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СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ  

ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІНПІВДНЯ УКРАЇНИ В 1959–1984 рр. 
У статті на основі архівних матеріалів та інших джерел розкрито особливості розвитку системи 

післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін, зокрема вчителів іноземних мов, Півдня Украї-
ни в 1959-1984 рр. Установлено, що в досліджуваний історичний періодвизначальним чинникомдіяльнос-
ті означеної освітньої галузі була її заідеологізованість, стандартизація й жорстка регламентація 
змісту освіти. Аналіз нормативних документів і практичних результатів функціонування системи 
післядипломної освіти в означений період дав можливість визначити й позитивні тенденції, що є акту-
альним для екстраполяції досвіду післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін Півдня Украї-
ни в сучасний освітній простір. 

Ключові  слова :  післядипломна освіта, філологічні дисципліни, система підвищення кваліфікації 
вчителів Півдня України. 

Постановка проблеми. Професійне вдоско-налення, розширення й оновлення фахових знань, умінь і навичок вчителів забезпечує система піс-лядипломної педагогічної освіти. Різнобічний ретроспективний аналіз тенденцій розвитку цієї галузі освіти дає можливість констатувати низку закономірностей розвитку, позитивні чинники й недоліки в організації процесу підвищення квалі-фікації,у тому числі й учителів філологічних дис-циплін, характерні особливості функціонування, можливості й перспективи модернізації. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти функціонування системи підвищен-ня кваліфікації як однієї з підсистем післядиплом-ної педагогічної освіти вивчали вітчизняні науко-вці. Нами здійснено аналіз історико-педагогічних пошуків Крисюка С. В.[2], Кузьмінського А. І. [5], Худомінського П. В [14] та ін. У цих дослідженнях розкрито основні тенденції розвитку й функціо-нування означеної освітньої галузі в різні періоди, у тому числі й у 1959-1984 рр. 
Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Здійснений аналіз наукових пошуків засвідчив ґрунтовність дослідження піс-лядипломної педагогічної освіти. Водночас маємо констатувати відсутність праць з історії педагогі-ки, які б висвітлювали регіональні особливості розвитку післядипломної педагогічної освіти вчи-

телів філологічних дисциплін. Малодослідженими залишаються її сутнісні особливості, потенціал, результати і наявні суперечності. Предметом наших наукових розвідок вже бу-ли особливості процесу росіянізації мовно-літературної освіти південних областей[4]. Однак недослідженими залишаються особливості після-дипломної освіти вчителів іноземних мов. 
Мета статті. Характеристика функціонуван-ня системи підвищення кваліфікації вчителів фі-лологічних дисциплін, зокрема вчителів інозем-них мов, на Півдні України1959-1984 рр. є метою статті, а саме: визначення проблем розвитку піс-лядипломної педагогічної освіти вчителів філоло-гічних дисциплін, у тому числі вчителів іноземних мов, у 1959-1984 р, висвітлення її сутнісних особ-ливостей, потенціалу, результатів і наявних супе-речностей. 
Виклад основного матеріалу. Період 1959-1984 рр. відзначається розвитком післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін на Півдні України як важливої ланки в структурі непере-рвної педагогічної освіти.  Під час характеристики визначеного періоду, як і всієї післядипломної педагогічної освіти, до-цільно враховувати етапи історії розвитку школи, оскільки вони мають безпосередній вплив на зміст навчання[3]. Важливим є акцент і на змінах 
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Василь КУЗЬМЕНКО, Ганна ЧУХ · Суперечливість тенденцій розвитку  післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін півдня України в 1959–1984 рр. у різні роки в підходах до визначення мети й зміс-ту освіти й у зв’язку з цим – місця філологічних дисциплін у шкільній освіті. Після ухваленого Верховною Радою СРСР у грудні 1958 року закону, що проголошував зміни в освітній галузі Радянського Союзу, у квітні 1959 року було ухвалено аналогічний Закон «Про зміц-нення зв’язку школи з життям і про дальший роз-виток народної освіти в УРСР» [10]. Заклади піс-лядипломної педагогічної освіти, що функціону-вали в цей період у південних областях, усіляко сприяли проведенню дискусії українських освітян щодо мети, напрямів й умов перебудови освіти. Такі ознаки цього періоду, як перехід на обов’яз-кову восьмирічну освіту, запровадження політех-нічного навчання, потребували відповідної підго-товки педагогічних кадрів, розширення їхнього політехнічного світогляду, озброєння необхідни-ми практичними уміннями й навичками. У системі підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін південних областей Украї-ни, як і в усій освітній галузі підвищення кваліфі-кації педагогів, відбувалися зміни, що були відо-браженням освітніх змін від обговорення до впро-вадження в життя реформи освітньої галузі. Про-аналізуємо детальніше сутнісні особливості змін в організації шкільного вивчення іноземних мов, як ці процеси вплинули на організацію підвищення кваліфікації вчителів цієї навчальної дисципліни. 27 травня 1961 року виходить постанова про-фільного міністерства СРСР № 468 «Про поліп-шення вивчення іноземних мов» [7], згідно з якою знання іноземних мов набуває особливо важливо-го значення, і виникає потреба практичного воло-діння іноземною мовою. Особлива увага стала приділятися практичній меті навчання. Положен-ня постанови забороняли викладання іноземних мов учителями інших предметів, які погано воло-діють іноземною мовою. Цей документ підвищив вимоги до підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов. Новації у визначенні завдань ви-вчення іноземних мов у школі – розмовне воло-діння мовою і безперекладне читання – спричи-нили зміни змісту курсової перепідготовки вчите-лів іноземних мов. До тематики таких курсів уво-дили обговорення нових тем для спілкування іно-земною мовою, тексти про країну, мова якої ви-вчалася, доповнювалися в порівнянні з реаліями СРСР. На практиці тиск ідеологічної догми про перевагу соціалістичного ладу над капіталістич-ним призводив до того, що уявлення про країни капіталістичного світу формувалися викривлено. Таким чином, зміни змісту курсової перепід-готовки вчителів іноземних мов зумовлені вказа-ною в постанові необхідністю практичного воло-діння іноземною мовою. Однак вплив радянської 

