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Тема 10. Розвиток педагогічної теорії та суспільного дошкільного виховання 

в 50-80-ті роки. 

 

1. Освіта й виховання в роки Другої світової війни та у повоєнні роки 

2. Боротьба з дитячою бездоглядністю. 

3. Заходи уряду щодо розширення мережі дошкільних закладів. 

4. Типи дошкільних закладів: ясла, ясла – дитячий садок, дитячий садок – школа. 

5. Стан освіти і виховання в Україні у 60 — 80-ті роки. 

 

1. Освіта й виховання в роки Другої світової війни та у повоєнні роки 
З початком війни частина населення та матеріальних цінностей, державні установи, 

у тому числі й установи народної освіти, були евакуйовані, а на окупованій території 

розпочалася підпільна та партизанська війна із загарбниками. 

Український науково-дослідний інститут педагогіки було переведено з Києва до 

Харкова, де він деякий час проводив свою роботу, зокрема видав разом з управлінням 

шкіл інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховної роботи в школах 

України у 1941—1942 навчальному році». 

У роки війни ускладнилась робота в галузі дошкільного виховання. Багато дитячих 

садків було зруйновано. При евакуйованих підприємствах засновувались нові 

дошкільні заклади, в яких широкого застосування набули цілодобові групи. Виникли 

нові типи установ — дошкільні інтернати та дитячі будинки для дітей, які втратили 

батьків. 

Фашистська політика винищення народу України передбачала не лише фізичну 

розправу, а й духовне зубожіння. Останнє саме й здійснювалось через освіту. 

Німецько-фашистські окупанти заподіяли великої шкоди народній освіті. Вони 

знищили багато дітей, молодих вчителів, працівників органів народної освіти, учених. 

Тисячі вчителів та учнів загнали на каторгу до Німеччини. Зруйнували і 

напівзруйнували 18156 шкільних приміщень, 444 дитячі будинки, 267 дитячих садків, 

500 бібліотек з 19-мільйонним книжковим фондом, більшість навчальних корпусів і 

гуртожитків навчальних педагогічних закладів. Німецько- фашистські окупанти 

створювали так звані народні школи, метою яких було онімечення українського 

населення. Доступ до середньої освіти був обмежений.  

Створювались подекуди й дитячі садки, оскільки матері змушені були працювати, 

щоб утримувати родину, яка залишилась без годувальника. 

Чимало дітей осиротіло й знайшло родину у військових чи партизанських загонах. 

Там вони проходили сувору школу військових буднів, ризикували життям.  

 

2. Боротьба з дитячою бездоглядністю. 
У роки війни сотні тисяч дітей втратили батьків, їм потрібно було забезпечити 

нормальні умови життя, виховання та навчання. 1942 р. Рада Народних Комісарів (РНК) 

СРСР прийняла постанову «Про заходи по боротьбі з безпритульністю серед дітей», 

згідно з якою було створено мережу дитячих будинків. Здійснювались заходи щодо 

працевлаштування старших підлітків. Підтримуваний державою, поширився рух 

усиновлення дітей — сиріт; працювали численні інтернати, групи з продовженим днем. 

З метою охорони та зміцнення здоров'я дітей було відкрито дитячі їдальні, піонерські 

табори та дитячі майданчики. 
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У 1943 році прийнято постанову про створення санаторних дитячих садків, у яких 

діти з ослабленим здоров'ям забезпечувались необхідним харчуванням та постійним 

медичним доглядом. Тут діти перебували цілодобово протягом 3 — 6 місяців. Навіть у 

часи розрухи дітей забезпечували посиленим харчуванням і постійною медичною 

допомогою. Педагогічна робота в цих установах проводилася з урахуванням стану 

здоров'я дітей. 

Дуже важливе значення мала прийнята в грудні 1943 року постанова про введення 

загального обов'язкового навчання дітей з 7-річного віку, що ліквідувало розрив між 

дошкільними установами і початковою школою. 

 

3. Заходи уряду щодо розширення мережі дошкільних закладів. 

Розвитку й поліпшенню дошкільного виховання сприяла постанова РНК СРСР 

«Про заходи по розширенню мережі дитячих установ і поліпшенню медичного й 

побутового обслуговування жінок і дітей», прийнята в 1944 р. 

