вони 

могли припиняти читання. Відсутність примушення 

відвідувати голосні читання.  

3. Принцип 

спільної 

діяльності 

Спільне слухання творів художньої літератури у 

виконанні А. М. Топорова з наступним спільним  

обговоренням, висловлюванням власних оцінок і суджень, 

спільний обмін думками з односельцями.  

4. Принцип 

рефлективності 

Свідоме ставлення учасників до навчання, здатність 

усвідомлювати роль читань у підвищенні їх художньо-

естетичного рівня, прагнення до саморозвитку.  

5. Принцип 

урахування 

соціального 

досвіду та 

освітнього 

рівня 

Врахування досвіду селян у підборі літературних творів 

для голосних читань. 

Життєвий досвід селян враховувався і виявлявся у процесі 

обговорення й оцінювання прослуханих творів. 

6. Принцип 

розвитку 

особистості 

Здійснення соціального виховання, прищеплення 

учасникам любові до живописного слова; сприяння 

активному залученню селян до культури; розвиток 

здібностей розуміти і цінувати літературні твори, 

здатності до самовдосконалення, художньо-естетичного і 

духовного розвитку.  

7. Принцип 

системності 

Забезпечення відповідності цілей і змісту навчання його 

формам, методам, засобам навчання й оцінці результатів; 

систематичності, безперервності та регулярності 

навчання. Поступовість у вивченні літературних творів: 

від малих і простих до масштабних і складних. 

Постійність складу учасників, що дозволяло оцінювати 

прочитане за одних і тих же умов.  
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Принцип використання соціального досвіду та освітнього рівня дорослих 

учнів втілювався у тому, що вони мали змогу оцінювати прослухані твори 

порівнюючи їх сюжети і художньо-естетичні особливості з власним 

ментальним, емоціональним і духовним досвідом, отриманим протягом життя, – 

більшість з них були зрілими сформованими особистостями, пройшли через 

складні життєві обставини, були на війні, терпіли злидні, голод і випробування 

долі. Дотримання принципу розвитку особистості означало, що: засобами 

художньої літератури здійснювати соціальне виховання, прищеплювати 

учасникам любов до живописного слова, активно залучати їх до культури 

шляхом розвитку здатності розуміти і цінувати літературні твори, здібності до 

самовдосконалення, художньо-естетичного і духовного розвитку. Дія принципу 

системності досягалася відповідністю цілей і змісту навчання його формам, 

методам, засобам навчання й оцінці результатів. Отже, дослідження освітньої 

діяльності А. М. Топорова з дорослими дає підстави зробити висновок, що 

багаторічне (1920–1932 рр.) проведення ним голосних читань художньої 

літератури для селян комуни «Майское утро» було найбільш значущою 

складовою його педагогічної діяльності, засновувалось на андрагогічному 

підході і сприяло залученню учасників до читання та розуміння художньої 

літератури, розвитку їх художньо-естетичних смаків і формуванню навичок 

аналізу творів художньої літератури. Крім того, у процесі читань вивчалися 

читацькі запити селян, налагоджувався зворотній зв’язок між читачами і 

письменниками, що сприяло удосконаленню літературно-творчого процесу.  

 

Висновки до другого розділу  
 

Аналіз учительського досвіду і відповідних публікацій А. М. Топорова дає 

підстави виділити низку його педагогічних ідей, що становлять важливий 

внесок у становлення і розвиток системи вітчизняної освіти. А. М. Топоров 

теоретично обґрунтував і власним прикладом практично показав роль 

особистості вчителя у у шкільному навчально-виховному процесі, принципів 
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педагогічної діяльності, авторських методів викладання мови і літератури, 

авторських методів позакласної роботи й художньо-естетичного виховання 

шкільної молоді, вимог до школи і вчителя для створення сприятливого 

педагогічного середовища й успішного навчання і виховання дітей. 

Встановлено, що у процесі роботи вчителем у школі комуни «Майское 

утро» А. М. Топоров практично реалізував такі педагогічні принципи, як 

інтегрований підхід у навчально-виховній роботі; здійснення комплексного 

виховного впливу на дитину (розумовий розвиток, формування трудових 

навичок, виховання моральних якостей, розвиток художніх здібностей та 

естетичного смаку, прищеплення любові та поваги до людей, природи і 

навколишнього світу); створення і підтримання доброзичливих і шанобливих 

стосунків між учителем і учнями; пріоритет виховання над навчанням; 

оптимальне поєднання навчання і праці; індивідуалізоване навчання 

талановитих і обдарованих дітей за окремою програмою; урахування в 

навчальній і виховній роботі індивідуальних та вікових особливостей кожного 

учня, умов та взаємин у сім’ї. 

З’ясовано, що у процесі викладання мови і літератури А. М. Топоров 

застосовував систему авторських методів, зокрема удосконалений звуковий 

метод навчання дітей читання шляхом швидкого і правильного називання літер 

у слові, ігрові вправи у швидкому «бігу» по літерах і в точному називанні їх до 

кінця слова; метод навчання правильно висловлюватись, починаючи із 

найпростіших фраз і поступово ускладнюючи їх; метод голосних читань учням 

творів художньої літератури з наступним обговоренням; метод навчання писати 

твори за способом спостереження природи і людей; метод какографії 

(акцентування уваги на лексичні й граматичні помилки з наступним 

обговоренням і виправленням); виконання вправ із авторського навчального 

посібника «Занимательный задачник по развитию речи и мышления»; метод 

спонукання учнів знаходити у прочитаному творі та записувати до словника 

крилаті вирази, влучні порівняння, епітети, метафори.  
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У ході дослідження виконано аналіз, узагальнення та систематизацію 

авторських методів позакласної роботи й художньо-естетичного виховання 

шкільної молоді, а саме: поєднання навчальних занять із методами позакласної 

роботи (голосними читаннями, літературними судами, диспутами, вечорами, 

стінгазетами, предметними гуртками, краєзнавчими й фольклорними 

експедиціями, роботою у шкільному краєзнавчому музеї); поєднання навчання з 

мистецтвом за принципом «Школа без мистецтва – мертвий дім» (заняття з 

образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва, написання оповідань і 

віршів, художнього декламування, хорового й сольного співу, гри на різних 

музичних інструментах, участь у театральному і хоровому колективах, 

струнному оркестрі); зустрічі з відомими письменниками, поетами, 

журналістами, художниками, етнографами та фахівцями інших галузей, які 

проводили лекції, бесіди і читали свої твори учням; проведення громадських 

оглядів творчих робіт усіх (а не кращих) учнівських робіт, що забезпечувало 

масове залучення дітей до художньо-естетичної діяльності, відтак створювало 

атмосферу творчого піднесення й мотивувало дітей до розвитку творчих 

здібностей. 

Проведено узагальнення та систематизацію ідей А. М. Топорова щодо 

створення сприятливого педагогічного середовища у школі, вимог до школи і 

вчителя для успішного навчання і виховання дітей.  Розкрито й узагальнено ідеї 

А. М. Топорова щодо умов і методів ефективної самоосвіти, а саме: невгамовне 

прагнення знань і незламна воля до цього; складання планів читання; 

опанування методами раціонального читання; ведення читацької картотеки й 

щоденника; конспектування прочитаного; регулярні виписки «золотих думок» із 

прочитаного, упорядкування, систематичне їх перечитування і роздуми над 

ними; запам’ятовування найбільш цікавого й корисного, прочитаного шляхом 

переказів співбесідникам; зустрічі, бесіди та особисте листування з 

досвідченими людьми. 

Обґрунтовано андрагогічний підхід А. М. Топорова щодо методики 

голосних читань художньої літератури із селянами комуни «Майское утро», які 
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проводилися упродовж дванадцяти років (1920–1932 рр.). У процесі читань 

вирішувалися завдання вивчення уподобань і очікувань учасників, їхнього 

художньо-естетичного розвитку, формування навичок критичного аналізу 

літературних творів, налагодження зв’язку між письменниками і читачами. 

Сутність андрагогічного підходу розкривалась у реалізації низки принципів, 

таких як: пріоритетність самостійного навчання; спільна діяльність учнів із 

одногрупниками і викладачем; використання наявного життєвого досвіду 

дорослих учнів; коригування застарілого досвіду й особистих установок, що 

перешкоджають опануванню нових знань; індивідуальний підхід до навчання на 

основі особистісних потреб і соціально-психологічних характеристик; 

елективність (добровільність, власний вибір змісту та інших компонентів 

навчання); рефлективність (свідоме ставлення учня до навчання, 

самомотивація); розвиток учня, спрямованість на вдосконалення особистості, 

формування здібностей та особистісних якостей. Проаналізовано методику і 

програму голосних читань, яка мала системний характер: заняття проводились 

кілька разів на тиждень у позаробочий час упродовж дванадцяти років, читанню 

передували літературознавчі бесіди, а після читань за спеціальною програмою 

проводились обговорення прослуханого з письмовою фіксацією думок 

учасників. Завдяки високому рівню педагогічної майстерності А. М. Топорова, 

особливостей методики й організаційним умовам, йому вдалося забезпечити 

педагогічну ефективність голосних читань, об’єктивність і достовірність 

самостійності думок, висловлених учасниками. Результати читань були 

опубліковані у книзі «Крестьяне о писателях» (1930 р.), яка зробила всесвітньо 

відомим ім’я її автора.  

Встановлено, що проведення голосних читань художньої літератури для 

селян комуни «Майское утро» було найбільш значущою складовою педагогічної 

діяльності А. М. Топорова. 

Результати дослідження другого розділу опубліковано в наукових працях 

автора: [26–30; 90].  
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РОЗДІЛ 3 ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

АДРІАНА МИТРОФАНОВИЧА ТОПОРОВА У РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Громадсько-просвітницька діяльність А. М. Топорова в комуні 

«Майское утро» (1920–1936 рр.) 

 

Поряд із педагогічною спадщиною значне місце в дослідженні персоналії 

А. М. Топорова посідає громадсько-просвітницька діяльність в комуні «Майское 

утро» (1920-1932 рр.), а також в м. Очер та м. Раменскоє (1932-1936 рр.). 

Доцільно виокремити кілька напрямів громадсько-просвітницької діяльності: 

громадську, просвітницьку і публіцистичну діяльність, які часто поєднувались, 

оскільки А. М. Топоров, відстоюючи свою громадянську позицію, вдавався до 

публіцистики як засобу привернення уваги органів влади і широкої 

громадськості до вирішення тих чи інших злободенних соціально-

господарських, соціально-правових, культурно-мистецьких та інших проблем 

життя суспільства. 

Вагома роль у громадсько-просвітницькій діяльності А. М. Топорова 

належить культурно-освітній роботі в комуні «Майское утро», яка складала 

невід’ємну частину навчально-виховного процесу комунарської школи й 

одночасно була засобом залучення дітей і дорослих до освіти і культури.  

Крім культурно-освітньої роботи А. М. Топоров брав безпосередню участь 

в організації господарства комуни, виступав на зборах, надавав поради щодо 

налагодження госпрозрахунку, воював з ворогами комуни, а ставши в ту пору 

сількором, писав про всі ці та інші проблеми у статтях, друкуючи їх в місцевих 

газетах і журналах. Відтак одним із вагомих напрямів громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова була публіцистична діяльність, за 

допомогою якої він викривав реальні життєві проблеми, привертав увагу 

громадськості для їх вирішення і встановлення справедливості, завжди 

обираючи активну громадянську позицію. Ще 1910 року він опублікував у 
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курській губернській газеті свою першу кореспонденцію, в якій викрив 

священика села Старий Лещин Тимського повіту Курської губернії, який 

незаконно захопив у псаломщика частину паю церковної землі. За матеріалами 

статті вище церковне керівництво провело перевірку й усунуло свавілля 

священика [183, с. 380]. 

Вже з перших років професійної діяльності в комуні «Майское утро» 

А. М. Топоров у своїх газетних і журнальних публікаціях піднімав актуальні на 

той час проблеми і докладав особистих зусиль для їх вирішення. Перша його 

велика і достатньо гостра стаття в ті часи була спрямована на те, щоб отримати 

зброю для захисту комуни. Стаття була опублікована в барнаульській газеті 

«Красный Алтай» під назвою «В кольце врагов» [106], після чого комунарів 

забезпечили зброєю для оборони [183, с. 380]. 

З глибоким знанням справи А. М. Топоров аналізував особливості 

організації господарства і праці в комуні, багато уваги приділяв нововведенням, 

які були започатковані в комуні завдяки науковому підходу до тваринництва 

[213; 218]. Великий обсяг виробництва сільськогосподарської продукції давав 

можливість налагодити якісне харчування комунарів, про що також писав 

А. М. Топоров в одній із своїх публікацій [256]. 

Разом із дружиною та активістами А. М. Топоров здійснював значний 

обсяг роботи щодо впровадження в комуні елементарної побутової культури: 

читав лекції на теми соціальної й особистої санітарії та гігієни, активно 

впроваджував правила санітарного утримання житлових приміщень, лазень, 

тваринницьких ферм, комор, льохів, підвалів, робочих приміщень, річки, ставка, 

греблі тощо. Завдяки санітарно-гігієнічній просвіті та практичній роботі під 

керівництвом А. М. Топорова та його дружини усі помешкання комунарів були 

вибілені, а підлоги, рами у вікнах, столи і стільці – пофарбовані масляною 

фарбою; старі дерев’яні ліжка замінені залізними або нікельованими; для усіх 

сімей було пошито наволочки, простирадла й особисті рушники; комунари були 

забезпечені тарілками, столовими ножами, виделками, ложками і чайними 

ложечками, що на той час було в новину. Для того, щоб привчити селян 
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дотримуватися гігієни, кращих преміювали черевиками, сукнями, шалями, а тих, 

що не дотримувалися встановлених правил, критикували на зборах комунарів 

[134; 183, с. 201–202; 292]. 

Зусиллям дружини А. М. Топорова – Марії Гнатівни, – у комуні було 

започатковано гарну традицію: біля кожної хати висаджувати різноманітні 

квіти, а уздовж всієї головної вулиці селища вона разом із школярами 

влаштувала квітник [183, с. 194]. Крім того, М. Топорова брала активну участь у 

вирішенні багатьох інших проблем життя і побуту селян комуни «Майское 

утро»: допомагала місцевому фельдшеру проводити медичні огляди й іншу 

санітарно-профілактичну і лікувальну роботу, проводила роз’яснювальні бесіди 

з питань сімейного життя, регулювання народжуваності дітей і догляду за 

новонародженими. Вона навчила комунарок шити на швейній машинці, 

вишивати, робити аплікації, вирощувати квіти в кімнатах і біля хат, готувати 

смачні страви та кондитерські вироби. Ці та інші питання участі жінок у 

громадському житті комуни були відображені у статтях, опублікованих 

А. М. Топоровим 1927 року у сибірському журналі «Колективіст» [126; 286]. 

Займаючись громадською діяльністю у 1920–1930-ті рр. А. М. Топоров 

зачну увагу приділяв вивченню і вирішенню проблем побуту сільських 

учителів: благоустрою житла і його внутрішнього облаштування, харчування, 

забезпечення одягом і взуттям, організації й охорони праці, самоосвіти, 

громадської роботи, особистого бюджету, проведенню дозвілля тощо. З 

притаманною йому ґрунтовністю А. М. Топоров детально дослідив і описав 

кожен з означених аспектів у своїй статті «Дни нашей жизни», опублікованій у 

перших трьох номерах журналу «Просвещение Сибири» за 1927 рік [170]. Дана 

стаття становить певний науковий інтерес як одне з небагатьох досліджень, що 

дає наочне уявлення про життя і побут сільського учительства тієї пори. 

Зрозуміло, що побутові проблеми сучасного вчителя кардинально відрізняються 

від описаних у даній статті, однак, постановка цих проблем і їх вплив на якість 

професійної педагогічної діяльності вчителя є цілком слушною і прийнятною в 

наш час.  
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Так, розглядаючи житлову проблему тодішнього сільського учительства, 

А. М. Топоров зауважував, що більшість учителів не може сповна реалізувати 

свої професійні функції через погані житлові умови: як у пришкільних 

квартирах, де основною проблемою є тіснота, шум і галас, так і у селянських 

хатах, в яких учителі винаймають кімнати з відсутніми навіть елементарними 

санітарно-гігієнічними умовами. У цьому сенсі, можна цілком погодитися з 

А. М. Топоровим що «масове учительство занадто знецінене тому, що його 

заїдає квартирна невлаштованість» [171, арк. 82]. 

Детально, із знанням справи, А. М. Топоров описує облаштування 

учительських кімнат: «невеликий, в один-півтора аршина столик, – один і той 

же для їжі та роботи; велике дерев’яне ліжко у сімейних, і сяке-таке залізне, – в 

одинаків, кілька табуретів або гнутих, місцевого виробництва, стільців, на які 

треба сідати з побоюванням розірвати штани» [171, арк. 83]. Інтер’єр 

вчительського житла, за описаннями А. М. Топорова, був занадто убогим і 

доповнювався такими ж «прикрасами» у вигляді вирізаних з журналів картинок 

або поштових карток. Якщо до цього додати, як пише А. М. Топоров, 

«демократичну» постільну білизну, газету або шкільну карту замість скатертини 

на столі, безліч клопів, бліх, тарганів і вошей, то стане зрозумілою утопічність 

методичних порад тодішніх вчених про необхідність мати окремий особливий 

робочий стіл і спеціальне обладнання для правильної організації розумової 

праці вчителя [171, арк. 85]. 

Далі А. М. Топоров торкається такої теми, як одяг і взуття вчителів: 

«Верхній одяг у педагогів тепер хоч і недорогий, але пристойний. При всій 

недостатності своїх бюджетів педагоги у придбанні взуття й одягу не 

дотримуються доброго англійського правила: «Я не настільки багатий, щоб 

купувати дешевий костюм». Через невелику заробітну платню сільський педагог 

є сірим і убогим у своєму вбранні», – робить висновок автор статті [171, арк. 90]. 

Досліджуючи харчування вчителів, А. М. Топоров констатує, що харчовий 

режим масового вчителя не дає підстав уважати, що в останнього завжди є 

потрібний робочий настрій, оскільки цей настрій цілком знаходиться у владі 
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шлунку. Медогляди учителів часто засвідчують у них недокрів’я, викликане 

недостатнім харчуванням… [171, арк. 90]. 

Достатньо відверто А. М. Топоров описує вбоге шкільне облаштування та 

його вплив на самопочуття вчителя: «шкільні будівлі більше схожі на халупи, 

що не відповідають навіть найнижчим нормам шкільної санітарії; освітлення, 

вентиляція, кубатура, опалення в них не витримує ніякої критики. Класи – 

катакомби. Стеля нависла над головами. Сутінки. Школярів багато. Спека і 

людські випари. … Через дві години занять – обов’язково якоюсь каламуттю 

наливається голова, тупіє мозок, дерев’яніє лоб». … «Запиленість наших 

шкільних приміщень зразкова. Ось чому у педагогів з 8–10-річним стажем уже 

пустили коріння професійні захворювання: туберкульоз, фарингіт, глухота, 

недокрів’я, неврастенія тощо» [171, арк. 92]. Автор статті відзначає, що у 

багатьох школах немає навіть учительських кімнат, де можна було б 

зосередитись і спокійно поміркувати над своїми проблемами. З гіркотою він 

резюмує: «Обстановка сільських шкіл є настільки примітивною, що вона не дає 

вчителю зробити те, що він міг би» [171, арк. 93].  

Причини незадовільної організації праці сільського вчителя А. М. Топоров 

бачить у загальному безладі сільського побуту та у погано організованій 

громадській роботі: «…сам дезорганізований побут села змушує педагога 

(більш за все) грішити проти наукової організації праці. …ніщо так не 

відволікає час у доброго сільського педагога, як тяганина і неорганізованість у 

громадській роботі» [171, арк. 103–104].  

У статті А. М. Топоров дає оцінку і наводить власні пропозиції щодо 

діяльності вчителів у профспілках, їх самоосвіти, організації дозвілля та 

покращення побуту. Крім того, у своїх розвідках А. М. Топоров привертає увагу 

до фактів безчинства місцевих компартійних функціонерів стосовно вчителів. 

Ось лише деякі з них. Вчителька У. зазнала жорсткої немилості партійця В-ва, 

голови сільради села Р-го, за те, що відмовила йому взаємністю, коли він уночі 

п’яний вдерся до неї в квартиру … Партієць К. примушував вчительку похилого 

віку Ф. грати ролі молодих коханок в самодіяльному театральному колективі. За 
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відмову виконувати ці та інші забаганки її звільнили з школи, де вона 

прослужила 20 років [171, арк. 106].  

Працюючи в комуні «Майское утро», у 1923 році А. М. Топоров 

здійснював великий обсяг громадської роботи як член Сибірської крайової 

методичної ради і брав участь в розробці сибірського варіанту шкільних 

програм і методик, керував районними вчительськими курсами самоосвіти, 

входив до будівельного комітету з добудови районної лікарні тощо.  

Поговоривши з будівельниками А. М. Топоров дізнався, що балки і 

дерев’яні стіни за тривалий час стали порохнявими і недобудова може 

зруйнуватися у будь-який час, що становило загрозу життю хворих і медичного 

персоналу. Незважаючи на це, районне керівництво квапилось здати будівлю до 

чергового жовтневого свята і отримати нагороди. А. М. Топоров забив на 

сполох, надавши редакції районної газети «Красный Алтай» репортаж про 

аварійний стан цієї будівлі. В результаті ситуація буда терміново розглянута на 

засіданні будівельного комітету і його рішенням відкриття лікарні 

відтермінували надовго. Як згадує А. М. Топоров: «Нехорошев (голова 

Косихінського райвиконкому – прим. Кущової Т. О.) до кінця свого життя точив 

на мене зуб, називаючи антирадянським елементом. … Мені зрозуміла злість 

голови РВКа: я заварив кашу і вирвав один листок з його лаврового вінка» [183, 

с. 381–383]. Цей вчинок А. М. Топорова, можливо, попередив трагедію, 

врятував життя і здоров’я багатьох людей. 

Безперечно, щоб викривати факти, подібні наведеним, у той час потрібна 

була мужність, оскільки система більшовицької влади жорстоко карала 

неугодних, – А. М. Топоров постраждав саме за те, що боровся проти 

компартійного свавілля, не проходив мовчки повз факти корупції, 

підлабузництва, брехні, недбальства, хамства, дурості. Кожне виявлення його 

активної громадянської позиції, корисна справа або пропозиція – усе це 

викликало підозру, ненависть і протидію місцевих можновладців, які приклеїли 

до нього ярлик «контрреволюціонера». 
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Як один із кращих педагогів і громадських діячів А. М. Топоров був 

обраний делегатом від Алтайської губернії на перший Всесоюзний 

вчительський з’їзд у Москві (січень 1925 р.). Свої враження від з’їзду він описав 

у «Сибирском педагогическом журнале» [168]. Після повернення додому, 

виступаючи із доповіддю на губернському з’їзді вчителів у Барнаулі, 

А. М. Топоров покритикував концерт духового оркестру зразкової московської 

середньої школи імені Радіщева, додавши, що московські педагоги могли б 

дечому повчитися в алтайських, використавши досвід вчителя музики і співів 

Барнаульської середньої школи А. Анохіна, який створив чудовий дитячий 

хоровий колектив, ставив у Барнаулі свої опери і сюїти на сюжети міфів Алтаю. 

У такому «зухвалому» порівнянні московської і барнаульської шкіл голова 

губернського виконкому Пахомов розгледів «приниження» Москви і це було 

початком тривалого цькування А. М. Топорова на районному рівні, а пізніше і в 

комуні «Майское утро».  

