
Даний розділ монографічного дослідження є певним продовженням 
розгляду поглядів на роль політичної освіти в функціонуванні різних 
політичних систем. Але тут торкнемося таких типів політичних 
систем, які історично є близькими, а тому мають безпосередній зв’язок 
з нашим сьогоденням, а інколи певним чином зберігають свої риси і в 
сучасних суспільствах.  

При цьому головна увага буде приділена питанням вивчення 
досвіду політичної соціалізації освітніми засобами в умовах 
тоталітарного суспільства і дослідженню шляхів оптимізації процесу 
поширення політичного знання в умовах розбудови демократичних 
політичних систем. С цією метою здійснюється аналіз застосування 
політичної індоктринації в тоталітарних системах, які мали відмінне 
ідеологічне наповнення. Головним чином це стосується вивчення ролі 
політичної індоктринації в часи існування Радянського Союзу та в період 
розвитку фашистського режиму в Німеччині. При цьому автор не ставить 
собі за мету викриття “злочинних задумів” керівництва цих утворень, а 
намагається якомога реальніше зрозуміти причини виникнення 
відповідного становища та пояснити механізм впливу політичної 
індоктринації на політичний процес в умовах такого типу політичних 
систем. Це дозволить більш точно визначити рецидиви тоталітарного 
минулого в сучасному політико-дидактичному процесі і відповідно 
сприяти їх подоланню.  

В даній частині дослідження своє місце посідає і вивчення досвіду 
вжитку освітніх систем в суспільствах, які змогли подолати 
тоталітарні форми і накопичили досвід застосування політико-
дидактичних засобів у зміцненні демократичних засад свого 
історичного і сучасного розвитку. Безумовно, цей цінний досвід є 
надзвичайно актуальним для нашого суспільства, яке здійснює перехід 
до демократичного влаштування. Слід, імовірно, приділити увагу і 
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соціально-ідеологічному контексту тоталітарної індоктринації. У 
цьому зв’язку доречно буде звернути увагу на приклади виховання в 
тоталітарних системах Європи через молодіжні організації.  

Новітня доба стала часом, коли людство зіштовхнулося з якісно 
відмінними явищами масової самоорганізації, які призвели до 
формування небачених соціальних систем. Слід зауважити, що в 
умовах переходу до функціональної епохи саме поняття “система”, 
відносно суспільства і політики, втрачало звичне класичне розуміння. 
Ален Турен з цього приводу зазначає, що “…система стала розумітися 
як сукупність правил та примусів, які індивід повинен навчитися, 
скоріше використовувати чи обминати, ніж поважати… Зі свого боку, 
діючий індивід не був уже громадянином чи працівником, а 
особистістю, членом первинних спільнот, які прив’язані до культурної 
традиції” [169, с. 15]. Вже в цьому протиріччі функціональності та 
соціально-політичної гомогенності бачимо компенсаторне завдання 
політичної освіти і громадянського виховання. 

Разом з тим в цей період відбувається ще одна важлива 
трансформація. Як зазначає згаданий дослідник, на цьому етапі 
соціальне поглинається політикою, яка “приймає дві протилежні 
форми. З одного боку, форму тоталітарної влади, яка поглинає 
соціальне життя, з іншого, форму груп тиску і апаратів рішення, які 
стикаються на політичному ринку” [169, с. 15] Таким чином, в 
зазначений період закладаються умови для протистояння двох систем 
– тоталітаризму та демократії. Навіть поверхневий аналіз історичного 
розвитку тоталітарних утворень дозволяє звернути увагу на той факт, 
що керівництво держав такого типу надзвичайно велику увагу 
приділяло питанням формування відповідної свідомості і поведінки 
своїх громадян. Адже такого типу режими здатні існувати лише в 
умовах всезагальної єдності і підтримки з боку всіх верств населення. 
Тоталітарними вони є не тільки в силу того, що прагнули тотального 
контролю за життям всіх громадян, але і тому, що такого роду 
утворення домагається впевнення абсолютно всіх громадян в 
необхідності його визнання і підтримки, а тих, кого впевнити не 
здатне, знищує або депортує. Тоталітарний режим терпить критику 
зовні, але зовсім не здатний сприймати її зсередини, яка поширюється, 
так би мовити, на його території. Одними з найстрашніших злочинів 
проти такого роду режиму завжди були намагання критично 
осмислити політичний процес, який протікав у суспільстві, та спроби 
поширення результатів цього осмислення.  

Надзвичайно важливим завданням тоталітарних політичних систем 
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є впевнення своїх членів у тому, що існуючий лад є реальним 
втіленням справедливого, найбільш досконалого суспільства, яке має 
метою захист та реалізацію інтересів всього народу, а сама держава і її 
влади підпорядковані цим завданням. Це необхідно для збудження 
ентузіазму населення та їх мобілізації на досягнення ідеалів, 
висунутих прийнятими ідеологічними доктринами. Безумовно, на 
такого роду впевнення націлена вся дійсність тоталітарних суспільств, 
але чи не найважливішими її інструментами все ж таки є система 
освіти і виховання. Саме визначенню їх змісту і завданням з самого 
початку спроб втілення тоталітарних політичних доктрин приділялася 
надзвичайно велика увага. Підтвердженням цього є той факт, що 
аналіз джерел та літератури з питань освіти дозволяє відтворити 
процес творення “нових” суспільств. 

Не торкаючись у цілому проблеми феноменології тоталітаризму, ні 
його модифікацій, торкнемося лише стану цієї квазіполітичної освіти 
як найважливішого компонента в підтримці тоталітарної системи, 
звернемося і до тих функцій, які виконувала політична освіта своїми 
доступними засобами, переборюючи наслідки тоталітаризму і 
створюючи демократичну модель людського гуртожитку. 

Звертає на себе увагу та обставина, що після утворення Радянського 
Союзу політичний режим, який в ньому складався, не міг скористатися 
звичним механізмом політичної соціалізації. Революція остаточно 
ставила хрест на минулому, що нещадно ганьбилося у всіх його 
проявах – в політиці, економіці, соціальній структурі, релігії, праві, 
мові, культурі, історії, як, втім, і в конкретних носіях, включаючи і 
старше покоління – батьків, вчителів у тому числі. У вихідній точці 
нової ери, коли традиція як фундамент для соціалізації була штучно 
перервана, “тектонічний розлам” між епохами заповнив тоталітарний 
міф. На його основі будувалося принципово нове суспільство і 
принципово нова людина. У цих умовах індоктринація виглядає як 
один із провідників даного міфу в маси. 

Р. Пайпс пише: “Ідея народної освіти в Радянському Союзі набрала 
характер не стільки навчання, скільки виховання, іншими словами, 
формування особистості, і в цьому процесі брали участь усі державні 
інститути – від профспілок до Червоної Армії, однією з головних задач 
яких було виховання громадян у дусі комунізму. Процес був 
розгорнутий з таким розмахом і інтенсивністю, що одному з іноземних 
спостерігачів Радянська Росія 20-х років показалася однією великою 
школою” [129, с. 380]. 

Більш стримано характеризує ситуацію П.Н. Мілюков, хоча і він, 
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цитуючи В.І. Леніна, розглядав установку Рад на просвітительську 
роботу нерозривно пов’язаною з політичною. Але П. Мілюков аналізує 
і дидактичні основи, покладені у фундамент радянської педагогіки, – 
роботи П. Наторпа (соціальне виховання), Дж. Дьюї (школа життя), 
Г. Кершенштаейнера (трудова школа для робітників), Зайделя 
(марксистський, економічний підхід до трудової освіти) та ін. Правда, 
самі радянські педагоги не особливо шанували своїх вчителів 
сприйняттям їх ідей, зокрема, у громадянському вихованні було не все 
так гладко. Ці ідеї розглядалися як прямі спроби відвести суспільство 
від класової самосвідомості і революційної боротьби, але фіксується 
сам факт звернення до ідей політичного виховання, оскільки зміни в 
соціальному житті “розбивають ілюзії аполітичності виховання” [133, 
с. 466].  

П. Мілюков описав суперечливе ставлення старого вчителювання 
до нових задач і реакцію більшовиків у вигляді чищень, які нагадують 
франкістські, що дозволило автору “Нарисів” зробити висновок про те, 
що період “воєнного комунізму” був і “періодом розгрому 
дореволюційної школи... чищення повинне було визначити фізіономію 
і склад вчителів нової школи” [108]. П.Н. Мілюков показав, як 
партійно-методичні новації центру зіштовхувалися з тяжким 
положенням школи. Поряд із критикою цілей і методів російський 
історик демонструє об’єктивність в оцінці результатів, іманентних 
існуючому ладу, але не традиціям школи [108, с. 393-394]. 

Процес взаємодії школи з “середовищем” автор оцінює позитивно, 
однак відзначає, що роль світоча в селі, суспільна праця, санітарно-
просвітня робота й інші акції школи не мають під собою нічого 
специфічно-марксистського. “Але елемент комунізму з’являється на 
сцену, коли школу змушують проробляти “суспільно-політичну 
роботу”: влаштовувати революційні свята, проводити політичні 
“кампанії”, боротися з релігією, брати участь у виборчих кампаніях і 
т.д.” [108, с. 398]. П. Мілюков відзначає роль піонерів і комсомолу в 
цій партійній роботі, і те, як деякі педагоги, типу В.М. Шульгіна, 
радили владі в цьому відношенні не соромитися: “в родину, на вулицю 
нашу ідеологію повинні нести діти і розбивати, трощити, переробляти 
минуле” [108, с. 398].  

Р. Пайпс, посилаючись на програму партії 1919 року, розглядає 
радянські школи в цілому “як інструмент комуністичного 
перетворення суспільства”. Однак і П. Мілюков, і Р. Пайпс вважають, 
що до кінця 20-х років нові школи не процвітали у вихованні 
комуністичного світогляду, усвідомленому сприйнятті дітьми 
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комуністичної доктрини [108, с. 129, 398], при цьому посилаючись 
лише на дані анкетування дітей. Зрозуміло, процес індоктринації в цей 
період не можна розглядати нарівні з типовими для того часу 
“кампаніями”, “походами” і т.п. короткостроковими акціями, він був 
іманентний всій тоталітарній системі і діяв на всьому протязі її 
існування. Так чи інакше, більшовики поступово домоглися 
результату, якого не вдалося одержати в результаті перших 
“кавалерійських атак” утопічного воєнного комунізму. Мова йде про 
тоталітарний колективізм, перевагу суспільства над особистістю. 

Політизація дітей у СРСР викликала гостру критику за рубежем, на 
що радянські ідеологи відповідали, що і на Заході “пролетарська 
дитина не тільки хоче, але і може боротися... Тому на всі крики 
буржуазної преси, і загальної, і педагогічної, про те, що ми насилуємо, 
спотворюємо дітей, втягуючи їх у політичну боротьбу, ми можемо 
нагадати про ті мільйони дитячих життів, що з 5-6 років, працюючи по 
10-12 годин на добу, сприяли первісному капіталістичному 
нагромадженню...” [108, с. 468-469]. 

Р. Арон, аналізуючи радянський тоталітаризм, задається питаннями: 
це деспотизм вождя чи різновид іманентного всім революціям терору 
й обмежень не тільки супротивників, але і сподвижників? [9, с. 212-
256] На нашу думку, терор можна частково пояснити як революційну 
заданість тоталітарної системи і протидію спробам повернення до 
розірваних традицій. Цьому ж завданню, в менш кривавій формі, 
повинна була слугувати й індоктринація, конструюючи параметри і 
цілі тоталітарного світу. Тоталітарний контекст – моральні норми, 
розподіл всього світу на чорний і білий, маніхейське пояснення 
виховних задач, підступництво ворогів, сполучення ірраціонального із 
символами і догмами нового ладу та інші особливості системи – 
породжували комплексний підхід до виховання радянської людини. У 
цей контекст включалися назви міст, колгоспів, вулиць, заводів, шкіл, 
піонерських дружин, значки і малюнки в підручниках, плакати і 
транспаранти, гасла і вірші, ігри і пісні, розповіді, офіційні 
повідомлення і їх коментарі в газетах, по радіо, на політінформаціях і 
читаннях.  

