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визначилаоя не в!дразу. -|!!кар1 вва)кали основно1о свое}о задаче}о
орган1зац;}о роботи з важкими д!тьми ! намагалися обгрунтувати це
науково (л|карською педолог!е1о). Фстання заявила свот претенз;] на
створення ун|версально|, синтети9нот науки про дитину (й. -{. Басов'
|{. |1. Блонський, (. й. 1(орн!лов). |{едологи, загоотрто}очи увац на
методиках обсте:кення самот д'7тини ! тпироко використову|очи
психолог|чне тестування, займалися в основному виявленням розумово
в;дсталих д|тей, не врахову}очи стан ]хнього здоров'я ! вплив умов
виховання. Фднак. одним |з завдань шк!льно| г!г!сни с вивчення орган|зму.
що росте 1 розвивасгься, у т1сному зв'язку з умовами навчання виховання.
Ёе мо>кна впливати на орган1зм дити|1и чи п;дл!тка без г!г|сн1чного
пол!птпення умов навчально-виховного процесу [+, с' 4).

|[к!льна г!г!ена розробляе методи' спрямован! на охорону |

зм!цнення здоров'я д|тей, п!дл!тк!в | молод!. 1{р!м того' вона вивчас й
узагальн}о€ досв!д застосування цих метод|в у заг€}льноосв1тн1х тпколах,
школах_!нтернатах | школах !з подовя<еним днем. у санаторно-л!кувальних
| спец1альних 1пколах, профес1йно_техн|чних 1пколах | унилищах, у
дитячих буАинках, п1онерських таборах тощо'

1аким чином, ми мо)кемо зробити висновок, що теоретично}о
|дейно-методолог|чното осново}о радянськол' тпк!льно] г|г1ени як
б1оооц1ально| науки були: 1) вчення про воеб!яний розвиток особистост; !

виховання л}одини; 2) вненття про ц1л1сн!сть ! нерозривн|сть процесу
розвитку орган!зму; 3) внення про сдн;сть орган!зму | оередовища
(природного | соц1ального); 4) внення про пров|дну роль у л<иттед|яльност1
л}одини вищо| нервово| д|яльност! [3, с.5]. Ралянське сусп1льство д1йшлло
висновку, що оточення гпк|л 1 система тпк|льного навчання мо)куть
негативно позначитись на здоров'| та ф|зинному розвитков| унн1в, якщо
свосчаоно не булуть залунен1 г!г!ен!чн| заходи.

Фоке, вивнення дано| проблеми мало | ма€ важ.'1иве дер)!€вне
значення' тому що досл1дникам|4 були доведен1 на фактинному матер;ал;
позитивн1 зруп]ення у ф1зинному розвитку д!тей у €Р€Р у пор|внянн1 !з
дореволтоц1йним чаоом. Ёа сьогодн! це питання пощебуе великот увац як
з боку доол!дник;в, учених' л1кар1в, так |, безпосередньо' батьк!в.
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Розвиток !двй сусп1льного до|||к!льного вих0вАння
в твоРштико-пРАктичн[й спАдщ[{н! о. доРо1швнко

(20-т| Роки хх-го стол|ття)

в 1стор|| укра!ьськот педагог!ки 20-т| роки )([-го стол!тгя
характеризу}оться педагог|нним новаторством' розвитком експериментально!
педагог1ки, по1пуком та розробко}о концепц|й виховання та навчання д1тей,
по1пиренням 1дей в|льного виховання' принцип[в дитиноцентризму'
природов!дпов!дност|. трудовот школи.

