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Педагоги Галичини початку ХХ століття  
про естетичне виховання дошкільників 

 
Відтоді, як Наталія Кобринська ще у 1891 році на жіночому віче в м.Стрию 

вперше виголосила ідею створення захоронки (дитячого садка) на галицьких 
землях, пройшло понад 100 років. Дошкільна освіта зайняла своє почесне місце 
– фундаменту формування особистості людини. А твердження, що дошкільне 
виховання тримає в собі ключ для всього майбутнього дитини, вже ні в кого не 
викликає сумніву.[10]  

Змінювались моделі дошкільної освіти, але, і тоді, і тепер (заявлена 
концепцією освіти ХХІ століття особистісно-орієнтована модель) розглядає 
естетичне виховання, а саме відчуття краси, готовність творити красиве, 
привабливе навколо себе, одним із пріоритетних напрямків виховання.  

Діячі українського дошкілля, освітні товариства початку ХХ століття 
вбачали в засобах естетичного виховання: мові, пісні, забавах, той інструмент, 
що прищеплює цілому поколінню любов до рідних звичаїв, слова, рідної 
культури. Тобто інтегроване  вирішення завдань естетичного,  морального та 
патріотичного виховання. Про це свідчать численні наукові праці педагогів. 

Аналіз спадщини минулого щодо питань естетичного виховання 
дошкільників допоможе нам ще раз переконатися в необхідності використання  
низки засобів за допомогою яких у дитини формується вміння жити в красі, 
помічати красу, підтримувати і створювати красу навколо себе.  

Товариство «Просвіта» друкує «Вказівки для оснування захоронки для 
дітей у переддошкільному віці» - перші практичні поради галицького 
дошкілля.[2] Костянтина Малицька, відома діячка та педагог згадувала, що в  
створеній захоронці панувала атмосфера щирого тепла, діти залюбки 
виучували свою мову, молитву, пісню, віршики, влаштовувались вистави та 
концерти. Цілий день діти проводили в забавах, для чого захоронки мали 
забавки для дітей, вишиванки, малюнки і т.д. Організовувались творчі концерти 
малюків, де діти демонстрували набуті творчі здібності (вокальні та театральні) 
Такі виступи ставали традиційними і включали виконання українських народних 
пісень, дитячий ігровий фольклор, танці, хороводи, спортивні забави.[5]  

Товариство «Просвіта» організовувало дитячі клуби, які мали різноманітні 
форми, що залежали від місцевих умов, соціального становища, змісту занять. 
Клуби «Дитяче коло», «Дитячі клуби товариства імені Песталоцці», «Клуби 
початкової праці», проводили з дітьми заняття, дозвілля, читали твори дитячої 
літератури, вивчали усну народну творчість, творчість Тараса Шевченка, 
організовувались різноманітні ігри, діти малювали, танцювали національні 
таночки. Великої уваги надавалось створенню дитячих читалень. Приміщення в 
яких розміщувались клуби мали бути естетично оформлені. 

Л.Ясінчук відомий діяч в галузі освіти, співавтор підручника «Українське 
дошкілля», у розділі «Дитячий садок» доводить думку про те, що середовище та 
виховання впливає на характер дитини, і що основа дитячого садка – 
самостійна активність дитини. Наголошував, що садівниця (вихователь) має 
використовувати засоби, що творять у дитини зародки замилування до всього, 
що гарне, добре, рідне, має розбудити в неї любов до людей, природи…[12] 

У вищезгаданому підручнику Я. Кузьмів та М. Козловська у розділі 
«Методи занять в дитячому садку» розкривають форми, методи, засоби та 
прийоми навчання дітей з орієнтацією на самостійну творчу активність. 



Елементи щоденних занять дітей включали: молитву та пісню, забави та ігри, 
рисунок та малювання [12].  

Окремий розділ підручника «Пісня й забава» - укладений Г. Терлецьким. 
У ньому автор висвітлив значення пісні та забави в розвитку дитини, дав 
методичні вказівки щодо заучування пісень. Особливого значення педагог 
надавав народній пісні [12]. 

А. Домбровський автор розділу «Дитяча розвага». Дитячі розваги та 
забави, на думку педагога, є могутнім засобом виховання дитини. У додатку 
підручника – збірка пісень для дітей дошкільного віку «У вишневому садочку» та 
практичні поради щодо використання їх на протязі дня [12]. 

В праці Я. Кузьміва «Напрямні національного виховання» педагог 
обґрунтовує так звану педагогіку культури: безупинний духовний процес 
залучення дитини до світу культурних вартостей, таких як: звичаї, мораль, 
мистецтво, мова, література тощо. Називає чинники такого виховання – дім, 
церква, народні установи, книжка, театр – ціле довкілля [4]. 

В. Пачовський у статті «Українознавство у вихованні молоді» наголошує, 
що на культуру кожної нації впливає духовний доробок поколінь до якого 
належать релігія та мистецтво (мистецтво слова – поезія; мистецтво тонів – 
національна музика; мистецтво краски і лінії – національне малярство; 
мистецтво тла – національне різбарство; мистецтво гармонійного замкненого 
простору – національна архітектура [7].  

С. Русова у книгах «Дошкільне виховання», «Нові методи дошкільного 
виховання» теоретично обґрунтовує та практично окреслює значення гри, співу, 
малювання і ліплення, вишивання і плетіння у житті дитини. Педагог вказувала 
на те, що естетична творчість, яка виявляється у словесних творах, піснях, в 
орнаменті та архітектурі, музикуванні на різних інструментах, забавах, 
інсценівках сприяє гармонійному розвитку дитини, зокрема естетичному. [9; 11]  

Дитячий садок (будинок дитячих розваг) під керівництвом Аркадія 
Животка забезпечував всебічний розвиток дітей, в садку були чітко визначені 
види та зміст діяльності дитячих установ. Відстоював єдність та неподільність 
навчання та виховання дітей, приділяв великої уваги змісту роботи з дітьми, 
розвитку змислів (аналізаторів) дітей, як умови естетичного виховання. 
Безцінними є поради педагога щодо вибору ігор. Вважав, що основним в дитячій 
грі є іграшка, яка має відповідати інтересам дитини, бути простою за будовою і 
відповідати інтересам дитини [3]. Чималу увагу приділяв А. Животко дитячому 
малюнку, надаючи великого значення дитячій творчості, емоційно-чуттєвому 
сприйманню світу природи. Розглядав та високо оцінював виховну цінність 
українських народних звичаїв, традицій, свят, які несуть елемент 
загальнолюдської культури, лягають в основу формування майбутнього 
громадянина України. Радив організовувати в дитячому садку свята, вносив у 
навчальний зміст народні звичаї і традиції: повідомлення дітям історії, побуту, 
культурної спадщини народу [3]. 

Отже, знання та глибоке творче осмислення педагогічної спадщини 
минулого має велике значення для розвитку сучасної педагогічної науки. 
Погляди педагогів початку ХХ ст. на необхідність культурного, естетичного, 
виховання дітей дошкільного віку засобами залучення дітей до рідного слова, 
пісні, звичаїв та традицій є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день. Адже 
без традицій і культури – немає  нації. 
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