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У статті проаналізована історична освіта як важлива складова 
гумінітарної та професійної підготовки. Розглянуто становлення та 
гуманітарної освіти та етапи професійно-технічної освіти періоду 20-30-х 
років ХХ ст., їх вплив на подальший розвиток історичної освіти України.  
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реформування освіти.  

В статье проанализировано историческое образование как 
важнейшая составляющая гуманитарной и профессиональной 
подготовки. Рассмотрено становление гуманитарного образования и 
этапы профессионально-технического образования периода 20-30-х годов 
ХХ ст., их влияние на дальнейшее развитие исторического образования 
Украины.  
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In the article historical education is analysed as a constituent of 
гумінітарної and professional preparation is important. It is considered becoming 
and liberal education and the stages of vocational formation of period of 20-30th 
of ХХ of century, their influence on further development of historical formation of 
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Актуальність проблеми. Складовою частиною будь якої професійної 

підготовки повинна бути гуманітарна освіта, яка формує духовність, моральні 
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якості, світогляд особистості. Радикальні зміни в розвитку всієї сучасної 
системи освіти в Україні стали вкрай необхідними. Мова йде про 
впровадження принципово нової концепції, стрижнем якої є гуманізація та 
гуманітаризація всього педагогічного процесу. Гуманітарні знання дають 
можливість подолати вузькопрофесійне мислення, виховують духовно багату 
особистість. 

Поряд з вивченням філософії, вітчизняної та зарубіжної культури, 
мистецтва, іноземних мов гуманітарна освіта передбачає насамперед знання 
історії власної країни. Історична освіта сприяє формуванню інтелігенції – 
однієї з найбільш політично активних верств суспільства, яка є своєрідним 
барометром стану суспільної свідомості й відображає як прогресивні, так і 
негативні тенденції розвитку країни. Духовне, політичне, економічне 
відродження України не можливо без ґрунтовного переосмислення і 
вивчення її минулого. Тому актуальність обраної нами теми безперечна. 

Аналіз публікацій. Серед вітчизняних дослідників, які займалися 

проблемами формування вітчизняної історичної освіти й професійно-
технічної освіти, зокрема, чимало вітчизняних, серед яких можемо назвати І. 
Юхновського, Н. Яковенко, О. Удода, С. Кульчицького, І. Гирича, Я. Грицака, 
Ю. Шаповала, В. Верстюка, Ю. Волошина, К. Баханова, В. Гриневича, О. 
Зайцева, Л. Зашкільняка, В. Кравченко, М. Мудрого, О. Сокирко, О. 
Павлишина, Ф. Турченко, Л. Чупрія та інших.  

Теоретичним засадам історичного процесу становлення та розвитку 
системи професійно-технічної освіти в Україні присвячено наукові пошуки М. 
Криволапчук, С. Бутівщенко, А. Веселова, А. Горбань, М. Кузьменко, І. 
Лікарчук, Н. Ничкало, Т. Ніколаєвої та інших. Протягом всієї історії країни 
зміни, що супроводжували становлення системи гуманітарної та професійно-
технічної освіти, потребують глибокого переосмислення, подальшого 
своєчасного реформування для гідного входження України в європейський 
освітній простір.  

Мета дослідження – проаналізувати досвід становлення історичної 
освіти України в період 20-30-х років ХХ ст. з метою використання у 
подальшій практиці її реформування й гідного входження країни в освітній 
європейський простір.  