Вище, при розгляді науково-теоретичних основ даного 
дослідження, автор вже торкався визначення самого поняття 
індоктринації, але в цьому розділі звернемося не лише до його 
визначення, але й охарактеризуємо його змістовне наповнення. Як вже 
зазначалося, латинське слово “doctrina”, що розумілося спочатку як 
навчання, наука, наукові знання, ученість, врешті-решт, усе далі йшло 
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від свого споконвічного змісту, набираючи політичних й ідеологічних 
рис. Однак у нашому випадку стародавнє і нове значення збіглися в 
аналізі такого явища, як тоталітарна індоктринація. Під 
індоктринацією автор розуміє цілеспрямований і систематичний 
процес використання механізмів навчання і виховання для просування 
у свідомість суспільства базових політичних і соціальних ідей, понять, 
символів.  

Більш повною стає характеристика даного поняття при аналізі 
значень, близьких до нього термінів. Словникові видання дають 
можливість познайомитися ще з двома поняттями, що відображають 
суть аналізованого явища. Перше – це “інкалькація” (inculcation) – 
упровадження, уселяння. Тлумачні словники інтерпретують його як 
відбиток чого-небудь в пам’яті іншого за допомогою часто 
повторюваних інструкцій чи репетицій. Тобто ми можемо розуміти 
його як певні спроби “втоптувати” в свідомість будь-кого необхідних 
уявлень, незважаючи на його ставлення до цього [141].  

Тут спостерігається важлива відмінність індоктринації від загальної 
системи ідеологічної пропаганди, яка пов’язана з тим, що школи були 
закритими установами, де учні зобов’язані слухати й учити те, що дає 
вчитель. В умовах тоталітаризму індоктринація була, образно кажучи, 
“диктатурою в квадраті”, тобто диктатурою пролетаріату, 
помноженою на авторитаризм школи. 

Наступне поняття “інстилляція”, яке перекладається як вживляння, 
при поступовому наполегливому зусиллі. Розуміння даного поняття як 
“вливання по краплині” ще більше відповідає задачі впровадження у 
свідомість індивідів політичних навичок і знань, необхідних 
тоталітарній системі.  

Уже в перші роки Радянської влади все частіше в аспекті 
ідеологічного впливу на людей вживається механічний термін 
“обробка”. Саме на “обробку” свідомості громадян освітніми засобами 
в середині двадцятих років ХХ ст. звернув свою увагу A.M. Селищев, 
який в одній зі своїх робіт зазначив, що пропаганда ідей партії 
відбувається в різноманітних видах. При цьому він свою увагу звертає 
на один з цих видів, який став застосовуватися на початку двадцятих 
років, – це “індивідуальна обробка... терміни для позначення 
пропаганди: обробляти кого-небудь... утягувати, залучати, відкрити очі 
кому-небудь, розгорнути, розвертати роботу з пропаганди” [155, 
с. 101-102]. 

На новації такого роду А.М. Селищева примусила звернути увагу 
газета більшовиків “Правда”, яка вже в 1923 році писала про переваги 
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методів насильницького впровадження центральних елементів 
доктрини нового ладу у свідомість народу, від імені якого і була 
зроблена соціалістична революція: “У кожен даний момент наша преса 
з особливою яскравістю висуває основні гасла, вузлові пункти, ударні 
крапки і б’є в них наполегливо, завзято, систематично, – “надоїдливо”, 
– говорять наші вороги. Так, наші книжки, газети, листівки 
“втлумачують” в голови маси деякі, але основні, “вузлові” формули і 
“гасла” [155, с. 24-25].  

Ментальність мас зовсім не пов’язана з тим, щоб вони 
усвідомлювали причини і наслідки, глибоко вникали в зміст 
політичних лейблів, досить того, що останні служили їм орієнтирами в 
новому політичному світі. Як свідчить вищезгадуване джерело, їх було 
небагато, але вони були до такого ступеня “неорганічними”, для тієї 
епохи і того середовища, що їх доводилося “заштовхувати” в голови. 
Пригадавши ситуацію в нацистській Німеччині, ми побачимо разючу 
подібність технік такого “зштовхування”: “Ні, найсильніший вплив 
робили не окремі промови і статті, листівки, плакати чи прапори, 
такого ефекту не могли мати засоби, розраховані на мислення чи 
осмислене сприйняття. Нацизм в’їдався в плоть і кров мас через окремі 
слівця, обороти мови, конструкції пропозицій, що утовкмачуються в 
юрбу мільйонними повтореннями і поглинаються нею механічно і 
несвідомо”, – писав Віктор Клемперер [82, с. 25]. 

В Радянському Союзі на ранніх етапах його розвитку склалася так 
звана система комуністичного виховання населення. Видається, що 
найповніше і найлаконічніше визначення її сутності дав Василь 
Сухомлинський, який написав велику кількість праць, присвячених 
саме комуністичному вихованню [163]. В одному з них він пише: 
“...людина не повинна чинити за велінням совісті, найголовнішим 
спонукачем її сумління має бути комуністичний ідеал” [165, с. 118]. 

Зазначена формула передбачає низку елементів системи 
комуністичного виховання. До них слід віднести – самого індивіда з 
його моральними кондиціями та його самовиховними потенціями, 
поведінку індивіда у різних сферах життя, комуністичний ідеал, що 
мав би бути “найголовнішим спонукачем сумління”. Дещо 
прихованим, але сам собою зрозумілим виступає ще один елемент – 
ідеологія, яка репрезентувала зв’язок між людиною і комуністичним 
ідеалом. Кожен з цих чотирьох елементів має в структурі своє чітке 
місце. 

Людина за допомогою ідеології спрямовує свій погляд на 
комуністичний ідеал і під його впливом будує свою поведінку у різних 
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сферах життя. Даний компонент системи комуністичного виховання у 
наведеному висловлюванні не згадується. Але в теорії та практиці 
виховної роботи він завжди був репрезентований партійним апаратом і 
державою, від імені яких діяли сім’я, дошкільні заклади, школа, дитячі 
та молодіжні організації, позашкільні дитячі заклади, вчителі та 
вихователі з відповідним світоглядом та методами виховання, 
соціальне середовище, чинники культурного характеру тощо. 

Разом з тим вихідну позицію в системі, природно, займає людина. 
Трактування її в різних концепціях неоднакове, бо це залежить від 
світогляду суспільства. Універсальною ж ознакою людини як предмета 
виховання була і є властива їй двоєдність – матеріального і духовного.  

І хоча в комуністичній системі матеріальне вважалося 
визначальним, все ж устами того ж Василя Сухомлинського 
підкреслювалося, що “предметом особливої уваги вихователя має бути 
стан духу вихованця” [165, с. 117]. Ідеал комуніста в образі Павки 
Корчагіна чи шолоховського Давидова репрезентував саме таке 
поєднання двох начал – тілесного і духовного. 

І сьогодні сприймаємо цю двоєдність як реальність, але з тим лише 
усвідомленням, що і духовність може мати різний зміст, бо джерелом 
її може бути різний авторитет. Очевидно, що таким джерелом 
духовності людини в комуністичному суспільстві повинен бути ідеал 
комунізму. Звідси комуністична духовність визначалася як зумовлена 
світоглядом і вірою скерованість людини до комуністичного ідеалу, її 
прагнення наблизитись до нього. 

Не варто тут зупинятись на природі самого комуністичного ідеалу, 
маємо щодо нього багатий досвід і пам’ять. Зауважимо лише, що як 
сама двоєдність людини, так і визначення духовності в ній, попри 
очевидний негативізм змісту комуністичного виховання, несуть в собі 
і певні ознаки універсалізму, придатного для будь-якого виховання. 

Між людиною та ідеалом комунізму діяла ідеологія. В 
комуністичній системі виховання вона посідала головне місце і 
користувалася великою увагою. Ціла низка предметів – “Основи 
марксизму-ленінізму”, “Науковий комунізм”, “Історія КПРС”, 
“Історичний матеріалізм”, “Діалектичний матеріалізм”, “Науковий 
атеїзм”, “Політекономія” тощо – розроблялися і викладалися у 
навчальних закладах різних рівнів. Головна мета цих “ідеологічних” 
предметів полягала в тому, щоб розкрити зміст і утвердити віру в 
реальність комуністичного ідеалу. При цьому ідеологія не вникала у 
зміст окремих видів виховання. І, будучи чинником впливовим, все ж 
носила щодо дидактичної практики певною мірою зовнішній, 
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автономний характер. 
Величезну роль у становленні системи політичної індоктринації в 

умовах становлення тоталітарного режиму в Радянському Союзі 
відіграв процес подолання неписьменності. Для її подолання постала 
проблема введення обов’язкової загальної освіти. У 1930-1932 рр. в 
школах лікнепу навчалось понад 30 млн. осіб [25, с. 41]. У 1931 році 
ЦК ВКП(б) приймає рішення повернути старі, засуджені після 
Жовтневої революції методи освіти, уроки, навчальні предмети. У 
школу, переповнену “ворожим елементом”, партія направляє 
“досвідчених партпрацівників” і комсомольців. У 1932 році всі 
експерименти у сфері навчальних програм проголошуються “лівим 
ухилом” і “прихованим троцькізмом”. У школах вводиться “твердий 
розклад”, “тверда дисципліна” і ціла низка покарань, аж до 
виключення.  

Впровадження загальної безкоштовної освіти в обсязі 4-річної 
початкової школи (для дітей 8-11-річного віку) розпочалося з 1930-
1931 навчального року. У промислових містах, фабрично-заводських 
районах, робітничих містечках вводиться обов’язкова 7-річна освіта 
для дітей, що закінчили 4-річну школу. У 1937 році загальна початкова 
освіта стає обов’язковою. Якщо в 1928 році на 1000 громадян 
припадало 84 особи, які навчалися, то в 1939 році ця пропорція 
складала вже 185 на 1000 громадян СРСР. За переписом 1939 року 
неписьменність в СРСР виявилась нижчою 18% і була майже повністю 
ліквідована серед осіб віком до 50 років [73, с. 278]. 

Процес ідеологізації спрямовувався не тільки на підростаюче 
покоління, а на все населення. З цією метою інтенсивно розроблялися 
різні методи і форми політичного навчання дорослих – від лекцій 
партпрацівників до цілих “університетів марксизму-ленінізму”, 
мобілізувалися всі можливі чинники виховання – гуманітарні 
предмети, преса, наочна пропаганда, піонерські, комсомольські і 
партійні організації.  

Практично є всі підстави твердити, що з перших років становлення 
радянської влади в Україні склалася достатньо потужна система 
політичної освіти, головним завданням якої стало “за всяких обставин 
і всяких умов пропагувати комунізм”. “…Тисячі розкиданих по всій 
території Республіки позашкільних установ і заходів (мітинги, лекції, 
виставки, екскурсії, агітпункти, хати-читальні, книгозбірні, робітничі 
клуби, “Просвіти”, народні дома, студії, гуртки, театри, школи для 
дорослих, кінематограф, радпартшколи і т.п.), що дісталися в 
спадщину від капіталістичного суспільства або виникли в ході самої 
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революції, треба було перетворити в єдиний державний апарат і 
поставити його на службу комунізму”. Так доповідав Г. Гринько на VI 
Всеукраїнському З’їзді Рад [156, с. 812]. 

Вже восени 1920 року В. Ленін у промові на нараді в справі 
політичної освіти зазначив, що “ми на всій лінії своєї просвітньої 
діяльності не можемо стояти на старій точці зору про аполітичність 
просвіти”, і через декілька днів після цієї промови Леніна, як свідчить 
А. Іванівський у своїй статті “Етапи і перспективи масової 
комуністичної освіти”, – “а саме 12 вересня 1920 року було видано 
декрет, за яким у складі народних комісаріатів освіти утворилися 
Головні комітети політичної освіти (Головполітосвіти). Це було 
організаційне оформлення органу державної пропаганди комунізму” 
[156, с. 813]. 