Розвиток до1пк1льного виховання в !€РР в 20-х роках в|дбувався на
створеному ран!:пе грунт| (пропаганда та розбудова обрис1в нац1ональнот
1пколи \917-|9\9 рр.)' [{едагог!ка дотпк1льного виховання д1тей
вибуАовувалаоя на спроб1 по€днати |де| реформаторськот педагог;ки
початку {)( стол1ття з принципами трудовот ш]коли' |дейним 1 пол|тичним
вихованням д1тей'

РозбуАова дотпк!льно| осв|ти в незале>кн|й 9кра!н1 акц.|л|зус
переосмислення !сторико-пеАагог[чно] спадщини педагог|в. д!яльн!сть
яких припадае на 20-т| роки )({ стол|ття. &{одерн1зац1я до|].{к;льно| осв[ти:
оновлення зм!сту. форм. метод!в роботи, проекцвання п!дход!в до
створення особист;сного розвивы1ьного середовища дитини до1шк!льного
в;ку е вимого}о чаоу.

3 огляду на акту€}льн!сть питань модерн!зац!т сучаонот дошк|льнот
осв|ти на засадах ооо6ист|но зор1ентованого п!дходу, знач!цй |нтерес
складае д!яльн!сть Фльги 1ван!вни ,(оротпенко - педагога-науковця'
професора, фах1вця у галуз| дотпк|льного виховання. 3аолуговус на увагу
внесок Ф. [орогшенко у розвиток сусп!льного догшк!льного виховання у
м. (иев! та (и|вщин|. 3вернення до теоретико-практично! спадщини,
анал1з та узаг.1льнення !1 здобутк1в сприятиме збагаченн}о !отор||

дошк!льно| педагог]ки.
йета статт!: за результатами анал!зу арх!вних матер;ал;в.

педагог1чнот л!терацри та педагог|чнот преои минулих рок!в з'ясувати
розвиток 1дей суспйьного догшк!льного виховання в теоретико-практичн!й
спадщин! Ф. ,{оротпенко у 20-х роках {{ отол!тгя, виявити мо>кливост1 ]х
використання у практиц1 сучаснот доп]к!льнот осв1ти.

3д!йснений нами 1сторико-педагог1нний потпук показав' що питання

розвитку р|зних аспект!в системи осв1ти в ){'€РР у 20-т1 роки хх стол|тгя
презентовано у наукових розв|дках -|!. Берез|вськот [3]' [" 1ванток [6],
Б. -|1ипинського [8], Ф. €ухомлинсько| [13].

1ворну опадщину 1 громаАсько-педагог;чну д!яльн|сть педагог1в 20-х

рок|в висв1тлено в губл!кац|ях -|1. Берез1всько|, Ё.,{1нек, )1. |1иро>кенко,

1
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1. €амоплавськот [14], Ё. €афоново| [1 1].

Розвиток сусп1льного до|!]к!льного виховання в 20-х роках
в|доброкено в досл;д}(еннях }!. Артемовот [1], Ф. Бондар |4]'
1. €лободянгок [12], {.9лгокасво{ [15].

3начний пласт складають досл!дження щодо вивчення теоретико-
практинно| д1яльност1 Ф..{оротпенко. Фкрем! |де] та здобутки педагога
були предметом досл!д>кення -[{. Артемово| |1, о.297)' 1. !лгокаево| [16],
1. Ф|л!моново| [14, с.356-361]. Фднак з€ш1и1]]а|оться недостатньо
досл|д>кеними теоретичн| знах!дки Фльги 1ван|внд в галуз| сусп!льного
дотшк]льного виховання у 20-х роках )({ отол!ття.- -

|{едагог1чна д|яльн1сть Фльги |ван!вни .(оротпенко налех(ить до
етапу. який в |стор|| педагог!ки н€вива!оть етапом (експерименцвання !

новаторства)> [13, с. 6546]' Анал!зутояи внесок педагога у розвиток
сусп!льного дотшк!льного виховання у 20-т1 роки )({ стол!ття, ми умовно
под1ляемо :1 здобутки за дек|лькома напрямками. !е:

- обгрунтування принцип|в, форм, метод|в та прийом|в виховання
д!тей додшк!льного в!ку:

участь у в1лкритг! дитячих садк!в]

- орган!зац!я п!дготовки педагог!нних кадр1в д!1я роботи в
дотпк!льних закладах.