Виклад основного матеріалу. Намагаючись знайти відповіді на 
численні запитання, що постають перед сучасною педагогікою, ми все 
частіше звертаємося до напівзабутих сторінок історії. Характерною рисою 
сьогодення є зростання інтересу до пізнання власного розвитку, що 
пояснюється присутню для кожної науки потребою вивчення пройденого 
шляху. «Історична освіта в Україні в сучасних умовах наповнюється 
особливим смислом, виконуючи важливу роль у процесі інтеграції 
суспільства, маючи на меті створення сприятливих умов для розвитку 
особистості у процесі формування активної громадянської позиції і почуття 
відповідальності у суспільстві» [2]. Історична освіта в Україні має глибокі 
традиції і саме тому в умовах реорганізації освіти в наш час особливу вагу 
має вивчення й використання досвіду становлення історичної освіти в 
міжвоєнні часи радянського періоду. Може виникнути питання: які уроки 
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можливо отримати з історичного досвіду 1920-30-х років? Щоб відповісти на 
це питання необхідно зрозуміти, що кожне суспільство в своєму розвитку 
проходить такі періоди, які можна назвати «критичними моментами». Це 
важкі періоди найбільшої концентрації усіх суперечностей системи 
керівництва, господарства, ідеології, культури, освіти. В цей час робиться 
історичний вибір нових напрямків розвитку суспільства. Досвід саме 1920-х 
30-х років свідчить, що ці «критичні моменти» супроводжуються серйозними 
кризовими явищами. Сьогодні ми знаємо більше про те, які причини сприяли 
появі командно-адміністративної системи. Політична система 30 – х років 
могла бути й іншою. Не спиратися на особистий режим Сталіна, на 
проведення масових репресій проти власного народу. Очевидно, рівень 
цивілізованості суспільства в той час був недостатнім, щоб протистояти цим 
явищам, подолати їх, зробити демократичну протидію. Низьким в тодішньому 
суспільстві був рівень правової та загальної культури. Ця культура може бути 
вихована лише в результаті гуманного ставлення до людей, їх життя і 
включає в себе навики реального демократизму в повсякденному керівництві 
справами суспільства. Ці питання ще потребують подальшого вивчення і 
осмислення.  

Центрами історичної освіти в Україні у 19 ст. були історико-філологічні 
факультети Харківського, Київського та Новоросійського (Одеського) 
університетів. Видатні вчені-історики М. Костомаров, В. Антонович, Д. 
Яворницький, Н. Полонська-Василенко, І. Крип‘якевич, М. Грушевський, О. 
Єфименко, Д. Багалій. закладали фундамент української історичної науки. У 
процесі формування радянської освіти до цього досвіду звертались двічі: у 
перші післяжовтневі роки з позиції його революційного подолання, коли в 
середині 20-х років закривались університети, а потім – на початку 30-х років, 
коли відроджувались історичні факультети в університетах і робилась спроба 
деякою мірою використати корисне із спадщини минулого. 

У 1920-ті роки, коли проводилась політика українізації, був час відносно 
благополучного розвитку історичної освіти. Це був період співіснування 
різних історичних напрямів, шкіл, дискусій, наукових об‘єднань, проводилась 
реорганізація старих і створення нових установ історичної освіти. 20-ті роки, 
за словами відомого канадського історика О. Субтельного, «сприяли 
загальному посиленню національної свідомості», стали періодом 
відродження української гуманітарної науки й особливо українознавства, яке 
за масштабами можна порівняти з літературним ренесансом» [10]. Створив 
свою історичну школу академік М. Грушевський [3]. У Харкові заснував новий 
напрям в українській історичній науці і освіті академік Д. Багалій. На відміну 
від школи М. Грушевського представники школи Д. Багалія приділяли більше 
уваги не політичним або культурним, а соціально-економічним, класовим 
факторам історичного процесу. Співробітники кафедри української культури 
Д. Багалія вважали державу позитивним чинником суспільного розвитку, були 
прихильниками так званого позитивізму в історії [1]. У своїї працях учні Д. 
Багалія поєднували аналіз історичних, правових, літературних джерел, 
широке використання принципів об‘єктивізму та історизму, порівняльно-
аналітичного та статистичного методів. Провідним істориком-марксистом 
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того часу був академік М. Яворський, який очолив третій напрям в українській 
історіографії [6]. 