Завдяки виконанню згаданих документів на місцях та комплексу державних 

заходів число дошкільних установ перевищило довоєнний рівень. Педагогічна робота в 

них спрямовувалась на фізичний розвиток дітей, на виховання в них почуття 

патріотизму й інтернаціоналізму. 

В 1947 р. Народний комісаріат освіти УРСР затвердив новий «Статут дитячого 

садка». Цей документ разом із прийнятим у 1945 р. «Керівництвом для вихователя 

дитячого садка» сприяв поліпшенню організації, змісту й методики роботи дитячого 

садка на нових теоретичних засадах. 

Війна багато в чому поруйнувала систему освіти. Коштів, які держава виділяла на 

її відродження, було замало. Тому головним завданням народної освіти того часу було 

створення елементарних умов для навчання й виховання дітей, відбудова дитячих 

садків, шкіл, навчальних педагогічних закладів. 

Незважаючи па труднощі повоєнного періоду, система народної освіти в Україні 

відбудовувалась і розвивалась. 

Важливим завданням у повоєнні роки було охоплення всіх дітей дошкільного віку 

(за бажанням батьків) дошкільними закладами. З 1940 по 1958 р. кількість дошкільних 

закладів зросла з 46031 до 63534. 

З 1949 р. спеціальним указом платню за утримання дітей в дошкільних закладах 

для деяких категорій громадян було зменшено на 50 %. Водночас вживалися заходи 

щодо поліпшення соціального й матеріального етапу жінок. 

Протягом 40-х — 50-х років розробляються теоретичні та методичні питання 

дошкільної педагогіки, поліпшилась професійна підготовка вихователів. Виходять нові 

видання «Керівництва для вихователя дитячого садка». Посилюється співробітництво 

дошкільних закладів з родиною. 

З 1953 р. навчально-виховна робота планується за віковими групами: молодша (3 

— 4 роки), середня (5 років), старша (6 років). Друкується значна кількість посібників, 

підручників з дошкільної педагогіки. Досить глибоко в цей час розроблялось питання 

гри, розвитку мови, трудового виховання, психологічних аспектів навчання й розвитку 

дошкільників. 
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4. Типи дошкільних закладів: ясла, ясла – дитячий садок, дитячий садок – 

школа. 
Науковими дослідженнями та практикою було доведено, що діти з перших днів 

життя потребують виховання, а не лише догляду й обслуговування. Міністерство 

охорони здоров'я, якому були підпорядковані ясла, забезпечувало охорону життя й 

здоров'я дітей до 3-х років. Новий тип дошкільного закладу — ясла — садок, його 

призначення й завдання Рада Міністрів СРСР визначила в постанові «Про заходи щодо 

подальшого розвитку дитячих дошкільних установ, поліпшення виховання та 

медичного обслуговування дітей дошкільного віку» (1959), згідно з якою ясла та дитячі 

садки об'єднувались у єдиний дошкільний заклад. Об'єднання ясел з дитячим садком 

зумовило їх підпорядкування Міністерству освіти України з 1959 р. Дітей стали 

виховувати сестри — виховательки, обізнані не лише з медичним доглядом, а й з 

навчально-виховною роботою з малятами. В Україні розгорнулося будівництво для ясел 

— садків приміщень за новими типовими проектами. 

Новий тип дошкільного закладу забезпечував виховання дитини від народження до 

7-ми років. Для цього вперше була розроблена єдина програма виховання дітей 

переддошкільного і дошкільного віку, яка визначила зміст наступності у вихованні. 

 

5. Стан освіти і виховання в Україні у 60 — 80-ті роки. 

Розвиток освіти і педагогіки в Україні у 60 — 80-х роках XX ст. характеризувався 

пошуками більш досконалих форм, термінів навчання та його змістовного наповнення. 

Повільно, з труднощами, але неухильно наукова педагогіка, а за нею і освітянська 

практика відходили від авторитарності і ставали на шлях демократизації.  

Під впливом поступового переосмислення шляхів розвитку освіти в авторитарній 

державі зароджується незвичний для радянського суспільства напрям — педагогіка 

співробітництва. Її основна ідея — зробити дитину соратником, однодумцем учителів, 

вихователів, батьків у своєму вихованні, освіті, зробити її рівноправним учасником 

педагогічного процесу, відповідальним за його результати. Особистість, дитина стає 

центром навчально-виховного процесу. Вчитель, вихователь переходить від 

педагогічних вимог до педагогіки відношень, дотримуючись гуманно-особистісного 

підходу до дитини, забезпечує єдність навчання і виховання. 

