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Тема 9. Дошкільне виховання і освіта в 20-30-ті роки. 

 
1. Особливості української системи освіти. Суспільне дошкільне виховання у 20-

30-ті роки. Підготовка педагогічних кадрів для суспільного дошкільного виховання.  

2. Всеросійські з’їзди з дошкільного виховання (1921, 1924, 1926, 1928 рр.), їхній 

вплив на розвиток дошкільного виховання в Україні.  

3. Робоча книга для вихователів дитячих садків «Дошкільне виховання» (1927).  

4. Програми з дошкільного виховання (проект 1928, 1932, 1934 рр.). 

 

1. Особливості української системи освіти. Суспільне дошкільне виховання у 

20-30-ті роки.  

Становленню суспільного дошкільного виховання на західноукраїнських землях у 

20-30-ті роки XX ст. сприяли громадські товариства “Просвіта”, “Українська 

захоронка”, “Рідна школа” та ін. У великих містах Галичини в 30-ті роки працювало до 

20 постійно діючих закладів — “захоронок”. У повітових містах і сільській місцевості 

влітку функціонували сезонні “діточні садки” для дітей віком 3—10 років. “Просвіта” 

організовувала так звані “діточні пописи” — свята для дітей і їх батьків, свята матері. 

Зібрані на них кошти використовували на матеріальне забезпечення садків, утримання 

сиріт. Підготовку педагогічних кадрів здійснювали на педагогічних курсах коштом 

товариства “Рідна школа”. У 1929 р. при ньому було сформовано Комісію з дошкільного 

виховання і постійно діючі курси, на яких майбутні “садівнички” вивчали психологію 

дошкільного виховання, методику релігійного і фізичного виховання, гігієну, ручну 

працю. У 1938—1939 pp. вийшов друком перший у Західній Україні часопис 

“Українське дошкілля”, присвячений організаційним і методичним питанням 

виховання дітей дошкільного віку. 

Особливо плідними для розвитку й утвердження гуманістичних ідей у сфері 

навчання і виховання були 20-ті роки XX ст., оскільки широкі кола наукової, 

педагогічної громадськості вбачали великі можливості щодо демократичного розвитку 

суспільства через оновлення освіти. На цей період припадають сподівання на розвиток 

власне української гуманістичної педагогіки і навчально-виховної практики. То був час 

сміливих, іноді надміру романтичних пошуків, радикальних заяв, цікавих спостережень 

та оригінальних узагальнень. Та з утвердженням нової влади соціально-політичний 

простір для розвитку національної виховної системи став неухильно звужуватися, його 

наповнювала класова, комуністична ідеологія. У цьому процесі багато вчених, 

практиків змушені були відмовитися від своїх поглядів, зупинити розпочату роботу, 

окремим із них довелося навіть емігрувати. 

Ще однією особливістю було й те, що українська педагогічна думка розвивалася 

не на своїй онтологічній основі, а була складовою процесів у радянській педагогіці. В 

силу цього окремих учених, яких традиційно зараховують до представників російської 

педагогічної науки, певною мірою можна вважати й українськими, бо одні з них є 

вихідцями з України, інші немало попрацювали тут і зробили вагомий внесок в історію 

вітчизняної педагогічної справи. 

У 20-30-ті роки було немало спроб створити оригінальні системи дошкільного 

виховання за різноманітними авторськими моделями. 

   Один з авторів нової трудової школи, російський педагог Станіслав Шацький 

(1878—1934) переконував, що дитяче життя повинно охоплювати фізичний розвиток і 
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працю, мистецтво, гру, розумову і соціальну діяльність. На його думку, ефективна 

модель дошкільної освіти має переймати все найкраще із зарубіжного досвіду, але не 

повторювати його. 

У цей час непоодинокими були спроби реалізувати теоретичні моделі на практиці. 

До таких спроб належать моделі дитячих садків. Дитячий садок за методом Єлизавети 

Тихеєвої (1867—1943) був заснований на системі комплексного підходу до вирішення 

завдань мовленнєвого, розумового і морального розвитку дітей. Вона розробила 

систему спеціальних розвивальних занять, дидактичний матеріал для розвитку органів 

чуття і мовлення дітей, оригінальні ігрові прийоми роботи вихователя. 