Об’єктом нападів була не лише його шкільна діяльність, але і громадсько-

просвітницька (культурно-масова й, особливо, сількорівська та журналістська) 

робота [183, c. 235–236]. Усе закінчилось звільненням А. М. Топорова з роботи і 

він з сім’єю змушений був переїхати до міста Очер (тоді Свердловської області, 

а нині Пермського краю), де з 1 вересня 1932 року отримав посаду викладача 

російської мови і літератури у місцевій школі (додаток И.1). На новому місці, 

крім основної роботи, він активно займався громадсько-просвітницькою 

діяльністю: робив доповіді соціально-політичної тематики в клубі, на радіо, за 

дорученням районного керівництва проводив семінари і курси для вчителів, 

організовував вистави самодіяльного театру і невеликі концерти, редагував і 

випускав стінгазети у колгоспах, працював у комісії з тарифікації вчителів, за 

запрошенням судді, виступав у суді в якості громадського засідателя.  

Зіткнувшись із свавіллям директора школи, який роками не виплачував 

учителям відпускні та займався крадіжками шкільного майна, А. М. Топоров не 

зміг пройти повз цих злочинів і відкрито виступав проти злодія на педагогічних 

нарадах. Зрозумівши, що зловживання службовим становищем загрожують 
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йому неминучим скандалом, директор звільнився з роботи [183, c. 246–247]. 

Новий директор школи разом із завучем продовжив оборудки свого 

попередника: не платив відпускні вчителям, скасував шкільну раду, ліквідував 

методичну раду тощо. Для того, щоб зупинити ці та інші злочини А. М. Топоров 

писав скарги Генеральному прокурору СРСР, звертався до керівників місцевої 

влади, публікував статті у пресі тощо.  

Доведений очерськими можновладцями до нервового виснаження, однак 

непереможений, 1936 року А. М. Топоров за успіхи у вчительській роботі був 

нагороджений путівкою на курорт у м. Феодосія. Перебуваючи там він побачив, 

у якому вкрай занедбаному стані знаходяться меморіальні фонтани, будинок і 

могила видатного російського художника-мариніста І. Айвазовського. 

Відвідавши вдову художника, А. Айвазовську, А. М. Топоров дізнався, що 

раніше в місті не було питної води, тому зусиллями подружжя Айвазовських і за 

їх кошти до Феодосії з маєтку А. Айвазовської було проведено водогін з 

артезіанською питною водою. В пам’ять за це вдячні городяни збудували 

найбільший у місті фонтан «Доброму генію» із скульптурним портретом 

дружини художника в центрі. На час відвідин, сама вона жила в злиднях і для 

того, щоб вижити продавала речі свого покійного чоловіка. Завдяки статті 

А. М. Топорова «Толстокожие», опублікованої в газеті «Комсомольская правда» 

[285] кримський уряд швидко виправив безчинства місцевих чиновників: 

А. Айвазовській збільшили пенсію, відремонтували фонтан, пов’язаний з ім’ям 

І. Айвазовського. За свою активність А. М. Топоров отримав тоді багато 

вдячних листів від А. Айвазовської та жителів Феодосії [309]. 

Незважаючи на те, що суд поновив А. М. Топорова на роботі, втомлений 

боротьбою з місцевими бюрократами він вирішив не залишатися в м. Очері. 

Після нетривалих пошуків роботи був запрошеним директором Раменської 

середньої школи № 5 (нині СШ № 2) на посаду вчителя російської мови і 

літератури (додаток И.2). На новому місці А. М. Топоров, крім проведення 

уроків також виконував значний обсяг громадсько-просвітницької діяльності: 

робив доповіді літературної тематики в клубах, колгоспах, на педагогічних 
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зборах та інших масових заходах, організував самодіяльний шкільний музей, 

висвітлював у пресі проблеми викладання літератури [227; 276; 284]. Однак 

повністю здійснити свої плани А. М. Топоров не зміг, – 1937 року за 

фальшивими доносами його було заарештовано і засуджено на тривалий термін.  

Підсумовуючи наведене узагальнимо концептуальні засади та напрями 

громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

 

Основні напрями та зміст громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова в РРСФСР (1920-1936 рр.) 
 

№

з./

п. 
Напрями Зміст діяльності 

1. Громадська і 

культурно-

просвітницька 

діяльність в 

комуні 

«Майское 

утро» (1920–

1932 рр.) 

 Організація роботи гуртків художньої самодіяльності 

(струнного оркестру, хору, театрального колективу, 

художнього читання);  

 просвітницька робота (організація роботи бібліотеки, 

лікнеп, школа підвищеної грамоти, політінформації, 

науково-популярні доповіді, голосні читання художньої 

літератури);  

 впровадження культури побуту (лекції про соціальну й 

особисту санітарію та гігієну), впровадження правил 

санітарного утримання житлових і господарських 

приміщень, а також навколишнього природного оточення 

(вулиці, річки, ставка, греблі);  

 сількорівська діяльність: висвітлення в місцевих засобах 

масової інформації проблем школи, побуту сільських 

учителів (благоустрій житла, харчування, забезпечення 

одягом і взуттям, організація й охорона праці, самоосвіта, 

громадська робота, особистий бюджет, дозвілля тощо); 

проблем організації господарства комуни. 

2. Громадська 

діяльність в 

Алтайському 

краї 

(1920–

1932 рр.)  

 членство у Сибірській крайовій методичній раді та участь 

в розробці сибірського варіанту шкільних програм і 

методик ГУСу; 

 участь у громадській роботі, виконання обов’язків на 

громадських засадах: керівництво районними 

вчительськими курсами самоосвіти, робота у будівельному 

комітеті з добудови районної лікарні;  
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 участь у першому Всесоюзному вчительському з’їзді 

(Москва) обрання в якості делегата від Алтайської губернії 

та кореспондента газети «Советская Сибирь»; 

  боротьба проти свавілля влади, корупції та інших вад 

суспільного життя. 

3. Громадська і 

культурно-

просвітницька 

діяльність в 

м. Очер 

(Пермського 

краю),  

м. Раменське 

(Московської 

обл.)  

(1932–

1936 рр.) 

 проведення доповідей соціально-політичної тематики в 

клубах, на радіо; 

 проведення районних семінарів і курсів для вчителів;  

 керівництво роботою самодіяльного театру, організація 

вистав і концертів;  

 редагування і випуски стінгазети у колгоспах; 

 робота на громадських засадах у комісії з тарифікації 

вчителів; 

 боротьба проти злочинних дій і свавілля керівництва 

школи і районної влади;  

  участь у судових засіданнях в якості громадського 

захисника.  

 

Отже, в громадсько-просвітницькій діяльності А. М. Топорова в РРСФСР  

в межах 1920–1936 рр. чітко простежуються три напрями. Перший включає 

його громадську і культурно-просвітницьку діяльність в комуні «Майское 

утро».  До змісту цього напряму, зокрема, включено керівництво гуртками 

художньої самодіяльності, а також просвітницьку роботу в комуні (організація 

роботи бібліотеки, керівництво читанням, заняття з ліквідації неписьменності та 

у школі підвищеної грамоти, проведення бесід, лекцій на теми соціальної та 

особистої гігієни, організаційні заходи щодо впровадження культури побуту). 

Окремий пласт просвітницької діяльності складали публікації А. М. Топорова в 

місцевих засобах масової інформації, зокрема з проблем школи, побуту 

сільських учителів; проблем організації господарства і економічної діяльності 

комуни. 

Другий напрям громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова 

стосувався різних видів громадської роботи і публіцистичної діяльності, що 

здійснювалась ним поза межами комуни «Майское утро» (членство у Сибірській 

крайовій методичній раді та участь в розробці сибірського варіанту шкільних 

програм і методик ГУСу; участь у громадській роботі, виконання обов’язків на 
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громадських засадах: керівництво районними вчительськими курсами 

самоосвіти, робота у будівельному комітеті з добудови районної лікарні; участь 

у першому Всесоюзному вчительському з’їзді (Москва) обрання в якості 

делегата від Алтайської губернії та кореспондента газети «Советская Сибирь»; 

боротьба проти свавілля влади, корупції та інших вад суспільного життя). 

Третій напрям охоплював громадську і культурно-просвітницьку 

діяльність в м. Очер (Пермського краю) та м. Раменскоє (Московської обл.): 

участь у судових засіданнях в якості громадського засідателя; робота на 

громадських засадах у комісії з тарифікації вчителів; проведення доповідей 

соціально-політичної тематики в клубі, на радіо; проведення районних семінарів 

і курсів для вчителів; керівництво роботою самодіяльного театру, організація 

вистав і концертів художньої самодіяльності тощо.  

 

3.2. Громадсько-просвітницька діяльність А. М. Топорова в Україні 

(1948–1984 рр.) 

Після завершення Другої світової війни в СРСР була поставлена мета 

відновлення зруйнованої економіки, відродження довоєнного рівня 

промислового і сільськогосподарського  виробництва. Разом з цим відбулося 

посилення репресивного державного апарату і вже наприкінці 40-х років силові 

структури СРСР повернулися до репресій цивільного населення, відбувалося 

викорінення інакомислення, розпочалася депортація «антирадянських 

елементів»: інтелігенції, великих власників, прихильників УПА і «лісових 

братів», представників релігійних меншин, бувших політичних в’язнів.  

Лише у жовтні 1948 р. А. М. Топоров зміг з’єднатися зі своєю сім’єю, яка 

мешкала на той час у Житомирі, а після призначення сина інженером 

Центрального телеграфу м. Миколаєва, переїхав туди разом із дружиною і 

сином. З цієї події розпочинається четвертий період у біографії А. М. Топорова 

«Громадсько-просвітницька діяльність в Україні» (1948–1984 рр.), який умовно 

можна поділити на два етапи.  
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Перший етап «Просвітницька діяльність у м. Миколаєві, амністія та 

реабілітація, скасування вироку та політичних звинувачень» (1948–1960 рр.) був 

пов'язаний з його амністією, скасуванням вироку та припинення політичних 

звинувачень. До 1953 р. А. М. Топорову заборонялось займатися літературною і 

педагогічною діяльністю. Його кореспонденції друкували дуже рідко і лише ті 

видання, котрі не знали про його судимість за 58 статтею: за період з 1948 р. по 

1960 р. було опубліковано лише дев’ять статей [246]. 

Після смерті Й. Сталіна настав період так званої Хрущовської відлиги, що 

характеризувався засудженням культу особи Сталіна і репресій 1930-х років, 

звільненням політичних ув'язнених, лібералізацією політичного і громадського 

життя, більшою свободою творчої діяльності.  Завдяки цим подіям у 1953 році 

А. М. Топорова було амністовано, а після протестного звернення Прокурора 

РРФСР (додаток Г. 4), рішенням Судової колегії з кримінальних справ 

Верховного Суду РРФСР 9 грудня 1958 р. вирок Свердловського обласного суду 

від 24 (29) жовтня 1937 р. відмінено, справу провадження припинено за 

недоведеністю висунутого звинувачення (додаток Г.5). Скасування вироку було 

підтверджено архівною довідкою Державного архіву адміністративних органів 

Свердловської області від 18.04.2014 р. № 641 (додаток Г.6). Варто звернути 

увагу, що роки поневірянь духовно не зломили і не озлобили видатного 

педагога. Саме своєю громадянською позицією відстоювання принципів 

свободи і демократії він залишив нащадкам цінну життєву спадщину для 

наслідування. 

Другий етап у житті і творчості А. М. Топорова «Активна громадсько-

просвітницька діяльність у м. Миколаєві» (1961–1984 рр.) розпочався в 1961 р. у 

зв’язку з польотом в космос Г. Титова, батьки якого (Степан Павлович і 

Олександра Михайлівна) були учнями Адріана Митрофановича в комуні 

«Майское утро». В одному з інтерв’ю космонавт назвав його своїм «духовним 

дідом». А. М. Топоров неодноразово зустрічався зі своїм «духовним онуком» і 

його батьком, вперше – 18 жовтня 1961 р. в редакції газети «Известия» (додаток 

Д.1), а 1963 р. Г. Титов приїздив до А. М. Топорова у Миколаїв (додатки Д.2, 
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Д.3). Фото космонавта Германа Титова з пам’ятним автографом «духовному 

діду» Адріану Митрофановичу Топорову зберігається у сімейному архіві 

І. Топорова (додаток Д.4). 

Ця подія (політ у космос Г. Титова) зробила А. М. Топорова відомим у не 

тільки в Україні, а й далеко за її межами. До нього приїжджали журналісти, 

письменники і фотокореспонденти, численні друзі, однолітки, знайомі, колишні 

учні, надсилали листи з-за кордону есперантисти (І. Сєришев з Австралії, 

І. Кіліан з Чехословаччини), його запрошували на різноманітні заходи в Україні 

та Російській Федерації, в чотирьох номерах газети «Известия» була 

опублікована документальна повість О. Волкова і М. Штанька «Отчий дом», в 

якій значна частина була присвячена саме А. М. Топорову  [37]. 

Тим часом, застерігаючи від спрощеного тлумачення зв’язків 

А. М. Топорова з космонавтом Г. Титовим і його батьками, журналіст 

А. Аграновський писав: «Не тим славен Адріан Топоров, що одного разу 

бачився з космонавтом, і не тим навіть, що вчив його батьків, – усе це випадок, 

могло його і не бути. Топоров сам по собі величина, величезне культурне 

явище» [410, с. 291]. 

Аналізуючи передумови становлення й розвитку А. М. Топорова як 

педагога і просвітителя слід звернути увагу на його публікації з проблем ролі 

книг у самоосвіті, зокрема, на статтю «Незаменимые наставники», в якій автор, 

вже будучи у поважному, 84-річному віці, оглядаючись на свій життєвий шлях 

описував значну роль книг у його житті, педагогічній і громадсько-

просвітницькій діяльності.  

Крім того, він з великою вдячністю згадував тих людей, які привчили його 

до читання, навчили розуміти й цінувати книги, прищепили любов до 

художнього слова: вчителя церковнопарафіяльної школи М. Аушева, який 

розпізнав у малого А. М. Топорова інтелектуальні здібності та рекомендував 

батькові вчити його далі, священика О. Фірсова, викладача Каплінської 

другокласної церковнопарафіяльної вчительської школи Ф. Мягкого, який 

майстерно читав учням книги класиків і вчив писати шкільні твори, поміщика 
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М. Калмикова, який давав юному А. М. Топорову читати книги із власної 

бібліотеки, і, з особливим теплом, – народовольця і ерудита Л. Єшина, який, у 

певному сенсі, прийняв молодого А. М. Топорова у свою сім’ю як рідного та 

ознайомив з багатством наукової, зокрема, педагогічної літератури. Наприкінці 

статті А. М. Топоров робить висновок про той вплив, який здійснили книги на 

становлення його як педагога, громадського діяча і просвітителя: «Всьому, що я 

умію робити, навчили мене книги. Зокрема, вони підказали мені і сприятливий 

метод навчання школярів писанню творів на основі власних спостережень і 

переживань. Книги допомогли мені здійснити головну справу мого життя – 

досвід селянської критики художньої літератури… Книги втішали мене у дні 

найтяжчих страждань і наснажували на самовіддану працю. Книги надавали 

мені і найвищу радість – радість пізнання та незрівнянну естетичну насолоду. 

Книги – мої незамінні наставники. Були, є і будуть до останнього подиху…» 

[253, арк. 6]. 

В останні роки свого життя А. М. Топоров підготував рукопис 

мемуарів«Интересное это занятие – жить на земле: воспоминания» [308], який 

вийшов у світ 2015 р. Незадовго до смерті, під час зустрічі з Є. Мирошніченком, 

А. М. Топоров сказав: «Бути довгожителем важко, все, що минуло, постає перед 

очима. З роками що далі, то яскравіше. Цілий вік прокручується перед тобою 

безліччю картин, зустрічей, осіб. Були дуже важкі роки, були тяжкі 

випробування, були й радощі непомірні. Працював, писав, воював з 

несправедливістю, вчив чудових дітей» [154, c. 142–143]. Помер А. М. Топоров 

23 липня 1984 р. (додаток Ж.1), був похований у почесному секторі Мішково-

Погорілівського кладовища м. Миколаєва (додаток Ж.2). Наведені події та 

передумови життєдіяльності А. М. Топорова узагальнено в таблиці 3.1. 

Аналіз архівних документів та інших джерел засвідчив, що шістдесяті 

роки виявилися найбільш плідними у життєдіяльності А. М. Топорова. 
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Таблиця 3.1 

Суспільно-політичні та соціально-культурні передумови розвитку 

громадсько-просвітницької  діяльності А. М. Топорова в Україні  

(ІV-й період) 

 
№ 

з/п 
Передумови Педагогічна діяльність та події життя 

А. М. Топорова 

ІV-й період «Громадсько-просвітницька діяльність в Україні» (1948–

1984 рр.) 

1. Суспільно-політичні:  

– смерть Сталіна (1953 

р.); 

– Хрущовська «відлига» 

 (1953–1964 рр.);  

– амністія і реабілітація 

репресованих політичних 

в’язнів;  

– політ у космос 

Г. Титова.  

1 етап «Просвітницька діяльність у 

м. Миколаєві, амністія та реабілітація, 

скасування вироку та політичних 

звинувачень» (1948–1960 рр.): 

– заборона займатися літературною і 

педагогічною діяльністю;  

– амністія (1953 р.) і реабілітація (1958 р.) 

А. М. Топорова;  

– публікація окремих статей. 

2. Соціально-культурні: 

 

– сім’я, найближче 

соціальне оточення, друзі; 

– розширення кола друзів, 

колег, вчених, педагогів, 

письменників, 

журналістів. 

2 етап «Активна громадсько-

просвітницька діяльність в Україні» (1961–

1984 рр.): 

– активна громадсько-просвітницька 

діяльність у м. Миколаєві, перевидання книги 

«Крестьяне о писателях», написання та видання 

книг («Воспоминания», «Мозаика», «Я – 

учитель», опублікування значної кількості 

статей; 

– реалізація і розвиток громадянської 

позиції, активна участь у викоріненні 

злочинності, корупції та інших суспільних вад; 

– активні дії, спрямовані на розвиток 

культурної діяльності, художньо-естетичного 

виховання молоді; 

– написання і видання книг, навчальних 

посібників і підручників з актуальних проблем 

освіти і культури; публікація численних статей 

культурологічної, історико-краєзнавчої та іншої 

тематики; 

– активне листування з друзями, колегами, 

вченими, педагогами, письменниками, 

журналістами. 

 

Джерела: [141–147; 303; 308; 368; 371]. 
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У цей час вийшло чотири перевидання книги «Крестьяне о писателях» 

[313; 311; 312; 310], видано його нові книги («Воспоминания» [304], «Я – 

учитель» [339]), було опубліковано майже 250 статей з актуальних проблем 

освіти, історії, краєзнавства, розвитку культури і мистецтва тощо [46].  

За видатні заслуги в літературній творчості 30 травня 1980 року 

А. М. Топоров був прийнятий до Спілки письменників СРСР (додаток Е.1), а 

через рік – до Літературного Фонду СРСР (додаток Е.2). Однак внесок 

А. М. Топорова у розвиток української педагогіки і культури не обмежується 

лише його літературною спадщиною, – в цей час найбільш повно розкрився 

його багатогранний талант як видатного просвітителя і громадського діяча. 

В той час він зустрічався з учнями і вчителями українських (насамперед, 

миколаївських) шкіл, читав лекції у вищих навчальних закладах, виступав у 

трудових колективах підприємств і організацій, на радіо і телебаченні, вів 

активне листування з педагогами, вченими, письменниками, редакціями 

журналів і газет, громадськими організаціями тощо. Наприклад, серед архівних 

матеріалів зберігся текст радіо-привітання А. М. Топоровим учителів 

Миколаївщини з Днем Учителя 1974 року, в якому, крім найкращих побажань 

здоров’я і успіхів, він ділиться з колегами своїм багатолітнім педагогічним 

досвідом, радить їм постійно займатися самоосвітою шляхом правильного 

читання професійної та іншої літератури, зокрема, використовуючи читацькі 

щоденники і картотеки, закликає більше звертати уваги на морально-етичне 

виховання школярів, ставлячи за приклад В. Сухомлинського, і, крім того, 

активніше використовувати мистецтво для всебічного розвитку дітей у школі 

[97, арк. 1–2]. 

Свідченням активної просвітницької діяльності А. М. Топорова у той час є 

світлини численних зустрічей А. М. Топорова з учнівською молоддю і 

вчителями, наприклад, з учнями і педагогами Миколаївської школи-інтернату № 

7 під час кінозйомки (разом з С. Титовим) у грудні 1961 р. (додаток К.1), з 

учителями після лекції про космонавта Г. Титова у Миколаївській середній 

школі № 34 у березні 1961 р. (додаток К.2), з Миколаївськими школярами під 
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час виступу на Південному турбінному заводі м. Миколаєва 19 травня 1962 р. 

(додаток К.3), з дітьми у Миколаївському санаторії у червні 1962 р. (додаток 

К.4), з учнями і педагогами Старооскольської школи-інтернату 24 і 27 квітня 

1962 р. (додатки К.5, К.6), з учительським колективом Каплінської середньої 

школи у квітні 1962 р., (додаток К.7), з учнями Стойленської школи (на 

батьківщині А. М. Топорова) на копальні Курської магнітної аномалії біля 

екскаватора «Адріан Топоров», побудованого з металобрухту, зібраного 

школярами і названого на його честь, квітень 1962 р. (додаток К.8), з учнями у 

літературному музеї Барнаульської школи № 27 у липні 1964 р. (додатки К.9, 

К.10), з учнями-спортсменами Миколаївської середньої школи № 8 30 травня 

1964 р. (додаток К.11), з учнями Відножинської середньої школи Запорізької 

області у м. Миколаєві 25 березня 1973 р. (додаток К.12), з учнями середньої 

школи с. Коларово Миколаївської області 4 лютого 1975 р. (додаток К.13). 

Влітку 1978 р. А. М. Топоров зустрічався з студентами Івано-Франківського 

медичного інституту (додаток К.14). 

Збереглися чернетки конспекту уроку А. М. Топорова у восьмому класі 

Миколаївської середньої школи №34 1 вересня 1977 року, який закінчувався 

настановою молоді: «Ваші старші покоління створили щасливе життя. Тому ви 

повинні щогодини пам’ятати і гідно віддячити своїх благодійників сумлінним 

навчанням» [95]. 

Показовим є листування А. М. Топорова з І. Вулом, учителем школи села 

Підберезівці, Пустомитівського району Львівської області, на прохання якого 

А. М. Топоров надіслав йому книгу «Крестьяне о писателях», світлини та інші 

матеріали для шкільного музею, надав слушні поради у викладанні мови і 

літератури та організації позакласної роботи у шкільному музеї [69, арк. 246–

248].  

Іншим прикладом активних стосунків А. М. Топорова з педагогами є його 

листування з учителем української мови та літератури М. Касатовим із селища 

Новодружеськ Ворошиловградської (нині Луганської) області. У першому 

своєму листі М. Касатов повідомляв, що із захопленням прочитав з учнями 
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книгу «Крестьяне о писателях» і статті про А. М. Топорова у різних джерелах, 

що і стало приводом розпочати листування, і просив А. М. Топорова надіслати 

свою книгу та інші матеріали для шкільного літературного музею. Це прохання 

А. М. Топоров виконав і, між іншим, надавав дружні та кваліфіковані поради 

М. Касатову щодо викладання мови і літератури, а також його особистої 

літературної творчості [67]. 

Аналогічне листування А. М. Топоров здійснював і з іншими педагогами: 

Заслуженим учителем УРСР з м. Полтави К. Галайко [65], з учителькою 

середньої школи № 27 м. Барнаула Л. Остертаг [66], Є. Январьовою [91], 

викладачем Одеського університету К. Гагкаєвим [66], аспірантом 

Московського педагогічного інституту М. Хосомоєвим [87]. 

Про активну участь А. М. Топорова в діяльності педагогічної спільноти 

Миколаївщини свідчить його стаття-відгук на посібник «Методичні 

рекомендації щодо використання краєзнавчого матеріалу на уроках російської 

мови», підготовлений методистом Миколаївського обласного інституту 

вдосконалення вчителів Л. Райзман і вчителькою Миколаївської середньої 

школи № 38 Е. Рубінштейн. Аналізуючи цю публікацію, А. М. Топоров, між 

іншим, відзначав, що посібник містить вельми корисні поради щодо 

використання літературно-краєзнавчних матеріалів (книг, оповідань, начерків, 

статей, картин і музичних п’єс), які можуть бути використані у навчальному 

процесі та позакласній роботі [291]. 