ідеології на освітню галузь загалом і підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов зокрема зна-чно нівелював ідею зацікавлення вивченням іно-земної мови.  Окрім того, виникають суперечності, викли-кані задекларованими в постанові профільного міністерства позиціями й реаліями функціонуван-ня закладів освіти в південних областях України. Архівні документи, що відображають роботу Херсонського інституту удосконалення кваліфіка-ції вчителів у цей період, фіксують ці суперечливі тенденції. Зокрема, у цих документах указано на конкретні як набутки, так і недопрацювання об-ласного закладу, що здійснював підвищення ква-ліфікації вчителів філологічних дисциплін. Це брак кадрів у інституті – «кабінет іноземної мови зовсім не укомплектований: вакансія методиста й завідувача» [8, 3]; зниження рівня професійності вчителів філологічних дисциплін через форма-лізм у визначенні педагогів, які потребують кур-сової перепідготовки: «у 1962-63 н. р. курсовою перепідготовкою охоплено 89 вчителів українсь-кої і російської мови та літератури, 42 вчителі іноземних мов» [там само, 6], «за час перебудови школи при ІУКВ перепідготовлено на курсах бли-зько 4 тисяч учителів. Це майже половина всіх працівників шкіл області. На курси надсилають часто одних і тих працівників лише для того, щоб виконати план курсових заходів. Відрив значної кількості вчителів від роботи на місячні курси дещо негативно відбився на нормальній роботі школи» [там само, 8]. На нашу думку, позитивними тенденціями функціонування закладів підвищення кваліфіка-ції вчителів іноземних мов цього періоду є залу-чення фахівців місцевих вишів: «щороку на курсах працює група викладачів педагогічного інститу-ту» [8, 8]; пошук оптимальних форм організації освітнього процесу: «основною формою підви-щення кваліфікації зробити тижневі і двотижневі обласні і кущові семінари й одночасне проведен-ня семінарських занять в опорних школах та шко-лах передового досвіду» [там само, 9]. Дослідниця Мисечко О. Є. зазначає, що у 1956-57 роках відбулася перша спроба запровадження в декількох педагогічних інститутах вчителів ши-рокого профілю за спеціальностями «українська/ російська мова й література, іноземна мова». У педагогічних інститутах іноземних мов уводилася спеціалізація з двох іноземних мов («німецька мова, англійська мова», «французька мова, німе-цька мова»), а також з іноземної й української мов; протягом якогось часу актуальною була під-готовка педагогічних кадрів за спеціальністю «іноземна мова, вихователь школи-інтернату» [6]. Це означає, що вже з на початку 60-х років до  
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навчальних закладів прийшли фахівці-філологи, що могли викладати декілька навчальних дисци-плін. Однак архівні документи, які відображають діяльність інститутів удосконалення кваліфікації вчителів у цей період, не підтверджують комплек-сного підвищення кваліфікації таких фахівців. З 1963/64 н.р. педагогічні виші відмовилися від підготовки фахівців широкого профілю й знову повернулися до однопрофільної освіти Тенденції розвитку методики викладання іноземних мов викладені в нормативних докумен-тах профільного міністерства 70-х років ХХ сто-ліття [12; 13]. Можна стверджувати, що рішення колегії Міністерства СРСР визначило зміни в під-ходах до організації не тільки шкільної іноземно-мовної освіти, а й зміст удосконалення кваліфіка-ції вчителів цих навчальних дисциплін у цей пері-од. Серед недоліків методики викладання інозем-них мов названо підміну діалогу «механічним від-творенням завченого мовного матеріалу, … «реконструкції» визначених питань, … в усному мовленні …. – заучування готових текстів на ви-значені екзаменаційні теми» [12, 14-15]. Починаю-чи з 1967 року, у 7-10 (11) класах загальноосвітніх шкіл уведені факультативні заняття з іноземної мови. Розроблені різні варіанти програми факуль-тативних курсів [там само, 14]. Анонсовано поши-рення мережі шкіл з викладанням ряду предметів іноземною мовою на ближчі 5 років. Указано на необхідність вивчити питання можливості органі-зації таких шкіл з іспанською, китайською, арабсь-кою та іншими мовами навчання [там само, 16]. Аналогічне рішення колегії Міністерства осві-ти Української РСР констатувало факт як позити-вних, так і негативних тенденцій в реалізації по-ліпшення викладання іноземних мов у загальноо-світніх школах. Визначено співвідношення учнів у вивченні іноземних мов загальноосвітніх шкіл: англійська мова – 50%, німецька – 20%, французь-ка – 20%, іспанська й інші мови – 10% [13, 12].Констатовано факт, що в УРСР досягнуто більш раціонального співвідношення учнів у ви-вченні англійської, німецької, французької мов [там само, 10]. Однак вказано ряду завідуючих обласними відділами освіти (серед них – Микола-ївської, Херсонської областей) на необхідність 