Дитячий садок за методом Луїзи Шлегер (1863—1942) ґрунтувався на твердженні, 

що кожен вік має свої особливості розвитку, тому дошкільний заклад повинен створити 

такі умови, за яких дитина могла б нормально розвиватися фізично, розумово і 

морально, відчувати себе вільною, знаходити відгук своїм запитам та інтересам. Дитині 

передусім потрібна програма життя, а не програма занять. 

 

2. Всеросійські з’їзди з дошкільного виховання (1921, 1924, 1926, 1928 рр.), 

їхній вплив на розвиток дошкільного виховання в Україні.  

На розвиток дошкільної педагогіки впливали дискусії на Всеросійських з'їздах 

працівників дошкільного виховання. Вони розгорталися навколо таких важливих 

проблем, як мета і місце дошкільного виховання у системі народної освіти; завдання 

розумового, морального, фізичного виховання дітей; роль гри, праці і навчання у 

розвитку дошкільника; програмне забезпечення виховання в дошкільних закладах 

тощо. 

На першому з'їзді (1919) обговорювали проблеми соціального дошкільного 

виховання у зв'язку з новими формами суспільного життя, співвідношення 

цілеспрямованого і “вільного” виховання, типів дошкільних закладів. Багато 

прихильників стверджувало, що педагог повинен перебувати поза політикою; 

виховання має спиратися на “природу дитини”; суспільні дошкільні заклади повинні 

доповнювати сімейне виховання, а не підміняти його; здійснюючи дошкільне 

виховання, слід зберігати класичні цінності. 

Однак на другому з'їзді (1921) було рішуче засуджено теорію та практику “вільного 

виховання”, розпочато перегляд виховної роботи дошкільних закладів на основі зв'язку 

із сучасністю й участі дітей у “будівництві нового життя”. 

На третьому з'їзді (1924) основою роботи дошкільних закладів було проголошено 

соціальне середовище (праця, суспільство, природа); дискутувалося питання про 

співвідношення у вихованні дитячої праці та гри. Загалом, виховання пов'язувалося з 

працею та участю дітей, педагогів у житті суспільства. 

Четвертий з'їзд працівників дошкільного виховання (1928) був зосереджений на 

проблемах дитячого садка, однак у визначенні змісту програми його діяльності 

припустилися серйозних помилок, зокрема перевищення віку дітей, а за основу було 

взято організаційні аспекти. 

Певний вплив на дошкільну педагогіку мали педагогічні ідеї українського 

педагога, письменника Антона Макаренка (1888—1939), який вважав, що виховний 

процес має бути цілеспрямований, організований на науковій основі, реалізований чітко 

і грамотно за певною технологією. Виховну роботу А. Макаренко розглядав як окрему 

галузь педагогічної науки, яка відрізняється від методики викладання. Ним була 
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створена теорія опосередкованого виховання особистості в колективі, стрижень якої — 

реалізація непрямого впливу на особистість. Завдяки цьому педагог може використати 

новий засіб виховання, згуртувавши групи в колектив. Популярною на той час була його 

“Книга для батьків”, у якій розкрито сутність, роль батьківського авторитету, 

специфічні засоби сімейного виховання. 

Отже, у першій половині XX ст. було сформовано теоретичні, організаційні та 

методичні основи діяльності дошкільних закладів в Україні. Суспільне дошкільне 

виховання розглядалося як початкова ланка системи народної освіти, спрямована на 

всебічний і гармонійний розвиток дітей. 

 

3. Робоча книга для вихователів дитячих садків «Дошкільне виховання» 

(1927).  
У 1927 році Народний комісаріат освіти України створив спеціальну комісію, яка 

повинна була розробити «виробничий план дошкільного виховання», тобто програму 

для дитячих садків. Комісію очолювала Е.Яновська. Але в процесі роботи виявилося, 

що дошкільним працівникам одного плану замало, їм потрібні також методичні 

рекомендації, пояснення, взірці того матеріалу, з яким вони могли б працювати з дітьми: 

розповіді, вірші, пісні, ігри тощо. Тому комісія вирішила вийти за межі свого завдання 

й уклала робочу книжку для педагогів дитячих садків, яка була надрукована в 1927 році 

під назвою «Дошкільне виховання». Це видання дійсно вийшло багатофункціональним. 