Ёа цьому 1сторинному етап| дитяч1 садки та майданники
призначалися для д|тей в!ком в1д 4 до 8 рок1в' входили до структури
соц!€ш!ьного виховання' яке розвив€ш|ося в!дпов1дно до:,{екларац||
Ёаркомосв|ти )/€РР к|{ро соц1альне виховання> (1920) [17], <(одексу
закон!в про народну осв|ту 9€РР> (1922) [2], <||орадника по соц!альному
вихованн|о) (1921) [9], <|(ер!вництва по соц1а.,|ьному вихованнто> (1925).
Ёазваними документами визначалися принципи' мета 1 завдання
соц1ального виховання д!тей [9, с.24-28]'

€усп|льн! запити щодо дотпк!льного виховання д!тей вир.вно
простежу}оться в д!яльност; педагог!в як теоретйк!в, так ! практик!в. 9!льне
м1сце серед них зайняла Фльга 1ван1вна доро1пенко.

1еоретико-практинн| знах|дки в галуз! дошк|льного виховання Фльга
!ван|вна висв!тлила в методичному пос|бнику для виховател1в дитяних
садк!в <{итяний садок>> (|922) та низц! статей, що вийгшли друком у
педагог1чному :курнал1 (Радянська осв1та> таких, як (орган!зац1я дитя.лого
колективу в ранньому в1ц|> (1923), <Бчитель та до:шк1льне виховання))
(|924), <11| Бсерос1йськ1й з'13д по дотпк!льному вихованнго> (1924). Анал1з
зм!сту цих праць дае мо>клив1оть зробити висновок' що авторка
п1дтримувала 1де| гуман!зац!] осв!ти, в1льного виховання' взасмозв'язку
гри та навчання' визнання ц|нност| дитини':1 права на розвиток, зростання
в прац1.

3а результатами анал|зу !сторико-пелагог|чних розв|лок
.[|. Артемово], |. }лтокасво|, 1. Ф!л1моново1 з'ясовано, що догшк!льт;е

виховання у 20-х роках пережива.'1о розкв!т, однак в практиц! роботи

дитячих садк|в матли м|сце недол!ки в орган1зац1! виховного процесу.

|1рининами такот ситуац|| моэкна назвати в1дсутн|сть н!ш1ежнот фахово|
пйготовки виховател|в до роботи з д|тьми та нестачу педагог!чнот

л!тератури щодо виховання д1тей дошк|льного в|ку [1, с.297;15, с. 89; 14'

о.357). 1ому поява пос1бника Ф.,{оротпенко (дитячий садок> була

продиктована часом. [1ро ше зазначала ! сама авторка у передмов! до нього:

*...""'' ц1е] книжки допомогти на1пим молодим кер!вникам, приму1пеним

вимогами життя без певно| п1дготовки, як теоретичнот, так ! практинно|,

приотупати до надзвичайно в|дпов]д?1льнот прац| з ранн|м дитинством'
кер!вникам' прац!оючим по глухих ! далеких кутках !кра|ни. Бони тце сам1

потребутоть педагог!чного керування ... позбавлен| всяких п!друиник|в, бо

л1тщацра про дитяч| оадки надзвичайно б;дна 1 зараз цих кни)кок н! за як!

грош1 не д1станешт> [5, с. 5].

|{ос!бник <!итяний садок)) досить 1пвидко здобув популярн|сть

оеред дотпк1льних прац|вник|в за практикоор1снтований зм1ст'

9загальнтоточи досв;д роботи ду|тячих садк|в китвщини' цо 3находилися в

п|дпорядкуванн| €п|лки \гкровщень' вона обфунтувала принципи

(гуман|зму, природов!дпов1дност;), форми (1гри, прашя' спостере)кення'

бес1ди, заняття), методи (наонн1' словесн!' практинн|) та прийоми

виховання д1тей дотпк|льного в!ку. ){' дооцпн!й форм| розкрила сутн1сть

вах(ливих аопект1в' на як! вихователям необх;дно звернути особливу увац.
{е <|!ометпкання дитячого садка та його обладнання), (порядок денний у