Миколаївський період громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова характеризується публікацією низки статей, в яких він щедро 

ділився своїми ідеями і досвідом щодо методики викладання мови і літератури, 

навчання і виховання шкільної молоді, удосконалення підготовки і 

післядипломної освіти вчителів, самоосвіти, інших проблем функціонування 

освітньої системи в Україні.  

Так, беручи участь у дискусії «Мова і час» на сторінках «Литературной 

газеты» А. М. Топоров у своїй статті «Слона-то и не приметили…» нарікає на 

відсутність у цій дискусії «широких низових трудящих мас», що було б 
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корисним для письменників, поетів, журналістів, які часто зловживають 

незрозумілими для звичайного читача «новаторськими вивертами». 

Полемізуючи з колегами А. М. Топоров звертає увагу на те, що їх публікації 

здебільшого охоплюють питання лексики і зовсім не торкаються стилістики, 

хоча саме з цим аспектом літературної і наукової мови пов’язано багато 

кричущих фактів, що підтверджуються на прикладі стилістичного аналізу 

філологічної монографії Т. Заморій [37; 222].  

У статті «Нужна ясность… (до дискусії про чистоту літературної мови)» 

А. М. Топоров вкотре звертається до теми правильного мовлення, однак, цього 

разу – стосовно творів художньої літератури. У дискусії з авторами статей на 

дану тему членом-кореспондентом АН СРСР Ф. Філіним [335] і В. Гусєвим [23] 

він пристрасно відстоює свою позицію нещадної боротьби з «недоречним і 

невідповідним використанням вигадливих неологізмів, діалектизмів, 

жаргонізмів, архаїзмів, канцеляризмів, техніцизмів, варваризмів, вульгаризмів, 

штампів та іншого сміття в художніх творах» [210, арк. 1–6]. 

У статті «Если хотите быть грамотными…» А. М. Топоров звертає увагу 

на безграмотність у правописі слів навіть літераторів і вважає, що 

першоджерелом усіляких «ляпів» правопису є те, що викладачі початкової 

школи недооцінюють корисність ретельного аналізу складу слів. На багатьох 

прикладах автор показує різні способи словоутворення, знання яких є 

необхідним для того, щоб не припускатися грубих помилок в усному і 

письмовому мовленні. У цьому сенсі, вихід шкільного словоутворювального 

словника [104] він називає «подією, що допоможе підвищити грамотність не 

тільки школярів, але й студентів, літераторів, і всіх, хто любить рідну мову», і 

рекомендує зробити цей словник своєю настільною книгою для того, щоб бути 

грамотним [124]. 

Аналізуючи просвітницьку діяльність А. М. Топорова слід звернути увагу 

на його статтю «Книги – незаменимые наставники», в якій автор надає цінні 

рекомендації з методики читання, вважаючи його «великою цілеспрямованою 

працею», яка потребує багато часу і розумових сил. Для того, щоб отримати від 
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читання найбільшу користь слід читати раціонально. Спираючись на власний 

багатолітній досвід просвітницької, педагогічної та літературної діяльності 

А. М. Топоров пропонує читачам розроблену й апробовану ним методику 

ведення читацької картотеки, в якій виділяються такі елементи або графи: 

«Допоміжний листок читача», в якому мають позначатися основні вихідні дані 

публікації (автор, назва, видавництво, місце і рік видання, кількість сторінок, 

ціна); назви й зміст інших граф можуть формуватися відповідними до мети й 

інтересів читача, наприклад, з досвіду автора: «Рідкісні слова (лексика)»; 

«Спірні та складні випадки орфографії та пунктуації»; «Оригінальна побудова 

фраз (граматична стилістика)»; «Афоризми, крилаті, красиві, цікаві слова і 

вислови»; «Примітні факти з різних галузей знань» тощо. Під час читання 

А. М. Топоров рекомендує позначати у відповідних графах сторінки, на яких 

знайдено цікаві приклади, а після читання – робити виписки слів, фраз і абзаців 

на окремий аркуш. На основі цих виписок варто складати особливі картки – 

окремо на кожну цитату, які потім можна узагальнити відповідно до тематичних 

рубрик у картотеку. Як вважає А. М. Топоров, така робота над книгою сприяє 

кращому запам’ятовуванню і робить читання системним: «Складання картотеки 

цитат вироблює у читача гарну звичку активного вдумливого відношення до 

друкованого слова. Періодичне перечитування картотеки освіжає накопиченні 

знання і надає високу інтелектуальну насолоду. … І сама картотека, і стислий 

опис її дозволяють мені, наприклад, швидко і без проблем знайти авторитетну 

думку або слово для бесіди, лекції, статті, доповіді, уроку тощо». Він 

справедливо зауважує, що «Картотека цитат є особливо цінною для педагогів і 

учнів старших класів. У школах ще не надають їй ніякого значення. Навіть не 

говорять про неї. Це – велика помилка, яку слід терміново виправити» [187, 

арк.28]. 

Аналогічний матеріал на тему самоосвіти молоді міститься у статті 

А. М. Топорова «Учитесь сами (Письмо старого педагога молодежи о 

самообразовании)», – крім рекомендацій щодо раціонального читання, ведення 

читацького щоденника і картотеки цитат, автор звертає увагу на ще дві форми 
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самоосвіти, апробовані ним у своїй практиці: «…усні бесіди з різними 

фахівцями і досвідченими людьми. Не треба забувати, що кожна освічена бувала 

людина – це мала енциклопедія, від якої можна отримати багато знань… 

Шукайте і розпитуйте таких людей!..» [225, арк. 1–3]. 

Серед інших архівних матеріалів на тему самоосвіти слід виділити 

рукопис не опублікованої статті А. М. Топорова «Учитель, учись!», в якій 

актуалізується завдання запровадити систему методичної допомоги вчителям 

щодо раціонального читання. Автор звертає увагу на те, що дана проблема має 

бути вирішена в делікатній формі, не нав’язливо на різноманітних курсах, 

семінарах і конференціях з урахуванням індивідуально-психологічних 

особливостей і професійних інтересів учителів [224]. Подібні рекомендації 

містяться і в інших статтях А. М. Топорова про самоосвіту [107; 138; 139; 251; 

294], які є надзвичайно актуальними і вельми слушними для сучасної реформи 

української освіти. Про значний внесок А. М. Топорова на теренах громадсько-

просвітницької діяльності свідчить нагородження його нагрудним знаком 

«Відмінник народної освіти» (додаток Л).  

У «миколаївський період» свого життя А. М. Топоров брав активну участь 

у розвитку бібліотечної справи. Як член ради Миколаївської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова він вочевидь знав про 

тісні умови розміщення її фондів, які у 1956 році нараховували 250 000 томів, 

хоча будівля була розрахована на зберігання 80 000 томів. Можливо з цієї 

причини усі дореволюційні нотні видання знаходилися у підвальному 

приміщенні бібліотеки, де не було належних умов їх зберігання. Зацікавившись 

цим нереалізованим фондом, А. М. Топоров виявив багато добротних видань: 

підручники для всіх музичних інструментів і для усіх ступенів навчання; 

розлогий концертний репертуар для солістів, ансамблів, камерного та 

симфонічного оркестрів; опери та оперети; усі сонати Бетховена, усі полонези і 

мазурки Шопена, скрипкові концерти Й. Баха, усі романси М. Глінки, 

А. Рубінштейна, Чайковського, Римського-Корсакова, Глазунова; цикли пісень 

Шуберта та ін. Між іншим, у підвалі бібліотеки «зберігалася» і третя частина 
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(«Про стиль») скрипкової школи Ш. Беріо, яку А. М. Топоров марно шукав 

майже 40 років [182].  

Перейнявшись цим негативним фактом, А. М. Топоров опублікував свої 

думки і пропозиції у статті «Нотні фонди – трудящим» [247], після чого 

дирекція бібліотеки запровадила до видачі усі корисні ноти, а сам автор статті 

на громадських засадах розібрав і упорядкував близько десяти тисяч (!) 

примірників нотної літератури [182]. Пізніше, пропозиції щодо більш 

ефективного використання книжкових фондів Миколаївської обласної наукової 

бібліотеки імені О. Гмирьова А. М. Топоров виклав у статті «Не ховайте 

золото!» [245]. 

Як член бібліотечної ради А. М. Топоров не міг стояти осторонь від того 

факту, що бібліотека вкрай потребувала нового й більш просторого приміщення, 

тому напередодні 75-річного ювілею діяльності бібліотеки, у 1955 році написав 

статтю «Коли ж допоможуть обласній бібліотеці?», яка була надрукована у 

Всесоюзній газеті «Советская культура» [140], а через рік підняв ту ж саму 

проблему у республіканській газеті «Радянська культура» [127]. За наслідками 

статей дирекцію бібліотеки й автора викликали до Миколаївського обласного 

комітету компартії України (на той час найвпливовішого керівного органу) та 

під час обговорення проблеми вирішили розмістити бібліотеку в будівлі по 

вулиці Московській, 9 (після певного ремонту і добудови), яка ще 1912 року 

була призначена для розташування міського театру. Так, значною мірою завдяки 

організаторській енергії та наполегливості А. М. Топорова обласна бібліотека 

отримала нове приміщення, в якому знаходиться і донині [32]. 

У наступні роки А. М. Топоров у своїй громадсько-просвітницькій 

діяльності неодноразово звертався до теми розвитку Миколаївської державної 

універсальної обласної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова. Наприклад: в статті 

«Герої книжок в гостях у читачів» він пише про методи роботи бібліотеки з 

читачами [118], інші дві його статті під назвою «Друге народження» і «Світоч 

культури» були присвячені її сторічному ювілею [121; 277].  
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У своїх публікаціях А. М. Топоров висвітлював цілу низку інших проблем 

щодо читання, книговидавничої, книготоргової та бібліотечної справи: з історії 

поліграфії і книжкової торгівлі [149], з історії бібліотек, зокрема щодо ролі 

відомого книговидавця Ф. Павленкова у розвитку мережі бібліотек в Україні на 

початку ХХ століття [267], з методики голосних публічних читань у 

бібліотечній роботі [109; 112; 157; 293] тощо.  

У багатьох своїх публікаціях А. М. Топоров піднімав проблему вивчення 

потреб читачів. Зокрема, у статті «Забытые заветы», звертаючись до статті 

письменника І. Мележа «Чей дорог суд» [75], він рекомендував методи з 

власного досвіду проведення голосних читань у комуні «Майское утро», які, за 

його словами, і є «тим самим народним судом над художніми творами, які 

насправді цінує письменник Іван Мележ» … «Кращий метод вивчення 

літературних смаків і запитів читачів – це, повторюю, голосне колективне 

читання творів і вільне обговорення їх» [174, арк. 8, 9].  

Проблеми вивчення читацьких думок про книги А. М. Топоров піднімав і 

в інших своїх статтях [119; 135]. Наприклад, у статті «Забытый опыт» 

полемізуючи з професором О. Чубар’яном, автором статті «Самый читающий 

народ в мире» [341] він зауважував, що «Всі позитивні відомості з цієї статті 

радують, а цифри приголомшують. Нажаль, автор не згадав про кількість 

дослідів щодо вивчення смаків і запитів читачів з дослівним записом їх думок 

про певні книги. А якщо такого досліду немає, то це вельми прикро» [175, 

арк. 1].  

Посилаючись на діяльність відомої української просвітниці ХІХ століття 

Х. Алчевської і на власні голосні читання у комуні «Майское утро», 

А. М. Топоров жалкував, що цей досвід втрачено, і, можливо, через це 

скаржаться книговидавці й читачі, що літератури видається багато, а читати 

нема що. Далі застерігав: «Це – зловісне нарікання. У світлі наведених 

О. Чубар’яном цифр воно звучить кричущим парадоксом. Над ним треба 

задуматись…» [175, арк. 2]. У цьому застереженні можна побачити 

віддзеркалення радянської тенденції самосхвалення і самозвеличення, проти 
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чого А. М. Топоров завжди боровся і на цей раз не промовчав. Можливо, саме 

тому стаття так і не була опублікована, хоча автор надсилав її до редакції газети 

«Известия».  

Варто також звернути увагу на статтю А. М. Топорова «Изучайте 

читательские вкусы и интересы молодежи», в якій він, аналізуючи публікацію 

«Молодежь и книга» (автор – директор видавництва «Молодая гвардия» 

В. Ганічев), нарікає, що у статті не висвітлена найбільш активна форма 

вивчення читацьких запитів та інтересів молоді, а саме – «голосні читання 

творів з наступним колективним обговоренням прочитаного, із записом 

висловлювань і публікацією їх у пресі». Посилаючись на власний досвід 

голосних читань у комуні «Майское утро» та в інших масових аудиторіях, 

А. М. Топоров стверджував: «…ніщо настільки сильно, як публічні читання, 

благотворно не впливало на формування світогляду слухачів, не розвивало їх 

розум, емоції, добрі естетичні смаки, мову, громадсько-політичну активність і 

невгамовний інтерес до друкованого слова» [181, арк. 2]. Полемізуючи із своїми 

опонентами – противниками голосних читань нібито через їх неактуальність у 

зв’язку з всезагальною грамотністю, А. М. Топоров наводив висловлювання 

класиків художньої літератури М. Горького, М. Гоголя, французького прозаїка і 

драматурга ХVІІІ століття Е. Легуве, в яких підкреслюється велика сила впливу 

голосних читань і колективного обговорення літературних творів. Він також 

звертав увагу на важливість підготовки вчителів словесників до виразного 

голосного читання.  

Про публічні голосні читання художньої літератури А. М. Топоров писав 

також у статті «О громких читках художественной литературы (отклик на 

статью Ираклия Андроникова «Книга в доме»)», називаючи такі читання 

найбільш дієвою формою пропаганди художньої літератури [211]. Стаття з 

аналогічною назвою («О громких читках художественной литературы») була 

написана А. М. Топоровим у зв’язку із висвітленням його досвіду голосних 

читань у публікації заступника голови Всесоюзного товариства любителів книги 

Є. Осетрова «Вера в слово» [81]. У своїй статті А. М. Топоров розвиває тезу 
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Є. Осетрова про необхідність відродження голосних читань, наводить аргументи 

щодо переваг цієї форми у навчанні та художньо-естетичному вихованні 

сільської молоді [212].  

Підсумовуючи аналіз публікацій А. М. Топорова варто зробити висновок 

про те, що методика голосних читань в його педагогічній спадщині не втратила 

актуальності й заслуговує на відродження в контексті сучасної реформи 

української освіти та підготовки вчителів української мови та літератури.  

Вагому частину громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова 

складає сфера мистецтва. Зокрема, в своїх багатьох публікаціях він висвітлював 

творче життя Миколаївської філармонії [208; 259; 270], важливі події у сфері 

музичної культури Миколаївщини, зокрема, концерти піаніста Е. Гілельса і 

скрипаля М. Ваймана [131], виступ філармонічного камерного оркестру [242; 

301] та інші [110; 114; 120; 132; 235; 268; 272; 274]. 

Крім того, А. М. Топоров у своїх публікаціях піднімав проблеми 

пропаганди класичної і сучасної музики [111; 113; 262; 263; 267; 298; 299]. 

Завдяки розвинутому музичному смаку і глибоким знанням музичного 

мистецтва значну кількість своїх публікацій А. М. Топоров присвячував аналізу 

творчості відомих миколаївських музикантів, композиторів, музичних педагогів, 

наприклад, викладача Миколаївського державного музичного училища 

А. Сатановського [142], викладача вокалу Миколаївської філії Київського 

державного інституту культури Є. Петрової [240; 287], викладача музичного 

училища С. Резнікова [254].  

У своїх публікаціях А. М. Топорова висвітлював історичні персоналії 

відомих композиторів і музикантів: Н. Паганіні [145], М. Римського-Корсакова і 

його зв’язки з Миколаєвом [273], Ф. Блуменфельда [159], М. Ерденка [281], 

Й. Карбульки, який здійснив вагомий внесок у становленні та розвитку 

Миколаївського державного музичного училища [141; 280], проводив розвідки 

щодо історії пісні [105; 297]. 

Завжди уважно слідкуючи за всіма значимими подіями мистецького життя 

Миколаєва, А. М. Топоров, зокрема, цікавився творчістю хорової капели при 
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Чорноморському суднобудівному заводі. Звертав увагу на репертуар капели, до 

якого входили складні класичні твори, наприклад, фрагменти з ораторій 

Г. Генделя, «Реквієму» В. Моцарта, хор-пролог і хор «Слався» з опери 

М. Глінки «Иван Сусанін», «Соловей» П. Чайковського, «Туман хвилями лягає» 

з опери «Утоплена» і хор з опери «Зима і весна» М. Лисенка, «Зимова дорога» 

В. Шебаліна, хор з опери «Катерина» М. Аркаса та багато інших.  

Називаючи цей самодіяльний колектив «золотою сторінкою» міста 

корабелів, А. М. Топоров писав у своїх спогадах: «За все своє довге життя я 

бував у великих крайових і обласних містах, але ніде не чув капели, подібної 

Миколаївській. А щоб пам’ять про неї залишилася у нащадків, я зібрав десятки 

експонатів, що розповідали про її діяльність у минулому, і передав їх обласному 

краєзнавчому музею як документи про блискуче явище в історії культури 

Півдня України» [182].  

Однак, на початку 1960-х років в цьому хоровому колективі виникли 

проблеми: поступово чисельність її учасників скоротилася, суттєво знизився і 

рівень виконавської майстерності. Для того, щоб повернути літопису заводу 

загублену золоту сторінку і привернути увагу громадськості, А. М. Топоров у 

1964 році пише в заводську багатотиражку «Трибуна рабочего» статтю-заклик з 

промовистою назвою «Верните золотую страницу!», яка отримала широкого 

розголосу і спонукала заводське керівництво вжити необхідних заходів для 

відродження минулої слави цього хорового колективу [158]. 

Топоров А. М. постійно слідкував за розвитком самодіяльних мистецьких 

колективів і часто висвітлював їх досягнення у пресі, зокрема, це стосувалося 

виступу оперного колективу Миколаївського будинку культури будівельників 

на сцені обласної філармонії з оперою С. Гулака-Артемовського «Запорожець за 

Дунаєм» [128; 130], 50-річного ювілею заслуженого оркестру народних 

інструментів УРСР [290], створення самодіяльних оперних студій [261], 

відкриття у Миколаєві дитячої філармонії [125] тощо. 

У громадсько-просвітницькій діяльності А. М. Топорова своє 

відображення знайшла підготовка миколаївської молоді у дитячих музичних 
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школах, музичному і культурно-освітньому училищах. Так, ряд його публікацій 

у місцевій пресі стосувалися проблем миколаївських дитячих музичних шкіл 

[122; 243; 248], і, зокрема, однієї з кращих – дитячої музичної школи № 1 

ім. М. Римського-Корсакова, у тому числі, її ювілейних концертів [115; 249]. 

Вартими уваги є його публікації про Миколаївське державне музичне 

училище, в яких, зокрема, були проаналізовані концерти випускників цього 

мистецького навчального закладу [143; 250; 269] та участь його учнів у 

музичному фестивалі в Молдавії 1974 року [288]. З Миколаївським музичним 

училищем А. М. Топорова пов’язувала і його безпосередня участь в камерному 

оркестрі як скрипаля (додаток М.1), він постійно цікавився діяльністю хорового 

колективу під керівництвом викладача А. Крестьяннікової (додаток М.2). 

А. М. Топоров відвідував Миколаївське культурно-освітнє училище, 

уважно стежив за його мистецькою діяльністю, зокрема, цікавився репетиціями і 

виступами хорового колективу під керівництвом викладача і композитора 

С. Рєзнікова (додаток М.3). Свої враження і позитивні відгуки про творчість 

цього колективу він опублікував у статях в журналі «Музыкальная жизнь» та в 

газеті «Південна правда» 1964 р. [296; 289].  

Значну частину своєї громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топоров 

віддавав театральному життю міста Миколаєва, добре знав репертуар і цінував 

гру акторів. Так, його статті «Ентузіасти» і «Служитель Мельпомени» 

розкривали різні аспекти таланту і діяльності актора Є. Далматова [123; 279], 

декілька статей присвячені музею, створеному при обласному російському 

драматичному театрі [146; 147; 275]. У статтях «Любіть театр», «Чому печальна 

Мельпомена» – розкривається роль театрального мистецтва в естетичному 

вихованні молоді [150; 252; 295]. Крім того, А. М. Топоров не залишав поза 

увагою і проблеми аматорських театральних колективів, наприклад, 

самодіяльного народного театру при  Миколаївському будинку культури 

будівельників [300]. 

Як широко ерудована людина, А. М. Топоров цікавився образотворчим 

мистецтвом, зокрема, у 1960–1970-ті роки він написав низку статей про 
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знаменитого скульптора Інокентія Миколайовича Жукова, який був, крім того, 

видатним діячем скаутського руху і одним із засновників піонерського руху в 

СРСР [258; 282; 302].  

Крім того, А. М. Топоров у своїх статтях висвітлював події і проблеми 

аматорського декоративно-ужиткового мистецтва [260]. Серед інших видів і 

жанрів мистецтв А. М. Топорова приваблювали документальні фільми, 

присвячені заводу ім. 61 Комунара, які також стали предметом його 

публіцистичних розвідок [117]. 

Заслуговує на увагу громадсько-просвітницька діяльність А. М. Топорова 

як члена ради Миколаївського обласного краєзнавчого музею, про що свідчить, 

наприклад, його листування з поетом Л. Вишеславським, в якому А. М. Топоров 

висловлював прохання надіслати матеріали про його творчість: «Ви, Леоніде 

Миколайовичу, як видатний поет і виходець з Миколаєва, зобов’язані зайняти у 

Миколаївському обласному краєзнавчому музеї почесне місце» [70, арк. 4–5]. 

Вивчаючи історію Миколаєва, А. М. Топоров наштовхнувся на кричущий 

факт припинення існування природничо-історичного музею, заснованого ще 

наприкінці ХХ століття миколаївським меценатом Францевим, який власні 

численні археологічні та природно-історичні колекції подарував своєму місту, 

розмістивши їх у п’яти залах його маєтку. Згодом ці колекції поповнювалися 

новими експонатами і 1920 року місцева влада розмістила колекції у новому 

більш просторому приміщенні. Музей у ті роки був гордістю міста, однак 

наприкінці 1955 року його приєднали до краєзнавчого музею, а всі експонати 

розмістили у тісному підвальному приміщенні, багато з них були втрачені або 

пошкоджені при перевезені. По-суті це було знищення унікального музейного 

закладу, тому А. М. Топоров став на його захист, написавши у газету 

«Радянська культура» фейлетон під назвою «Охрімі з Миколаєва» [253]. За 

наслідками публікації обласне управління культури розпочало будувати окреме 

приміщення для музею, однак на це не вистачило будівельних матеріалів. 

Завдяки ініціативі А. М. Топорова, який звертався особисто у різні будівельні 

організації, будівлю вдалося закінчити, і залишки колишнього природничо-
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історичного музею були врятовані під назвою шкільної кімнати. На жаль, через 

дванадцять років за рішенням облвиконкому і цю кімнату знесли під приводом 

необхідності відведення земельної ділянки для великої забудови, яка так і не 

розпочалася. «Хоч знову пиши фейлетон з дещо оновленою назвою «Живі ще 

Охрімі з Миколаєва»...», – нарікав А. М. Топоров [182]. Варто додати, що 

А. М. Топоров підтримував зв’язки й з іншими музеями, наприклад, під час 

запрошення його на батьківщину, він зустрічався зі співробітниками 

Алтайського краєзнавчого музею у липні 1964 р. (додаток Н.1). 