Таким чином, при Народному Комісаріаті освіти України в цей час 
був утворений Головполітосвіт у складі трьох відділів – відділу 
агітації, що мав своїм завданням провадити агітаційну роботу серед 
червоноармійців та залізничників; відділу пропаганди, який керував 
політосвітніми установами – клубами, хатами-читальнями, пунктами 
для ліквідації неписьменності тощо, та організаційно-інструктивного 
відділу, що мав своїм завданням координувати роботу політосвітніх 
організацій на місцях. 

Головполітосвіти мав своїм завданням кожну форму позашкільної 
освіти зв’язати з політосвітою, навіть ліквідація неписьменності 
будувалася на цій самій засаді: “навчання технічної грамоти 
“необхідно сполучати” з основними політичними питаннями” [144, 
с. 257].  

Слід підкреслити, що в часи становлення радянської влади та 
зміцнення тоталітарних порядків усі форми позашкільної освіти, ще 
більшою мірою, ніж сама шкільна освіта, несли на собі відбиток 
певного політичного світогляду, як цього вимагала правляча партія. 
Ось які “нові” завдання політосвіти накреслив Микола Скрипник у 
своїй доповіді  на  Всеукраїнському з’їзді сільських 
політосвітробітників: “Політосвітробота мусить і повинна поглибити 
класовий пролетарський світогляд серед трудящих мас, – а це означає, 
що до плану своєї роботи вона мусить внести боротьбу з ідеалістичним 
світоглядом, боротьбу з релігією, яка є основою цього світогляду, 
боротьбу з старим побутом та забобонами, що зв’язані з ним. І, 
нарешті, політосвітробота мусить також і повинна відмовитися від 
позицій “аполітичності”, “культурництва”, а вся вона мусить бути 
просякнута питаннями соціалістичного будівництва” [156, с. 817]. 



137 ПОЛІТИЧНА ОСВІТА 

І справді, в цей час питання антирелігійної роботи ставиться в 
центрі політосвітньої роботи. “Запеклою повинна бути боротьба з 
релігією, з церквою, з сектантством, з усіма релігійними забобонами. 
Рішуча боротьба з вінчанням, хрестинами, церковними похоронами, з 
оздобленням квартир речами релігійних культів тощо. Політосвітні 
установи повинні агітувати за закриття молитовних будинків, а 
провідне гасло в цій справі повинно бути: “Молитовні будинки в селах 
суцільної колективізації – під культурні установи” [85, с. 32].  

Крім того, на політосвітні установи в селах було покладено 
завдання працювати для колективізації, за утворення колективних 
господарств. М. Константинівський у своїй статті “Політосвітробота та 
колективізація сільського господарства” вказує, що до обов’язків 
політосвітніх установ у колективних господарствах відноситься 
завдання “всіма засобами перешкоджати куркулям пролазити до 
колгоспів, а як вони попролазили – викривати їх, виявляти всі прояви 
куркульського елементу, допомагати бідняцько-наймитським 
елементам за підтримкою середняків виганяти куркулів з колгоспів” 
[85, с. 253]. На практиці це означало, що політосвітня робота тісно 
переплітається з поліцейською роботою, з діяльністю правоохоронних 
та каральних органів.  

Головними осередками політосвітньої роботи на селі в 20-х роках 
ХХ ст. в Україні стає селянський будинок (“сельбуд”) та хата-читальня 
як нижча форма селянського будинку, а в місті – робітничий клуб. В 
колективних господарствах центром політосвітньої роботи стає 
будинок колективіста.  

 В клубах і в селянських будинках значна увага приділяється 
організації мітингів, живої газети, політичних судів (“політсудів”), 
вистав, кіно, радіо. Все це, зрозуміло, підпорядковано основній 
політосвітній ідеї. 

Поруч з клубами, селянськими будинками, будинками колективіста, 
хатами-читальнями існує велика мережа червоних кутків на 
підприємствах, “радгоспах” і “колгоспах”. Слід звернути увагу на той 
факт, що кількість політосвітніх установ в 20-30-х роках помітно 
зростало, що дозволило охопити такого роду робою практично все 
населення. Так, з 1921 року по 1933 рік в Україні кількість селянських 
будинків зросла з 116 до 7400 [156, с. 818]. Крім того, в цей час було 
відкрито близько 15698 червоних кутків та працювало близько 4000 
хат-читалень [128, с. 62]. Також можна констатувати послідовне 
зростання числа стаціонарних кіноустановок. В 1933 році їх загальне 
число складало 3381. На цей час припадає відкриття цілої низки 
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краєзнавчих музеїв і товариств, діяльність яких влада скеровує на 
виявлення процесів соціалістичного будівництва [70, с. 30].  

Органічною частиною цих осередків була так звана політосвітня 
бібліотека або читальня. Їх число постійно і стрімко зростало. Так, 
лише з 1925 року по 1933 рік кількість політосвітніх бібліотек зросла 
майже вдвічі і складала в Україні 11262 установи такого типу [1, с. 62].  

Слід сказати, що політосвітня робота бібліотек в часи тоталітаризму 
була тісно поєднана з книговидавничою політикою. Насамперед влада 
зосередила всю видавничу й книжкову справу в своїх руках і з цією 
метою утворила Всеукраїнське Видавниче Товариство – “Всевидат”, 
яке стало монополістом видавничої справи та органом розподілу 
літератури як нової, так і раніш виданої, яка опинилася в 
розпорядженні “Всевидату” внаслідок реквізиції цієї літератури в 
кооперативних і приватних видавництвах і книгарнях та приватних 
бібліотеках. 

Всю видавничу справу “Всевидат” спрямував на видання 
агітаційно-політичної літератури – брошури, листівки, відозви, 
плакати, причому значну частину її присвятив розвінчанню авторитету 
С.В. Петлюри. Так, з видань 1920 року можна виділити такі: “Правда 
про петлюрівські брехні” – 50 тисяч примірників, “Про Петлюру, 
панську шкуру” – 50 тисяч примірників, “Як Петлюра продавав 
Україну” – 30 тисяч примірників, “Універсал головного отамана 
генерала Петлюри” – 50 тисяч примірників і т.д. В 1921 році 
видавнича справа “Всевидата” майже повністю була пов’язана з 
виданням агітаційно-політичної літератури. Про це знаходимо 
свідчення у звіті Г. Гринька VI Всеукраїнському З’їздові Рад [156, 
с. 839].  

Поряд зі зростанням числа книжкової продукції потрібно 
відзначити, що головним чином вона за своїм змістом стає важливим 
засобом політичної індоктринації та була спрямована на 
конструювання нової політичної реальності. Для підтвердження цієї 
тези наведемо дані про видавництво книжкової продукції за її 
тематичним спрямуванням в 1931 році. З усього числа виданих книжок 
33,7% складає суспільно-політична література, 6,6% – технічна, 4,1% – 
агротехнічна, 17,6% – точні науки, 21,7% – мовознавство, 9,3% – 
художня література, 1,9% – медична література і 5,1% – інші видання 
[156, с. 843]. За цими даними можемо стверджувати, що книжкову 
продукцію було скеровано головним чином на пропаганду 
соціалістичного будівництва та комунізму. На “художню літературу” 
припадає майже вчетверо менше того, що приділяється соціально-
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економічній та політичній літературі. При цьому слід мати на увазі, що 
Україна “підживлювалася” партійною літературою не лише власного 
видавництва, а й продукцією, що видавалась в Радянській Росії. 

Окремо слід зазначити, що серед літератури, яка видавалась, 
особливе місце у “внутрішній роботі” тоталітарної індоктринації 
належало підручникам усіх рівнів системи освіти. Вже в 20-х роках 
XX ст. методисти багато працювали над створенням підручників 
нового типу, які відповідали б тогочасним завданням і методам освіти. 
З цією метою видавалися окремі праці, присвячені проблемам змісту і 
побудови підручника, у часописах точилася жвава дискусія з означеної 
теми. 

Використання уроків, підручників як засобів індоктринації 
починалося з першого класу. Радянські букварі 30-50-х років ХХ ст., 
крім того, що вони були першим посібником з розвитку мови та 
логічного мислення у дітей, були ще й засобом для отримання 
орієнтації того, хто входить в політичний світ. В умовах ліквідації 
неписьменності дорослих, яка співпала з новим витком загострення 
класової боротьби, ази викладання письма поєднували з базовими 
політичними установками ВКП(б). 

З психологічної точки зору це був вірний крок. По-перше, навчання 
велося в колективах, які були відірвані від “класово неприйнятного 
середовища”. По-друге, отримання влади над писаним словом 
людиною сприймається гостро та образно. По-третє, оволодіння 
письмом як підкріплення в соціалізації створювало перспективу 
успішності намічених партією перетворень. По-четверте, кожний урок 
закінчувався конкретними гаслами. Достатньо швидко текст букваря 
стає мілкішим, а політичні проблеми складнішими: для чого треба 
здавати молоко на молокозаводи, хліб місту, що дає будівництво 
заводів. Вірогідно, такий буквар можна за всіма підставами назвати 
“Самим коротким курсом історії ВКП(б)”.  

Можна заперечувати ефективність самої головної мети ліквідації 
неписьменності, але інструментом для досягнення політичних цілей 
вона була безсумнівно. Матеріал букваря – це своєрідна логіко-
семантична “лійка”, в якій букви і звуки, що складалися в слова, прості 
жанрові оповідання, які включали базові політичні поняття та сенсові 
програми, покликані в підсумку сфокусувати увагу на головній темі, 
виступити своєрідним гіпертекстом, який створював своєрідний 
“нелінійний лабіринт, своєрідну картину світу, потрапивши в який 
одного разу, вийти з якого набагато важче, ніж може здатися на 
перший погляд” [150, с. 70].  
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Ще більшою мірою реалізація політичних цілей в радянському 
суспільстві пов’язувалася з підростаючим поколінням. Підручник в цьому 
плані розглядався як один з найбільш серйозних інструментів 
індоктринації.  

Так, М. Михаловський у статті “Підручник у радянській школі” в 
1925 році визначає серед інших загальних вимог до підручника, яких 
мають дотримуватися автори підручників, вимогу про те, що його 
зміст повинен відповідати програмі “Порадник по соціальному 
вихованню Головсоцвиху УСРР” [109, с. 68].  

Саме в цей час виходять із друку книжки А. Машкіна. Його праця 
“Письменство й мова в сучасній школі” побачила світ у другому 
виданні 1926 року і викликала інтерес учительства. Думки автора, що 
стосуються профтехшколи, по суті, зводяться до таких тверджень. 
Викладання мови і літератури повинно мати “цільову” настанову, 
“революційне буття”. Художнє слово в масовій школі за доби 
громадянської війни, за доби диктатури – це “знаряддя політичного 
виховання”. Тому слід відмежувати мову від літератури і останню 
передати керівникові політичного виховання [106, с. 95]. 

В 1930 році в Харкові був виданий ще один посібник А. Машкіна, 
призначений для педвузів і установ масової профосвіти “Методика 
рідної мови”. Він складається з декількох розділів і на самому початку 
проаналізовано організаційну роботу школи на межі трьох епох: 
феодальної, буржуазної і пролетарської диктатури, зокрема визначає 
навчання рідної мови в шкільній практиці за роки громадянської війни 
і після “переходу до мирного соціалістичного будівництва” [105, с. 18]. 

Далі висвітлено проблеми вивчення у тогочасній школі мови, 
літератури, суспільствознавства. Автор посібника вважає, що ці 
предмети “комплексуються і кожний з них втрачає свою самостійність. 
Усі їх підпорядковують єдиному стрижневі – суспільствознавчому, усі 
вони планують свій матеріал залежно від суспільствознавчих тем, до 
того ж літературні твори відіграють роль ілюстративного матеріалу, а 
стилістичні та граматично-орфографічні роботи є лише механічним 
додатком до цієї суспільствознавчої теми. У наслідок педагогічний 
процес злютований в одне ціле не органічно, а механічно” [105, с. 28]. 

