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Тема 7. Педагогічна думка, освіта, становлення суспільного дошкільного 

виховання на теренах України в кінці ХІХ – ХХ ст. 
 

1. Суспільно-педагогічний рух в Україні в кінці ХІХ ст. Перші заклади суспільного 

дошкільного виховання (Є. Чернишової, Марії і Софії Ліндфорс, К. Безменової).  

2. Внесок педагогічних товариств у розвиток суспільного дошкільного виховання 

в Україні. 

3. Педагогічні погляди та організаторська діяльність діячів суспільного 

дошкільного виховання початку ХХ ст.  

 

1. Суспільно-педагогічний рух в Україні в кінці ХІХ ст. Перші заклади 

суспільного дошкільного виховання. 
Перші дошкільні заклади, як самостійні навчально-виховні установи особливого 

типу, виникли в Україні тільки у XIX столітті. Є відомості, що у Полтаві в 1839 році 

було відкрито притулок, куди приймали дітей безоплатно від 3 років. Перший дитячий 

садок в Києві організувався 1 вересня 1871 року. В Україні Київ до революції був 

центром дошкільної роботи. Там діяли різноманітні товариства та організації, а саме: 

Товариство народних дитячих садків, Фребелівське товариство, різноманітні 

ліберально-філантропічні організації. Метою їхньої діяльності була боротьба з 

бездоглядністю дітей, дитячі заклади були двох типів: платні – для заможних верств 

населення і безплатні – для бездоглядних дітей з бідних сімей, які повністю чи частково 

утримувались на кошти товариств і організацій. Відсутність державного фінансування 

свідчила про те, що дитячі садки як суспільно-виховні заклади приживалися дуже 

важко, відкривалися повільно, а кількість їхня була незначною. 

В Україні перші суспільні дошкільні заклади з'являються у ХІХ столітті. У 1839 р. 

у Полтаві на кошти земства було відкрито перший заклад для дітей віком від трьох 

років. До закладу приймали дітей із бідних родин, які під час денних робіт батьків 

залишалися без догляду; час перебування був з 7 ранку до 21 години вечора, діти 

отримували їжу, одяг та медичну допомогу .Утримувався цей заклад за рахунок 

благодійних пожертв. 

Перша спроба відкриття дитячого садка в Україні, називається 1858 рік. Здійснила 

її дружина редактора газети "Киевские губернские ведомости" Є.Чернишова. У її 

зверненні до М.І.Пирогова, який тоді обіймав посаду попечителя Київського учбового 

округу, було викладено цілісний погляд на організацію і зміст системи виховання малят. 

Цей дитячий садок призначався для дітей заможних батьків. 

В 1866 р. освіченими жінками в містах Миколаєві та Одесі було створено перші 

приватні дитячі садки. Перший такий садок у Києві в 1871 р. відкривають сестри Марія 

та Софія Ліндфорс (дівоче прізвище С. Русової). Утримувати дітей у цих закладах могли 

лише заможні родини - це були діти інтелігенції та підприємців. Особливу популярність 

вони отримали серед української інтелігенції, адже в садках вперше було втілено ідею 

національного дошкільного виховання. 

У 1882 році утримувачка початкової школи К.Безменова також відкрила приватний 

дитячий садок. За її уявленням, дитячий садок - це та ж елементарна школа, але в ній 

"корисне і серйозне іде поруч з приємним та цікавим для дитячого віку". До цього 

дитячого садка приймалися діти з п'ятирічного віку. Отже, цей заклад орієнтувався 
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головним чином на підготовку дітей до навчання в школі. Проіснував дитячий садок 

К.Безменової до 1889 року. 

 

2. Внесок педагогічних товариств у розвиток суспільного дошкільного 

виховання в Україні. 

Значну роль у розвитку суспільного дошкільного виховання відіграли педагогічні 

товариства, які почали з’являтися на початку ХХ ст. у великих містах України. 

Педагогічні товариства відкривали дитячі садки, популяризували ідею суспільного 

виховання дітей-дошкільнят, сприяли поширенню наукових поглядів на виховання 

тощо. Деякі з товариств навіть здійснювали підготовку педагогів дошкільного 

виховання. Найбільшими і найактивнішими були товариства м. Києва: Київське 

товариство народних дитячих садків і Фребелівське педагогічне товариство. Обидва 

були засновані в 1907 р. 

