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ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 

РАДЯНСЬКА 

характеризувалася 
висвітленням офіційної 
точки зору партії та уряду 
щодо освітнього питання.  
Головний акцент робився на 
досягненнях у розвитку 
шкільної мережі, недоліки та 
прорахунки всіляко 
замовчувались. 

СУЧАСНА 

Дослідження різних аспектів 
розвитку радянської 
освітньої системи.  
Важливим досягненням 
сучасної історіографії є 
залучення широкого кола 
джерел та документів, які 
раніше були недоступні. 



• АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ: 

- Обласний відділ народної освіти Рівненської області (Ф. Р-2). 

- Колекція матеріалів ОУН та УПА, що діяли на території 
Рівненської області (Ф. Р-30).  

 

• ОПУБЛІКОВАНІ ЗБІРНИКИ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ: 

«Реабілітовані історією. Рівненська область»; «Культурне життя в 
Україні. Західні землі»; «Літопис УПА. Нова серія». 

  

• МЕМУАРНА ЛІТЕРАТУРА: 

М. Хрущов; Є. Стахів; Спогади жертв сталінських репресій: 
«Дорогами болю».  

ДЖЕРЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 



ШКІЛЬНА ОСВІТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 

• розруха спричинена війною 

• нестача коштів та ресурсів для відновлення 

• слабка навчально-матеріальна база освітніх установ  

• дефіцит педагогічних кадрів 

• важкі матеріально-побутові умови освітян 



СТАНОВИЩЕ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

• у 1940/41 навчальному році в західних областях УРСР 

нараховувалося  7 596 шкіл. 

• Станом на 1 вересня 1944 року розпочали роботу лише  

    4 460 шкіл західних областей.  

 

• У Рівненській – 615 шкіл. 

 

•  Надзвичайно гострою була проблема педагогічних кадрів - 

у Рівненській обл. працювало 3 100 вчителів, не 

вистачало 1 664.  



СИСТЕМА ЗАХОДІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ 

Регулярне виділення 
коштів на освіту 

«Більшовицький 
десант» 

«Народна будова» 

 Організаційно-
матеріальне 
забезпечення 

навчального процесу 



ІДЕОЛОГІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

1 

• Ідеологічна складова у навчанні і 
вихованні 

2 
• Формування матеріалістичного світогляду 

3 
• Творення нової «радянської людини» 



ШКОЛА ТА НАЦІОНАЛІСТИЧНЕ ПІДПІЛЛЯ 

• Українські повстанці намагалися контролювати шкільне 
життя. Наголошуючи на великій виховній ролі вчителя, 
керівники підпілля розробили спеціальні інструкції для 
місцевих вчителів, у яких пояснювали на яких засадах 
потрібно навчати дітей, зауважували на важливості 
протидії сталінській пропаганді та русифікації. 



ОСВІТА В ПЛАНАХ ОУН 

Піднесення рівня освіти серед 
широких мас населення 

Антирадянська пропаганда та 
боротьба за незалежну державу 

Виховання в національному дусі та 
збереження власної ідентичності 



ІДЕОЛОГІЧНО-ВИХОВНА ТА ОСВІТНЯ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН 

 Національно-патріотичне виховання. 

 Контроль за навчальним процесом (відвідування уроків, 

роз'яснювальна робота серед освітян, власні навчальні 

програми, інколи силові методи). 

 Мітинги, читання лекцій, проведення гутірок. 

 Друкована та усна пропаганда (листівки, брошури, лозунги). 

 Залучення шкільної молоді та вчителів краю до підпільної 

боротьби. 

 



ВИДАННЯ ДЛЯ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ 

• Журнали «Молодий революціонер», «На чатах»,  

  «На зміну», «Юнацький шлях», «За Україну!», «Малі   

   друзі», «Ідея і чин» та ін.  

 

• Листівки та брошури: «Українська молоде», «Вказівки 
батькам у вихованні дітей», «Хлопці й дівчата 
західноукраїнських земель», «Учителі України», 
«Звернення до інтелігенції», «Хай живе єдність ЗУЗ та 
СУЗ», «Відповідь найлютішим ворогам українського 
народу», «Молоді друзі» та ін.  

 

• Охоплювали впливом всі вікові категорії молоді та 
протистояли радянській пропаганді.  



 







 Відновлення шкільництва відбувалось на фоні розрухи спричиненої 

війною.  

 Значною заслугою влади, громадськості та перш за все вчителів було 

те, що більшість шкіл Рівненської області відновили свою роботу. 

 Шкільна освіта займала пріоритетну роль в ідеологічній політиці 

більшовицької влади. 

 Становлення шкільництва на Рівненщині відбувалося в часи 

безкомпромісної боротьби між радянською владою та українськими 

національними силами.  

 На юнацтво, насамперед школярів, обидві сторони покладали великі 

надії, тому не шкодували сил та засобів впливу на них. 

 

 

ВИСНОВКИ 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ! 

 Тихончук Дарина 

 Терещенко Ольга 

10 клас 