Важливою формою політичної освіти, спроектованою зі всього 
радянського суспільства, була політінформація. Вперше індивіди з 
даною формою індоктринації зустрічалися на ранніх ступенях 
шкільної освіти. “Однією з розповсюджених і діючих форм політичної 
освіти, застосовуваних у шкільній практиці, є політінформація як 
оперативний засіб пропаганди знань про внутрішню і зовнішню 
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політику КПРС і Радянської держави” [159, с. 9]. В школах 
рекомендувалося політінформації проводити не рідше одного разу на 
тиждень. У методиста московської школи Н.Е. Пірковської ми 
зустрічаємо “глибокий дидактичний висновок” про мету політичного 
інформування школярів – “виховання… почуття громадянськості, 
причетності до справ нашої країни…” [27, с. 14]. Політінформація в 
молодших класах розглядалася як засіб “формування багатьох понять, 
на яких будуть базуватися політичні знання школярів надалі. Це такі 
поняття як Батьківщина, столиця, країна, республіка, національність, 
піонер, комсомолець, світ, планета, уряд, вождь пролетаріату тощо” 
[27, с. 12]. 

У принципі механізм індоктринації прослідковується не тільки в 
обов’язковості такої форми пропаганди, як політінформація, але й в 
опорі на почуттєве сприйняття їх тематики, “…цьому сприяють 
читання віршів, колективний спів знайомих жовтневих пісень про 
Леніна, про Батьківщину, прослуховування грамзаписів, перегляд 
діафільмів” [27, с. 12]. 

Система політичного інформування охоплювала широкі кола 
дорослого населення через діяльність агітколективів, груп 
політінформаторів, лекторів партійних комітетів та товариства 
“Знання”. Так, в 1978 році в Україні політичне інформування 
здійснювали 49,2 тис. агітколективів, 44,3 тис. груп політінформаторів, 
які об’єднували 718, 8 тис. агітаторів, 343, 8 тис. політінформаторів, 
687,2 тис. лекторів [84, с. 147-151].  

Важлива роль у справі політичного виховання в умовах радянської 
тоталітарної системи належала вищій школі. В її межах вона отримує 
новий статут, в якому чітко формулюється завдання Академії наук: 
“сприяння виробленню єдиного наукового методу на засадах 
матеріалістичного світогляду, планомірне спрямування всієї системи 
наукового знання на задоволення потреб соціалістичної реконструкції 
країни і подальшого зростання соціалістичного суспільного ладу” [42, 
с. 97]. Значного розвитку набула система спеціальної середньої і вищої 
освіти. На середину 30-х рр. поряд зі швидким зростанням технічних і 
політехнічних інститутів почали розвиватися педагогічні вузи. З 1936 
року відмінили обмеження на прийом до вузів у зв’язку з соціальним 
походженням. 

Підготовка фахівців вищої кваліфікація і за свою організацією, і за 
змістом була пронизана рисами політичної індоктринації. Українська 
влада вже в перші роки свого існування відкрила низку нових вищих 
навчальних закладів, які, крім фахових завдань, несли на собі тягар 
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ідеологічних штампів та обов’язків формування індивідів з 
визначеними діючим режимом якостями.  

На погляд компартії, як його формулював, наприклад, Микола 
Скрипник, “лише за середньовіччя потрібне було гасло академічної 
свободи для забезпечення науки від феодальної держави. Феодальні 
порядки з кріпацьким ладом були в старій Росії, і тут гасло академічної 
свободи було гаслом боротьби проти феодально-кріпацького ладу. 
Тепер таким гаслам відокремлення не може бути місця. Академічна 
свобода не є окрема свобода, а є свобода самоврядування в такому 
розумінні, як і самоврядування інших організацій трудящих” [158, с. 63-
64]. 

На погляд більшовиків, чистої науки й знання не існує, а тому 
автономія вищої школи як вияв духу науки, що є самодостатньою, є 
абсурдом: все мусить бути підпорядковано державі, що поширює 
тепер свободу на ціле суспільство [158, с. 63]. На цій підставі 
утворення будь-яких представницьких органів для керування вищою 
школою влада одразу рішуче відкинула [156, с. 760]. 

На чолі вищої школи, згідно з новим порядком, мусить стояти 
ректор-комуніст з призначення влади, професорська рада визнається 
абсолютно непотрібною, бо вона є зайва й некорисна [156, с. 760] 

Владою був визначений і метод, який може вживатися у вищій 
школі, – це марксистсько-ленінський метод діалектичного 
матеріалізму. Він став єдино визнаним методом у всіх галузях науки. 
Тому Державний Науково-методичний Комітет не давав апробації 
підручникам, які не були поєднані з цим методом. Навіть підручники з 
природничих і точних наук повинні були мати чіткі риси 
марксистської методології. В деяких зауваженнях з цього приводу 
висловлюється думка, що “підручники з математики далекі є від 
марксистського підходу” [156, с. 760]. 

Крім того, необхідно констатувати, що навчальні програми стають 
типовими для більшості навчальних закладів, причому владні органи 
внесли в ці програми положення, які відповідають вимогам 
комуністичної партії та марксистсько-ленінській методології. Так, 
наприклад, Ніжинський інститут соціального виховання, одержавши 
від Народного Комісаріату Освіти програми на 1931/32 навчальний 
рік, після критичного їх вивчення частину програм відкинув як 
шкідливі. “Особливо ідеологічно невитримані були програми з 
соціально-економічного циклу. Для перевірки програм виділено для 
кожної кафедри бригаду, до складу якої увійшли студенти старших 
курсів та викладачі” [156, с. 761]. Сам народний комісар освіти 
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Микола Скрипник також стояв за те, що “справу наших програм і 
учбових планів тоді лише можна буде широко поставити, коли буде 
притягнено широку увагу широкого пролетарського загалу, в тому 
числі нашого пролетарського студентства і його організацій” [158, 
с. 78]. 

Розширення системи освіти на різних рівнях сприяло формуванню 
радянської інтелігенції. Взагалі ж радянська система вищої освіти 
характеризувалась свідомим розривом з традиціями як російської, так і 
європейської систем освіти. 

Німецький історик Р. Міллер вказував, що “більшовики 
організували народну освіту так, щоб ніхто не міг вийти за межі 
офіційно дозволеного рівня знань і освіти, аби не виникла для 
пролетарської держави небезпека набуття громадянами надлишкового 
обсягу знань, що перетворило б їх на “підривний елемент”. А 
американський письменник Т. Драйзер казав М. Бухаріну: “Ви берете 
дитину і утовкмачуєте їй певні поняття. Успіх вашої революції 
залежить від виховання дітей...” [42, с. 98]. 

В ході реформування вищої та середньої школи в СРСР Й. Сталін 
великого значення надавав історичній науці й освіті. “Суть історії 
старої Росії полягала у тому, що її постійно били за відсталість, – 
зазначав Сталін у 1931 році. – Били монгольські хани, турецькі беки, 
шведські феодали, польсько-литовські пани, англо-французькі 
капіталісти, японські барони” [160, с. 38]. 15 травня 1934 року 
прийняли постанову “Про викладання громадянської історії в школах 
СРСР”, яка ознаменувала розрив зі старою політикою стосовно історії 
Росії. Після 1934 року радянський диктатор, а за ним і всі інші 
історики, перестають навіть говорити, що Росію “всі били”. Тепер 
вони говорять про те, що вона всіх била. Історію Росії, яку після 1917 
року розглядали з точки зору класової боротьби, починають 
інтерпретувати з погляду боротьби за створення сильної держави. 

27 січня 1936 року в “Правді” були опубліковані “Зауваження” 
Й. Сталіна, А. Жданова, С. Кірова щодо конспекту підручника з історії 
СРСР і з Нової історії. Значення публікації було величезним. Фактично 
завершився процес одержавлення духовного життя радянського 
суспільства. Історія займала в радянській ідеології центральне місце. 
Телеологічність ідеології робить історію фактором легітимності: історія 
узаконює Руку, що веде до великої Мети. Члени партії це сприймають: 
історія надає легітимності партії і вождям різного калібру. “Зауваження” 
проголошували Й. Сталіна Головним істориком і тим самим скидали з 
п’єдесталу М. Покровського – керівника радянської школи істориків-
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марксистів. Одночасно із “Зауваженнями” була опублікована постанова 
ЦК і РНК про створення комісії для перегляду і покращання, а в деяких 
випадках і для перепису підручників з історії. З березня 1936 р. був 
оголошений конкурс на “кращий підручник для початкової школи з 
елементарного курсу історії СРСР з короткими відомостями зі всесвітньої 
історії”, результати якого були оголошені в серпні 1937 року. 

Впродовж 1934-1936 років радянська історія остаточно 
націоналізується і релятивується. Радянська історія, інтерпретована 
Сталіним, перетворилась на чудернацький гібрид націоналізму та 
марксизму. Схема ортодоксального марксизму про класову боротьбу 
поєднувалася з ортодоксальним націоналізмом. Історичні факти і події 
існують доти, доки про них говорить Й. Сталін, і лише в його 
інтерпретації. Газета “Правда” писала, що історія в руках більшовиків 
повинна бути конкретною наукою, об’єктивною правдою і цим самим 
грізною зброєю в боях за соціалізм. Таке ж розуміння історії поділяв 
інший творець “нової людини” – А. Гітлер. Він зазначав, що “історію 
вивчають не для того, щоб знати, що відбувалося в минулому, а для 
того, щоб вона навчила поведінці” [73, с. 314]. 

Отже, тоталітарна влада надавала вищій школі академічну свободу 
остільки, оскільки вона прямує до поглиблення “творчого процесу 
соціалістичного будівництва [156, с. 761]. 

У вищій школі, як і в нижчій і середній, деякі методи набрали 
характеру універсального методу. Вища школа мала будувати свою 
методичну роботу на засадах, визначених постановою ЦВК СРСР від 
19 вересня 1932 року. “Побудувати навчальну роботу у вищій школі і 
технікумах так, щоб методи навчання у всій їх сукупності сприяли 
дальшому підвищенню знання учнів і тим самим забезпечували 
готування кадрів, озброєних глибоким знанням своєї спеціальності і 
які мають широкий громадсько-політичний світогляд”. 

На відповідних засадах ґрунтувалася і наука в Україні. Радянська 
влада України не визнавала “чистої” науки, бо в основі її лежить, на її 
думку, “чистопробна буржуазна ідеологія, що панує в науково-
дослідницькій роботі капіталістичних країн” [156, с. 792]. “В країні 
Рад наука партійна, і цього ніхто не заховує. За її допомогою 
робітничий клас під проводом Компартії будує соціалістичне 
суспільство [156, с. 792]. А тому науково-дослідні установи мали 
займатися розробленням лише тих питань, які органічно пов’язані з 
соціалістичним будівництвом. “Наука активно включається в боротьбу 
за соціалізм” [156, с. 792]. 

Матеріалістично-діалектичний метод Маркса – Леніна – Сталіна 
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визнавався за єдино науковий метод. Все те, що не відповідає цим 
вимогам, кваліфікується як шкідливе відхилення зі шляху 
ідеологічного фронту робітничого класу, який стоїть під проводом 
Комуністичної партії. Кожний науковий працівник, який допустився в 
своїх працях будь-якого відхилення від марксистсько-ленінського 
методу, повинен шляхом самокритики, “безстрашного викриття своїх 
власних помилок” позбутися впливу “буржуазних теорій” та стати 
свідомим активним будівником безкласового соціалістичного 
суспільства. До наукової праці прикладають ті самі способи 
організації, яких Комуністична партія вживає в сільськогосподарських 
і промислових підприємствах (колективізм, вироблення плану 
п’ятирічки, соціалістичне змагання тощо). 

Плануючи соціалістичне будівництво, радянська влада розробила 
також план науково-дослідницької роботи, себто встановлює ті 
проблеми, які має вирішити наука протягом наступної п’ятирічки. 
Взагалі наукову роботу в Україні треба провадити в згоді з державним 
плануванням життя, а тому вироблення науковими установами плану 
наукової роботи в цілковитій підпорядкованості директивам 
комуністичної партії було найголовнішим завданням наукових 
установ. Такий стан не визнавався за обмеження свободи наукової 
діяльності. “Співвідносини між окремою науковою дисципліною й 
державним плануванням життя не є окремим зовнішнім втручанням в 
науку, а навпаки, є співвідносинами між наукою й окремою галуззю 
науки, наукою планування, себто керування життям. Так, загалом 
беручи і з цього погляду виходячи, не можна сказати, щоб була якась 
прірва між наукою й пролетарською державою, що її треба було б 
заповнювати словесними різними заявами тощо. Між наукою та 
державою є дійсно тісний зв’язок практичної роботи” [158, с. 63]. 

