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Тема 8. Національна система суспільного дошкільного виховання в 

Українській Народній Республіці (1917-1919рр.). 

 

1. Політика уряду Української Народної Республіки в галузі освіти.  

2. Суспільне дошкільне виховання у роки УНР.  Ідеї українського національного 

дитячого садка.  

3. Підготовка педагогічних кадрів. Сподвижники дошкільного виховання в УНР 

(К. О. Толмачевська, О. Я. Іконнікова, В. В. Зеньківський). 

 

1. Політика уряду Української Народної Республіки в галузі освіти.  
Крах царизму в Російській імперії у березні 1917 р. зумовив виникнення 

Української Народної Республіки на чолі з Центральною Радою. Проіснувавши до кінця 

квітня 1918 p., Центральна Рада здійснила низку заходів щодо розбудови нової школи. 

Уряд УНР склав концепцію національної освіти, в основу якої було покладено 

принципи: громадсько-державного характеру освіти; рівноправності усіх громадян на 

здобуття загальної освіти; навчання рідною мовою; запровадження самоврядування у 

школі; пріоритетний характер фінансування освіти; введення загального, безплатного, 

обов'язкового, світського початкового навчання. 

Уряд гетьмана Скоропадського (березень — грудень 1918 р.) продовжував 

політику розвитку українського шкільництва, але орієнтація на широке самоврядування 

змінилася централізацією освітньої справи, заохоченням приватної ініціативи у 

заснуванні українських гімназій та інших середніх шкіл, тривали «українізація» школи 

та кількісне зростання різноманітних навчальних закладів. 

У середніх навчальних закладах, що залишалися російськомовними, було введено 

як обов'язкові предмети українську мову, історію та географію України, історію 

української літератури. Відкриваються нові вищі навчальні заклади (серед них 

Катеринославський університет у 1918 p.), започатковуються Українська Академія 

наук, Педагогічна академія, Національна бібліотека, низка великих видавництв. 

 

2. Суспільне дошкільне виховання у роки УНР.  
У складі створеного Центральною Радою ще в серпні 1917 р. Генерального 

секретарства народної освіти був відділ позашкільної освіти і дошкільного виховання. 

Суспільне дошкільне виховання фактично увійшло до державної системи освіти, що 

мало велике значення для його розвитку в подальші роки. Очолила цей відділ Софія 

Русова, відома українська громадська діячка, педагог. 

С.Русова всіляко підтримувала Генерального секретаря освіти Івана Стешенка, 

який з усією рішучістю втілював гасло — «українізація народної освіти, всіх шкіл, всіх 

освітніх організацій». Цю лінію С.Русова проводила і в дошкільному вихованні. У 

найкоротший термін вона розробила концепцію українського національного дитячого 

садка, яку виклала потім у праці «Дошкільне виховання» (1918 р.). Ця концепція у своїй 

основі була гуманістичною, демократичною і співзвучною напрямам прогресивної 

вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки. 

1918 р. у підготовленому проекті офіційного документа «Регламент дитячих 

садків» зазначалося, що «всі діти від трьох літ мають ходити до дитячого садка або 

захистку», які мають бути «скрізь безплатні і організовуватись на кошти земського і 

міського самоврядування». Тобто планувалося, що суспільне дошкільне виховання 
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стане обов'язковим і безплатним, і на досягнення цієї мети мають спрямовуватися 

зусилля департаменту. 

Перші дитсадки в Україні були започатковані наприкінці XIX ст. з ініціативи й на 

кошти приватних осіб та педагогічних товариств. Дитсадки в Україні, як і всі інші 

навчально-виховні заклади, були російськомовними, далекими від української 

культури, духовного життя українського народу за змістом виховання і навчання. 

У складі створеного Центральною Радою ще в серпні 1917 р. Генерального 

секретарства народної освіти (з 8 січня 1918р. — Міністерство народної освіти) був 

відділ позашкільної освіти і дошкільного виховання. Суспільне дошкільне виховання 

фактично увійшло до державної системи освіти, що мало велике значення для його 

розвитку в подальші роки. 