Значних зусиль А. М. Топоров докладав щодо відкриття в Миколаєві 

музею літератури і мистецтва [192; 219] та музею народної освіти, неодноразово 

публікував свої пропозиції в місцевих і центральних газетах [207; 271; 283], а 

також ділився своїми роздумами в листуванні з друзями, зокрема, з 

письменником А. Аграновським [216].  

В Миколаєві А. М. Топоров здійснював великий обсяг громадської роботи 

як член товариства охорони пам’яток історії та культури, своїми гострими 

публікаціями у миколаївських газетах «Бугська зоря», «Комсомольська іскра», 

«Південна правда» привертаючи увагу громадськості до пам’ятників героям 

історичного минулого України, діячів науки і культури Миколаївщини. Зокрема, 

в статті «Блюзнірство» він писав про занедбаний стан могил родини Аркасів і 

В. Каразіна, зокрема, що склеп сімейства М. Аркаса знаходиться в запустінні, 

горельєф дружини адмірала вкрадений. В усипальниці Аркасів і М. Фалєєва 

також вкрадені розкішні крісла, срібні позолочені вінки, лампади і різні 

дорогоцінні прикраси [144]. На цьому ж кладовищі А. М. Топоров побачив у 

жахливому стані каплицю і могилу засновника Харківського університету 

відомого українського вченого В. Каразіна: «двері були виламані, стіни зовні і 

всередині обшарпані, фарба на даху облізла…» [144] (додаток Н.2). Після 

публікації даної статті у миколаївській газеті «Комсомольська іскра» міська 

влада привела історичні могили в порядок. Пізніше А. М. Топоров знову 

звертається до персоналії В. Каразіна, але вже для того, щоб привернути увагу 

миколаївців до енциклопедично освіченого вченого, видатного винахідника, 
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громадського діяча і просвітника, якого сучасники називали «захопленим 

українським Ломоносовим» [129]. 

Завдяки історичним розвідкам А. М. Топорова і його публікації «Наш 

земляк-літописець» миколаївці більш докладно дізнались про старшого брата 

адмірала М. Аркаса – Захарія, який багато років досліджував давньогрецьке 

місто Херсонес Таврійський. Його «Описание Ираклийского полуострова и 

древностей его» з додатками карт є унікальною археологічною працею, яка і 

донині не втратила наукової актуальності серед учених-археологів [244]. У своїх 

публіцистичних творах А. М. Топоров неодноразово звертався до творчості 

історика і композитора М. Аркаса [141], розкриваючи читачам невідомі епізоди 

його життя [246]. 

У творчій спадщині А. М. Топорова знаходиться стаття «Літописець міста 

Миколаєва», що вийшла до 50-річчя з дня смерті Г. Ге – історика і губернатора 

міста Миколаєва. У статті автор аналізував теоретичний трактат Г. Ге «Про 

драматичне мистецтво», що містить багато ідей, які випередили знамениту 

«систему» К. Станіславського [148]. На той час стаття отримала широкого 

розголосу, а багато миколаївців вперше дізналися про цей твір Г. Ге [182]. 

Персоналія Г. Ге привертала увагу А. М. Топорова, ще і як першого історика 

міста корабелів, а також як засновника Херсонської громадської бібліотеки. 

В статті «Перший літописець Миколаєва», автор підкреслював, що написаний 

Г. Ге «Исторический очерк столетнего существования города Николаева при 

устье Ингула» – є унікальним ґрунтовним джерелом, з якого дослідники 

черпали різноманітні відомості про давнє минуле одного з найбільших 

промислових, культурних і революційних центрів півдня України [255]. 

Низка публікацій А. М. Топорова пов’язана з іншими історичними 

постатями, життя і діяльність яких у різні історичні періоди певним чином були 

пов’язані з Україною і Миколаєвом. Так, стаття «Знаменитий гідрограф і 

астроном» знайомила миколаївських читачів з діяльністю віце-адмірала 

В. Зарудного, який протягом понад чверті століття (з 1863 р. по 1888 р.) 

очолював Миколаївську гідрографічну частину та був директором маяків 
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Чорного і Азовського морів, організував у Миколаєві «Початкову школу 

Ільїних» за зразком англійських початкових шкіл, де наочне навчання і 

фізичний розвиток дітей ставилися в основу виховання, був автором багатьох 

статей з гідрографії та виховання [133]. 

У статті «Піонер морської мікробіології» А. М. Топоров писав про 

відомого українського мікробіолога та ботаніка Б. Ісаченка, члена АН УРСР та 

СРСР, директора Інституту мікробіології АН СРСР. Батьки вченого були родом 

із Херсонщини, а з 1884 року жили в м. Миколаєві, де Борис навчався 

в Олександрівській класичній гімназії, яку закінчив у 1891 році, а згодом, 1894 

року, будучи студентом Петербурзького університету, брав участь у біологічних 

дослідженнях у Херсонській та Бесарабській губерніях і став широко відомим 

завдяки своїм науковим працями про бактерії Льодовитого океану і Чорного 

моря, а також про значення мікроорганізмів у геологічних процесах. Був 

репресований сталінським режимом у 1937–1939 роках [257]. 

У своїх історичних розвідках А. М. Топоров звертав увагу на наукову 

діяльність історика І. Забєліна, який будучи позбавленим можливості навчатися 

в університеті через брак коштів, завдяки самоосвіті та наполегливості досяг 

глибоких історичних знань. У 1859 році проводив археологічні розкопки 

скіфських курганів в Катеринославській губернії і на Таманському півострові. 

1871 року за свої наукові праці отримав науковий ступінь доктора російської 

історії, у 1879 році став головою Московського товариства історії та 

старожитностей, а в 1884 році був обраним почесним членом Російської 

Академії наук [108]. 

Звертаючись до революційного руху в Російській імперії А. М. Топоров 

завдяки своїй досконалій пошуковій роботі відтворював маловідомі епізоди з 

життя учасників тих подій, наприклад, В. Фігнер і М. Ашенбренера, які 

належали до політичної організації «Народна воля», за що у 1884 році на так 

званому «Процесі 14-ти» були засуджені Петербурзьким військово-окружним 

судом до смертної кари, яку пізніше В. Фігнер було замінено на безстрокову 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2)
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каторгу. Згодом вона увійшла до партії есерів і не сприйняла Жовтневу 

революцію 1917 року [265]. 

В історичному аспекті привернула увагу А. М. Топорова персоналія 

Д. Лещенка, професора хімії, який 29 листопада 1918 року брав участь у 

відкритті пам’ятника Т. Шевченку в Петрограді і читав вірш «Заповіт» [278]. 

У публіцистичному доробку А. М. Топорова знаходимо біографічне 

дослідження трагічної події з життя М. Горького, який 15 серпня 1891 року в 

селі Кандибіно (Новоодеського району Миколаївської області) захищав жінку 

від звірячого побиття, за що сам був жорстоко побитий і ледве вижив. 

Працюючи над цим матеріалом, А. М. Топоров записав спогади жительки цього 

села, яка була свідком факту, описаного М. Горьким в оповіданні «Вывод» 

[137]. 

До громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова, безперечно, 

слід віднести його значний вплив на нову генерацію журналістів як 

громадського кореспондента редакцій Миколаївських газет. Ось як згадує про 

це у своєму начерку миколаївський журналіст В. А. Карпенко: «Коли в єдиному 

коридорі на другому поверсі невеликого будинку, в якому розташовувалася 

редакція миколаївської молодіжної газети, раптом вибухав гамір, усі знали: дід 

(так неофіційно звали А. М. Топорова його молодші колеги – прим. автора) 

прийшов. Він приносив не лише статті, а й багато ідей, вже на сходах або в 

коридорі розпочинав запеклу суперечку на найнесподіванішу тему – скажімо, 

про футбол, який активно не любив, або про симфонічну музику, яку 

обожнював. Молоді журналісти завжди тягнулися до нього: у цій людині 

вражало все – невичерпна енергія, непереборний полемічний натиск, добре 

поставлений голос, завжди неочікувані повороти думки, відчайдушна 

жестикуляція, багатюща міміка. Здавалося, у цій невисокій рухливій фігурі 

уміщений цілий світ – різноманітний, неспокійний, вируючий, з усіма 

тривогами і радощами. І це в його вісімдесят з лишком років…» [48, с. 112–113].  

Про активну співпрацю А. М. Топорова з журналістами і редакціями 

Миколаївських та інших видань дають наочне уявлення світлини того часу: 
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зустріч А. М. Топорова і С. Титова з колективами редакцій Миколаївських газет 

(додаток П.1), з колективом редакції Бєлгородської газети «Ленінська зміна» 

1962 р. (додаток П.4), зустріч із співробітниками Новосибірської телестудії 

(додаток П.5), зустріч А. М. Топорова разом з батьком космонавта Г. Титова 

С. Титовим і письменником П. Стировим з журналістами газети «Алтайська 

правда» (додаток П.6). У другій половині 60-х років відбулися й інші творчі 

зустрічі. Наприклад, зустріч А. М. Топорова разом з О. Холопцевою, – першою 

жінкою, яка ще 1927 р. висловила бажання полетіти в космос, з колективом 

редакції газети «Південна правда» у січні 1965 р. (додаток П.2)]. Два роки по 

тому, 14 жовтня 1967 р., у тому ж колективі відбулася зустріч з нагоди приїзду 

до А. М. Топорова онуки К. Ціолковського В. Костіної-Ціолковської (додаток 

П.3).  

Варто також відзначити стосунки А. М. Топорова з журналістами, 

письменниками і діячами культури: кореспондентом газети «Радянська освіта» 

В. Стадниченком (додаток П.7), співробітником газети «Ленінська зміна» 

Ю. Чубуковим (додаток П.8), журналістом М. Геллером (додаток П.9).  

У м. Миколаєві налагоджуються ділові та дружні взаємини 

А. М. Топорова з відомими поетами В. Бойченком, Д. Кремінем, В. Пучковим, 

В. Качуріним, Е. Январьовим (додаток П.10), письменником М. Божаткіним 

(додаток П.11), художником А. Антонюком, театральним режисером, 

драматургом, публіцистом і громадським діячем, заслуженим артистом 

Грузинської РСР М. Трояновим (додаток П.11) та іншими діячами культури і 

мистецтва.  

Особливо слід звернути увагу на дружні стосунки А. М. Топорова з 

професором Т. Пересунько, яка пізніше у своїх книгах і статтях називала його 

своїм учителем (додаток Р.1). Він постійно підтримував зв’язки з педагогічною 

спільнотою м. Миколаєва, зокрема брав участь у наукових конференціях з 

проблем педагогіки (додаток Р.2). 

Миколаївський період вирізнявся активними стосунками А. М. Топорова з 

діячами культури, друзями і знайомими. Йдеться, зокрема, про листування з 
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відомими радянськими письменниками, поетами і літераторами 

А. Аграновським, М. Ановим, В. Гоффеншефером (другом А. М. Топорова), 

Ф. Каманіним, Л. Кравець, О. Лавриком, К. Львовою, М. Мілоновим, 

М. Масловим, К. Орєшиним (сином відомого поета П. Орєшина, репресованого 

у 1937 році), Ю. Пермітіним, І. Романовим, М. Твардовським, В. Тендряковим, 

О. Фадєєвим, К. Федіним, К. Чуковським, І. Швецовим, І. Шкапою, 

М. Штаньком, О. Юговим, С. Яковлєвим та іншими [90; 92; 94; 89; 91; 88; 66; 

68]. 

Досліджуючи громадсько-просвітницьку діяльності А. М. Топорова 

важливо звернути увагу на його причетність до шанувальників мови есперанто 

як незамінного і найлегшого засобу міжнародного спілкування людей. 

Знайомство з одним із відомих есперантистів початку ХХ століття священиком 

І. Сєришевим сприяло тому, що А. М. Топоров став пристрасним прихильником 

і популяризатором цієї міжнародної мови, – цей факт його біографії був однією 

з причин звинувачення і ув’язнення 1937 року, оскільки тодішня влада вбачала у 

мові есперанто загрозу радянському устрою. 

Пізніше, вже у 1950-ті роки А. М. Топоров ніяк не міг зрозуміти, чому ця 

мова не користується особливим заступництвом ЦК КПРС і Радянського Уряду, 

чому в СРСР немає жодного друкованого есперантського журналу, жодної 

газети, у той час, як такі видання існували в багатьох країнах соціалістичного 

табору. Провівши ретельний аналіз, він виявив брак відповідної навчальної 

літератури і вирішив написати фундаментальний підручник з мови есперанто.  

Вражає великий обсяг роботи, виконаної А. М. Топоровим під час збору і 

підготовки матеріалів підручника: вивчив академічну працю Е. Дрезена «За 

всеобщим языком» [36], зібрав висловлювання про есперанто – М. Горького, 

Л. Толстого, А. Барбюса, Р. Роллана, А. Луначарського, А. Ейнштейна, 

Л. Щерби, Г. Шухардта, О. Есперсена, А. Мейе, Й. Шлеєра, Б. Куртане, 

О. Ферсмана, В. Обручева, І. Арманда, Є. Бокарева, АН СРСР (постанова 1926 

року) та ін. Через міжбібліотечний абонемент він отримав з Бібліотеки СРСР 

ім. В. І. Леніна всю наявну там літературу про есперанто і досконало засвоїв її. 
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Детально проштудіював новітню літературу, що стосувалася предмету його 

дослідження: статтю Ісая Драверта «Польша – родина эсперанто» (журнал 

«Польша» за 1956 р.); статті Ж. Дале «Эсперанто» (журнал «На защиту мира» за 

1956 р.) та «Путешествие в эсперантиду» (журнал «На защиту мира» за 1957 р.); 

статтю Г. Харабагью «Эсперанто» (журнал «Молодежь мира», 1957, № 8–9). 

Про величезний обсяг підготовчої роботи, виконаної А. М. Топоровим свідчить 

той факт, що він переписав від руки великий російсько-есперантський словник 

І. Ізгура і В. Колчінського (718 сторінок!) [183]. 

Майже закінчивши написання підручника, А. М. Топоров дізнався про 

різко негативні заяви проти есперанто авторитетних на той час письменників 

В. Гафурова й А. Софронова на ІІІ з’їзді письменників СРСР, а пізніше, 1956 

року, К. Паустовського в автобіографічній повісті «Далекие годы» [82]. 

Ознайомившись з їх виступами, А. М. Топоров був вражений відвертим 

невіглаством цих письменників щодо проблеми міжнародної допоміжної мови.  

Розпочавши полеміку з ними, апелюючи до заяви ЮНЕСКО 1954 року 

про необхідність використання есперанто у справі зближення і порозуміння 

народів, він наводив конкретні й вагомі аргументи проти безпідставних вигадок 

про есперанто, а потім написав листа К. Паустовському, в якому докладно 

обґрунтував безглуздість нападок на есперанто [183, c. 374–376].  

Незважаючи на те, що його аргументи залишились не почутими, 

А. М. Топоров продовжував працювати над підручником (загалом майже шість 

років), однак опублікувати цю фундаментальну працю, обсягом майже 500 

сторінок, йому так і не вдалося. Єдиною втіхою залишилося усвідомлення, що 

його зусилля щодо міжнародної допоміжної мови есперанто, були не 

даремними, стало те, що у серпні 1964 на Гаазькому всесвітньому конгресі 

есперантистів радянську делегацію очолював його учень-есперантист Степан 

Павлович Титов. Після повернення з конгресу він написав статтю «Я видел и 

слышал», яка, за спогадами А. М. Топорова стала переконливою відповіддю 

«усім скептикам, які заперечують есперанто як загальнодоступний засіб 

спілкування і взаєморозуміння людей різних континентів» [183, c. 377]. 
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Цінним для дослідження цього аспекту громадсько-просвітницької 

діяльності є епістолярій А. М. Топорова, що розкриває його як есперантиста, – 

листування мовою есперанто з есперантистами Прибалтики, есперантистом 

П. Васильченком, письменником І. Сергєєвим, деканом фізико-математичного 

факультету Омського педінституту В. Куликовим, учителем-есперантистом 

А. Роговим, В. Сєришевою та І. Сєришевим (Австралія), з редакцією журналу 

«Нунтемпа Булгария» [93].  

Про значний внесок А. М. Топорова у громадсько-просвітницьку 

діяльність в Україні свідчить нагородження його Почесною Грамотою Президії 

Верховної Ради Української РСР за значні заслуги у розвитку радянської 

літератури і в зв’язку з дев’яносторіччям з дня народження (додаток С.1, С.2).  

Аналіз архівних документів, мемуарів, публікацій та епістолярію 

А. М. Топорова [2; 9; 10; 24; 34; 35; 56; 74]. дає підстави узагальнено 

представити основні напрями його громадсько-просвітницької діяльності в 

Україні у 1948–1984 рр. (табл. 3.2).  

Відповідно до даних таблиці 3.2 у громадсько-просвітницькій діяльності 

А. М. Топорова спостерігається виразна простеженість двох напрямів, кожен з 

яких розкривається в історичному контексті на тлі суспільно-політичних і 

культурно-педагогічних тенденцій, а також відображає біографічні етапи 

персоналії А. М. Топорова. Таким чином до першого напряму включено 

громадсько-просвітницьку діяльність в Україні, зокрема, у м. Миколаєві: участь 

у громадській роботі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки 

імені Олексія Гмирьова, Миколаївського обласного краєзнавчого музею і 

товариства охорони пам’яток історії та культури. Другий напрям охоплює  

просвітницько-публіцистичну діяльність А. М. Топорова: публікації з проблем 

читання та бібліотечної справи, з розвитку музейної справи, з проблем 

збереження пам’яток героям історичного минулого України, Миколаївщини; 

публікації з проблем популяризації класичної і сучасної музики, з розвитку 

театрального мистецтва, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва та 

мови есперанто.  
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Таблиця 3.2 

Напрями та зміст громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова  

в Україні (1948–1984 рр.) 

 

№ 

з/п 

Напрями Зміст 

1. Громадська, 

просвітниць

ка діяльність  

 

 Робота на громадських засадах як члена ради 

Миколаївської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені О. Гмирьова (домігся отримання нового 

приміщення, підвищення ефективності використання 

бібліотечних фондів) 

 Організаторська робота як члена громадської ради 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею 

 Членство і громадська робота у товаристві охорони 

пам’яток історії та культури 

2. Публіцистич

на діяльність 
 Публікації з проблем читання, книговидавничої, 

книготоргової та бібліотечної справи: з історії поліграфії 

і книжкової торгівлі, з проблем вивчення потреб читачів, 

читання для самоосвіти, з історії бібліотек, забезпечення 

шкіл і бібліотек дитячою книгою, голосних публічних 

читань у бібліотечній роботі 

  Публікації з розвитку музейної справи; 

 Публікації з проблем історії Миколаївщини, 

збереження пам’яток героям історичного минулого 

України, діячам науки і культури Миколаївщини; 

 Публікації з проблем пропаганди класичної і сучасної 

музики, аналізу творчості відомих музикантів, 

композиторів, музичних педагогів, історичних 

персоналій відомих композиторів і музикантів, з 

розвитку самодіяльних музичних колективів; 

 Публікації з аналізом розвитку театрального мистецтва, 

аматорських театральних колективів; 

  Публікації, пов’язані з розвитком образотворчого і 

декоративно-ужиткового мистецтва; 

діяльність з поширення мови есперанто як засобу 

міжнародного спілкування. 
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3.3. Актуалізація педагогічних ідей та просвітницької діяльності 

А. М. Топорова в контексті реформування сучасної української освіти 

 

Реформування системи загальної середньої освіти в Україні зумовлює 

необхідність суттєвих змін процесу, змісту і методів підготовки педагогів, що 

зумовлено місією нової української школи – допомогти розкрити та розвинути 

здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між 

учителем, учнем і батьками. У концепції Нової української школи, розробленої 

Міністерством освіти і науки України, зазначено, що основним підходом у 

діяльності нової школи має стати педагогіка партнерства, зміст якої 

розкривається в таких принципах, як «повага до особистості, доброзичливість і 

позитивне ставлення, довіра у відносинах, діалог – взаємодія – взаємоповага, 

розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за 

нього, горизонтальність зв’язків), принципи соціального партнерства (рівність 

сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання 

домовленостей). Відповідно до такого бачення змінюється і роль учителя, який 

має бути не лише «наставником і джерелом знань, а коучем, фасилітатором, 

тьютором, модератором в індивідуальній освітній траєкторії дитини» [79, с. 14, 

16].  

Згідно з наведеною концепцією процес реформування та оптимізації 

змісту середньої освіти має ґрунтуватися на новітніх досягненнях педагогічної 

науки, не залишаючи поза увагою кращі педагогічні ідеї відомих українських 

педагогів, до яких, безперечно, належить А. М. Топоров. Його унікальна 

педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність має непересічне 

значення для сучасної української педагогічної практики, потребує подальшого 

вивчення, розповсюдження і впровадження. Йдеться, передовсім, про широкий 

спектр педагогічних ідей, як от: принципи «дитиноцентризму», особистісно-

орієнтованого, гуманістичного підходу у навчанні і вихованні дітей, 

встановлення з ними стосунків духовної єдності, взаємної довіри і поваги. 

запровадження інтегрованого підходу у навчально-виховному процесі, 
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здійснення комплексного впливу на розвиток дитини, забезпечення 

оптимального поєднання навчання і праці, що є природною умовою для 

повноцінного розвитку дітей, формування трудових навичок і виховання 

моральних якостей на основі таких важливих педагогічних принципів, як 

добровільність, усвідомленість з урахуванням індивідуально-психологічних та 

вікових особливостей кожного учня, а також умов і взаємин в його сім’ї.  

В означеному контексті відродження педагогічних ідей і громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова відбувалося двома основними 

напрямами. Перший – передбачав висвітлення його педагогічної спадщини та 

громадсько-просвітницької діяльності в публікаціях наукового, науково-

методичного, довідково-бібліографічного та просвітницького характеру, 

популяризацію його книг і статей відповідної тематики, присвоєння його імені 

закладам освіти і культури, встановлення пам’ятних дощок, проведення 

присвячених йому ювілейних та інших масових заходів, тощо.  

Другий напрям – полягав у впровадженні педагогічних ідей та громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова у навчально-виховний процес 

закладів освіти шляхом їх використання у викладанні мови і літератури, 

зокрема, у навчанні дітей читанню у початкових класах, написанні творів за 

методом спостереження, в організації системи позакласної та позашкільної 

роботи гуртків дитячої творчості та клубів за інтересами тощо. Важливим 

напрямом відродження педагогічних ідей А. М. Топорова є їх упровадження в 

систему післядипломної підготовки та вдосконалення вчителів початкових 

класів, викладачів мови і літератури, музики, а також бібліотекарів, 

культурологів, музейних працівників тощо. 

Вартою уваги є методика проведення А. М. Топоровим голосних читань і 

обговорень творів художньої літератури, яка може бути використана в системі 

освіти дорослих. Значні можливості мають педагогічні ідеї А. М. Топорова у 

сімейному вихованні дітей і молоді, зокрема, щодо відродження традиції 

голосних читань. Зважаючи на широкі можливості голосних читань і 

використання засобів мистецтва, які пропагував А. М. Топоров, важливим є їх 
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застосування у системі інклюзивної освіти. Педагогічні ідеї, зміст та напрями 

громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова можуть бути використані 

при написанні кваліфікаційних робіт, створенні нових підручників і посібників з 

історії педагогіки, філософії освіти, історії української культури та інших 

суміжних дисциплін, а також можуть бути використанні у викладанні 

відповідних навчальних курсів у закладах вищої освіти. Перспективним є 

використання педагогічної спадщини А. М. Топорова в системі художньо-

естетичного розвитку учнів шкіл естетичного виховання. 