Як вже зазначалося, в період тоталітарного устрою в Україні не 
могло бути ні однієї освітньої установи, яка не відповідала б 
основному завданню – готувати громадян з комуністичним 
світоглядом, і з цього погляду всі школи та освітні установи були 
партійними. Крім того, режимом були створені спеціальні партійні 
школи – від нижчих до вищих, які ставили своїм завданням готувати 
вчителів із суспільствознавства, агітаторів і пропагандистів 
комуністичної партії. 

До цих шкіл в 20-30-х роках ХХ ст. в Україні належали “радянські 
партійні школи” (радпартшколи), технікуми комуністичної освіти, 
комуністичний університет ім. Артема в Харкові та Всеукраїнський 
Інститут Комуністичної Освіти в Харкові. 
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В середині 30-х років на Україні налічувалося 47 “радпартшкіл”, в 
яких навчалося більше шести тисяч слухачів. Крім цього, в Україні 
діяли 15 технікумів комуністичної освіти [156, с. 735]. 

З 1925 року почав свою роботу Всеукраїнський Інститут 
Комуністичної Освіти в Харкові. Спочатку він існував як факультет 
політичної освіти при Харківському Інституті Народної Освіти, а з 
1929 року був перетворений на самостійний Інститут Політосвіти. З 
1931/32 навчального року за постановою Народного Комісаріату 
Освіти був перейменований у Всеукраїнський Інститут Комуністичної 
Освіти. Інститут цей мав 8 факультетів – антирелігійний, 
“агітмасовий”, бібліотечний, музейний та інші. Він нараховував у 1932 
році 1378 студентів. Велика увага приділялася Інститутом організації 
практичних робіт для студентів. Так, антирелігійний факультет у 
повному своєму складі взимку з кінця 20-х і протягом 30-х років 
виїздив до низки сіл Сумської, Полтавської, Лубенської, Зінов’ївської 
та Миколаївської округи для переведення партійно-масової та 
політично-освітньої роботи. 

Анонімний автор статті про Всеукраїнський Інститут 
Комуністичної Освіти вказує, що партійна організація, яка керує 
Інститутом, “весь час була тим вірним керманичем, що вела Інститут 
по вірному і більшовицькому шляху перемог і досягнень, вона 
спрямовувала його діяльність на завдання соціалістичної перебудови 
країни, вона керувала Інститутом в його боротьбі за чистоту 
марксистсько-ленінської ідеології, вона стимулювала і керувала 
боротьбою Інституту за перебудову його роботи на основі шести 
вказівок і листа тов. Сталіна” [156, с. 737]. 

Протягом усього “соціалістичного” шляху в Радянському Союзі, і в 
Україні зокрема, відбувався процес чисельного зростання установ, які 
безпосередньо здійснювали політичну індоктринацію, вироблялися 
нові її форми. Якщо спертися на дані одного з довідників, то в 1982 
році – своєрідному апогеї розвитку індоктринаційного процесу – в 
Україні налічувалося 100935 шкіл, семінарів, університетів, до яких 
були залучені 2429353 слухачі лише в системі партійного навчання 
[84, с. 133]. На цей час виникли такі форми навчання, як школи 
молодих комуністів, ідеологічного активу, партійно-господарчого 
активу, теоретичні та методологічні семінари, університети 
марксизму-ленінізму, самостійне вивчення марксистсько-ленінської 
теорії за індивідуальними планами. В цьому ж році в системі масових 
форм політичного навчання було створено 27071 школу наукового 
комунізму для працівників народної освіти та шкіл інших форм, в яких 
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навчалося 593858 слухачів. До роботи в них було залучено більше ста 
тисяч пропагандистів [84, с. 137].  

Не менш важливим чинником вкраплювання в свідомість громадян 
уявлень про нову модель політичного світу була система поширення 
суспільно-політичної літератури. З цією метою в Україні була 
створена потужна мережа її популяризації. Збут книжкової продукції 
Державного Видавничого Об’єднання України було покладено на 
централізоване підприємство – “Книгоцентр”, який проводив свою 
торговельну діяльність через власну мережу книгарень, а також через 
кооперацію. 

Збутом продукції видань за межами Радянської Росії займалося 
“Государственное Издательство” (ГИЗ), яке мало в Україні філії та 
полички, а також кіоски при вищих школах для продажу підручників. 
Певними “примусовими агентами” поширення книжок, головним 
чином партійно-політичного змісту, виступили професійні спілки та 
комсомольські організації.  

До справи збуту книжок з наказу Народного Комісаріату Освіти 
також було притягнуто учнів, а саме, згідно з інструкцією, яку видав 
Комісаріат, кожний піонерський загін і школа організують не менше 
ніж п’ять книгонош. “Книгоноші мають так організувати свою роботу 
з розповсюдженням книжок, щоб це не відбивалось на їх навчанні та 
активності в піонерзагоні і школі”. А далі додається, як саме можна 
досягнути виконання цієї вимоги: “Всіх книгонош треба по змозі 
розвантажити від роботи в загоні і школі...” [156, с. 846]. Певним 
чином скласти уявлення про політосвітні завдання мережі поширення 
книжок можемо зі статті “Впорядкувати поширення російської книжки 
на Україні”, яка була надрукована в часопису “Радянський Книгар” в 
1930 році. “Поставити українську книжку на чільне місце, піднести її 
на рівень культурно-політичних потреб є, безперечно, перший прямий 
обов’язок книготоргівлі на Україні. Цілком очевидно, що це зовсім, 
жодною мірою не означає, що російську книжку на Україні 
поширювати не слід. Радянська Україна завше буде споживати 
російську книжку, друковану мовою Леніна, мовою більшовизму, і 
розмір споживання російської книжки буде весь час, з року на рік, 
невпинно зростати…” [156, с. 846]. Отож, на думку редакції 
“Радянського Книгаря”, споживання російської книжки повинно було 
“невпинно” зростати для задоволення культурно-освітніх проблем. 
При цьому в даній статті пропонується план втілення цього завдання в 
життя. Зокрема, редакція пропонує ГИЗові передати справу поширення 
російської книжки в українську мережу з повним забезпеченням інтересів 
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поширення російської книжки тим, що “Книгоцентр” гарантує певну суму 
забору продукції ГИЗу. 

Як бачимо, редакція “Радянського Книгаря” повертається до 
“відкупної системи”, що в давнину мала місце в горілчаній справі, 
переносячи її тепер на іншу “отруйну річ” – продукцію 
більшовицького ГИЗу. 

Надзвичайно важливе значення для впровадження 
індоктринаційних схем в суспільно-політичне життя мала партійна 
преса тоталітарної доби. З революцією 1917 року розпочався в Україні 
буйний розквіт української преси. Вже в 1917 році в Наддніпрянській 
Україні виходило 106 українських часописів, а в 1918 році – 218 [156, 
с. 849]. З цього ж часу в Україні безпартійна преса та преса 
некомуністичних партій втрачає право на існування і органічно 
поєднується з комуністичною партією. Це поєднання преси з партією 
потягло за собою ліквідацію “свободи преси” як буржуазного 
забобону. “Радянський Книгар” визнає необхідність для періодичних 
видань “підпорядковувати вибір теми не принципу “злободенності”, а 
кращому виконанню функцій колективного агітатора, пропагандиста 
та організатора, кращому виконанню завдань, що їх поставила партія 
перед нею [156, с. 849]. 

Вся преса – не лише загальна, а й спеціальна – була підпорядкована 
в Україні завданням комуністичної партії. З цією метою вживалися 
всякого роду заборони. Так, після заборони влада відновила журнал 
“Україна”, але вже не як “науковий журнал українознавства”, а як 
“журнал циклу наук історичних”, завданням якого було визначено 
скерування всіх сил “на боротьбу за марксистсько-ленінську науку, 
подаючи всебічну допомогу тим, хто порвав з буржуазною ідеологією і 
прямує до науки Маркса – Леніна – Сталіна” [156, с. 852]. Слід згадати 
також про те, що орган Народного Комісаріату Освіти “Шлях Освіти” 
з 1931 року був перетворений у журнал “Комуністична Освіта”, щоб, 
як пише редакція у своєму слові “Від редакції”, підкреслити цей 
бойовий більшовицький комуністичний характер завдань, що стоять 
перед нашим журналом” [156, с. 852].  

Крім цього, тоталітарний режим всіляко сприяв поширенню 
періодичних видань. Їх вартість була надзвичайно низькою. Часто 
вони могли поширюватися взагалі безкоштовно, а іноді навіть 
примусово. Тиражі періодичних видань сягали таких величин, коли в 
Україні практично всі громадяни ставали читачами різного роду 
періодичних видань. Так, в 1977 році річний тираж періодичних 
видань сягнув 4711,7 млн. примірників, або 12,9 млн. на день [84, 
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с. 153]. Отже, в Україні вся преса була пресою комуністичної партії, 
яка була покликана вести боротьбу за соціалізм, за світову 
пролетарську революцію. 

Керівна каста вождів, як відомо, час від часу вносила до ідеології 
частку свого світогляду (згадаймо рішення з’їздів КПРС) і щедро 
фінансувала всю ідеологічну роботу. У цій функції ідеологія втілювала 
в собі всі ознаки псевдорелігії. Вона мала своє “святе письмо” від 
класиків марксизму-ленінізму, у якому під сумнів не можна було 
поставити навіть жодної коми. Були люди, які тлумачили це “святе 
письмо”, були “храми” у вигляді кабінетів політосвіти. Також були (і є 
досі) “мощі” біля кремлівської стіни, куди люди їздили на поклін. І 
нарешті – ритуальні образи (статуї) того, хто репрезентував цю 
псевдорелігію замість Христа, – в центрі міста. 

На тлі цієї загальної псевдорелігійної індоктринації людини 
формувалася і педагогічна концепція виховання дітей та молоді, зміст 
якої репрезентувався переліком різних “видів виховань” – ідейно-
політичне, матеріалістичне, патріотичне, моральне, естетичне, 
колективістське, інтернаціональне, трудове, фізичне та ін. За кожним з 
цих “видів” вгадувалася певна група специфічних цінностей, бо 
зрозуміло, що, наприклад, зміст трудового та інтернаціонального 
виховання – речі доволі різні. 

Особливістю всіх цих “виховань” було те, що, по-перше, вони 
визначалися цілком стихійно, емпірично, і тому число і послідовність 
їх ніколи не обґрунтовувались. А по-друге, сам зміст цих “виховань” 
не був самостійним. Він завжди підлягав трактуванню крізь призму 
комуністичного ідеалу. Образно кажучи, якщо цей ідеал уявлявся 
“червоним”, то всі “виховання” попри свою специфіку автоматично 
“рожевіли”. В такому разі мораль перетворювалася в служницю 
ідеології і називалася “мораллю комуністичною”, національне 
самоусвідомлення людини трактувалося як історичний пережиток, 
громадянські стосунки між людьми носили характер авторитарності 
(всесильна партія і безсила людина), конвеєризувалося раннє виховання 
дитини тощо. 

Функція всіх елементів зовнішнього компоненту визначалася 
характером прийнятих у суспільстві стосунків. Педагогічне мислення 
того часу як щось цілком природне сприймало авторитаризм і у 
самому вихованні, за рецептом А. Макаренка, вбачало 
цілеспрямований вплив на особистість з метою формування в ній 
відповідних, наперед заданих якостей. При цьому своїм спільником у 
вихованні людини комуністична система завжди мала наглядово-
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репресивний апарат – батько з паском, вчитель із щоденником, 
піонервожата і комсорг, парторг, так званий “колектив”, який завжди 
мав рацію, тощо. І все це впродовж десятиліть. Як наслідок, стосунки 
вихователя і дитини характеризувалися недовір’ям і страхом, 
домінуванням зовнішньої мотивації, виключенням будь-яких методів 
та ірраціонального характеру, ігноруванням етнічних особливостей 
дитини тощо. Навіть деякі традиційні для педагогіки методи 
виховання пропонувалися у крайніх (силових) варіантах, наприклад, 
метод “заохочення і покарання” та інші. Все це, звичайно, не було 
випадковим чи придуманим самою педагогікою, а випливало із 
сутності ладу, який тепер називаємо тоталітарним. 