Відсутність державної підтримки гальмувала розвиток суспільного дошкільного 

виховання. У 1917 році в Україні налічувалося всього 47 зареєстрованих дитячих садків. 

1917-1919 рр. – складні й трагічні для України. Проте, в ці роки не тільки 

продовжували функціонувати навчальні заклади, але й було проведено реформування 

освітньої системи. 

28 червня 1917 року Центральна Рада України утворила Генеральний секретаріат 

освіти (9 січня 1918 р. його було перейменовано в Міністерство народної освіти). У його 

складі був департамент позашкільної освіти і дошкільного виховання. Суспільне 

дошкільне виховання фактично увійшло в державну систему освіти, що мало велике 

значення для його розвитку в подальші роки. Очолила департамент С. Русова, відома 

українська громадська діячка, педагог. У найкоротший термін вона розробила 

концепцію українського національного дитячого садка, яку виклала потім у праці 

"Дошкільне виховання" (1918 р.). 

У січні 1918 року департамент з позашкільної освіти і дошкільного виховання вніс 

пропозицію розглянути питання про загальне обов’язкове дошкільне виховання дітей. 

У підготовленому ним проекті офіційного документа "Регламент дитячих садків" 

зазначалося, що "всі діти від трьох літ мають ходити до дитячого садка або захистку", 

які повинні бути "скрізь безплатні і організовуватись на кошти земського і міського 

самоврядування". Тобто суспільне дошкільне виховання повинно було стати 

обов’язковим і безкоштовним для всіх дітей дошкільного віку. 

 

3. Педагогічні погляди та організаторська діяльність діячів суспільного 

дошкільного виховання початку ХХ ст. 
Юрій Адальбертович Федькович (1834-1888) – український письменник і 

педагогічний діяч, послідовник ідей Т.Шевченка. Народився на Буковині. Працював 

шкільним інспектором Вижницького повіту, домашнім учителем, створював 

підручники для початкової школи, писав науково-популярні книги для народу. Він 

розробив план реорганізації системи освіти на Буковині, обстоював рівноправну освіту 

для чоловіків і жінок. 

Цікаві думки висловив Федькович з приводу дидактичних проблем. Він обстоював 

такі методи навчання, які б розвивали і збагачували дітей. У зв’язку з цим рекомендував 

звуковий метод навчання грамоти. Він вимагав таких умов, щоб діти могли самостійно 

"бачити, думати, говорити", тобто у процесі навчання виховуватись. Для цього у своєму 
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"Букварі для селянських дітей на Буковині" вміщував тексти, які сприяють 

пробудженню в дітях допитливості та формуванню в них високих моральних якостей. 

Федькович вважав, що учитель повинен постійно самоудосконалюватися. На його 

думку, школа є "духовною фотографією" вчителя. 

Борис Дмитрович Грінченко (1863-1910) – письменник і педагог. Народився на 

Чернігівщині в небагатій дворянській сім’ї, закінчив екстерном Харківський 

університет. Більше 10 років працював учителем у сільських школах на Чернігівщині. З 

1902 р. проживав у Києві, певний час очолював Київське товариство "Просвіта". 

Під його редакцією вийшов чотирьохтомний "Словник української мови". Написав 

ряд публіцистично-педагогічних творів, серед яких "Яка тепер народна школа на 

Україні", "На безпросвітному шляху. Про українську школу", "Перед широким світом" 

і ін. У цих та інших творах критикував тогочасний стан народної освіти, виступав за 

створення народних шкіл з українською мовою викладання. 

Михайло Михайлович Коцюбинський (1864-1913) – український письменник, 

педагог. Народився у Вінниці у сім’ї дрібного чиновника. Закінчив духовне училище у 

Шаргороді. Протягом 11 років учителював на Вінничині. Переїхавши до Чернігова, 

служив у губернській земській управі статистом. Кілька разів виїздив на лікування за 

кордон на о. Капрі, де зблизився з М. Горьким. 

Займаючись педагогічною діяльністю, ретельно вивчав педагогічну і соціально-

економічну літературу. Здійснював систематичні спостереження за учнями, враховував 

у роботі їх індивідуальні особливості, не допускав механічного заучування навчального 

матеріалу. На заняттях часто використовував наочні посібники, проводив екскурсії до 

лісу, річки. 