З огляду на завдання, означені в концепції Нової української школи, 

заслуговують на увагу такі педагогічні ідеї А. М. Топорова, як от: реалізація 

системи художньо-естетичного виховання в школі, розвиток художніх 

здібностей та естетичного смаку школярів, прищеплення любові та поваги до 

людей, природи і навколишнього світу на основі поєднання навчання з 

мистецтвом; досягнення балансу масовості та індивідуалізації педагогічного 

процесу, завдяки чому всі діти школи беруть участь у художньо-творчій 

діяльності, одночасно кожній дитині надається можливість реалізувати свою 

творчу обдарованість у певному виді мистецтва; впровадження 

індивідуалізованого навчання талановитих і обдарованих дітей за окремою 

програмою, що надає можливості опановувати навчальний матеріал поза 

межами існуючої навчальної програми; створення педагогічного середовища, 

завдяки якому навчання доповнюється цікавою і насиченою позакласною 

роботою. 

Дослідження, проведені в межах першого з означених напрямів, 

дозволяють стверджувати, що значну роботу щодо відродження і популяризації 

педагогічних та громадсько-просвітницьких ідей А. М. Топорова здійснено 

завдяки зусиллям його сина Г. Топорова та внука І. Топорова.  

Так, Г. Топоров (1920–1993 рр.), дитинство якого пройшло в комуні 

«Майское утро», систематизував та відновив багато архівних документів 

А. М. Топорова, займався популяризацією педагогічної спадщини та 

громадсько-просвітницької діяльності після смерті батька. В 1991 р. підготував 
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рукопис книги «О чем рассказал архив», частина якої була опублікована вже 

після смерті автора в журналі «Сибирские огни» [307; 308], а пізніше окремим 

виданням у Миколаєві [309] і Бєлгороді [306]. У цій повісті Г. Топоров 

висвітлив маловідомі на той час факти з життя батька, що стосувалися його 

засудження, відбування покарання в гулагівських таборах і на засланні, розкрив 

його незламну волю і мужність, громадянську позицію і роль у відбудові 

зруйнованого скульптурного комплексу І. Айвазовського у Феодосії. Окремі 

аспекти педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності, а також життя 

А. М. Топорова були висвітлені в багатьох статтях Г. Топорова, які вийшли 

друком вже після смерті самого автора: «Из дневника Германа Топорова», «В 

поле его тяготения», «Великий просветитель. Легенда о скрипке Амати», 

«Повесть об отце», «Сейте разумное, доброе, вечное: к 100-летию со дня 

рождения А. М. Топорова», «Легенда о добром гении», «Согретые дружбой», 

«Сын за отца», «Несостоявшаяся встреча», «Сталинские «академии»: какие 

бывают «счастья» [40; 304; 305; 310–316]. 

Справу відродження педагогічної спадщини і громадсько-просвітницької 

діяльності А. М. Топорова значною мірою продовжив його внук І. Топоров, 

який систематизував архів свого діда, здійснив переведення в електронний 

формат його рукописів, безоплатно передав багато оригіналів і копій 

документів, листування і особистих речей А. М. Топорова Державному архіву 

Миколаївської області, Миколаївському краєзнавчому музею, Миколаївській 

обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. Гмирьова, багатьом іншим 

архівним, музейним, бібліотечним і культурно-освітнім закладам. 

І. Топоров здійснив значний обсяг роботи з редагування та підготовки до 

друку п’ятого і шостого видань книги А. М. Топорова «Крестьяне о писателях» 

[188; 189], двох видань книги А. М. Топорова «Мозаика: из жизни писателей, 

художников, композиторов, артистов, ученых», яка не публікувалася 

раніше [201; 202], книг «Интересное это занятие – жить на земле! : 

воспоминания» [183] та «Воспоминания, статьи, письма» [166] також 

опублікованих уперше.  
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Відродженню педагогічної спадщини і громадсько-просвітницької 

діяльності А. М. Топорова сприяли посмертні публікації статей та уривків із 

його книг (загалом понад п’ятдесяти публікацій в українських та російських 

книгах і періодичних виданнях), які вийшли друком завдяки редакційним та 

організаторським зусиллям І. Топорова. Серед них слід назвати «Однажды и на 

всю жизнь : записки сельского учителя» [214], уривки з книги «Я – из Стойла» 

[185; 228–233], неопубліковані глави з книги «Крестьяне о писателях» [176; 177; 

220; 209; 53; 190], уривки з книги «Мозаика : из жизни писателей, художников, 

композиторов, артистов, ученых» [152–154; 169; 193–200; 203–205; 236–239], 

статтю з методики навчання «Как я учил писать школьников сочинения по 

методу наблюдений» [186], автобіографічні спогади та листування 

А. М. Топорова [151; 155; 156; 160–165; 167; 172; 178–180; 184; 191; 206; 215; 

217; 226; 233;234; 266; 303] та інші.  

І. Топоров популяризував педагогічні ідеї та громадсько-просвітницьку 

діяльність А. М. Топорова у своїй книзі «Адриан Топоров. Воспоминания о 

деде» [321], у понад п’ятдесяти статтях, надрукованих у наукових збірниках і 

періодичних виданнях України та країн СНД, із яких особливу увагу слід 

звернути на такі, як «Миколаївський Солженіцин» [329], «Адриан Топоров – 

народный учитель» [320], «Школа без искусств – мертвый дом»: о принципах 

воспитания творческого начала учащихся в педагогической концепции 

А. М. Топорова» [328], «Мой мудрый наставник» [322], «Традиции 

просветительства в России. Л. П. Ешин и И. Н. Серышев – первые наставники 

А. М. Топорова на стезе просветительства» [323], «Традиции просветительства в 

России на примере деятельности А. М. Топорова и Л. П. Ешина» [327]. 

«Пушкин в жизни и творчестве николаевского писателя и просветителя 

А. М. Топорова» [319], «Крестьяне о писателях» [325], «Мозаика» из жизни 

замечательных людей» [318] та ін. 

Варто звернути увагу на значну роботу І. Топорова з відродження 

педагогічної спадщини і досвіду громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова під час зустрічей з учнівською молоддю та громадськістю 
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Миколаєва й інших міст України [98] на Топоровських читаннях, а також 

завдяки тісним зв’язкам з архівними і музейними установами в Україні, 

Інститутом світової літератури ім. О. М. Горького Російської академії наук, 

Будинком Російського Зарубіжжя імені Олександра Солженіцина, Сахаровським 

центром, іншими музейними, науковими, культурними та архівними 

установами.  

У дискурсі відродження педагогічних ідей та громадсько-просвітницької 

діяльності А. М. Топорова вагоме значення має створений І. Топоровим сайт 

«Літератори Топорови: Адріан, Герман, Ігор» [71], контент якого містить 

інформацію про основні події життєвого шляху А. М. Топорова, його 

педагогічну спадщину та громадсько-просвітницьку діяльність, книги, статті, 

новини, сучасні заходи з відродження його педагогічних ідей і досвіду 

громадсько-просвітницької діяльності, присвячені йому фонди та експозиції 

музеїв і бібліотек, пам’ятки, пов’язані з його іменем, відповідні фото, відео- та 

аудіо- матеріали тощо.  

Відродженню та розповсюдженню педагогічних ідей та громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова після його смерті значною мірою 

сприяли наукові роботи таких авторів, як І. Акімова [2], М. Богданович [4], 

В. Бочковська [7; 8], Ву Ньйо [15]. А. Герасимова [16], О. Горянін [21], 

О. Гречихін [22], Є. Добренко [32], В. Зябкін [38], І. Корман [201], М. Корнієнко 

[50], П. Костенков [51], І. Кузнецов [56], Ю. Мелентьєва [76], Є. Ореховська 

[80], В. Петренко [85], І. Плеханова [96], Л. Степаненко [103], І. Троцюк [332], 

М. Фаршатова [334], Б. Черних [340], В. Шкварець [343].  

Особливу роль у даному контексті відіграв культурно-просвітницький 

проект «Топоровські читання», ініційований Миколаївською обласною 

універсальною науковою бібліотекою ім. О. Гмирьова за підтримки управління 

культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації та у 

співпраці із закладами освіти і культури, громадськими організаціями, 

літературними об’єднаннями та творчими спілками.  



246 

 

Головна мета проекту полягала у більш глибокому вивченні життя знаного 

педагога, громадського діяча, письменника, публіциста, музиканта і 

есперантиста, а також на прикладі його педагогічних ідей та громадсько-

просвітницької діяльності сприяння відродженню просвітництва як основи 

формування духовно-моральних цінностей у суспільстві, приверненню уваги 

громадськості до проблем читання, формування у молоді інтересу до книги та 

підвищенню рівня гуманітарної просвіти населення Миколаївщини. Своєрідним 

поштовхом для започаткування нового культурно-просвітницького проекту став 

тематичний вечір «Людина, яка пізнала щастя бути Вчителем», який пройшов 6 

вересня 2006 р. в приміщенні Миколаївської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Гмирьова до 115-річчя від дня народження А. М. Топорова. 

Перший захід проекту відбувся 15 квітня 2010 р., всі наступні – 

присвячені історії літератури та просвітницьким традиціям області, організації 

інноваційних проектів на території Миколаївщини, які включали обговорення 

ролі педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова у вихованні майбутнього покоління, вивчення впливу різних 

видів мистецтва на духовний розвиток людини, презентацію нових 

просвітницьких Інтернет-проектів, краєзнавчих та історичних досліджень з 

життя видатних українських літераторів, життя і творчість яких пов’язані з 

Миколаєвом та ін. 

Другі Топоровські читання відбулися 25 жовтня 2011 р. і були присвячені 

120-річному ювілею А. М. Топорова. Продовженням проголошеного проекту 

стало щорічне проведення Топоровських читань у 2012 – 2016 рр., в роботі яких 

традиційно брали участь науковці, діячі освіти, культури і мистецтва, 

представники громадських організацій, учнівська і студентська молодь. У різні 

роки учасниками Читань були письменники Б. Аров, І. Федоров, Л. Костюк, 

О. Умеренков, В. Качурін (голова Миколаївського відділення національної 

спілки письменників України), А. Маляров, В. Фальов, поети з найстарішого 

літературного об’єднання Миколаївщини «Стапель» та літературного 

об’єднання «Рефлектор» – М. Жеріхіна, Л. Колосова, Т. Шевченко, народний 
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художник України, член Національної спілки художників України, лауреат 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка та премії ім. В. Стуса А. Антонюк, 

кандидати філологічних наук Т. Кремінь; Є. Мірошниченко, Л. Щетініна, 

В. Мітіна, вчитель З. Шаталова, режисер обласного телебачення В. Кірчев, 

композитори, співаки і артисти О. Сичов (заслужений артист України), В. Файда 

та ін. Почесним гостем читань традиційно був онук А. М. Топорова – 

І. Топоров. Ведучим цих заходів був науковець, літературний критик і публіцист 

Є. Мірошниченко. 

Учасникам Читань були запропоновані книжкові виставки: 

«А. М. Топоров – педагог, письменник, публіцист» (з творчого доробку та 

літератури про А. М. Топорова); «Людина, яка пізнала щастя бути Вчителем», 

«Фотолітопис життя та діяльності А. М. Топорова» (літературні матеріали, 

епістолярна спадщина, спогади про життя, педагогічну та громадсько-

просвітницьку діяльність А. М. Топорова); «Книги відмічають ювілей», «Дари 

безцінні», «Фотолітопис життя А. М. Топорова», «Ім’я А. М. Топорова в історії 

краю» (фотоматеріали, книги і рукописи з автографами від А. М. Топорова та 

дарчими написами Адріану Митрофановичу від відомих літераторів, 

публіцистів, письменників, матеріали українських, російських, місцевих 

періодичних видань та книг за останні 50 років, а також художні твори про 

життя та діяльність А. М. Топорова).  

Під час зустрічей демонструвався документальний фільм «Незримый 

пассажир», присвячений А. М. Топорову, що був знятий за сценарієм 

журналіста Б. Арова та поета Е. Январьова у 1965 році. Тривалий час стрічка 

зберігалася в архіві Київської студії документальних фільмів, але завдяки 

пошуковій діяльності голови Миколаївської міської громадської організації 

З. Шаталової та завідувача Миколаївської міської фільмотеки В. Кірчева цей 

фільм став доступний миколаївським глядачам. Матеріали Читань широко 

висвітлювалися у місцевій пресі [20; 41–43; 47; 78; 84; 102; 326; 344]. 

За матеріалами «Топоровських читань» 2010–2016 рр. співробітниками 

Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова був 
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підготовлений збірник [330], до якого увійшли тексти найбільш яскравих 

виступів. Перш за все, варто звернути увагу на доповіді І. Топорова «Тяга к 

прекрасному как основа просветительской деятельности Адриана Топорова» і 

«Большой террор» и его влияние на жизнь и творчество Адриана Топорова», в 

яких він розкрив значення Топоровських читань у справі збереження і 

відродження педагогічної і просвітницької спадщини А. М. Топорова для 

Миколаївщини і України, підкреслив, що його дід, проводячи уроки з учнями в 

школі та голосні читання для селян комуни «Майское утро», «читав і 

обговорював з ними твори М. Гоголя, Т. Шевченка, І. Бабеля та багатьох інших 

українських авторів», «включав до репертуару хору і оркестру українські 

народні мелодії», «одним із перших у своїх публіцистичних дослідженнях 

розкрив роль таких, нині знаменитих миколаївців, як М. Аркас, З. Аркас, 

М. Каразін, Г. Ге та інших «експлуататорів трудового народу», про яких в СРСР 

говорити було не прийнято. При тому робив це, коли з нього не було знято 

клеймо «ворога народу». І. Топоров нагадав, що «завдяки йому (А. М. Топорову 

– прим. автора) у свій час були збережені для миколаївців народна хорова 

капела при Чорноморському суднобудівному заводі, музична майстерня 

республіканського клавішного фонду, імена наших чудових земляків Г. Ге, 

З. Аркаса, віолончеліста Й. Карбульки і багатьох інших» [324, с. 8].  

І. Топоров звернув особливу увагу на громадську діяльність 

А. М. Топорова як одного з ініціаторів «присудження найвищої літературної 

нагороди країни О. Солженіцину, низько вклоняючись письменникові за 

розвінчання культу особи Сталіна». Крім того, він нагадав учасникам, що 

А. М. Топоров мав дружні стосунки з миколаївськими поетами лауреатом 

Всеукраїнської літературної премії ім. Павла Тичини В. Бойченком і лауреатом 

Державної премії України імені Т. Г. Шевченка Д. Кремінем, лауреатом 

Державної премії України імені Тараса Шевченка Народним художником 

України А. Антонюком, допомагаючи «порадами особливого плану (як людина, 

що тривалий час була під підозрою у Радянської влади)» [317, с. 55]. 
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У доповіді професора Т. Креміня було висвітлено значення педагогічних 

ідей самоосвіти у становленні А. М. Топорова як вчителя, особливо поглядів 

Ч. Дарвіна, М. Костомарова, В. Ключевського, І. Мечникова, І. Пирогова, 

Ф. Бекона, Й. Песталоцці, К. Ушинського, Я. А. Коменського, Д. Локка, Ж.-

Ж. Руссо, М. Монтессорі, О. Потебні, Ф. Буслаєва, Д. Овсянико-Куликовського, 

які «дозволили йому віртуозно орієнтуватися в питаннях культури та мистецтва, 

мовознавства і педагогіки, науки і техніки» [52, с. 20]. Т. Кремінь також звернув 

увагу на громадсько-просвітницьку діяльність А. М. Топорова, який «не оминав 

жодної літературної події. Зокрема, у 1968 р. він брав участь у роботі 

Всесоюзного фестивалю молодих поетів, що вперше відбувся в Миколаєві. Там 

виступали «живі класики» радянської літератури – В. Соколов, Д. Павличко, 

С. Крижанівський, Б. Нечерда, А. Поперечний, а також всесоюзний улюбленець 

Михайло Луконін. …. А. Топоров докладав зусиль і до утворення в області 

Спілки письменників України, членом якої він став тільки у 1980 р. Важливо й 

те, що його стараннями Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. О. Гмирьова отримала нове приміщення. … Ці та багато інших великих 

справ унікальної людини підтверджують факт титанічної праці відомого 

миколаївця А. М. Топорова, вивчення біографії якого ще мусить стати основою 

до майбутніх наукових досліджень» [52, с. 21].  

Кандидат філологічних наук, доцент Є. Мірошниченко, виступаючи на 

Топоровських читаннях, проаналізував роль педагогічної та громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова, зокрема, голосних читань і 

обговорень творів художньої літератури з селянами комуни «Майское утро» у 

вихованні естетичного смаку читачів: «Читки показали повну неспроможність 

будь-яких міркувань щодо «дикості» мужика, нездатності народу зрозуміти й 

оцінити прекрасне у мистецтві. Селяни «стримуючи подих» слухали вірші та 

прозу, давали розумне, самобутнє тлумачення «Капитанской дочке», «Слепому 

музыканту», «Горю от ума», поемі «Кому на Руси жить хорошо». У комуні було 

прочитано багато шедеврів російської, світової класики, обговорювалися твори 

письменників-сучасників І. Бабеля, О. Блока, К. Треньова, А. Серафимовича, 
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С. Єсеніна» [77, с. 65–66]. У підсумку Є. Мірошниченко підкреслив 

багатогранність таланту А. М. Топорова: «Багато хто вважав його земляком, 

краєзнавці цінували Топорова як великого знавця історії Прибужжя, члени 

товариства любителів книги шанували Адріана Митрофановича за пристрасну 

віру в силу друкованого слова, читання; викладачі вишів зверталися за 

свідченнями як до активного учасника літературного життя 20–30-х років. Він 

грав на скрипці в народному філармонійному ансамблі, був старійшиною 

місцевих організацій письменників і журналістів, гордістю Миколаєва [77, 

с. 69]. 

Змістовними з точки зору відродження педагогічних і просвітницьких ідей 

А. М. Топорова слід назвати матеріали доповіді О. Петренко, кандидата 

мистецтвознавства, доцента Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського, яка докладно висвітлила його просвітницьку діяльність 

як вагомий внесок у розвиток культурного контексту м. Миколаєва, у 

«становлення музичного професіоналізму в місті, у розквіт музичного 

просвітительства і концертно-гастрольного життя» [86, с. 34]. … «Він був 

постійним дописувачем у місцевій газетній пресі. Його рецензії та есе про події 

музичного життя міста були цікавими, повчальними і пізнавальними. У змісті 

статей відчувався глибокий знавець музики і доброзичливий шанувальник її 

виконавців» [86, с. 37]. 

Варто підкреслити, що в доповіді автора даної дисертації на Топоровських 

читаннях (Кущова Т. О. «Багатогранність А. М. Топорова – педагога, 

просвітителя, письменника») висловлювалися важливі думки щодо відродження 

педагогічних ідей та громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова, 

зокрема, відображення його оригінальних педагогічних методик, принципів 

трудового виховання в школі, активного використання в рамках навчального 

процесу найвищих досягнень культури тощо в працях та епістолярії таких діячів 

педагогіки, культури та літератури, як М. Горький, А. Колесник, Ш. Вядро, 

І. Іванова, В. Карпенко, А. Аграновський, О. Кураса, М. Мельник, 

Т. Пересунько, В. Подольський, С. Рассадін, І. Стариков та ін. [59, с. 50]. Не 
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випадково А. М. Топорова називали одним із останніх лицарів культури ХХ 

століття, а також «миколаївським Солженіциним» – за певну схожість долі, 

гулагівське минуле, незламну мужність і безсумнівний літературний дар.  

На нашу думку, А. М. Топоров, будучи одним із провідників освіти і 

наставником молоді, усі свої сили, весь талант віддавав просвітницькій 

діяльності, основними завданнями якої були: ліквідація функціональної 

неписьменності населення, підвищення престижу читання, прищеплення 

навичок глибоко розуміти і відчувати прочитане, які є актуальними і гідними 

упровадження в нинішній реформі освіти в Україні (звичайно, з певними 

корегуваннями згідно особливостей і вимог часу).  

З матеріалами про життя і творчу діяльність А. М. Топорова у фонді 

Миколаївскої ОУНБ ім. О. Гмирьова ознайомила у своїй доповіді 

М. Тасинкевич [330]. 

Варті уваги спогади миколаївського журналіста В. Фальова про 

співробітництво з А. М. Топоровим: «Він розповідав по місцевому радіо і 

телебаченню про Олександра Степановича Піотровського, Олександра 

Сергійовича Пушкіна, Тараса Григоровича Шевченка, про акторів театрів та 

авторів драматургічних творів, про музику і її виконавців. І кожен його виступ, 

кожна публікація були зернятками добра і світла, що проростають у відповідь 

добром і пам’яттю в серцях його читачів». В. Фальов був одним із небагатьох, 

хто відвідав А. М. Топорова в останні дні його життя: «Ми сиділи в лікарняному 

дворику за столом, куди медсестра допомогла йому вийти, подихати свіжим 

повітрям. … Мені на все життя запам'яталися його слова: «Мені б ще півроку, 

хоча б три місяці, щоб закінчити рукопис». Він продовжував і в лікарні пошук 

нових фактів, імен, прикладів для чергової книги» [333, с. 15–16].  

Заходи з відродження педагогічної спадщини та громадсько- 

просвітницької діяльності А. М. Топорова проводилися і в інших бібліотеках 

Миколаєва ти Миколаївської області. Так, у квітні 2016 р. науково-педагогічна 

бібліотека міста Миколаєва в рамках свого проекту «А. М. Топоров – 

Просвітитель, Педагог, Особистість» провела літературний бенефіс книг 
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А. М. Топорова з показом створеного в бібліотеці відеофільму «А. М. Топоров – 

невтомний просвітитель» [1]. 

Подібний проект («Топоровські читання») з відродження педагогічної 

спадщини і просвітницьких ідей А. М. Топорова був започаткований 

Бєлгородською державною універсальною науковою бібліотекою 25 листопада 

2009 року. Учасниками Перших Топоровських читань були місцеві науковці, 

вчителі, письменники, бібліотечні та музейні фахівці, студенти, школярі, жителі 

міста Бєлгорода і області, почесним гостем був І. Топоров, який у своїй доповіді 

висвітлив різні аспекти педагогічної та просвітницької діяльності 

А. М. Топорова. До учасників Читань з письмовим вітанням звернувся 

журналіст і громадський діяч М. Ігрунов, який своїми публікаціями сприяв 

відродженню педагогічних ідей та громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова і фактично повернув сучасному поколінню його ім’я і творчість. 

Спогадами про своє співробітництво з Адріаном Митрофановичем на теренах 

просвітницької діяльності поділився відомий бєлгородський краєзнавець 

Б. Осиков. Директор Бєлгородського літературного музею М. Буханцова 

ознайомила з документами з особистого архіву А. М. Топорова, які зберігаються 

в музейній колекції. В рамках програми також обговорювалися питання 

соціального феномена просвітництва [331].  

На Других Топоровських читаннях (9–20 листопада 2011 р.) у 

м. Бєлгороді, присвячених 120-річному ювілею А. М. Топорова, було 

продовжено ознайомлення широкої громадськості з педагогічною спадщиною та 

громадсько-просвітницькою діяльністю А. М. Топорова. Учасникам була 

презентована книга Г. Топорова «Миколаївський Солженіцин, або про що 

розповів архів», були представлені доповіді, що висвітлювали різні аспекти 

життя, педагогічних ідей та громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова: «Традиції просвітництва в Росії і перші наставники 

А. М. Топорова» (І. Топоров); «Просвітницькі ідеї А. М. Топорова на Алтаї» 

(Т. Попадич); «Маловідомі факти з життя А. М. Топорова» (Б. Осиков); «Аналіз 

ставлення комунарів «Майского утра» до російських письменників Срібного 
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століття – за матеріалами книги А. М. Топорова «Крестьяне о писателях» 

(С. Прохоров) [14].  

Треті та Четверті Топоровські читання на Бєлгородщині продовжили 

започатковану традицію дослідження ролі педагогічної спадщини та 

громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова у відродженні 

просвітництва як основи формування зрілого громадянського і солідарного 

суспільства. У цьому сенсі ставилося завдання розширити коло учасників і 

тематику доповідей щодо культурної спадщини Бєлгородської області та 

видатних земляків [331].  