В такому вигляді комуністична система виховання демонструвала 
помітний, хоча і фальшивий, ефект і трактувалася як система 
“оптимістична” – визнавала “всесилля” вихователя і фактично 
ігнорувала волю та співучасть дитини у самотворенні. 

Аналіз самих понять, форм і методів говорить про те, що маємо 
справу з пропагандою ідеології. Справа навіть не в тому, що більшість 
робіт подібного роду не враховувало вікових особливостей сприйняття 
політичних абстракцій і реалій, а в тому, що і по широті постановки 
питання і по підміні внутрішньої мотивації юних громадян 
з’їздівською кон’юнктурою вони програвали і реаліям життя, і 
дидактичним знахідкам педагогів типу В. Сухомлинського. Отже, ми 
можемо констатувати процес руйнування політичної системи, що 
політико-педагогічна теорія і практика безуспішно намагалися 
підмінити словесними й емоційними конструктами з приводу рішень 
чергового з’їзду. 

Таким чином, підтверджується теза про те, що образи інститутів і 
процесів, які декларувалися, прийшли в стан непримиренного 
протиріччя з інститутами і процесами реального політичного світу. У 
даній ситуації правдивому відображенню політичного світу 
відповідають задачі, зв’язані з домінуванням у політичній освіті 
орієнтації на знання і розвиток інтелектуальних, критичних 
здібностей. Спостерігається перехід від “фази правдоподібності” до 
“фази неправди”, коли відбувається повний розрив між сутністю 
“політичного”, як реального динамічного буття політичного світу, і 
безжиттєвими схемами і цінностями з сфери абстрактно-політичної 
статики, що продовжують за інерцією підносити освітні структури 
“старого порядку”. 

 Зрозуміло, було чимало робіт, де головна увага приділялася 
розвитку, формуванню особистості і колективу дітей як на уроці, так і 
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в жовтенятських чи піонерських об’єднаннях. Але загальна атмосфера 
формалізму, відірваності політичної освіти і громадянського 
виховання від практики, слів від справи перетворювала даний 
педагогічний напрямок у нудотний обов’язок і об’єктивно сприяла 
руйнуванню суспільно-політичної системи. 

Характерною рисою радянських і німецьких тоталітарних утворень 
першої половини XX ст. були максимально уніфіковані суспільно-
політичні та молодіжні організації. Декретом від 1 грудня 1936 року у 
Німеччині була створена молодіжна нацистська організація 
воєнізованого типу – Гітлерюгенд. Вона залучала молодь віком від 10 
до 18 років і складалася з молодшої групи – 10-14 років (“Німецька 
молодь” та “Союз дівчаток”) та групи юнаків і дівчат 14-18 років 
(власне Гітлерюгенд та “Союз німецьких дівчат”). Під керівництвом 
Бальдура фон Шираха Гітлерюгенд “поглинула всі інші молодіжні 
організації Третього рейху і на початку 1938 року нараховувала 7.728.329 
осіб” [83, с. 458-464]. Гітлерюгенд стала складовою частиною держави, її 
керівник підпорядковувався безпосередньо фюреру та фінансувався 
партією. 

Слід відзначити струнку систему рекрутування кадрів до Націонал-
соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП). Вона 
передбачала, що нижчою ланкою в її ієрархії була школа Адольфа 
Гітлера, куди входила молодь віком від 12 до 18 років. Після школи 
молоді люди вступали в Гітлерюгенд. З 18 до 20 років вони перебували 
в різних партійних організаціях, СА, СС, автомобільному і 
повітряному корпусах. Потім переходили в “Трудовий фронт” 
(уніфіковані трудові спілки). З 21 до 23 років юнаки проходили службу в 
армії і знову поверталися в партійні організації. Найбільш здібні 
відбиралися в керівництво НСДАП, звідки виходили майбутні політичні 
лідери нації [120, с. 119]. 

Але, як би не називалась нацистська організація, мета і завдання у 
всіх були однакові – “наглядати за “товаришами по нації”, не давати 
можливості належати самим собі, не дозволяти думати, виключити 
взаємне і добровільне зближення.  

У СРСР молодь залучалася в комуністичні підліткові організації – 
жовтенят, піонерську та ВЛКСМ (альтернатив не існувало). З кожним 
роком їх чисельність стрімко зростала. Так, якщо у 1919 році 
Комуністична Спілка Молоді України, створена у 1919 році, 
нараховувала 9 тис. членів, то вже у 1938 році в Спілці було 1 млн., а в 
1988 році – 6, 3 млн. членів [84, с. 179]. Активність комсомолу 
поширювалась на різні види суспільної діяльності. Комсомол і 
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піонерська організація дублювали структуру комуністичної партії. Хоч 
формально комсомол був самостійною організацією, партія його 
суворо контролювала, розглядаючи як школу підготовки майбутніх 
партійних кадрів. 

Комсомол і піонерська організація відігравали велику роль у 
політичному вихованні молоді. Активна революційна позиція 
комсомолу неодноразово приводила до зіткнень з інертним 
вчителюванням і Наркомпросом. Одне з енциклопедичних видань 
прямо вказує на функції комсомолу: “...Політична роль комсомолу, 
керованого безпосередньо комуністичною партією, повинна мати 
особливо велике значення в справі політичного виховання того 
матеріалу, що піддається переробці в школі. Однак роль комсомолу не 
може обмежитися і не обмежується тільки політичним вихованням, 
тому організаційна роль комсомолу в справі будівництва школи 
величезна” [133, с. 435]. Політика впливу партії на учнів була далеко 
не однозначною. З одного боку, стратегічною лінією була 
пролетаризація школи, а з іншого – критикувалися ухили, коли 
піонерський рух розглядався як чисто пролетарський за соціальним 
складом, тому що діти повинні були стати зброєю в переробці 
суспільства. А звідси “педагогічна цінність комсомолу визначається, 
врешті-решт, головним завданням: якнайкраще поставити школу на 
службу будівництва соціалізму” [133, с. 448]. Це означало не тільки 
прискорення соціалістичних перетворень чи боротьбу з дітьми 
“зростаючої нової буржуазії”. Головне, що зробив комсомол і що є 
надбанням молодіжного самоврядування понині, – це опора державної 
шкільної політики на “самодіяльну організацію, що проводить цю 
політику із середовища самих учнів” [133, с. 449].  

 Для повноти картини індоктринації слід звернути увагу і на 
діяльність молодіжних організацій в інших тоталітарних фашистських 
країнах. В Італії фашистська дитяча організація “Баліла” (вік 8-15 
років) була створена ще у 1926 році. Тут у формі ігор і військово-
спортивних змагань виховувалася любов і відданість батьківщині, 
дуче, приналежність до держави. З 15 років хлопчики йшли в 
організацію “Авангард”, де від військових ігор переходили до Йолсе – 
серйозного вишколу. Так продовжувалося до досягнення ними 21 
року.  

Іспанська молодь у віці з 7 до17 років входила в молодіжний фронт, 
створений у 1941 році. Організація мала триступінчасту структуру: для 
хлопчиків – “стріла”, “пелалос”, “кадета”; для дівчаток – “маргаритка”, 
“стріла”, “синя стріла” [64, с. 10]. Такий структурний аналіз тільки 
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молодіжних організацій країн – головних носіїв тоталітарної ідеології 
в Західній Європі. Безсумнівно, що політична культура молоді в них 
була детермінована політичною культурою тоталітарного суспільства 
в цілому і служила задачам “партії-держави”.  

Таким чином, тоталітарне суспільство, з одного боку, – безструк-
турне, оскільки в ньому розсіяні всі референтні групи, зруйновані 
горизонтальні зв’язки між громадянами, народ перетворений на 
аморфну масу, а з іншого боку, суспільство виступає одночасно і 
надструктурованим, адже всі чи майже всі індивіди належать до якоїсь 
офіційної суспільної організації. Виникає жорстка вертикальна 
ієрархічна структура. Проте організації, що входять до її складу, 
покликані лише здійснювати контроль над громадянами, вони не 
виражають і не захищають їх інтереси. 

Діяльність нацистських та радянських молодіжних організацій слід 
розглядати в контексті програми перетворень, яка здійснювалась як 
більшовиками, так і нацистами в системі освіти і виховання. Ця 
програма передбачала реорганізацію шкільної системи навчання і 
підготовки вчителів, укладання нових підручників, коректування 
навчальних планів з метою виділення годин для ознайомлення з 
расистською чи марксистсько-ленінською інтерпретацією історії, 
расистським біологічним вченням чи марксистською економічною 
теорією. 

Проникнення нацизму в студентське середовище і сприйняття 
нового порядку з боку академічних кіл символізували кінець традиції 
критичного мислення, якою славилася система освіти догітлерівської 
Німеччини. Протягом багатьох сторіч освітня система Німеччини 
служила зразком для всього світу. Організація навчання, починаючи з 
дитячого садка і закінчуючи університетом, статус вчителя, сутність 
навчального плану – все це викликало широке захоплення.  

 Однак у наявності були і суперечності між далекоглядними 
проектами і практикою, коли політична освіта велася у відриві від 
родини, школи і церкви – традиційних авторитетів німецького 
суспільства. Слабкою підмогою стало і втручання кайзера Вільгельма 
II, який бачив в політичній освіті засіб проти соціал-демократії, що 
набирала популярність. Як би то не було, вже до кінця XIX ст. маємо 
справу з фактом існування в цій країні такого спеціального предмета, 
як “громадянське виховання”, хоча за змістом це було скоріше 
патріотичне виховання. Особливо треба відзначити заслуги журналу 
“Минуле і сьогодення”, який видавався з 1911 року. Він публікував на 
своїх сторінках методологічні і дидактичні матеріали з громадянської 
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освіти. 
За 12 років існування тоталітарної фашистської системи Третього 

рейху відбувся катастрофічний занепад всієї системи освіти через те, 
що її стали підганяти під стандарти нацистської диктатури. 

Варто звернути увагу, що в спеціальній німецькій літературі з 
політичної дидактики практично не розглядається проблема 
викладання в період правління нацистів. Видатний теоретик 
політичної науки і політичної освіти Манфред Хеттіх у доповіді 
“Домагання і вплив політичної освіти. 1919-1989” на Берлінському 
конгресі, присвяченому сорокаліттю політичної освіти в умовах 
демократії, незважаючи на заявлені історичні границі проблеми, 
приділив лише три абзаци нацистському періоду. Причому цікавий сам 
підхід М. Хеттіха, що йде не від соціально-політичної традиції чи 
розриву з нею, яка відрізняє значну групу робіт з історії, політичної 
культури нацистської Німеччини.  

Автор торкається лише одного вузького аспекту – традиції 
загальної педагогіки. Він досліджує відмінності між освітою і 
вихованням і показує, що і раніше під “політичною освітою розуміли 
мистецтво виховання народу. У тоталітарних диктатурах це має 
особливо важливе значення. Поняття народної освіти є в дійсності 
менш колективістським. Як освіта для всіх, вона спрямована проти 
елітарного значення освіти. Стосовно освіти для дорослих, вона ніби 
допомагає уникнути в цьому контексті поняття виховання” [215, с. 27-
33].  

Таким чином, на думку М. Хеттіха, політична освіта несе 
вербалізоване чи невербалізоване виховне навантаження. У свою 
чергу, колективні виховні заходи завжди мають своєю метою 
гомогенізацію відносин. Посилаючись на “Майн кампф”, М. Хеттіх 
показує, наскільки це відповідало задачам нацизму по впровадженню в 
серця і розум молоді “змісту і почуття раси”.  

Крім того, якщо говорити про політичне виховання в цей період, 
його варто зв’язувати з диктатурою нацистів. Здається, що М. Хеттіх – 
не єдиний автор, що вважає, що через період нацизму варто 
перескочити: “Коли намагаються визначити політичну освіту, усі єдині 
в тому, що індоктринація не є освітою” [215, с. 28]. Однак не слід 
думати, що він пропонує викинути період з 1933 по 1945 роки у 
буквальному значенні. Це були часи, коли держава, побудована 
Гітлером відповідно до його доктрини, тілесно і духовно виховувала 
людину, придатну для рішення національних задач і надзадач. 