Перелом кінця 20-х років у суспільно-політичному житті країни змінив 
відношення між політикою та історичною наукою, сформував історію періоду 
культу особи Сталіна. «Сталінізація» відбувається внаслідок 
цілеспрямованих політичних акцій, супроводжується репресіями проти 
вчених та педагогів. У результаті, в тоталітарному суспільстві 30-х років 
історична освіта стає ідеологічним придатком державної машини з командно-
адміністративними засобами керівництва нею, одноманітністю організаційних 
форм підготовки кадрів, канонізацією офіційної концепції, уніфікацією 
підручників, жорстокою цензурою. 

Відродження університетів з 1934 року, створення історичних 
факультетів педагогічних інститутів, історичних відділень педтехнікумів, 
введення предмету громадянської історії в середніх школах, доступ до 
навчання широких верств населення, розробка навчальних планів і програм, 
підручників та методичної літератури, дослідницька робота – все це 
безумовні досягнення історичної освіти в довоєнні часи [13]. Ефективними і 
раціональними були й методичні форми підготовки кадрів. Їх слід 
ураховувати, аналізувати і, не повторюючи помилок минулого, 
використовувати в сучасній освіті. Але, на жаль, відродження історичної 
освіти в 30-ті роки з боку влади пояснюється лише необхідністю виховувати 
патріотизм на героїчних прикладах історії напередодні Другої світової війни. 
Командно-адміністративні методи керівництва духовним життям, безумовно, 
завдали великої шкоди його розвитку. Але вони не змогли позбавити його 
соціальної сутності, ліквідувати демократичні, гуманістичні та моральні 
намагання. 

Що стосується наукових досліджень з історії розвитку системи 
професійної підготовки робітничих кадрів, то окремі її аспекти висвітлено у 
низці наукових досліджень, які за своїм спрямуванням та глибиною наукового 
занурення до теми дослідження, на думку А. Селецького, «умовно можна 
об‘єднати у п‘ять груп: 1) узагальнюючі праці з усього комплексу проблем 
історії професійно-технічної освіти; 2) історико-педагогічні розвідки, 
присвячені окремим періодам, етапам або проблемам підготовки робітничих 
кадрів в Україні; 3) історико-педагогічні дослідження із загальних проблем 
розвитку народної освіти та окремих галузей педагогічних знань; 4) 
дослідження з історії та політології України; 5) дослідження з економіки, 
психології, соціології, статистики та інших наукових дисциплін, які 
забезпечують комплексний підхід до відтворення перебігу подій» [9].  

У ряді досліджень з історії професійної підготовки робітників 
здійснювалися спроби визначити та обґрунтувати етапи, з яких складалися 
основні періоди становлення, функціонування і розвитку різних систем освіти 
і навчання робітничих кадрів в Україні. Так, із наукових пошуків Н. Іванцової 
випливає, що «реалізація більшовицької політики прискореної модернізації 
народного господарства значно активізувала вирішення кадрового питання 
та ініціювала створення широкої мережі закладів професійної робітничої 
освіти», автор виділяє такі етапи: 1) 1921–1922 рр. – в країні розпочалося 
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економічне пожвавлення і виникла гостра потреба в кваліфікованих кадрах 
та почався швидкий розвиток мережі професійної освіти дорослих; 2) 1923–
1926 рр. – уповільнення темпів виробництва та згортання освітніх закладів; 3) 
1928–1929 рр. – розгортання масового промислового будівництва і знову 
виникнення проблеми масової робітничої освіти; 4) 1929–1930 рр. – активні 
пошуки шляхів вдосконалення професійної робітничої освіти [5, с. 16]. На 
визначення таких хронологічних рамок вплинули особливості тогочасної 
моделі української економіки, а також динаміка процесів політичної 
централізації і поступової втрати республікою економічної і політичної 
незалежності. І. Лікарчук визначає шість етапів професійної підготовки 
робітників: 1-ий етап – з 1888 р. до 1920 р.; 2-ий етап – 1920-1929 рр.; 3-ій 
етап – 1929-1940 рр.; 4-ий етап – 1940-1959 рр.; 5-ий етап – 1959-1991 рр.; 6-
ий етап – від 24 серпня 1991 р. [7].  