П’яті Топоровські читання в Бєлгороді відбулися 21 вересня 2016 р. і були 

приурочені 125-річчю від дня народження видатного педагога і просвітителя. 

Відкрив читання І. Топоров, який виступив з доповіддю «Интересное это 

занятие – жить на Земле!», в якій розкрив основні педагогічні ідеї 

А. М. Топорова та його головну громадсько-просвітницьку місію. Дану тему 

висвітлювали у своїх виступах та дискусіях інші учасники – науковці, 

працівники освіти і культури [12]. 

20 червня 2018 р. на базі бібліотеки імені М. І. Рижкова, музею-

заповідника «Прохоровское поле» відбулися шості Топоровські читання на 

Бєлгородщині, присвячені 75-річчю Курської битви і танкової битви під 

Прохорівкою. У Читаннях брали участь фахівці муніципальних та шкільних 

бібліотек, члени Бєлгородської колегії бібліотечного співробітництва і розвитку, 

представники бібліотеки М. І. Рижкова, музею-заповідника «Прохоровское 

поле», І. Топоров представив документи з сімейного архіву, глави з мемуарів 

А. М. Топорова «Интересное это занятие – жить на земле!: воспоминания», 

глави з книги Г. А. Топорова «О чем рассказал архив», що відображали внесок 

сім'ї А. М. Топорова в Перемогу над фашистською Німеччиною [342]. 

Топоровські читання проводилися і в інших бібліотеках Бєлгородської 

області, наприклад, у Пєсчанській сільській бібліотеці Старооскольського 

району, завідувачка якої Л. Помельнікова завдяки тривалому листуванню з 

А. М. Топоровим зібрала значний обсяг матеріалів про його педагогічну 
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спадщину та громадсько-просвітницьку діяльність і презентувала їх учасникам, 

серед яких були працівники культури, краєзнавці, педагоги і літератори не лише 

з Бєлгородської області, а й з інших регіонів Росії та України [6]. 

Відродженню педагогічних ідей А. М. Топорова щодо голосних читань 

безумовно сприяла Всеукраїнська ініціатива «Додай читання», започаткована в 

2013 році відомою українською дитячою письменницею Є. Пірог (Гладковою). 

Метою цього громадського руху було створення середовища, зорієнтованого на 

активізацію дитячого читання та співтворчості дітей і дорослих, зокрема 

влаштування мережі «книжкових шпаківень» – малих бібліотечок з дитячими 

книжками і журналами у вільному доступі для читання в громадських місцях 

(було створено понад 120 таких вільних бібліотечок у різних містах, передано 

понад 6 тис. книг) [13]. Продовженням ініціативи «Додай читання» став 

родинний марафон «Тату, почитай!», спрямований на розвиток сімейного 

читання, підсумками якого стали проведені читання в 11 містах і видання збірки 

віршів для родини [73]. 

Педагогічним ідеям та громадсько-просвітницькій діяльності 

А. М. Топорова були присвячені голосні читання й інші заходи у бібліотеках 

Миколаївщини та інших областей України. Так, у вересні 2016 року в 

Нововасилівській сільській бібліотеці Снігурівського району Миколаївської 

області з учнями старших класів було проведено відео-урок «Вчитель з великої 

букви», під час якого учасникам були представлені цікаві фото- та відео 

документи про життя, педагогічну та громадсько-просвітницьку діяльність 

А. М. Топорова [11]. 

Ідея А. М. Топорова щодо голосних читань певною мірою була 

реалізована в Дніпрорудненській міській бібліотеці сімейного читання 

(Запорізька область). У квітні 2017 року тут було проведено цікавий захід для 

учнів молодших класів місцевої школи «Голосні читання під різнокольоровими 

парасольками», під час якого працівники бібліотеки читали дітям «уривок з 

книги Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди в Лісовій школі» [19].  

http://vsimrii.in.ua/2015-01-27-19-39-52/2015-10-26-10-12-21
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Систематичні щоквартальні голосні читання для читачів молодшого 

шкільного віку проводилися в Борівській публічно-шкільній бібліотеці 

Рокитнівського району Рівненської області. Бібліотекар відбирав літературу для 

читання, переважно казки та оповідання, читання проходили у вигляді 

конкурсу: учасники голосно читали улюблені твори, потім брали участь у 

обговоренні прочитаного, а кращі читці отримували нагороди. У такий спосіб у 

дітей покращувалася техніка читання, розвивалися мовленнєві навички, 

мислення, уява, художньо-естетичний смак, – саме такі педагогічні завдання у 

свій час ставив і досягав А. М. Топоров, проводячи на уроках голосні читання в 

школі комуни «Майское утро» [18].  

Щотижневі голосні читання для дітей початкових класів проводилися в 

бібліотеці-філії села Гаї Нижні Дрогобицького району Львівської області. 

Наприклад, 28 квітня 2015 р. відбулися читання книжки «Казки дідуся Гурама», 

після яких діти ділилися особистими враженнями від прочитаного [17].  

Голосні читання проводилися і в інших селах цього району, наприклад, 

20 березня 2015 р. у Верхньогаївській школі такий захід відбувся для учнів 1–6 

класів: «спільно з бібліотекарем діти прочитали і обговорили дитячі твори 

«Видавництва Старого Лева». Продовжилося свято літературними іграми «Все 

бачу», «Спіймав-відповів», «Лови риму». … Девізом проведення Дня читання у 

верхньогаївських школярів стали слова «Хто багато читає, той багато знає» [30].  

26 лютого 2018 р. у бібліотеці-філії села Опака пройшов день дитячого 

читання, під час якого «юні користувачі бібліотеки брали участь у цікавих 

заходах, пов’язаних із книгою: подорож сторінками улюблених казок для учнів 

3–4 класів, хвилинки-цікавинки «Літературні постаті» для учнів 5–6 класів та 

літературний диліжанс для учнів 7–8 класів. Діти з цікавістю відгадували 

улюблених героїв та улюблені твори, декламували вірші, ділились враженнями 

від прочитаних книг» [28].  

20 березня 2018 р. в бібліотеці-філії с. Рівне відбувся день дитячого 

читання творів В. Сухомлинського «У світі казок», під час якого бібліотекар 

розповіла про його життя і творчість, прочитала казки: «Вогнегривий коник», 
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«Сніжинка і Сонце», «Куди поспішали мурахи» наймолодшим користувачам 

бібліотеки [27]. 28 березня 2018 р. День дитячого читання творів 

В. Сухомлинського було проведено також в Рихтицькій бібліотеці [29]. 

Цікавий досвід щодо відродження традицій сімейного читання (за 

А. М. Топоровим) накопичено бібліотеками Рівненщини: для батьків 

пропонувалися інформаційно-бібліографічні списки та покажчики, листівки та 

закладки з питань сімейного читання, педагогіки, психології сімейних стосунків, 

проблем виховання. У Рівненській районній бібліотеці для дітей практикувалися 

щотижневі недільні читання для дітей віком 4–6 років, під час яких бібліотекарі 

читали малюкам казки, показували малюнки, проводили з ними ігри.  

В Корецькій районній бібліотеці для дітей працював бібліотечний клуб 

«Надія» для родин, що мають дітей-інвалідів, у межах якого бібліотекарі разом з 

батьками складали індивідуальні плани читання з урахуванням інтересів 

дитини, для підготовки до школи й розвитку інтелекту.  

У бібліотеках Острожського району проводилися конкурси на кращу 

читаючу родину. У публічно-шкільній бібліотеці села Новородчиці були 

проведені читацькі перегони «Тато, мама, я – читає вся сім’я», на яких кожна 

родина-учасниця представила власний девіз, емблему та улюблену книгу сім’ї, 

діти і дорослі брали участь в літературних конкурсах і вікторинах, читали на 

швидкість.  

Родину, яка найбільше за всіх читала, визначали також в публічно-

шкільній бібліотеці села Оженин. До Всеукраїнської акції «Тату, почитай» 

приєдналися: Здолбунівська районна бібліотека для дітей та юнацтва, Дубенська 

Централізована система публічно-шкільних бібліотек та організували голосні 

читання казок батьками для малюків у публічно-шкільних бібліотеках сіл 

Студянка, Варковичі, Тур’я та інших.  

Рокитнівська районна дитяча бібліотека також приєдналась до 

Всеукраїнської акції «Додай читання» організувавши у дитячому садку 

с.м.т. Клевань вільну книжкову бібліотечку, до якої бібліотекарі, батьки та 

небайдужі люди знесли книги і журнали для малечі.  
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Стилізована книжкова поличка у вигляді шпаківні діє в дитячому 

відділенні Рівненської центральної районної лікарні, яку щомісяця відвідують 

працівники бібліотеки, заносять нові примірники дитячих видань та проводять з 

дітьми цікаві вікторини, конкурси, пропонують книги для голосного читання 

батькам маленьких пацієнтів, бібліотека працює з групою матерів, що 

виховують дітей віком 3–5 років, проводячи голосні читання казок, надаючи 

поради для батьків «Ваша дитина і читання», «Виховуємо в дітей любов до 

читання». 

У справі відродження сімейного читання бібліотеки Рівненської області 

активно використовують можливості мережі Інтернет, розміщуючи на сайтах 

бібліотек колекції дитячих аудіокниг та мультиплікаційних фільмів, створених 

за літературними творами, статті та поради для батьків «Прочитайте, мамо, 

прочитайте, тату!», в яких йдеться про позитивний вплив голосного читання на 

малюків та бібліотерапевтичний ефект багатьох народних та літературних казок 

[31]. 

Багатий досвід відродження голосних читань у родині згідно з 

педагогічними ідеями А. М. Топорова накопичено бібліотеками Російської 

Федерації. Особливого розмаху набула ця діяльність 2008 року, оголошеного 

Роком родини для об'єднання зусиль держави, суспільства та бізнесу навколо 

зміцнення авторитету і підтримки інституту сім’ї, базових сімейних цінностей. 

Секція публічних бібліотек Російської бібліотечної асоціації (РБА) провела 

анкетування на тему «Родина, яка читає», у якому брали участь 106 бібліотек з 

44 регіонів РФ, що сприяло узагальненню і поширенню кращих проектів 

означеного напряму.  

Наприклад, Центральна міська бібліотека для дітей м. Березники 

(Пермська область) реалізувала проект «Книга. Бібліотека. Родина», у межах 

якого було проведено низку заходів: марафон батьківських зборів у школах і 

бібліотеках міста з проблем дитячого читання «Як навчити дітей любити 

книгу», сімейні свята в бібліотеках «Читаємо – ти і я, читає вся моя сім’я!», 

конкурс «Краща читаюча родина Прикам’я», міське сімейне свято «Дружить із 
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книгою родина!», міська батьківська конференція «Уроки сімейної любові», 

бібліотерапевтична служба з надання допомоги багатодітній, прийомній і 

опікунській родинам та інші.  

Проект «Світ родини, що читає», втілений у життя Центральною міською 

бібліотекою для дітей імені О. М. Горького Нижнього Новгорода, мав на меті 

виявлення читацьких династій (родин, з яких декілька поколінь були читачами 

цієї бібліотеки) і відродження традицій сімейного читання.  

Обласна бібліотека для дітей та юнацтва (м. Саратов) реалізувала 

програму «Рік родини в бібліотеці», до якої увійшли сімейні читацькі турніри за 

книгами-ювілярами 2008 р. «Книги на всі покоління» (Л. Кассиль «Кондуит и 

Швамбрания», К. Чуковський «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Тараканище»; 

Ж. Верн «Дети капитана Гранта», А. Сент-Екзюпері «Маленький принц»), 

конкурс «Місто дитинства, яке читає» та інші. 

Відродженню традиції сімейних голосних читань сприяло створення у 

різних містах і селах бібліотек сімейного читання, основними напрямами 

діяльності яких є організація змістовного родинного читання, формування 

спільності інтересів на основі книги й читання; залучення дітей і молоді до 

користування бібліотекою; допомога в освіті, спілкуванні, організація 

родинного дозвілля тощо [3; 5; 55; 100]. 

Значну роль у відродженні педагогічних ідей і громадсько-просвітницької 

діяльності А. М. Топорова відіграли документальні фільми, серед яких, варто 

назвати документальний фільм «Незримый пассажир», знятий у 1965 році 

режисером М. Шапсаєм за сценарієм миколаївського журналіста Б. Арова і 

поета Е. Январьова на українській студії хронікально-документальних фільмів 

«Укркінохроніка», а також документальний фільм «Майское утро» режисера 

Р. Сергієнко, знятий на російській центральній студії документальних фільмів 

(РЦСДФ) у 1988 році, в якому розповідається про трагічну історію селянської 

сільськогосподарської комуни «Майское утро» [35]. 

Відродженню педагогічних ідей і громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова сприяв телефільм «Сузір’я миколаївців. Адріан Топоров», 
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створений на Миколаївському обласному телебаченні. Телефільм складався з 

двох частин: «Крестьяне о писателях» і «Топоровщина в «Майском утре», в 

яких висвітлювалися основні події життя А. М. Топорова, його педагогічної і 

громадсько-просвітницької діяльності [24; 25].  

Відродженню педагогічної спадщини і громадсько-просвітницького 

досвіду А. М. Топорова також сприяють відеоматеріали, що зберігаються і 

використовуються Науково-педагогічною бібліотекою м. Миколаєва: 

короткометражний відеофільм «А. М. Топоров – невтомний просвітитель» [1; 

34], відеорозповідь І. Топорова про діда – письменника, просвітителя і 

громадського діяча Адріана Топорова, підготовлена для електронного журналу 

«Миколаїв літературний» у 2012 році [39], відеоматеріали про Топоровські 

читання, створені обласним Бєлгородським телебаченням «Мир Беломорья» 

[99], інформаційним каналом Алтайського краю «Наши новости» [10], 

телеканалом «Катунь24» Алтайського краю (відеозапис програми «Былое – 

писатель и педагог Адриан Топоров») [9], вже згаданий раніше документальний 

фільм українського режисера Р. Сергієнка «Майское утро».  

У наш час педагогічна спадщина і громадсько-просвітницька діяльність 

А. М. Топорова активно висвітлюються в соціальних мережах, зокрема, 

прикладом може слугувати анотація книги «Крестьяне о писателях», зроблена 

молодим блогером з м. Риги К. Дементьєвою: «Симпатична, добра книжка. 

Адріан Топоров – хоча й жив у Радянському Союзі, людина відродження з 

безліччю талантів – і педагог, і музикант, і просвітитель, і зважаючи на все дуже 

приємний дядечко. … Адріан Топоров займався селянською літературною 

критикою, і so far це єдиний подібний досвід у світі, він підбирав книги 

(причому не тільки радянські, але і російську, і світову класику – і, добре, нехай 

попсовий в Союзі Ібсен, але ж Гомер, і Шекспір, і Гюго, і навіть трошки 

Уайльда – і це в 20–30-ті роки минулого століття (!), читав їх в алтайській 

комуні «Майское утро», допомагав – питальниками, навідними питаннями – 

обговоренням і стенографував їх. Дуже цікавий матеріал, навіть незважаючи на 

те, що в цьому виданні книжки багато про поезію, і про іноземну літературу є 

https://www.youtube.com/channel/UC0GPFlbDuGvaVLNyDGLgwtg
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тільки в статтях, а не обговореннях». Наприкінці статті автор робить висновок: 

«Якщо не читати книжку (хоча вона для дуже широкого кола), то біографію 

Топорова від його сина (Топоров Г. «О чем рассказал архив») – рекомендую» 

[26]. 

Збереженню та відродженню педагогічної спадщини і громадсько-

просвітницьких ідей А. М. Топорова сприяє розміщення його книг у 

найвідоміших бібліотеках світу, таких як бібліотека Прістонського університету 

(Princeton University Library), у фондах якої знаходяться книги «Крестьяне о 

писателях» (2016 р.) і «Мозаика: из жизни писателей, художников, 

композиторов, артистов, учених» (1985 р.) [347]; бібліотека Стенфордського 

університету, у фондах якої зберігаються чотири книги А. М. Топорова: 

«Интересное это занятие – жить на земле!: воспоминания» (2015 р.), 

«Воспоминания» (1970) і два видання книги «Крестьяне о писателях» (1930 р.; 

1979 р.) [348]; бібліотека Конгресу США, в якій міститься два видання книги 

«Крестьяне о писателях» (1930 р.; 2016 р.) і книга «Мозаика: из жизни 

писателей, художников, композиторов, артистов, ученых» (2013 р.) [349]; 

бібліотека університету Коменського в Братиславі, у фондах якої є книга 

А. М. Топорова «Крестьяне о писателях» (1982 р.) [350]; крім того, книга 

«Крестьяне о писателях» (1963 р.) доступна читачам бібліотеки Мічиганського 

університету. 

Увіковіченню пам’яті А. М. Топорова та відродженню його педагогічних 

ідей та громадсько-просвітницької діяльності сприяло відкриття меморіальних 

дощок, присвоєння його імені освітнім і культурно-освітнім закладам. Це, перш 

за все, меморіальні дошки на честь А. М. Топорова, встановлені: у м. Миколаєві 

на будинку № 8 по вулиці адмірала С. О. Макарова 2009 року (додаток Т.1), у 

м. Барнаулі на будинку № 145 по вулиці Нікітіна у 2003 році (додаток Т.2), в 

с. Верх-Жиліно Косихінського району Алтайського краю (додаток Т.3), а також 

пам’ятний знак на честь учителя А. М. Топорова і комунарів, встановлений в 

Косихінському районі Алтайського краю (додатки Т.4, Т.5). На честь видатного 

педагога названа вулиця у селі Косиха Алтайського краю (додаток Т.6), а також 
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такі заклади, як Песчанська бібліотека імені А. М. Топорова (філіал №30) у 

м. Старий Оскол Бєлгородської області, Косихінська середня загальноосвітня 

школа імені А. М. Топорова в Алтайському краї.  

Приверненню уваги громадськості до персоналії А. М. Топорова, його 

педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької діяльності сприяли заходи 

і події, що відбулися за останні роки в Україні та Росії. Так, у вересні 2017 року 

в Барнаулі відкрито скульптурну композицію «Народному просвітителю 

Алтаю», що встановлена у сквері Вчительської слави перед входом до 

крайового інституту підвищення кваліфікації працівників освіти (АКІПКПО). 

Композиція являє собою фігуру вчителя, який тримає в руці стилізовану земну 

кулю, і дітей, які слухають педагога. Згідно задуму автора М. Кульгачова, 

скульптура узагальнює образ педагога і символізує відомих алтайських 

народних просвітителів, таких як Степан Титов, Адріан Топоров, Василь 

Штільке. Одночасно в АКІПКРО відбулося відкриття іменної аудиторії 

А. М. Топорова, приурочене 126-й річниці від дня його народження. З цього 

приводу ректор інституту М. Костенко зазначив: «Ми стали створювати іменні 

аудиторії. Вже створили аудиторії імені Штільке, Шалаєва, Титова, Овсієвської, 

тепер відкриваємо аудиторію Топорова. Ми робимо це для того, щоб про цих 

людей пам’ятали. І, крім того, щоб молоді вчителі, які тільки приходять у 

професію, бачили, що їхня професія – це величезний пласт людського 

покликання» [339]. В липні 2019 року Алтайський крайовий інститут 

підвищення кваліфікації працівників освіти було перейменовано в Алтайський 

інститут розвитку освіти імені Адріана Митрофановича Топорова [71]. 

У жовтні 2016 р. на кафедрі менеджменту інформаційних ресурсів і 

соціальної роботи Алтайського державного інституту культури до 125-річчя 

А. М. Топорова відновлена традиція «Топоровських читань», відтак читання 

були проведені також і 2017 року. У своїх виступах викладачі та студенти 

обговорювали роль особистості А. М. Топорова, його педагогічних ідей і 

громадсько-просвітницької діяльності в сучасному суспільстві, в системі освіти 

і культури [71]. 
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У листопаді 2017 р. на базі Миколаївської міської бібліотеки імені 

М. Л. Кропивницького відбулася презентація циклу зустрічей про місцевих 

літераторів, на якій І. Топоров у своєму виступі представив матеріали книги 

А. М. Топорова «Крестьяне о писателях» [71]. 

В період діяльності в м. Миколаєві А. М. Топоров прагнув створити музей 

історії освіти, однак, цю мрію втілити в життя йому так і не вдалося [207; 216; 

271; 283]. Лише у 2011 році такий музей було відкрито в Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського. Експозиція музею 

«Педагогічна освіта Миколаївщини» присвячена історії впровадження 

педагогічних ідей та розвитку педагогічних закладів в регіоні за розділами: 

історія педагогічної освіти Миколаївщини, педагогічні династії, розвиток 

педагогічної освіти в умовах цивілізаційних змін, міжнародні зв’язки в розвитку 

педагогічної освіти [46, с. 56]. Матеріали фондів музею тісно пов’язані з 

навчальними програмами, використовуються в навчально-виховному процесі 

при викладанні нормативних курсів, написанні дипломних робіт, проведенні 

навчальних та виробничих практик, тут проводяться екскурсії, виставки 

народних ремесел, зустрічі з ветеранами університету та знаними земляками та 

інші форми масової просвітницької роботи, здійснюється популяризація 

науково-педагогічних знань серед населення регіону [336, с. 208–211]. На нашу 

думку, експозиції музею варто доповнити матеріалами про педагогічну 

спадщину та громадську просвітницьку діяльність А. М. Топорова, які 

запропоновані автором даної дисертації. 

9 і 10 грудня 2017 р. у Томському театрі юного глядача відбулася прем’єра 

вистави «Крестьяне о писателях. Житие учителя в трех действиях», створеного 

за мотивами книги А. М. Топорова, а також його мемуарів «Интересное это 

занятие – жить на земле!» [54]. У процесі підготовки сценарію були використані 

матеріали із фондів Державного архіву адміністративних органів Свердловської 

області, Державного музею історії літератури, мистецтва і культури Алтаю, 

Косихінського районного краєзнавчого музею, сімейного архіву І. Топорова, 

спогади жителів села Верх-Жиліно. В новому проекті радіо «Свобода» – «Сибір. 
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Реалії» вийшла розлога стаття красноярської журналістки С. Хустик «Он 

называл Сталина «усатым палачом», що, по суті, є відгуком на прем’єру і 

містить інтерв’ю авторки з режисером постановки Д. Єгоровим і внуком 

А. М. Топорова І. Топоровим [338]. 

Показово, що у спектаклі в одному з монологів сучасної сільської 

вчительки звучить критика на адресу нинішньої російської влади щодо 

знищення освіти і культури в російському селі [337]. Цю тезу підтверджує і сам 

режисер, який двічі їздив до села Верх-Жиліно, щоб краще зрозуміти образ 

А. М. Топорова як педагога, громадського діяча і просвітителя: «Там люди дуже 

добре пам’ятають свою історію, комуну і серйозно допомогли нам в роботі над 

виставою. Але ось школа, яка там знаходиться, – у повному запустінні. Вчителі 

самі роблять ремонт, фарбують підлоги. В бібліотеці не вистачає книг. В країні 

відбувається принизлива боротьба з освітою і культурою» [338]. 

Сутність відродження педагогічних та громадсько-просвітницьких ідей 

А. М. Топорова виразно і красномовно відображена в статтях-відгуках 

літературного критика В. Яранцева: «Книга «Крестьяне о писателях», якщо 

вдуматися, змушує дивуватися. По-перше, на обкладинці позначений автор – 

Адріан Топоров, а насправді такими авторами є комунари, яким він читає твори, 

записуючи їх думки. По-друге, цих алтайських селян-комунарів літературними 

критиками-експертами, нехай і в лапках, не назвеш, бо вони не читають дані 

книги, а буквально слухають їх. «Письмові» романи, повісті, оповідання, вірші, 

перетворені в усні, викликають такий же усний відгук. Вірніше, відгуки. Тому 

що слухачів-критиків в залі багато і думка одного оратора народжує, 

ланцюговою реакцією, наступне і так далі. І все те, що говориться, 

підхоплюється, розвивається, коригується, підтверджується, заперечується, 

обростає порівняннями, випадками з життя, аж до «вставних новел», – тяжіє до 

якоїсь колективної, «хорової» думки-резюме» [346]. 