До цього періоду має сенс звертатися і тому, що ігнорування чи 
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формальне ставлення до політичної освіти стало однією з причин, що 
породила фатальні наслідки для Німеччини, Європи і світу.  

Гітлер часто повторював: “У кого в руках молодь, у того в руках і 
майбутнє. Я починаю з молоді. Ми, ті, хто старий, – відпрацьований 
матеріал. Ми прогнили до мозку кіст. Але моя чудова молодь! Є чи де-
небудь у світі ще настільки прекрасна молодь? Гляньте на цих юнаків і 
підлітків! Який матеріал! З ними я зможу створити новий світ! Моє 
навчання буде суворим. Ми виб’ємо з них слабість. Надзвичайно 
активна, владна, жорстока молодь – от що я залишу після себе. Молодь 
повинна бути байдужа до болю. У ній не повинно бути слабості і 
жалості. Я знову хочу побачити в їх очах відблиск гордості і 
незалежності хижого звіра. Я не стану проводити інтелектуальну 
підготовку. Знання – це крах для моєї молоді. Я хочу, щоб вони 
навчалися тільки тому, що дає їм їх уяву. Але однієї речі вони повинні 
навчитися – самовладанню. Вони навчаться переборювати страх 
смерті завдяки суворим іспитам. Це – героїчне покоління молоді, з 
якого вийде творець, людина-бог!” [189, с. 329]. 

В основу гітлерівського уявлення про освіту було покладене 
негативне ставлення до інтелігенції. Далася взнаки невдала спроба 
Гітлера вступити до Академії мистецтв у Відні. Здобувши владу, він 
усіма способами прагнув викорінити інтелектуальну еліту країни. 
Першим боргом держави, говорив Гітлер, є турбота про тілесне 
удосконалення молоді. “Всяка освіта в національній державі повинна 
бути спрямована насамперед не на те, щоб “пічкати” учня нікчемними 
знаннями, а на будівництво здорового тіла... Мозок молоді не 
повинний заповнюватися науковими знаннями… Нова молодь, 
подібно тій, що була в стародавній Спарті, повинна бути мужньою і 
сильною. Ідеальна держава повинна базуватися на двох основних 
освітніх ідеях. По-перше, треба запалити вогонь у серці молоді і 
впровадити в її розум поняття раси. По-друге, німецька молодь 
повинна бути готовою до війни, навченою або перемогти, або вмерти. 
Кінцева мета освіти – сформувати громадян, що усвідомлять славу 
країни й охоплених фанатичною відданістю національній ідеї. 
Націонал-соціалізм забезпечить націю необхідною елітою” [189, с. 
183-185, 429-430]. 

Ненависть Гітлера до викладачів і інтелігенції в цілому перейняла у 
свого фюрера й інша нацистська верхівка. Затятий антисеміт Юліус 
Штрайхер, редактор “Дер Штюрмер” (“Der Sturmer”), виступаючи 
перед студентами Берлінського університету, сформулював своє 
ставлення до професорів у такий спосіб. Він намалював на дошці дві 
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чаші ваг. Та чаша, що внизу, сказав він, містить мозок фюрера, а та, що 
нагорі, – Dreck (сміття, мотлох) професорських мозків. В одній зі 
статей журналу СС “Чорний корпус” видатні німецькі вчені Вернер 
Гейзенберг і Макс Планк були названі “білими євреями в сфері науки”. 
Багато нацистських лідерів вторили Гітлерові в питаннях освіти 
молоді. Міністр народної освіти і пропаганди Геббельс підкреслював, 
що молодь належить правлячим колам і вони нікому її не віддадуть. 

У 1933 році були видані укази про нацифікацію всієї освітньої 
системи Третього рейху від початкової школи до університетів. 
Першим кроком на шляху впровадження нацистської програми освіти 
стало видання двох декретів у травні 1934 року – про створення 
імперського міністерства освіти і про заміну контролю над освітою з 
боку місцевої влади абсолютним контролем імперської влади. Ці 
вказівки були спрямовані на перетворення освітньої системи 
Німеччини на опору націонал-соціалізму. Це завдання було полегшене 
тим, що і в Другій імперії, і у Веймарській республіці шкільне 
відомство вже було в масі своєї пронизано націоналістичним духом. 
Завдання зводилося до того, щоб направити націоналістичну 
свідомість молоді в нацистське русло.  

Наступним кроком було очищення всіх навчальних закладів 
Німеччини від викладачів-євреїв. За короткий час 97% освітян країни 
були включені до складу NS-Lehrerbund (NSLB) – Націонал-
соціалістського союзу викладачів. До 1936 року близько 32% вчителів 
з Націонал-соціалістського союзу викладачів стали членами 
нацистської партії. До 1938 р. понад 60% учителів початкової школи 
рейху пройшли ідеологічну обробку в спеціальних таборах на 
обов’язкових місячних курсах зі стройовою підготовкою й лекціями [135, 
с. 202-203, 361-362]. 

Передбачалося, що все, чому їх навчили в таборах, вони передадуть 
своїм учням. Дивовижно схожими були прийоми вкраплювання 
тоталітарних ідей у свідомість молоді. Як і в Радянському Союзі, 
першою книгою, з якою дитина зіштовхувалася після дитячого садка, 
був Primer – буквар, пронизаний ідеологічною символікою і 
первинними політичними знаннями. На його обкладинці була 
поміщена карикатура на єврея зі словами: “Не вір лисиці в степу, не 
вір єврею в його божінні!” Всередині були малюнки солдатів, які 
крокують, і їх табірного життя, що супроводжував наступний текст: 
“Той, хто хоче стати солдатом, той зброю повинен мати. Заряджати 
його порохом повинен і гарнішою твердою кулею. Малята, якщо ви 
хочете стати новобранцями, зверніть увагу на цю пісеньку” [189, с. 
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183-185, 429-430]. 
Особлива увага у навчальних планах шкіл, гімназій і університетів 

приділялась фізичній підготовці. Першочерговими предметами були 
історія, біологія та німецька мова. Вивчення історії носило політичний 
характер, головна ставка робилась на історію націонал-соціалістичного 
руху. Студенти зобов’язані були знати події мюнхенського “Пивного 
путчу” 1923 року та історію життя “мученика” Хорста Весселя так 
само добре, як і “лиходіїв” Веймарської республіки, наприклад, 
“ганебного Курта Ейснера”, що намагався заснувати радянську 
республіку в Баварії в 1919 році. Підлітки вивчали події Першої світової 
війни під таким кутом: “Багнет Отто добірно прослизнув між ребер 
росіянина, після чого той звалив із протяжливим стогоном. Перед очима 
Отто виникла проста і заповітна велика мрія – Залізний хрест” [189].  

Викладання біології ґрунтувалось, насамперед, на поглядах А. 
Гітлера на раси та проблеми спадковості. Офіційно визнаним у 
державі підручником була праця Германа Гауха “Нові основи расових 
досліджень”, в якій наголошувалось, що не існує ні фізичних, ні 
психологічних особливостей, які могли б підтвердити відмінність 
людини від тваринного світу. Єдине розходження, яке визнавалося, – 
це розходження між представниками нордичної раси, з одного боку, і 
тваринами, в основному представниками ненордичної раси, чи 
недолюдинами, які являють собою перехідний вид, з іншої сторони. У 
студентів заохочувалося уміння визначати своє арійське походження. 

Вивчення германістики базувалося на вимогах відновлення 
“колишньої тевтонської величі”, наголос робили на історії германців 
як раси, що творить культуру, і євреїв, які цю культуру руйнують. 
Знайомлячи учнів з героїчним нордичним епосом (сагами), вчителя 
жадали від них при переказі використовувати винятково німецькі 
варіанти слів, запозичених з інших мов. У навчальні плани ввели 
вивчення робіт керівників нацистської партії та держави. Серед них, 
наприклад, робота Геббельса “Освітня цінність Імперської служби 
зайнятості”, на видання якої він одержав спеціальні кредити від уряду. 
Певні зміни зазнала і програма з математики. Молодь підсвідомо 
готували до військової служби. Математичні задачі були пов’язані із 
розрахунками артилерійських траєкторій, винищувально-
бомбардувальних коефіцієнтів тощо. Ось типова задача з підручника 
математики нацистської школи: “Літак летить зі швидкістю 240 км у 
годину в район, що відстоїть на дистанції 210 км, з наказом скинути 
бомби. Коли можна чекати його повернення, якщо бомбометання 
займає 7,5 хвилини?” [189]. 
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Поширене в школах Німеччини релігійне виховання після приходу 
нацистів до влади теж зазнало змін. З 1935 року з білетів випускних 
екзаменів були вилучені питання з релігії, а відвідування шкільних 
молитов стало необов’язковим. Розмивання основ релігійного 
навчання продовжувалось протягом усього нацистського періоду. 

У загальну освітню систему Німеччини за ініціативою А. Гітлера 
були включені три типи шкіл для підготовки майбутньої нацистської 
еліти – “школи Адольфа Гітлера”, в яких молоді кадети займалися 
фізичною підготовкою, вивчали расову теорію і виховувалися в дусі 
вірності фюреру. Кандидати в “школи Адольфа Гітлера” відбиралися зі 
складу молодшої групи “Юнгфольк” організації “Гітлерюгенд”. Після 
закінчення школи учні отримували свідоцтво і мали право вступати до 
університету чи продовжити навчання в “Орденсбургені” (“Рицарські 
замки”). 

У квітні 1933 року був створений такий тип шкіл, як “Наполас” 
(націонал-соціалістичні виховні заклади). Педагогічний процес тут 
будувався за зразком колишніх прусських військових училищ, з 
акцентом на солдатський дух, обов’язок і дисципліну. В “Наполасі” 
навчалися підлітки з 10 до 18 років, переважно вихідці з робітничих 
сімей чи діти військовослужбовців. Формально ці школи були 
підпорядковані міністерству освіти, але старший викладацький склад 
представляли члени СА і СС. На початок 1940 року нараховувалось 23 
“Наполаси”, в тому числі чотири в Австрії і один у Судетській області 
[189, с. 329]. 

“Орденсбургени” були закритими навчальними закладами 
напіввійськового типу. Навчальний процес тут був побудований за 
принципами середньовічних братств. Кандидатів до цих шкіл 
відбирали з випускників “шкіл Адольфа Гітлера” і “Наполаса”, які 
повинні були 2,5 року відпрацювати у складі “Служби праці рейху” 
або 4 роки займатися партійною роботою. Відібрані кандидати (від 21 
до 23 років) потрапляли в особливу атмосферу нацистського 
партійного університету і рицарського ордену. Були засновані 4 
“Рицарські замки” – в Гроссінзеї, Зонтхофені, Фоґельзанзі та 
Марієнбурзі. В кожному навчалося по 1000 учнів (юнкерів). Для 
юнкерів обов’язковими були сувора дисципліна, покірність і 
ввічливість. Незважаючи на жорсткий відбір, у цілому 
інтелектуальний рівень юнкерів був низьким: лише один з десяти 
випускників “Рицарського замку” був здатний вступити до 
університету, і лише один зі ста закінчував його. Випускники 
“Рицарських замків” займали високі партійні посади, вступали до 
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вермахту, Люфтваффе чи військово-морського флоту. 
Навчання в усіх цих школах тривало чотири роки. Перший рік 

вивчали расову доктрину, другий – атлетику, скелелазіння, стрибки з 
парашутом, на третьому році навчання опановували політичне 
виховання та військову справу і закріплювали ці знання в останній рік. 

Система вищої освіти Німеччини теж потрапила в поле зору 
нацистів. Гітлер не схвалював вільнодумство викладацького складу і 
вважав його небезпечною перешкодою у побудові нового суспільства. 
Нацисти прагнули замінити попередні гуманістичні ідеали власними 
політико-расовими інституціями, які проповідували мілітаризм та 
територіальну експансію. Слід зазначити, що багато в чому його плани 
одержали дуже істотну підтримку з боку визначеної частини 
академіків і професорів.  