Перші з трьох періодів, що перебувають у межах дослідження нашої 
публікації, «характеризують розвиток системи професійної освіти, який 
відбувався на теренах тогочасної Радянської України. Від четвертого до 
шостого періоду освіту в краї було реорганізовано відповідно до діючої в 
СРСР системи» [4]. Сьомий етап розпочався на початку першого десятиріччя 
ХХІ століття: прийнята у 2011 році Кабінетом Міністрів України «Державна 
цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки» 
стала його початком, цей етап триває дотепер. 

«Сьогодні завданням професійно-технічної освіти на 
загальнодержавному рівні є оновлення нормативно-правової бази, розвитку 
професійної освіти і навчання з урахуванням Європейських тенденцій і 
прогностичних потреб нашої держави, виокремлюючи як провідні 
впровадження концепції багаторівневої професійної освіти, розробку і 
впровадження інноваційних педагогічних систем та особистісно-орієнтованих 
технологій» [11]. У травні 2018 року Міністерство освіти і науки України 
розробило Проект концептуальних засад реформування професійної освіти 
України «Сучасна професійна освіта». Його мета – «ефективна система 
професійної освіти та навчання як основа економічного добробуту держави, 
складова сталого розвитку суспільства, запорука професійної самореалізації 
та неперервного професійного розвитку особистості упродовж життя 
відповідно до її інтересів та потреб економіки України» [8].  

Кінцевим результатом професійної освіти є вмотивовані активні 
здобувачі кваліфікацій, які прагнуть неперервного професійного розвитку, 
самореалізації та кар‘єрного зростання: всебічно розвинена, 
конкурентоздатна та мобільна на ринку праці успішна особистість з активною 
громадянською позицією, морально-етичними якостями, відповідальна за 
результати власної діяльності задля сталого розвитку. 

Останнім часом відбувається активна взаємодія українських і 
європейських педагогів та істориків, прикладом якої є розробка 
Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова 
Доба» та представниками європейської Асоціації викладачів історії 
EUROCLIO навчально-методичних матеріалів з історії України на основі 
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багатокультурного та багато перспективного підходів у рамках проекту 
«Багатокультурна історія України» [12].  

Висновки: У наш час, коли проходить декомунізація, йде 
переосмислення, так званий «катарсис» історії, з‘являється доцільним по-
перше, вивчення методами соціологічних опитувань школярів старших класів 
і студентів рівня і стану історичної освіти молоді. По-друге, шляхами 
вдосконалення в кожному конкретному навчальному закладі може бути 
видання серії історичних матеріалів, навчально-методичних посібників з 
урахуванням профілю установи. У навчальних закладах необхідно більш 
глибоке відображення в програмах історичних курсів зв‘язку з викладанням 
фахових дисциплін. По-третє, необхідне використання досвіду історичної 
освіти минулого при проведенні будь-яких навчально-методичних заходів як 
викладачами суспільних наук, так і кураторами академічних груп: колективні 
семінари, диспути, дискусії, краєзнавчі екскурсії тощо. Використання цих 
рекомендацій може сприяти поліпшенню гуманітарної освіти на сучасному 
етапі. По-четверте, участь у міжнародних (транскордонних) проектах, 
встановлення зв‘язків та обмінів між історичними школами різних країн з 
метою дослідження суперечливих питань історії. 
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У статті розглядається проблема довіри до вакцинації в сучасному 

українському суспільстві та способи побудови такої довіри в системі 
охорони здоров‘я. Завдяки вивченню успішних кампаній вакцинації у країнах 
загального добробуту виділено чинники, які сприяють побудові довіри за 
допомогою ефективній  соціальній політиці. 
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В статье рассматривается проблема доверия к вакцинации в 
современном украинском обществе и способы построения такого доверия 
в системе здравоохранения. Благодаря изучению успешных кампаний 
вакцинации в странах общего благосостояния определено факторы, 
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