У 60-ті роки в науку приходить нове покоління науково-методичних фахівців з 

дошкільної педагогіки. Своїм вагомим науковим доробком воно заявляє про 

ґрунтовність проведених досліджень і започатковує розвиток кількох наукових шкіл в 

Україні. Ці наукові школи мали суттєвий вплив па практику роботи дошкільних 

закладів. Українська педагогіка посідає одне з провідних місць в СРСР. 

З 1960 p. наукові дослідження очолив Науково-дослідний інститут дошкільного 

виховання в системі Академії педагогічних наук СРСР. Ним керував відомий психолог 

Олександр Запорожець, виходець із Харківської школи 30-х років. 

Наукова платформа для програм та методичних розробок з дошкільного виховання 

на той час була вкрай необхідна. Вона зумовлена як пошуками нових шляхів розвитку 

школи, так і зростанням мережі дошкільних закладів. До того ж суспільне дошкільне 

виховання міцніє та стає вагомішим змістовно й методично. Орієнтуючись на пошуки 

школою нових напрямів, дошкільна педагогіка та практика прагнуть як власних 

новацій, так і системної розвивальної роботи з дітьми. Батьки розуміють переваги 

суспільного виховання в розвитку власних дітей. З огляду на перелічені обставини 
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темпи зростання мережі дошкільних закладів не спроможні задовольнити потреби 

батьків. У відділах народної освіти утворюються і щорічно зростають черги за заявами 

батьків, які хочуть помістити дітей в дошкільні заклади.  

Сучасні дані свідчать про великі педагогічні резерви дошкільного виховання, про 

значно більші, ніж вважалося, потенціальні можливості інтелектуального й вольового 

розвитку дітей, про можливості, які до цього часу використовувались недостатньо і які 

можуть бути розумно реалізовані за правильної наукової організації педагогічного 

процесу. 

Першочерговими документами для практичного втілення наукових здобутків були 

програми для вихователів дошкільнят. Неодноразово доопрацьовується Програма 

виховання в дитячому садку (1962, 1966, 1971, 1975, 1986), у якій враховуються 

результати досліджень у галузі дошкільної педагогіки, дитячої психології, вікової 

фізіології, дошкільної гігієни, здійснюваних в УРСР, а також передовий досвід 

найкращих вихователів дошкільних закладів. Програмні завдання будуються на основі 

положень радянської дошкільної педагогіки про зв'язок змісту дошкільного виховання 

з сучасністю, про вирішальне значення систематичного навчання й виховання в 

розвитку дитини та провідної ролі вихователя в педагогічному процесі, про значення 

змістовної дитячої діяльності (ігрової, трудової, навчальної, художньої, побутової) у 

всебічному вихованні, про формування особистості дитини і засад колективних 

взаємин, починаючи з дошкільного віку. 

Починаючи з 60-х років в Україні плідно працюють кілька наукових шкіл. Кожна з 

них зосереджує свої зусилля на дослідженні певного напряму дошкільної педагогіки, 

важливому для задоволення потреб практики. 

Результати наукових досліджень, суспільні потреби та розуміння фахового 

розвитку малят в дошкільні роки стимулювали розвиток системи дошкільного 

виховання як початкової ланки освіти. 

Суспільне дошкільне виховання неухильно зростає, як змістовно, так і 

організаційно. Програмні документи дошкілля все більше наближаються до шкільних 

програм. Науковці і практики, розвиваючи дошкільну педагогіку як самодостатню 

галузь, водночас постійно орієнтувались на наступний, обов'язковий в житті дитини 

соціум — школу.  

Протягом 1960 — 1980 рр. в Україні розроблено понад 40 методичних і наочних 

посібників, опубліковано десятки статей, які допомогли педагогам у практичній роботі, 

сприяли підвищенню їхньої фахової майстерності.  

У 60 — 80-ті роки партійні та державні інституції приділяли певну увагу розвитку 

системи освіти, починаючи з її вихідної ланки — дошкілля. Зміст навчально- виховної 

роботи формувався під впливом ідеологічних нашарувань, які розглядалися як 

патріотичне та інтернаціональне виховання. 
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