Націонал-соціалістське чищення університетів почалося майже 
відразу ж після того, як Гітлер став канцлером Німеччини. За короткий 
час звільнили 1200 викладачів, професорів і академіків (майже 1/10 
частина викладацького корпусу Німеччини), головним чином, євреїв, 
лібералів та соціал-демократів.  

Традиційна університетська система самоуправління була 
відмінена, і вся влада перейшла до рук ректора, якого призначало 
нацистське керівництво. Нова університетська адміністрація 
функціонувала на основі “принципу фюрерства”. Традиційна 
університетська система самоврядування була скасована, уся повнота 
влади передавалася в руки ректора, призначуваного нацистською 
владою. Нерідко цю посаду займав малограмотний партійний 
функціонер.  

Місця колишніх викладачів, що пішли у відставку, займали молоді 
нацисти. Багато з них не мали достатнього досвіду і кваліфікації. 
Викладачі університетів повинні були коригувати свої лекції у 
відповідності з ідеологічними вимогами націонал-соціалізму. Жоден 
не міг обійняти академічну посаду, попередньо не пройшовши 
навчального курсу за програмою націонал-соціалістського союзу 
викладачів. На цих курсах вивчали націонал-соціалістську філософію, 
складали іспити на придатність до військової служби, а також 
демонстрували свою фізичну підготовку. 

У нових навчальних планах робили ставку на базових елементах 
нацистської ідеології: расизмі та націоналізмі. Професори і викладачі 
зобов’язані були читати лекції з німецької фізики, німецької хімії, 
німецької математики тощо. При цьому вся сучасна фізика в цілому 
визнавалася “єврейською наукою”, яка служила руйнуванню німецької 
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науки. У результаті “реформ” німецькі університети за період 
існування Третього рейху швидко втратили свою колишню репутацію. 
Знизився не лише рівень підготовки студентів, але й скоротилась їх 
чисельність. Від “чисток” викладацького складу в Німеччині виграли 
інші країни: тисячі талановитих німецьких вчених продовжили свою 
діяльність в університетах і лабораторіях США, Великобританії та 
інших країн. А для нацистської Німеччини це стало катастрофою. 

Завершуючи огляд побудови системи виховання в умовах 
тоталітарних систем, підкреслимо ще раз, що її внутрішній компонент 
включав чотири елементи: людину, ідеологію, головний ідеал та 
поведінку людини (“види виховання”) у різних сферах її 
життєдіяльності. Вся теорія виховання будувалася навколо 
вертикальної осі “людина – міфологізований ідеал”. Це означало, що 
одним оком вихованець повинен був дивитися на пропоновані йому 
правила поведінки, а другим – звіряти, чи відповідають вони змістові 
цього ідеалу. 

У річищі вимог світогляду і завдань тодішнього суспільства діяв 
також зовнішній компонент системи, яким керувала комуністична або 
нацистська партія. 

Не будемо розмірковувати над тим, наскільки добре і в які історичні 
періоди ця система функціонувала. Бо якщо вона зустрічалася з 
невдачами і в кінцевому рахунку зазнала краху, то винні у цьому не 
структури, не моделі – причиною цих невдач і краху був зміст, який 
тоталітарним ладом у цю структуру вкладався. 

Оскільки викладене вище матиме надалі важливе значення, то 
вважаємо за доцільне зробити ще одне зауваження. У згадуваній вище 
формулі Василя Сухомлинського комуністичний ідеал названо 
“найголовнішим спонукачем сумління”. Це означає, що цей 
“спонукач” не є єдиним і що автор визнавав це. Існують також інші 
джерела мотивації поведінки людини, серед яких і бажання 
подобатись іншим чи самому собі, страх покарання, ще багато інших 
другорядних мотивів. Також важливо відзначити, що саме цей ідеал 
мав у структурі виховання своє конкретне автономне місце, виконував 
конкретну функцію, а відтак – був необхідний як її складова. 

Цілком очевидно, що після XX з’їзду індоктринація поступово 
втрачає свою ефективність. Для досягнення видимих результатів 
доводиться витрачати більше коштів і енергії, а іноді і просто 
відноситися до процесу політичної освіти і виховання формально. 
Результати цього процесу стали очевидними після того, коли 
покоління 50-х стали провідною соціальною когортою в 90-ті роки ХХ 
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ст. Імовірно, невипадково, що саме дане покоління цілком терпимо 
сприйняло зміни, пов’язані з перебудовою і демократизацією. 

Цей фактор важко переоцінити, оскільки під впливом численних 
механізмів індоктринації “...свідомість стала настільки самостійною, 
що можна було ніяк не оглядатися на реалії, не оцінюючи зараз усю 
цю ідеологічну систему, відзначимо, що виявилася вона дуже міцною, 
стійкою до різного роду впливів і більш ніж переконливою. Її 
сприйняли мільйони – ті покоління радянських людей, яким сьогодні 
за сорок, дружно пройшли через це виховання. Іншої ідеології не було, 
і країна жила нею... І гірше за все... те, що людина, вихована на цих 
підручниках, не подобається самому собі... Радянській людині, 
вихованій на описаних зразках, приходиться жити не в тім світі, до 
якого його готували” [181, с. 46-47]. 

Кінець 70-х – початок 80-х років XX ст. характеризувався 
посиленням ідеологічного тиску на систему освіти. В школі 
утверджувався авторитаризм. Створювалася методична система, яка, 
по суті, ігнорувала особистість дитини. Кінцевою метою здійснюваної 
політики було, за справедливим твердженням В. Огнев’юка, 
формування усередненої для всіх етносів радянської імперії мовно-
культурної реальності, трансформація самобутніх і окремих культур в 
універсальну ціннісну систему приписів, норм та ідеалів, формування 
нової історичної спільноти – радянського народу, для якого верховним 
ідеалом були б настанови та догмати панівної ідеології, в даному разі – 
комуністичної [122, с. 67]. 

Правляча партійна верхівка усвідомлювала, що школа, як і держава 
в цілому, перебуває у глибокій кризі. Догматичні приписи морального 
кодексу увійшли у суперечність із реаліями життя. У повсякденному 
житті підростаючого покоління відбувалися зрушення у ціннісних 
орієнтирах. Спостерігалася недовіра до держави, яка не може 
захистити, особливо після початку війни в Афганістані. Суспільно-
політична, громадська діяльність у ієрархії цінностей займала одне з 
останніх місць. Про гуманізм, гуманність у виховному процесі дедалі 
більше говорили із скептицизмом або в кращому разі вважали, що це 
прерогатива лише школи, позаяк у реальному житті все відбувається за 
іншими законами. 

У 1983 році в доповіді Ю.В. Андропова, присвяченій 150-річчю від 
дня народження К. Маркса, промайнула необережна ремарка – 
“радянські люди не знають суспільства, в якому живуть” [96, с. 9]. 
Стало зрозуміло, що реальна історія радянського суспільства не схожа 
на офіційну, змінити її без радикального оновлення всього суспільного 
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організму неможливо. Це показали реформи освітньої галузі у 1984 
році та у 1987-1988 роках. 

Ці реформи не виходили за межі теоретичних роздумів, а нові, 
цікаві, конкретні пропозиції учених, батьків не бралися до уваги, бо 
вони, як зазначає Ю. Алексєєв, не вкладалися у жорсткі конструкції 
схем, потребували кардинальної зміни підходу до педагогічного 
процесу [3, с. 7], а ті зміни, що відбувалися, не забезпечували 
гуманізації та демократизації шкільного процесу. 

У зазначений період у системі освіти спостерігається ряд руйнівних 
тенденцій, які, зрозуміло, не могли сприяти гуманному вихованню 
особистості. Ось лише деякі з них: ідеологізація освіти, поглиблення 
розриву між задекларованим і реальним змістом навчання та 
виховання дітей; деморалізація особистості як учня, так і вчителя; 
дріб’язкова опіка над учнем, декларативний характер виховання, 
дегуманізація освіти, відчуженість школи від запитів особистості, 
усередненість навчання і виховання [3, с. 71]. 

 Варто додати, що тоталітарна система спрямовувала весь комплекс 
заходів впливу на індивіда, перетворюючи його в слухняне знаряддя 
режиму, що проіснував у нашій країні понад сімдесят років. Більшість 
наступних підручників і методичних робіт, що є провідниками 
індоктринації, не враховувала вікових особливостей сприйняття 
політичних абстракцій і реалій, підмінювала внутрішню мотивацію 
юних громадян з’їздівською кон’юнктурою, і в цілому вони 
програвали реаліям життя. Такі вчені, як В. Сухомлинський, який 
розумів, що творче і комплексне формування громадянина – 
найважливіше політичне завдання вчителя, були виключенням. 

У період 60-80-х років ХХ ст. настає гальмування і стагнація не 
тільки політичної системи, але політико-педагогічних засобів її 
ідентифікації. Тоді поряд з одинокими роботами з дидактичних питань 
політичної освіти і громадянського виховання виходила маса творів, 
змістом яких було конкретизувати мету і завдання комуністичного 
виховання стосовно до періоду, продиктованого черговим з’їздом чи 
постановою. Позитивним було те, що вдавалося, ще в радянський 
період, напрацювати основи дидактики, яка відкидала індоктринацію. 
На погляд автора, високої оцінки заслуговує внесок В.О. 
Сухомлинського не тільки в розвиток радянської педагогіки, але й у 
цікавлячу нас проблематику – впливу політичної освіти на політичну 
культуру громадян, їх політичну поведінку та політичний процес 
[164].  

Відомий вчений звертав увагу на важливість громадянського 
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бачення світу: “Природа, місце і роль отроцтва в моральному розвитку 
людини вимагають, щоб, піднімаючись вгору по ступенях 
громадського життя, людина оглядала світ, розуміла зміст складних 
суспільно-політичних явищ, бачила боротьбу за ті ідеали, що 
хвилюють його особисто” [164, с. 172]. І незважаючи на те, що робота 
пронизана ідеологічними установками, характерними для СРСР 60-х 
років, а політична освіта фактично була впровадженням ідеології, 
проте дидактичні спостереження автора і сьогодні вражають точністю 
і широтою підходу до проблеми. Так, у повній відповідності з 
висновками, заснованими на багаторічних дослідженнях західних 
фахівців з політичної дидактики, очевидно невідомими радянським 
педагогам, В.О. Сухомлинський писав: “Дванадцяти-
чотирнадцятилітнім підліткам доступний світ ідей, думок. 
Самодіяльність піонерів не можна обмежувати туристськими 
походами, екскурсіями, тимурівськими командами, збиранням 
металобрухту. Праця старших піонерів повинна зв’язуватися з 
думкою, ідеєю, політичною освітою, оволодінням науковими і 
політичними знаннями” [164, с. 206]. Але найважливіше за все – 
комплексний погляд Сухомлинського на соціальну сутність 
громадянина, що включає колективістські початки свідомої діяльності, 
моральність, патріотизм і ін.  

 У цілому ж політична освіта і громадянське виховання теоретиками 
розглядалося в рамках традиційної партійно-ідеологічної парадигми. 
Під першим розумілася, як правило, ідеологічна робота через систему 
партійного навчання, політичної освіти. Що ж стосується другого, то 
громадянське виховання традиційно йшло як неодмінний додаток до 
патріотичного чи військово-патріотичного виховання. І якщо в рамках 
політичної освіти в системі партійного навчання для дорослих 
минулого були серйозні новаційні прориви, особливо в 80-ті роки в 
галузі змісту і методики, то підходи до громадянського виховання 
дітей як складової частини виховання комуністичного все більше 
костеніли у своїй індоктринаційній суті. “Так, при підготовці свят 
червоного календаря, – читаємо у викладі досвіду роботи однієї зі 
шкіл, – поряд із роз’ясненням політичної значимості великих 
історичних подій передбачалася різноманітна суспільно-корисна 
робота, пов’язана з формуванням активної життєвої позиції як 
найважливішої моральної якості особистості: участь у проведенні 
політичних бесід, надання допомоги підшефним класам у підготовці 
свята і підведенні підсумків роботи, випуск бюлетенів, оформленні 
стінгазет, участь у підготовці трудових подарунків, визначенні 