відкриття шкіл з викладанням ряду предметів французькою, німецькою та іспанськими мовами [там само, 12]. Архівні документи підтверджують зміни в змісті роботи закладів, що проводили заходи з удосконалення кваліфікації вчителів цих навчаль-них дисциплін у цей період. Зокрема, тематика університету наукових знань, що функціонував для вчителів-предметників в означений період при Херсонському педагогічному інститут ім. Н. К. Крупської, передбачала 36 годин на рік для вивчення «Особливостей методики англійсь-кої, німецької мови», «Психологічних основ засво-єння лексики іноземної мови, методики позаклас-ного читання й використання цього виду діяльно-сті для розвитку навичок усного мовлення», тем граматики, лексикології [9,17]. Необхідно зазначити, що особливістю дослі-джуваного періоду є й інші форми залучення ви-шів до перепідготовки вчителів. Цьому сприяло об’єднання зусиль двох міністерств – Міністерст-ва освіти й Міністерства вищої і середньої спеціа-льної освіти (МВССО) УРСР. Зокрема, в архівних документах про поглиблення перепідготовки вчителів в 1971 р. плани, плани-графіки, звіти, інформації мають покликання на такі спільні на-кази, у тому числі й на наказ Міністерства освіти УРСР і МВССО УРСР №362/838 від 10.12.1971 р. «Про поглиблену перепідготовку вчителів 5-10 класів шкіл Української РСР при ВНЗ», у якому анонсовано необхідність залучення до читання лекцій і проведення практичної роботи провідних учених, висококваліфікованих викладачів вишів для забезпечення ідейного і науково-теоретичного рівня роботи курсів [1, 31]. У архівних матеріалах діяльності Херсонсько-го ОІУКВ є витяг з плану-графіку поглибленої пе-репідготовки вчителів 5-10 класів, складеного на підставі наказу Міністерства освіти УРСР і МВССО УРСР №242/814 від 20.11.1970 р. У цьому докуме-нті визначений план удосконалення кваліфікації вчителів, які мають стаж роботи до 5 років.(табл.1). У інформації про виконання означеного пла-ну, наприклад, у Херсонській області зафіксовано показники, узагальнені в табл.2. 

Василь КУЗЬМЕНКО, Ганна ЧУХ · Суперечливість тенденцій розвитку  післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін півдня України в 1959–1984 рр. 

Таблиця 1 – Зведений план (витяг) поглибленої перепідготовки вчителів 5-10 класів на 1971 р. при 
педінститутах, університетах та інших ВНЗ № з/п Область Усього пройдуть  перепідготовку вчителів У тому числі вчителів укр. мови рос. мови англ. мови нім. мови франц. мови 1 Миколаївська 560 120 90 30 15 5 2 Одеська 1185 180 240 60 30 15 3 Херсонська 505 90 60 30 15 10 Джерело: [1, 1]. 
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Невиконання плану поглибленої перепідгото-вки вчителів ( української мов і літератури – 22 особи, іноземних мов – 10 осіб) пояснюється тим, що вчителі зазначених категорій проходять курси за новими програмами і підручниками на базі  ОІУВ та відсутністю асигнувань в низці районів на заміну вчителів, яких відряджають на курси [1, 34]. Інша інструкція профільного міністерства визначала шляхи подальшого вдосконалення шкільної іноземномовної освіти, а саме: організа-цію факультативного вивчення іноземних мов у вечірніх і заочних середніх школах. Порушені пи-тання стали предметом обговорення й під час різ-них форм удосконалення кваліфікації вчителів цих навчальних дисциплін у цей період. «До груп по факультативного вивченню іноземної мови 