 «…Критиці зараз не вистачає чогось свіжого, можливо, як раз цього 

«хорового» начала. Адже вона завжди працювала на різниці полюсів і 

потенціалів «таборів» і груп, на різнодумстві... І це не заклик повернутися в 
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«топоровські» часи, просто варто ще раз оцінити, а може і використати 

накопичений досвід. Багато в чому цінний і потрібний» [345]. Підсумовуючи, 

можна додати, що наведений умовивід стосується не лише літературної 

критики, а й сучасного процесу реформування української освіти і громадсько-

просвітницької діяльності. 

У процесі нашого дисертаційного дослідження було підготовлено 

навчально-методичний посібник «Педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька 

діяльність Адріана Митрофановича Топорова», в якому наведено основні 

біографічні відомості про А. М. Топорова, розкрито систему його педагогічних 

ідей, фрагменти з його праць, в яких обґрунтовуються провідні педагогічні ідеї 

щодо методики навчання дітей молодших класів читанню, написання творів за 

методом спостереження, морально-етичного, трудового і художньо-естетичного 

виховання, організації позакласної роботи та широкого кола проблем освіти. 

Посібник рекомендовано до використання в навчальних дисциплінах 

(«Педагогіка (Загальна та історія педагогіки)», «Теорія та методика виховання», 

«Інтерактивні методи та їх застосування у початковій школі», «Методика 

навчання літературного читання») та у спецкурсі «Педагогічні ідеї та 

громадсько-просвітницька діяльність А. М. Топорова», а також для викладачів і 

слухачів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти.  

Також автором були розроблені рекомендації відродження педагогічних 

ідей А. М. Топорова шляхом упровадження в педагогічний процес 

Миколаївської загальноосвітньої школи № 50 (за матеріалами неопублікованого 

навчального посібника А. М. Топорова «Занимательный задачник по развитию 

речи и мышления», статей «Слідкуйте за мовою дітей» [221], «Вчіть школярів 

говорити!» [116], методики написання творів за методом спостереження [136], 

поєднання навчання і занять мистецтвом [183, с. 198–201] тощо). 

Узагальнення досвіду щодо актуалізації педагогічних і просвітницьких 

ідей А. М. Топорова у кінці ХХ століття представлено у таблиці 3.3.  
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Таблиця 3.3 

Відродження педагогічних ідей та громадсько-просвітницької 

діяльності А. М. Топорова (1984-2020 рр.) 
 

№ 

з.п. 

Напрями 

відродження Форми відродження 

1. Видання і 

перевидання 

його 

педагогічних і 

публіцистичних 

праць, 

висвітлення 

педагогічної та 

громадсько-

просвітницької 

діяльності  

видання і перевидання книг, статей та інших 

публікацій А. М. Топорова; 

відображення педагогічних ідей та громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова в 

довідково-бібліографічних, наукових, науково-

методичних та періодичних виданнях; 

увіковічення імені А. М. Топорова шляхом 

встановлення пам’ятних дощок, присвоєння його 

імені закладам освіти і культури; 

проведення масових заходів; 

 

2. Упровадження 

педагогічних і 

просвітницьких 

ідей 

А. М. Топорова 

у практичну 

діяльність 

закладів освіти і 

культури 

упровадження педагогічних ідей 

А. М. Топорова у практичну діяльність закладів 

освіти; 

застосування методики голосних читань у 

діяльності бібліотек і сімейному вихованні; 

упровадження навчально-методичного 

посібника «Педагогічні ідеї та громадсько-

просвітницька діяльність А. М. Топорова» в систему 

підготовки та вдосконалення вчителів, викладачів 

мови і літератури та ін. 
 

Зміст заходів першого напряму відродження «Видання і перевидання 

книг, статей та інших публікацій А. М. Топорова» включав 5-те і 6-те 

перевидання книги «Крестьяне о писателях»; два видання книги «Мозаика: из 

жизни писателей, художников, композиторов, артистов, ученых»; видання книг: 

«Интересное это занятие – жить на земле!: воспоминания», «Воспоминания, 

статьи, письма»; опублікування понад п’ятдесяти статей А. М. Топорова в 

українських та російських книгах і періодичних виданнях; опублікування 

епістолярію.  

Відображення педагогічних ідей та громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова здійснювалося через довідково-бібліографічні, наукові, науково-

методичні та періодичні видання, зокрема, в  енциклопедіях та 
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енциклопедичних словниках; у бібліографічних довідниках і покажчиках; у 

путівниках музеїв; у дисертаціях, монографіях, навчальних посібниках, 

збірниках наукових статей, на сайтах електронних видань;  у книгах і статтях 

публіцистичного характеру. 

Відродження педагогічних ідей та громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова відбувалося також завдяки проведенню масових заходів, а саме 

під час культурно-просвітницького проекту «Топоровські читання» 2010–2017 

рр. (Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова, 

бібліотеки м. Миколаєва і Миколаївської області); щорічних «Топоровських 

читаннях» 2009–2018 рр. (Бєлгородська державна універсальна наукова 

бібліотека, бібліотеки м. Бєлгород і Бєлгородської області); у виставі 

«Крестьяне о писателях. Житие учителя в трех действиях», створеної за 

мотивами книги А. М. Топорова, його мемуарів «Интересное это занятие – жить 

на земле!» (Томський театр юного глядача). 

Увіковічення імені А. М. Топорова шляхом встановлення пам’ятних 

дощок, присвоєння його імені закладам освіти і культури здійснювалося через 

меморіальні дошки на честь А. М. Топорова у м. Миколаєві, у м. Барнаулі, в 

с. Верх-Жиліно Косихінського району Алтайського краю; пам’ятний знак на 

честь учителя А. М. Топорова і комунарів, (Косихінський район  Алтайського 

краю); вулиця А. М. Топорова у селі Косиха Алтайського краю;  Песчанська 

бібліотека імені А. М. Топорова (м. Старий Оскол Бєлгородської області), 

Косихінська середня загальноосвітня школа імені А. М. Топорова в 

Алтайському краї; скульптурна композиція «Народному просвітителю Алтаю» 

(м. Барнаул); присвоєння імені А. М. Топорова Алтайському інституту розвитку 

освіти. 

Упровадження педагогічних ідей А. М. Топорова у практичну діяльність 

закладів освіти здійснювалося шляхом застосування методики навчання дітей 

читанню у початкових класах; використання методики написання творів за 

методом спостереження у викладанні мови і літератури; використання 

принципів і методів А. М. Топорова в організації системи позакласної та 
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позашкільної роботи, гуртків дитячої творчості та клубів за інтересами; 

впровадження принципу поєднання навчання з мистецтвом у системі художньо-

естетичного розвитку дітей; упровадження андрагогічних ідей А. М. Топорова у 

навчанні дорослих: застосування методики голосних читань в університетах 

третього віку. 

У діяльності бібліотек і сімейному вихованні втілювалися методики 

голосних читань, зокрема під час Всеукраїнської ініціативи «Додай читання»; 

родинного марафону «Тату, почитай!», спрямований на розвиток сімейного 

читання; голосних читаннь у бібліотеках Миколаївщини та інших областей 

України. 

Другий напрям відродження втілювався у системі підготовки та 

вдосконалення вчителів, викладачів мови і літератури, зокрема упроваджувався 

навчально-методичний посібник «Педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька 

діяльність А. М. Топорова» під час викладання навчальних дисциплін 

«Педагогіка (Загальна та історія педагогіки)», «Теорія та методика виховання», 

«Інтерактивні методи та їх застосування у початковій школі», «Методика 

навчання літературного читання»; у процесі проходження зобувачами освіти 

спецкурсу «Педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька діяльність 

А. М. Топорова», розробленого для викладання на кафедрі початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, а 

також під час проведенні семінарів і тренінгів для слухачів Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Отже, у відродженні педагогічних і просвітницьких ідей А. М. Топорова 

можна окреслити два шляхи: перший, – видання і перевидання його 

педагогічних і публіцистичних праць, популяризація результатів наукових і 

журналістських досліджень його персоналії, проведення масових заходів, 

встановлення іменних дощок та інших пам’яток; другий, – впровадження і 

використання означених ідей у викладанні мови і літератури, у позакласній 

роботі, в освіті дорослих, у роботі позашкільних і культурно-освітніх закладів 

тощо. 

http://vsimrii.in.ua/2015-01-27-19-39-52/2015-10-26-10-12-21
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Перспективними для використання в умовах реформування педагогічної 

освіти в Україні в умовах сьогодення вважаємо такі ідеї педагогічної та 

громадсько-просвітницької діяльності А.М. Топорова, зокрема, як: 

– дотримання принципів педагогічної діяльності (інтегрований підхід у 

навчально-виховній робот, здійснення комплексного виховного впливу на 

дитину, створення і підтримання доброзичливих і шанобливих стосунків між 

учителем і учнями, пріоритет виховання над навчанням та ін.; 

– використання авторських методів А.М. Топорова під час викладання 

мови і літератури, позакласної роботи та художньо-естетичного виховання 

шкільної молоді; 

– застосування методики голосних читань А.М. Топорова у роботі з 

дорослими в університетах третього віку та в системі освіти впродовж життя; 

– регламентування діяльності закладу освіти та персонально кожного 

вчителя для успішного навчання і виховання дітей; 

– надання пріоритету самоосвіті як основному чиннику особистісного 

розвитку і професійного удосконалення педагогічного фахівця. 

Цінним для вдосконалення педагогічної освіти і практики у національній 

школі стануть погляди А.М. Топорова щодо реалізації системи художньо-

естетичного виховання в школі, розвиток художніх здібностей та естетичного 

смаку школярів, прищеплення любові та поваги до людей, природи і 

навколишнього світу на основі поєднання навчання з мистецтвом; необхідності 

досягнення балансу масовості та індивідуалізації педагогічного процесу, 

завдяки чому всі діти школи братимуть участь у художньо-творчій діяльності, 

надання можливості кожній дитині одночасно реалізувати свою творчу 

обдарованість у певному виді мистецтва; впровадження індивідуалізованого 

навчання талановитих і обдарованих дітей за окремою програмою, що 

сприятиме опановуванню навчального матеріалу поза межами існуючої 

навчальної програми; створення педагогічного середовища, завдяки якому 

навчання доповнюється цікавою і насиченою позакласною роботою. 
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Позитивним перспективним досвідом для упровадження в умовах 

сьогодення вважаємо: застосування методики навчання дітей читанню у 

початкових класах; використання методики написання творів за методом 

спостереження у викладанні мови і літератури; використання принципів і 

методів А. М. Топорова в організації системи позакласної та позашкільної 

роботи, гуртків дитячої творчості та клубів за інтересами; впровадження 

принципу поєднання навчання з мистецтвом у системі художньо-естетичного 

розвитку дітей.  

Висновки до третього розділу  

 

У контексті суспільно-політичних і соціально-культурних передумов 

розвитку педагогічної освіти в Україні у хронологічних межах дослідження 

виокремлено напрями громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова: 

перший (1920–1932 рр.): громадська і культурно-просвітницька діяльність у 

комуні «Майское утро»; другий (1920–1932 рр.): громадська діяльність в 

Алтайському краї; третій (1932–1937 рр.): громадська і культурно-

просвітницька діяльність у м. Очер (Пермського краю), м. Раменське 

(Московської обл.); четвертий (1948–1984 рр.): громадсько-просвітницька 

діяльність А. М. Топорова в Україні та їх зміст, зокрема: просвітницька робота 

(організація роботи бібліотеки, лікнеп, школа підвищеної грамоти, 

політінформації, науково-популярні доповіді, голосні читання художньої 

літератури); впровадження культури побуту (лекції про соціальну й особисту 

санітарію та гігієну), впровадження правил санітарного утримання житлових і 

господарських приміщень, а також навколишнього природного оточення 

(вулиці, річки, ставка, греблі); участь у громадській роботі, виконання 

обов’язків на громадських засадах: керівництво районними вчительськими 

курсами самоосвіти, робота у будівельному комітеті з добудови районної 

лікарні та ін. 

Проаналізовано громадсько-просвітницьку діяльність А. М. Топорова в 

Україні та з’ясовано, що своїми публікаціями він привертав увагу громадськості 
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до проблем охорони пам’яток історії і культури Миколаївщини. Як член 

громадської ради Миколаївського обласного краєзнавчого музею А. М. Топоров 

докладав значних зусиль щодо розвитку цього культурно-освітнього осередку. У 

своїх історичних розвідках він висвітлював життя і діяльність історичних 

персоналій, діячів культури і мистецтва минулого, дотичних до становлення і 

розвитку України та Миколаївського регіону.  

За результатами дослідження педагогічної спадщини А. М. Топорова та 

передових теоретичних положень для впровадження в контексті реформування 

сучасної української освіти виокремлено такі його педагогічні ідеї, як от: 

реалізація системи художньо-естетичного виховання у школі, розвиток 

художніх здібностей та естетичного смаку школярів, прищеплення любові й 

поваги до людей, природи і довкілля на основі поєднання навчання з 

мистецтвом; досягнення балансу масовості та індивідуалізації педагогічного 

процесу, завдяки чому всі діти школи беруть участь у художньо-творчій 

діяльності, одночасно кожній дитині надається можливість реалізувати свою 

творчу обдарованість у певному виді мистецтва; впровадження 

індивідуалізованого навчання талановитих і обдарованих дітей за окремою 

програмою, що надає можливості опановувати навчальний матеріал поза 

межами чинної навчальної програми; створення педагогічного середовища, 

завдяки якому навчання доповнюється цікавою і насиченою позакласною 

роботою. 

Досліджено, що відродження педагогічних ідей та громадсько-

просвітницької діяльності А. М. Топорова відбувалося шляхом видання і 

перевидання його праць, популяризації його педагогічного досвіду та 

громадсько-просвітницької діяльності в наукових і літературно-художніх 

публікаціях, документальних фільмах, театральних постановках, інших масових 

заходах («Топоровських читаннях», тематичних вечорах), встановлення 

пам’ятних дощок, присвоєння його імені закладам освіти і культури тощо.  

Матеріали третього розділу викладені в наукових працях автора: [59; 58; 

63; 57; 60; 62; 61; 64]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації цілісно проаналізовано й системно розкрито зміст 

педагогічної спадщини і напрямів громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова у 1915–1984 рр. у контексті вітчизняного історико-

педагогічного дискурсу. Результати комплексного дослідження концептуальних 

засад освіти й виховання в педагогічній спадщині А. М. Топорова та його 

громадсько-просвітницких поглядів уможливили розв’язання завдань 

дослідження і дійти таких висновків:  

1. На підставі аналізу джерельної бази дослідження та історіографії 

персоналії А. М. Топорова з’ясовано суспільно-політичні та соціально-культурні 

передумови й чинники його становлення як педагога, просвітителя і 

громадського діяча. До суспільно-політичних віднесено соціально-економічний 

стан Російської імперії під час Першої світової війни, зміни соціально-

економічного та політичного ладу в результаті лютневих та жовтневих подій 

1917 року, економічний, соціально-політичний та ідеологічний контекст 

функціонування системи освіти, культури і громадсько-просвітницької 

діяльності в СРСР, які значним чином вплинули на світогляд, громадянську 

позицію та життєвий шлях А. М. Топорова. 

Соціально-культурними передумовами професійного становлення 

А.М. Топорова стали: соціальне походження; родинне виховання; власна 

вроджена обдарованість; культурні традиції, найближче соціальне оточення, 

підтримка дружини,  друзів та однодумців; освітні передумови (навчання в 

церковнопарафіяльній школі,  Каплинській другокласній учительській школі,  

Пермському державному педагогічному інституті), завдяки яким у 

А. М. Топорова були сформовані основні загальноосвітні та педагогічні знання і 

навички; вплив соціально-культурного середовища та найближчого соціального 

оточення у процесі педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності, 

спілкування із провідними діячами культури й мистецтва, які сприяли 

постійному педагогічному пошуку, систематичній роботі над удосконаленням 

своїх педагогічних компетентностей.  
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Доведено, що чинниками становлення А. М. Топорова як педагога, 

просвітителя і громадського діяча були: вплив родинного виховання та 

соціально-природного середовища; виховні й культурні традиції сім’ї: 

прищеплення працелюбності, любові до народної творчості; навчання та 

отримання професійного досвіду як учителя у церковнопарафіяльній школі; 

вплив учителів, педагогів-гуманістів, наставників (Л. Єшина, І. Сєришева); ідеї 

видатних педагогів, письменників і просвітителів, під впливом яких 

формувалася педагогічна майстерність А. М. Топорова; самоосвіта, яка сприяла 

розвитку педагогічної майстерності та створенню інноваційних методів 

навчання і виховання, а також його активна громадянська позиція та 

усвідомлення власної суспільної місії – навчати і виховувати дітей у школі, 

підвищувати рівень грамотності та освіченості народних мас. 

2. Розроблено й науково обґрунтовано авторську періодизацію життєвого 

шляху (1891–1984 рр.) та основні етапи формування педагогічної спадщини та 

громадсько-просвітницької діяльності Адріана Митрофановича Топорова у 

1915–1984 рр: І період (1891–1914 рр.) – формування особистості 

А.М. Топорова та професійно-педагогічне становлення: перший етап (1891–

1904 рр.) охоплює дитинство, навчання у Бродчанській церковнопарафіяльній 

школі; другий етап (1905–1907 рр.) – в Каплінській двокласній учительській 

школі; третій етап (1908–1914 рр.) – набуття першого досвіду роботи вчителем 

та опанування основами педагогічної майстерності; початок активної 

громадянської позиції; ІІ період (1915–1936 рр.) – педагогічна та громадсько-

просвітницька діяльність: перший етап (1915–1931 рр.) – робота в с. Верх-

Жиліно вчителем початкової школи та з 1920 р. – в комуні «Майское утро»; 

другий етап (1932 –1936 рр.), робота А. М. Топорова вчителем та його 

громадсько-просвітницька діяльність: написання і видання книги «Крестьяне о 

писателях», публікація статей педагогічної та публіцистично-громадської 

тематики; ІІІ період (1937–1947 рр.) – ув’язнення та відбування покарання в 

гулагівських таборах під час сталінських репресій – співвідноситься з арештом, 

засудженням та відбуванням покарання упродовж шести років (1937–1943 рр.) у 
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таборах ГУЛАГу та на засланні (1944–1947 рр); ІV період (1948–1984 рр.) – 

громадсько-просвітницька діяльність в Україні: перший етап (1948–1960 рр.) – 

характеризується амністією, скасуванням вироку та політичних звинувачень із 

А. М. Топорова та його активною громадсько-просвітницькою діяльністю у 

м. Миколаєві; другий етап (1961–1984 рр.), під час якого відбувається  

перевидання книги «Крестьяне о писателях», написання та видання книг 

«Воспоминания», «Мозаика», «Я – учитель», опублікування значної кількості 

статей педагогічної, історико-краєзнавчої, культурологічної та іншої актуальної 

тематики, широке коло його професійних і громадських зустрічей і активне 

листування. 

3. Виявлено і схарактеризовано зміст педагогічних ідей та напрями 

громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова, зокрема: гуманний 

особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання дітей, встановлення 

між викладачем та учнями стосунків духовної єдності, взаємної довіри й поваги; 

комплексний вплив на розумовий розвиток дитини у поєднанні із формуванням 

трудових навичок, виховання моральних якостей, прищеплення любові та 

поваги до людей, природи й навколишнього світу, розвитку художніх 

здібностей та естетичного смаку; індивідуалізований підхід у навчанні та 

вихованні, врахування індивідуально-психологічних та вікових особливостей 

кожного учня; методика розвитку культури мовлення школярів шляхом 

систематичної роботи над лексичними і граматичними помилками, 

незрозумілими словами, словами-паразитами, діалектизмами, афоризмами, 

паронімами, метатезами, каламбурами та іншими фігурами мови, написання 

творів методом спостереження; система художньо-естетичного виховання дітей 

у школі на основі поєднання навчання з мистецтвом, принципів масовості й 

індивідуалізації навчання талановитих і обдарованих дітей за окремою 

програмою; погляди А. М. Топорова на роль учителя у процесі виховання і 

навчання дітей та ін.  

Обґрунтовано андрагогічні засади, методи і форми педагогічної діяльності 

А. М. Топорова з дорослими в комуні «Майское утро», зокрема голосних читань 
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творів художньої літератури, що здійснювалися за принципами індивідуального 

підходу, елективності навчання, спільної діяльності, рефлективності, 

використання соціального досвіду та освітнього рівня дорослих, розвитку 

особистості, системності. Узагальнено й систематизовано методику голосних 

читань, яка включала: складання програми читань із урахуванням запитів, 

підготовленості, життєвого досвіду й поступового літературно-художнього 

розвитку слухачів; підготовку викладача; проведення з учасниками навчальних 

бесід про біографії письменників, історичні передумови виникнення 

літературних творів, значення художньої літератури в житті людей, освітньої, 

виховної, соціально-організуючої ролі художнього слова, пояснення незнайомих 

слів і фраз; обговорення прочитаного, спонукання до вільного висловлювання та 

фіксацію думок учасників, їх вербальних і невербальних реакцій під час 

голосних читань та обговорення. 

Схарактеризовано напрями громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова: перший (1920–1932 рр.) – громадська і культурно-

просвітницька діяльність у комуні «Майское утро»; другий (1920–1932 рр.) – 

громадська діяльність в Алтайському краї; третій (1932–1937 рр.) – громадська і 

культурно-просвітницька діяльність у м. Очер (Пермського краю), м. Раменське 

(Московської обл.); четвертий (1948–1984 рр.) – громадсько-просвітницька 

діяльність А. М. Топорова в Україні та їх зміст, зокрема: просвітницька робота 

(організація роботи бібліотеки, лікнеп, школа підвищеної грамоти, 

політінформації, науково-популярні доповіді, голосні читання художньої 

літератури); впровадження культури побуту (лекції про соціальну й особисту 

санітарію та гігієну), впровадження правил санітарного утримання житлових і 

господарських приміщень, а також навколишнього природного оточення 

(вулиці, річки, ставка, греблі); участь у громадській роботі, виконання 

обов’язків на громадських засадах: керівництво районними вчительськими 

курсами самоосвіти, робота у будівельному комітеті з добудови районної 

лікарні та ін. 
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4. Розкрито стан упровадження педагогічних ідей А. М. Топорова в 

умовах сьогодення та актуалізовано значення його педагогічної спадщини  в 

контексті реформування сучасної української освіти. Встановлено, що 

відродження педагогічної спадщини і просвітницьких ідей А. М. Топорова 

відбувалося за двома основними напрямами. Перший напрям передбачав 

видання і перевидання його педагогічних і публіцистичних праць, висвітлення 

його педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності в публікаціях 

наукового і просвітницького характеру, проведення присвячених йому масових 

заходів, його увіковічення шляхом установлення пам’ятних дощок, присвоєння 

його імені закладам освіти і культури. Другий –  передбачав відродження 

педагогічної спадщини і просвітницьких ідей А. М. Топорова шляхом 

упровадження їх у практичну діяльність середніх загальноосвітніх закладів, 

викладанні мови і літератури у загальноосвітній школі, зокрема навчанні дітей 

читання у початкових класах, написанні творів за методом спостереження; в 

організації системи позакласної та позашкільної роботи гуртків дитячої 

творчості та клубів за інтересами.  

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми вивчення 

педагогічної спадщини громадського діяча і педагога й відкриває нові 

можливості актуалізації педагогічних надбань А. М. Топорова у контексті 

інклюзивного навчання, освіти дорослих, під час підготовки та вдосконалення 

педагогічних працівників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 

 

ДОДАТКИ 

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Додаток А 

Топоров Адріан Мтрофанович (1891–1984 рр.) 