Разом з дружиною – педагогом Вірою Устимівною турботливо ставився до 

виховання дітей у своїй сім’ї. Він організовував літературні вечори, читання художніх 

книг. У своїх творах Коцюбинський яскраво змальовував життя і психологічні 

особливості дітей. У ряді статей висвітлив тяжке становище народної освіти, дав гостру 

критику догматичним методам навчання і паличній дисципліні, змалював безправність 

народних учителів. Остання проблема піднімається у циклі статей "Шкільна справа". 

Іван Якович Франко (1856-1916) – видатний письменник і педагог-науковець. 

Народився в с. Нагуєвичі поблизу Дрогобича. Навчався у Львівському університеті на 

філософському факультеті, екстерном закінчив Чернівецький університет, захистив у 

Відні докторську дисертацію, отримав ступінь доктора філософських наук. За участь у 

пропаганді соціалістичних ідей йому не дозволили дістати посаду доцента Львівського 

університету. 

Франко залишив величезну спадщину, у т. ч. більше ста наукових, публіцистичних 

та художніх творів з питань педагогіки. Писав українською, російською, польською і 

німецькою мовами. 

У статтях "Наші народні школи і їх потреби", "Великі діяння пана Бобжинського", 

"Освіта народу Галичини", "Педагогічні невігласи" та ін. піддав гострій критиці 

недоліки тогочасної народної школи та реакційну політику австрійського уряду у галузі 

освіти. Вказував, що уряд боїться поширення знань серед народу і видає 

розпорядження, які всіляко обмежують доступ до гімназій дітей бідного населення. 

У педагогічній спадщині Франка є багато матеріалів з історії педагогіки. Він зробив 

аналіз освітньої ролі братств в ХVI-ХVII ст. на Україні, зупинявся на діяльності 

Острозької академії, писав про історію Львівського університету, вивчав педагогічні 
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ідеї І.Вишенського, Г.Сковороди, Т.Шевченка, О.Духновича та ін. Досліджував історію 

зарубіжної освіти і виховання, зокрема філантропічний напрямок у німецькій 

педагогіці. 

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка) (1871-1913) – видатна українська 

поетеса, пропагандист передових педагогічних ідей. Народилася в сім’ї українських 

інтелігентів у м. Новограді-Волинському на Житомирщині. Через тяжку хворобу 

(туберкульоз) отримала домашню, але прекрасну освіту. Знала 10 іноземних мов. На 

формування поглядів Лесі Українки впливав її дядько М.П.Драгоманов. 

У своїх творах вона порушувала багато важливих педагогічних проблем. У статті 

"Голос однієї російської ув’язненої" піддала критиці систему освіти царської Росії. 

Росію назвала "бастілією", де панують "голод, неосвіченість, злодійство, лицемірство". 

Тимофій Григорович Лубенець (1855-1936) – відомий український педагог, 

методист, громадський діяч, послідовник Ушинського. Народився у небагатій 

міщанській сім’ї на Чернігівщині, закінчив Чернігівську учительську семінарію. Довго 

працював народним учителем у сільських школах, викладав у Київській гімназії, 12 

років працював директором народних училищ Київської губернії. Він був головою 

правління Спілки допомоги нужденним учням початкових шкіл, засновником єдиного 

у Росії Товариства народних дитячих садків. Читав лекції на учительських курсах у ряді 

міст України. 

У науково-педагогічній діяльності Лубенця значне місце посідали питання 

дошкільного виховання, початкового навчання, освіти дорослих. Написав і видав 

близько 30-ти підручників, методичних посібників і книг з різних питань навчання і 

виховання. 

Основною педагогічною працею Лубенця є "Педагогічні бесіди", він написав також 

книги "Про наочне викладання", "Зернинка" (остання для читання в молодших класах в 

4-х частинах). Серед заборонених царським урядом книг Лубенця були "Граматика" 

(український буквар), "Читанка", зразком для написання яких стали навчальні книги 

Ушинського. Сюди ж відноситься і "Загальнокорисний задачник", який написано 

Лубенцем на матеріалі реального життя. 

З 1914 по 1918 рр. працював викладачем педагогіки і методики, а також був 

деканом педагогічного факультету на Київських вищих жіночих курсах. 

 

 

1. http://www.info-library.com.ua/books-book-69.html – Історія педагогіки: курс 

лекцій 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.info-library.com.ua/books-book-69.html