Очолила цей відділ Софія Русова, відома українська громадська діячка, педагог. 

Ще в 1871 році вона разом зі своєю сестрою відкрила один з перших в Україні 

приватних дитячих садків. Софія Русова була серед провідних викладачів 

Фребелівського педагогічного інституту, де з 191 1 року читала курс дошкільної 

педагогіки. Всі заходи, здійснені в ці роки в Україні для поширення суспільного 

дошкільного виховання і підготовки для нього педагогічних кадрів, пов'язані з її ім'ям. 

У найкоротший термін вона розробила концепцію українського національного дитячого 

садка, яку виклала потім у праці «Дошкільне виховання» (1918 р.). Ця концепція у своїй 

основі була глибоко гуманістичною, демократичною і співзвучною напрямам 

прогресивної вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки. 

Продовжував функціонувати відкритий 1907 р. в Києві Фребелівський 

педагогічний інститут. У квітні 1917 р. при ньому були організовані курси з підготовки 

фахівців для роботи в українських і єврейських яслах, дитячих садках, притулках. 

Восени 1917 р. в Інституті поряд з російськими відкрилося й українське відділення, яке 

очолила Софія Русова.  

Був українізований і другий навчальний заклад, що готував працівників для 

дошкільних закладів — школа нянь-фребелічок Київського товариства народних 

дитячих садків. Після проголошення УНР народи, які населяли Україну, дістали змогу 

вільно розвивати свою культуру, освіту. Значних успіхів у створенні національних 

дитячих садків досягла єврейська педагогічна громадськість.  

Отже, нетривалий у часі період існування УНР ознаменувався значними успіхами 

в розвитку суспільного дошкільного виховання: воно увійшло у державну освітню 

систему, було здійснено низку заходів для його подальшого поширення, розроблено 

теоретичні засади створення українського національного дитячого садка. 

 

3. Підготовка педагогічних кадрів для роботи з дітьми дошкільного віку в 

період УНР. 
Продовжував функціонувати відкритий 1907 р. в Києві Фребелівський 

педагогічний інститут. У квітні 1917 р. при ньому були організовані курси з підготовки 

фахівців для роботи в українських і єврейських яслах, дитячих садках, притулках. 

Восени 1917 р. в Інституті поряд з російськими відкрилося й українське відділення, яке 

очолила Софія Русова. Інститут готував свідомі українські кадри для українського за 

духом, формою і змістом дитячого садка. Серед заходів, спрямованих на забезпечення 

підготовки національних педагогічних кадрів, у цей період особливе місце посідали 

спеціальні курси, що працювали у квітні — травні 1918 р. На їхніх випускників (50 осіб) 
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покладалися великі надії у справі відкриття перших українських національних дитячих 

садків. До програми навчання, крім традиційних тем, які ознайомлювали слухачів з 

основами теорії і методики дошкільного виховання й особливостями дітей дошкільного 

віку, увійшла й тема «Українознавство». Обсяг матеріалу був незначний і обмежувався 

знаннями, необхідними майбутнім вихователям для роботи з дітьми. Заняття на курсах 

проводили відомі фахівці з дошкільного виховання: Софія Русова, Є. Толмачевська, 

Василь Зеньківський. Оскільки Фребелівський педагогічний інститут, залишаючись 

єдиним вищим педагогічним навчальним закладом в Україні з підготовки 

кваліфікованих дошкільних працівників, не міг повністю задовольнити зрослу потребу 

в них, Софія Русова звернулася до міністра народної освіти з пропозицією ввести до 

навчальних програм учительських інститутів і педагогічних курсів дисципліни з 

дошкільного виховання. Міністр схвалив її ініціативу й дав розпорядження готувати 

відповідний законопроект. 

 

 

 

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

лекцій 

 

 

 

 
 