Портрет А. М. Топорова роботи миколаївського художника О. Махервакса  

 

 

 
 
Джерело: [221]. 
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Додаток Б 

Становлення А. М. Топорова як педагога і просвітителя (1908–1915 рр.) 

Додаток Б.1 

Свідоцтво про закінчення А. М. Топоровим  

Каплінської второкласної учительської школи, 1908 р.  
 

 
 

Джерело: [231]. 

Додаток Б.2 

Топоров А. М. у молоді роки 

 

Джерело: [129]. 
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Додаток Б.3 

Сєришев І. М. з учнями Топорова А. М., с. Верх-Жиліно  

Косихінського району Алтайської губернії, 1915 р. 

 

 
 

 

Джерело: [231]. 
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Додаток В 

Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність 

 А. М. Топорова (1915–1937 рр.) 

 

Додаток В.1 

Перший млин комунарів. Рисунок С. П. Титова, вихованця комуни 

«Майское утро», батька космонавта Г. С. Титова  

 

 

 
 

Джерело: [17]. 
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Додаток В.2 

Комуна «Майское утро». Рисунок Г. Топорова 

 

 
 
 

Джерело: [231]. 
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Додаток В.3 
 

Схематичний план комуни «Майское утро» (1930 р.). 

Рисунок Г. Топорова  
 

 

 

Джерело: [231]. 

Додаток В.4 

Триптих «Майское утро». Перший учитель Топоров А. М., критик 

Шитиков Г. С. Школа-клуб комуни «Майское утро». Колаж Г. Топорова 
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Продовження додатку В.4 

Триптих «Майское утро». 1920 р. Перші комунари: Зубков М. А., перший 

голова Титов В. А., Бочаров Ф. Е., Зайцева П. І., Носова А. С., Носов М. А. 

Колаж Г. Топорова 
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Закінчення додатку В.4 

Триптих «Майское утро». 1930 р. Перші комунари: Крюков М. Ф., 

другий голова Зубков П. С., Зайцев А. А., Шитикова М. Т., третій голова 

Носов І. А., головний механік Блінов Є. С. Колаж Г. Топорова 

 

 

Джерело: [231]. 

 

 



313 

 

Додаток В.5 

Топорови Марія і Адріан з синами Юрієм і Германом, Алтай, 

 комуна «Майское утро» 1925 р. 

 

 

Джерело: [129]. 

Додаток В. 6 

Топоров А. М. на випуску в Очерській школі (Пермська обл.), 1934 р. 

 

 

Джерело: [129]. 
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Додаток Г 

Засудження та реабілітація А. М. Топорова (1937–1958 рр.) 

 

Додаток Г.1 

Довідка на арешт і притягнення до відповідальності А. М. Топорова  
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Закінчення додатку Г.1 

 
 

Джерело: [247]. 
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Додаток Г.2 

Вирок А. М. Топорову, оголошений виїзною спеціальною судовою колегією 

Свердловського обласного суду, 29 жовтня 1937 р. 
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Закінчення додатку Г. 2 

 

 
 

 

Джерело: [223]. 
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Додаток Г. 3 

Бавовняна хустина, подарована А. М. Топорову як делегату Першого 

Всесоюзного учительського з’їзду. Москва, січень, 1925 р. 

 

 
 

Джерело: [131]. 

Додаток Г. 4 
 

Протест прокурора РРФСР у справі Топорова А. М.  

10 листопада 1958 р. № 9/5-2196-58 

 

 
 

Джерело: [224]. 
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Додаток Г.5 

 

Визначення судової колегії з кримінальних справ Верховного Суду РРФСР 

від 9 грудня 1958 р. про відміну вироку А. М. Топорову і припинення 

справи за недоведеністю пред’явленого звинувачення 

 

 

Джерело: [175]. 
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Додаток Г. 6 

Архівна довідка Державного архіву адміністративних органів 

Свердловської області від 18.04.2012 р. № 641  

про відміну вироку А. М. Топорову 

 

 

Джерело: [231]. 
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Додаток Д 

Зустрічі з космонавтом Г. С. Титовим та його батьком 

С. П. Титовим, учнем А. М. Топорова  

 

Додаток Д. 1 

Степан Павлович Титов, Адріан Митрофанович Топоров і льотчик-

космонавт Герман Степанович Титов на зустрічі в редакції газети 

«Известия» 18 жовтня 1961 р. 

 

  
 

Джерело: [254]. 

Додаток Д. 2 

Топоров А. М. і космонавт Титов Г. С., Миколаїв, 1963 р. 
 

 

Джерело: [287]. 
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Додаток Д. 3 

Титов Г. C. в гостях у Топорова А. М. на подвір’ї будинку по 

вул. Адмірала Макарова 8, м. Миколаїв, 1963 р. 

 

 
 

Джерело: [231]. 

Додаток Д. 4 

Фото космонавта Германа Титова з пам’ятним автографом 

«духовному діду» Адріану Митрофановичу Топорову 

 

 

Джерело: [231]. 
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Додаток Е 

Адріан Митрофанович Топоров – член спілки письменників СРСР 

 

Додаток Е.1 

Членський квиток № 11018 Спілки письменників СРСР, виданий 

Топорову Адріану Митрофановичу 5 липня 1981 р. 

 

 
 

Джерело: [420]. 

 

Додаток Е. 2 

Членський квиток № 12922 літературного фонду Спілки 

письменників СРСР, виданий Топорову Адріану Митрофановичу 17 лютого 

1981 р. 

 

 
 

Джерело: [419]. 
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Додаток Ж 

 

Некролог і могила Адріана Митрофановича Топорова  

 

Додаток Ж.1 

Некролог на смерть А. М. Топорова 

 

Джерело: [14]. 

Додаток Ж.2 

 

Могила А. М. Топорова у почесному секторі міського Мішково-

Погорілівського кладовища м. Миколаєва 

 

 

 

Джерело: [129]. 
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ДОДАТОК ДО РОЗДІЛУ 2 

Додаток З 

Обкладинка книги А. М. Топорова «Крестьяне о писателях», 1930 р. 

 

 

 

Джерело: [34]. 
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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Додаток И 

Загальноосвітні школи, в яких працював А. М. Топоров (1932–1937 рр.) 

 

Додаток И.1 

Середня школа № 1 м. Очер Пермської області, в якій працював 

А. М. Топоров у 1932–1936 рр. Фото О. В. Нецвєтаєва. 1961 р. 

 
 

Джерело: [45, арк. 1]. 

Додаток И.2 

Середня школа № 2 м. Раменське Московської області, в якій 

працював А. М. Топоров у 1936–1937 рр. 

 

 
Джерело: [45, арк. 3]. 
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Додаток К 

Зустрічі А. М. Топорова з учнями і педагогами загальноосвітніх шкіл 

 

Додаток К.1 

А. М. Топоров і С. П. Титов серед педагогів і учнів Миколаївської 

школи-інтернату № 7 під час кінозйомки, грудень 1961 р. 

 

 

Джерело: [44, арк. 3]. 

Додаток К.2 

А. М. Топоров з учителями Миколаївської середньої школі № 34 після 

лекції про космонавта Г. Титова, березень 1961 р. 

 

 

 

Джерело: [44, арк. 14]. 
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Додаток К.3 

 

А. М. Топоров з учнями Миколаївських шкіл під час виступу на 

Південному турбінному заводі, м. Миколаїв, 19 травня 1962 р. 
 

 

Джерело: [44, арк. 4]. 

Додаток К.4 

Топоров А. М. і Титов С. П. серед піонерів у санаторії,  

м. Миколаїв, червень 1962 р. 

 

 

Джерело: [45, арк. 12]. 
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Додаток К. 5 

Топоров А. М. з учнями і педагогами Старооскольської школи-

інтернату, 24 квітня 1962 р. 
 

 

Джерело: [44, арк. 49]. 

Додаток К. 6 

Топоров А. М. з учнями Старооскольської школи-інтернату, 

 27 квітня 1962 р. 

 

 

 

Джерело: [44, арк. 50]. 
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Додаток К. 7 

Топоров А. М. з учительським колективом Каплінської середньої 

школи, квітень 1962 р. Фото з написом на звороті: «Було 3, коли 

А. М. Топоров працював, а тепер у 10 разів більше» 
 

 

Джерело: [44, арк. 54]. 

Додаток К. 8 

Топоров А. М. з учнями Стойленської школи на копальні Курської 

магнітної аномалії біля екскаватора «Адріан Топоров», побудованого з 

металобрухту, зібраного школярами і названого на його честь, 

квітень 1962 р. 

 

 

Джерело: [44, арк. 32]. 
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Додаток К. 9 

Топоров А. М. читає творчий журнал «Світлячок» у літературному 

музеї Барнаульської середньої школи № 27, липень 1964 р. 

 

 

Джерело: [44, арк. 55]. 

Додаток К. 10 

Топоров А. М. знайомиться з історією літературного музею 

Барнаульської середньої школи № 27, липень 1964 р. 

 

 

Джерело: [44, арк. 60]. 
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Додаток К. 11 

Топоров А. М. з спортсменками Миколаївської середньої школи № 8, 

30 травня 1964 р. 
 

 

Джерело: [44, арк. 20]. 

Додаток К. 12 

Топоров А. М. з учнями і педагогами Відножинської середньої школи 

Запорізької області, 25 березня 1973 р. 

 

 

Джерело: [44, арк. 2]. 
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Додаток К. 13 

Топоров А. М. з учнями середньої школи с. Коларово 

 Миколаївської області, 4 лютого 1975 р. 
 

 

Джерело: [44, арк. 62]. 

Додаток К. 14 

Топоров А. М. з студентами Івано-Франківського  

медичного інституту, 12 липня 1978 р. 
 

 

Джерело: [44, арк. 27]. 
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Додаток Л 

Вручення А. М. Топорову нагрудного знаку «Відмінник народної 

освіти» завідувачем Миколаївського обласного відділу народної освіти 

М. Михальчуком, грудень 1961 р. 

 

 

Джерело: [44, арк. 10]. 

Додаток М 

Громадсько-просвітницька діяльність А. М. Топорова  

у сфері музичного мистецтва  

 

Додаток М. 1 

Топоров А. М. у камерному оркестрі Миколаївського  

музичного училища 

 

 

Джерело: [44, арк. 10]. 
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Додаток М. 2 

Хоровий колектив учнів Миколаївського музичного училища під 

керівництвом викладача А. Крестьяннікової 

 

 

Джерело: [44, арк. 22]. 

Додаток М. 3 

 

Виступ хорового колективу Миколаївського культурно-освітнього 

училища під керівництвом викладача і композитора С. Рєзнікова 

 

 

Джерело: [44, арк. 24]. 
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Додаток Н 

Громадсько-просвітницька діяльність А. М. Топорова  

у сфері музейної справи  

 

Додаток Н. 1 

Топоров А. М. зустрічається з співробітниками Алтайського 

краєзнавчого музею, липень 1964 р. 
 

 

Джерело: [44, арк. 57]. 

Додаток Н. 2 

Топоров А. М. біля склепу видатного українського вченого і 

просвітителя Каразіна В. Н. на старому міському некрополі  

Миколаєва, 1978 р., фото Лифанова В. 

 

Джерело: [72]. 

 



337 

 

Додаток П 

Зустрічі А. М. Топорова з письменниками, журналістами і колективами 

редакцій засобів масової інформації 
 

Додаток П. 1 

Зустріч А. М. Топорова і С. П. Титова з колективами редакцій 

миколаївських газет 
 

 

Джерело: [45, арк. 16-а]. 

Додаток П. 2 
 

Зустріч А. М. Топорова і О. Холопцевої, першої жінки, яка у 1927 р. 

висловила бажання полетіти в космос, з колективом редакції газети 

«Південна правда», січень 1965 р. 

 

 

Джерело: [44, арк. 12]. 
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Додаток П. 3 
 

Топоров А. М. і онука К. Ціолковського В. Костіна-Ціолковська на 

зустрічі з колективом редакції газети «Південна правда», 14 жовтня 1967 р. 
 

 

Джерело: [44, арк. 6]. 

Додаток П. 4 
 

Топоров А. М. зустрічається з колективом редакції Бєлгородської 

газети «Ленінська зміна», 1962 р. 
 

 

Джерело: [44, арк. 46]. 
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Додаток П. 5 

Зустріч А. М. Топорова з співробітниками Новосибірської телестудії 

після телепередачі 
 

 

Джерело: [44, арк. 56]. 

Додаток П. 6 
 

Зустріч А. М. Топорова з журналістами газети «Алтайська правда», 

14 липня 1964 р. 
 

 

Джерело: [44, арк. 58]. 
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Додаток П. 7 
 

Топоров А. М. з співробітником газети «Радянська освіта» 

В. Стадниченком, серпень 1961 р. 
 

 

Джерело: [44, арк. 17]. 

Додаток П. 8 
 

Топоров А. М. з співробітником газети «Ленінська зміна» 

Ю. Чубуковим 

 

 

Джерело: [44, арк. 26]. 
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Додаток П. 9 
 

Топоров А. М. з журналістом М. Геллером 

 

 

Джерело: [44, арк. 34]. 

Додаток П. 10 
 

Топоров А. М. з миколаївським поетом і другом Е. Январьовим, 

журналісткою В. Іваненко на Миколаївському телебаченні, 70-ті рр. 

 

 

Джерело: [72]. 
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Додаток П. 11 
 

Топоров А. М. і Божаткін М. І., м. Миколаїв, 70-ті рр. 
 

 

Джерело: [72]. 

Додаток П. 12 
 

Топоров А. М. з відомим українським театральним режисером, 

драматургом, публіцистом і громадським діячем, заслуженим артистом 

Грузинської РСР М. Трояновим під час засідання клубу книголюбів у 

Миколаївському Будинку культури будівельників, вересень 1967 р. 

 

 

 

Джерело: [44, арк. 15]. 
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Додаток Р 

Зустрічі А  М. Топорова з вченими 
 

Додаток Р. 1 

Топоров А. М. і Пересунько Т. К., березень 1967 р. 
 

 

Джерело: [44, арк. 16]. 

Додаток Р. 2 
 

Всесоюзна науково-теоретична конференція в м. Миколаєві. 

 На фото, у президії, зліва направо: З. С. Кедріна, С. М. Соколовський, 

А. М. Топоров, Академік АПН України А. Р. Мазуркевич, М. І. Падалка 
 

 

Джерело: [44, арк. 9]. 
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Додаток С 

Нагородження Топорова А. М. Почесною Грамотою Президії 

Верховної Ради Української РСР 
 

Додаток С. 1 

Указ про нагородження Топорова А. М. Почесною Грамотою Президії 

Верховної Ради Української РСР 

 

 

 

Джерело: [101]. 
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Додаток С. 2 
 

Секретар Миколаївського обкому КПУ В. О. Васильєв вручає 

А. М. Топорову Почесну Грамоту Верховної Ради УРСР, 

 м. Миколаїв, 13 листопада, 1981 р. 
 

 

Джерело: [72]. 

Додаток Т 

Вшанування та увіковічення пам’яті А. М. Топорова (1984–2019 рр.) 
 

Додаток Т. 1 

Меморіальна дошка на честь А. М. Топорова, встановлена у 

м. Миколаєві на будинку № 8 по вул. Адмірала С. О. Макарова.  

13 жовтня 2009 р. 

 

 
 

Джерело: [72]. 
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Додаток Т. 2 
 

Меморіальна дошка на честь А. М. Топорова, встановлена 17 жовтня 

2003 р. у м. Барнаулі, вул. Нікітіна, будинок № 145,  

в якому з 1912 по 1915 рр. жив А. М. Топоров 
 

 
 

Джерело: [72]. 

Додаток Т. 3 
 

Меморіальна дошка на честь А. М. Топорова  

в селі Верх-Жиліно Алтайського краю 

 

 
 

Джерело: [101]. 
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Додаток Т. 4 

Пам’ятний знак на честь учителя А. М. Топорова і комунарів, 

встановлений в Косихінському районі Алтайського краю 

 

 

 

Джерело: [101]. 

Додаток Т. 5 

Учасники марафону «Пробіг через XX століття», 

присвяченого А. М. Топорову, С. П. Титову і комунарам 

 комуни «Майское утро» (2012 р.) 
 

 
Джерело: [101]. 
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Додаток Т. 6 
 

Ігор Германович (онук А. М. Топорова) на вулиці Топорова в селі 

Косиха Алтайського краю (2008 р.) 
 

 
 

Джерело: [72]. 
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Додаток У 

Список публікацій здобувача за темою дисертації, відомості про апробацію 

та довідки про впровадження результатів дисертації  
 

Додаток У.1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 

17. Кущова Т. О. Літературна спадщина та громадсько-просвітницька 

діяльність А. М. Топорова. Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Серія «Педагогічні 

науки». Вип.1.41 (03). Т. 2. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. 

С. 75–79.  

18. Топоров И., Кущева Т. «Школа без искусств – мертвый дом». 

О принципах воспитания творческого начала учащихся в педагогической 

концепции А. М. Топорова. Наукові записки / ред. кол.: В. В. Радул, 

С. П. Величко та ін. Серія : «Педагогічні науки». Вип.123 (ІІ). Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2013. С. 199–205. 

19. Кущова Т. О. Джерельна база дослідження педагогічної та громадсько-

просвітницької спадщини А. М. Топорова. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Педагогічні науки». № 3. Херсон : ХДУ, 2017. 

С. 43–48.  

20. Кущова Т. О. Етапи формування і проблеми дослідження педагогічної 

спадщини А. М. Топорова. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології: наук. журнал / гол. ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во Сум. ДПУ 

імені А. С. Макаренка, 2017. № 3 (67). С. 209–221.  

21. Кущова Т. О. Відродження педагогічних ідей і громадсько-

просвітницької спадщини А. М. Топорова (1984–2018 рр.). Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». № 84. 

Херсон : ХДУ, 2018. С.13–18.  

22. Кущова Т. О. Педагогічні ідеї А. М. Топорова в контексті підготовки та 

професійного удосконалення педагогів. Вісник Чернігівського національного 
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педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». Вип. 151.Ч. 1. / 

Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; гол. ред. О. М. Носко. Чернігів : 

ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2018. С. 192–196.  

23. Кущова Т. О. Соціально-історичні передумови та основні напрями 

громадсько-просвітницької діяльності А. М. Топорова. Інноваційна педагогіка. 

Вип. 14. Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та 

інновацій, 2019. С. 64–68. 

 

Публікація в зарубіжному науковому періодичному виданні 

24. Кущова Т. О., Якименко С. І. Голосні читання як метод навчання 

дорослих в освітній діяльності А. М. Топорова. The Scientific Heritage. Budapest, 

Hungary. 2018. № 26. P.3. С. 14–19. 

 

Публікації, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

25. Кущѐва Т. А. Многогранность А. М. Топорова – педагога, 

просветителя, писателя. Топоровські читання на Миколаївщині (2010–2016) : зб. 

матеріалів / склад. М. В. Тасинкевич; ред. Л. М. Голубенко; Миколаїв. обл. 

універс. наук. б-ка ім. О. Гмирьова. Миколаїв, 2016. С. 50–53. 

26. Кущѐва Т. А. Актуальность исследования педагогического наследия 

А. М. Топорова. Современные исследования социальных проблем (электронный 

научный журнал). Modern Research of Social Problems, 37 (27), 2013. URL: 

www.sisp.nkras.ru https://cyberleninka.ru/article/n/the-timeliness-of-a-toporov-s-

pedagogical-heritage-study. (дата звернення 18.10.2017). 

27. Кущова Т. О. Актуальність педагогічної спадщини А. М. Топорова в 

сучасній системі освіти України. Сучасна система освіти і виховання: досвід 

минулого – погляд у майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 6–

7 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. С. 12–14. 

28. Кущова Т. О. Стратегія історико-педагогічного дослідження персоналії 

А. М. Топорова. Сучасні методики, інновації та досвід практичного 

застосування у сфері психології та педагогіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
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конф.  (м. Люблін, Республіка Польща, 20–21 жовтня 2017 р.). Люблін, 2017. 

С. 22–25. 

29. Кущова Т. О. Андрагогічні засади освітньої діяльності А. М. Топорова. 

Science and technology of the present time: priority development directions of 

Ukraine and Poland: Z. Gloger Wolomin International and Regional Cooperation 

University (19–20 October, 2018). Volume 2. Wolomin, Republic of Poland, 2018. P. 

31–34. 

30. Кущова Т. О. Громадсько-просвітницька діяльність А. М. Топорова в 

Україні (1948–1984 рр.). Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія 

і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 вересня 2018 р.). 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. С. 

12–14. 

31. Кущова Т. О. Педагогічні ідеї А. М. Топорова у контексті підготовки та 

професійного удосконалення педагогів. Сучасні проблеми підготовки та 

професійного удосконалення педагогів : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.  

(Чернігів, 26–27 квітня 2018 р.). Чернігів, 2018. С. 192–196.  

32. Кущова Т. О. Методика викладання мови і літератури у педагогічній 

спадщині А. М. Топорова. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та 

пріоритетні напрями наукових досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. Ч. ІІ (Київ, 12–13 липня 2019 р.). Київ : Київська наукова організація 

педагогіки та психології, 2019. С. 12–15.  
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Додаток У.2 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Основні наукові результати й теоретичні положення дисертації 

представлялися та обговорювалися на науково-методологічних семінарах 

кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського та були оприлюднені на конференціях та читаннях 

різного рівня, зокрема на: 

Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Гуманитарные науки в современном мире» (Інтернет-конференція, 2012), 

форма участі – публікація тез «Многогранность А. М. Топорова – педагога, 

просветителя, писателя». 

«Наследие А. И. Солженицына в современном культурном пространстве 

России и зарубежья (к 95-летию со дня рождения писателя)» (Рязань, 2013), 

форма участі – публікація тез «А. М. Топоров – «николаевский Солженицын» (о 

выдвижении повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» на 

соискание Ленинской премии в области литературы и искусства). 

«Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у 

майбутнє» (Київ, 2017), форма участі – публікація тез «Актуальність 

педагогічної спадщини А. М. Топорова в сучасній системі освіти України». 

«Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері 

психології та педагогіки» (Люблін, Республіка Польща, 2017), форма участі – 

публікація тез «Стратегія історико-педагогічного дослідження персоналії 

А. М. Топорова». 

«Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення педагогів» 

(Чернігів, 2018), форма участі – публікація тез «Педагогічні ідеї А. М. Топорова 

у контексті підготовки та професійного удосконалення педагогів». 

«Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та 

Польщі» (Воломін, Республіка Польща, 2018, заочна), форма участі – публікація 

тез «Андрагогічні засади освітньої діяльності А. М. Топорова». 
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Продовження додатку У.2 

«Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика» (Київ, 

2018), форма участі – публікація тез «Громадсько-просвітницька діяльність 

А. М. Топорова в Україні (1948–1984 роки)». 

«Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями 

наукових досліджень» (Київ, 2019), форма участі – публікація тез «Методика 

викладання мови і літератури у педагогічній спадщині А. М. Топорова». 

Міжнародній програмі для аспірантів європейських країн 

«Літня школа з досліджень, освіти та культури» (м. Вільнюс, Литва, 2019), 

форма участі – усна доповідь «Основні підсумки дисертаційного дослідження 

педагогічної спадщини та громадсько-просвітницької діяльності 

А. М. Топорова».  

Всеукраїнському конкурсі 

«Мистецтво жити разом: зі спільними цінностями до глобального миру» 

(Київ, 2018), форма участі – стаття на конкурс «Інноваційні ідеї у педагогічній 

спадщині А. М. Топорова». 

Обласних педагогічних читаннях 

Топоровські читання на Миколаївщині  (Миколаїв, 2016), форма участі – 

усна доповідь та публікація тез «Многогранность А. М. Топорова – педагога, 

просветителя, писателя» 
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Додаток У.3 

Довідки про впровадження результатів 

дослідження
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