зараховуються учні ІХ-Х класів за їхнім бажанням. З метою кращої організації занять на початку на-вчального року вчителі мають провести серед учнів відповідну роз’яснювальну роботу, особли-во серед тих , які вступили до ІХ класів [11, 28]. 
Висновки і перспективи досліджень. Як бачимо, система підвищення кваліфікації як одна з підсистем післядипломної педагогічної освіти досліджуваного періоду характеризується части-ми спробами реформування всієї освітньої галузі й мовно-літературної освіти зокрема та відповід-ною переорієнтацією й перепідготовкою вчителів відповідно до вимог часу. Напрямами подальшого дослідження цієї проблеми уважаємо методичні аспекти екстраполяції конструктивного досвіду в сучасну освітню галузь. Це і є перспективою по-дальшого наукового пошуку. 
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Таблиця 2 – Інформація про виконання плану (витяг) поглибленої перепідготовки вчителів 5-10 кла-

сів на 1971 р. при педінститутах, університетах та інших ВНЗ Заклад,  де проходили перепідготовку вчителі 
Усього пройдуть/ пройшли перепідгото-вку вчителів У тому числі вчителів 

за планом виконання плану укр. мови рос. мови англ. мови нім. мови франц. мови план вик. план вик. план вик. план вик. план вик. Херсонський педагогічний інститут 150 130 90 68 60 62 30 - - - - - Запорізький педагогічний інститут 55 45 - - - - - 23 15 19 10 3 Інші ВНЗ 180 - - - - - - - - - - - Усього 505 432 90 68 60 62 30 23 15 19 10 3 Джерело: [1, 33]. 
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Василий Кузьменко, Анна Чух. Противоречивость тенденций развития последипломного об-
разования учителей филологических дисциплин Юга Украины в 1959-1984 гг. 

В статье на основе архивных материалов и других источников раскрыты особенности развития 
системы последипломного образования учителей филологических дисциплин, в частности учителей 
иностранных языков, Юга Украины в 1959-1984 гг. Установлено, что в исследуемый исторический пери-
од определяющим фактором деятельности указанной образования была ее заидеологизированность, 
стандартизация и жесткая регламентация содержания образования. Анализ нормативных докумен-
тов и практических результатов функционирования системы последипломного образования в указан-
ный период дал возможность определить й положительные тенденции, является актуальным для 
экстраполяции опыта последипломного образования учителей филологических дисциплин Юга Украины 
в современный образовательное пространство. 

Ключевые  слова :  последипломное образование, филологические дисциплины, система повышения 
квалификации учителей Юга Украины. 

 

Vasily Kyzmenko, Ganna Chuk. Contradiction of trends of development of postgraduate education 
of teachers of philological disciplines of the South of Ukraine in 1959-1984 

The article on the basis of archival materials and other sources reveals the peculiarities of the development of 
the system of postgraduate education of teachers of philological disciplines, including teachers of foreign lan-
guages, Southern Ukraine in 1959-1984. It is established that in the studied historical period the determining 
factor of activity of the specified educational branch was its ideologization, standardization and strict regulation 
of the content of education. The analysis of normative documents and practical results of functioning of the sys-
tem of postgraduate education in the specified period gave an opportunity to determine the positive tendencies, 
which is relevant for extrapolation of the experience postgraduate education of teachers of philological disciplines 
of the South of Ukraine into the modern educational space. It is argued that the postgraduate education of teach-
ers of philological disciplines in 1959-1984 was determined by the ambiguity and contradictions caused by the 
influence of Soviet ideology on the educational sector. 

The analysis of archival documents, orders and instructions of the Ministry of National Education of the 
Ukrainian SSR, reports of regional institutions of education gives grounds to claim that during the specified pe-
riod there are contradictions caused by the positions and realities of functioning of educational institutions de-
clared in the resolution of the relevant ministry. It is concluded that the system of professional development as one 
of the subsystems of postgraduate pedagogical education of the studied period is characterized by frequent at-
tempts to reform the entire educational field and language and literary education in particular, and appropriate 
reorientation and retraining of teachers according to the requirements of the time. 

Keywords: postgraduate education, philological disciplines, system of teachers’ advanced training of the 
South of Ukraine. 