У книжці були викладені загальнотеоретичні засади дошкільного виховання й окремі 

методичні рекомендації, містився план (програма) освітньо-виховної роботи. 

Програма була побудована на засадах комплектності, з розподілом змісту на три 

«моменти»: природа, праця, суспільство. Зауважувалося, що план повинен бути єдиним 

для всіх вікових груп, оскільки це є вимогою «цілісного підходу до дитячого 

колективу... до завдань та мети соціального виховання». Але при цьому зазначалося, що 

вихователі у своїй роботі мають враховувати особливості кожної конкретної групи. У 

запропонованої програми були свої особливості. У ній не було чіткого розподілу по 

трьох колонках, як то було, зокрема, у шкільних програмах, а матеріал групувався 

навколо певних тем, з урахуванням визначених змістових «моментів»: природа, праця, 

суспільство. Крім того, програма була побудована за сезонним принципом і складалася 

з трьох триместрів: осіннього, зимово-весняного й весняно-літнього. 

Робоча книжка «Дошкільне виховання» була першою книжкою, підготовленою 

українськими авторами, в якій були викладені нові підходи до виховання дітей 

дошкільного віку. Її аналіз дозволяє простежити, як відбувався відхід від багатьох 

позицій, напрацювань попереднього періоду, зокрема ідей прогресивних українських 

педагогів початку ХХ століття. 

 

4. Програми з дошкільного виховання (проект 1928, 1932, 1934 рр.). 

Ще одна спроба створити програму для дитячих садків була зроблена в 1928 році. 

Дошкільний відділ видав збірку під назвою «Дошкільне виховання. Матеріали до 

порадника», у якій містився проект програми дошкільного закладу, що був обговорений 

і затверджений на Другій Всеукраїнській конференції дошкільних працівників як 

«умовна робоча гіпотеза, яка потребує перевірки і доопрацювання». 

В основу проекту програми було покладено ідею формування у дітей дошкільного 

віку навичок.  
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Програма мала такі розділи: 

1. Навички: а) життєво-необхідні (гігієнічні); б) соціально-корисні (трудові та 

колективістичні). 

2. Орієнтації в оточенні: а) прості; б) складні. 

3. Розвиток мови (усної та графічної). 

Програма була складена окремо для трьох вікових груп і поділялася на дві частини: 

у першій подавався перелік умінь і навичок; у другій давалися роз’яснення, як краще 

організувати роботу, які форми організації дітей слід використовувати для досягнення 

мети. 

«Програма для дошкільних закладів» (1932) складалася з розділів: «Громадське 

виховання», «Фізичне виховання», «Гра», «Художнє виховання», «Малювання, 

ліплення та трудові заняття», «Розвиток мови та заняття з книжкою і картинкою», 

«Початки знань про природу», «Розвиток початкових математичних уявлень та 

навичок», «Грамота». Однак програма 1934 року функціонувала досить нетривалий час. 

У 1938 році були розроблені й затверджені «Статут дитячого садка» та програмно-

методичні вказівки, що мали назву «Керівництво для вихователя дитячого садка». І 

цього разу ці документи були спочатку розроблені в РСФСР, а потім, практично без 

змін, перезатвердженні в Україні під назвою «Програмно-методичні вказівки для 

вихователя дитячого садка». «Керівництво…» включало у себе вступ та сім розділів: 

«Фізичне виховання», «Гра», «Малювання», «Ліплення і заняття з іншими 

матеріалами», «Музичне виховання», «Знайомство з природою», «Розвиток мови», 

«Розвиток первинних математичних уявлень». «Керівництво …» за обсягом було 

меншим за «Програми…» 1934 року. 

У повоєнні роки була продовжена робота над змістом дошкільного виховання і  

створенням програмно-методичних документів. На той час остаточно було 

впроваджено уніфікування програмних і навчально-методичних матеріалів. 
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