дитячому садку)' (1гри та методи |х провеАення>, <йалтовання та л|плення

в дитячому садку), (Розвиток орган|в зовн1тлнього чуття)' <[|рагц в

дитячому садкР, <0рган1зац|я дитячих овят>, <[рамота в дитячому
садку))' (наука чисел у дитячому садку))' <.{исшипл1на в дит}&ому садку)'

<Фрган1зац|йна праця)' <|{лан спостере)кення за д1тьмш [5]'
Рекомендац!|, що були надан! науковцем' враховували досягнення

педагог1ки, европейський досв!д виховання д|тей у дитячих садках

(система й' йонтессор|), власн| багатор|нн1 спостере)кення та практичну

д|яльн1сть.
1ак, наприклад, ц|нними в пос|бнику с рекомендац|] щодо орган|зац1т

та методики проведення |гор. Фсобливе значення у вихованн| д|тей, на

думку педагога' ма1оть рухлив| та в!льн1 1гри' що сприя}оть розвитку
самост1йност|, 1н!ц|ативи' фантаз||, творност|. €аме таких |гор бракувало у

дитячих садк€|х }кра|ни в досл1дхсуваний пер!од: <<...д1ти, як1 не попали в

дтлтяяий садок' гра}отьоя в р|зн1 |гри власного витвору' в той яас як у
дитячому садку |х бракуе. {сно, що винн1 кер1вниц!, як1 не датоть д1тям

виявляти себе. а зр!ву да}оть |м готов! !гри 1 таким чином стиску1оть в

рямц! й творчу фантаз1то д|тей й ]х самод1яльн|оть> - пис'!ла Фльга |ван|вна

[5. с. 35].
Ак заува)кувш1а науковець' орган1зовувати та проводити 1гри
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необх;дно з дотриманням певних вимог' Фзначен! вимоги не втратили
свост актуа.]1ьност1 й на сучасному етап|. .{ля шього педагогам необх1дно
було волод1ти методико}о кер;вництва 1грового д|яльн!стто. }[а початкових
етапах виховател! повинн! надавати перевагу безпосереАн!м методам
кер1вництва грою' беручи на себе момент зац;кавлення д!тей гропо та |гров!

рол1. 1з набуттям дитино}о !грового досв1ду можна переходити до
опосередкованих мегод|в кер1вништва грото. 3а допомого1о них вихователь

дае д1тям знання про явица та под1| навколи1шнцого )киття' розтпиргое !х
св1тогляд. ,[оренним тут' на лумц Фльги |ван|вни, € використання
вихователем таких форми роботи' як розпов!дання' в процес! якого
(провадилось пер!пе знайомство з минулим )киттям р1дного народу' з

р!дното |стор|сто> [5, с.37), читання хуАо>кньо| л1терацри' Араматизаш!я
хуло>кт|х твор!в, орган!зац!я дитячо| прац1, яка часто переходила в !грову

д1яльн1сть.
!продов>к 20-х рок!в )({ стол!тгя в )/кра|н! опостер|галася тенденц|я

до в|дкритгя заклад|в для виховання д1тей доштк1льного в|ку. Ёа територ!|
)/кра|нсько| €РР набули по|ширення так| типи дитячих садк1в: дитяч!
садки' захистки, дитяя! майданчики * останн1 носили сезонний харакгер |

функш!онували |з травня по вересень м|сяць. ! \итячих садках д!ти
перебували приблизно 2/, год. на день' в захистку перебування д1тей
визнач€ш|ося робоним днем матер| |7, арк.1-3]' майданчики прац}ова.,1и

три' чотири години на день, без ч|тко встановленого чаоу |7, арк' 13' 13 об,
15' 15 (об)].

Фльга |ван!вна зробила значний внесок у розвиток мере:к| дитячих
садк|в. 3а даними фнтрального дер)кавного арх1ву вищих орган|в влади та

управл|ння !кра!ни на початку 20-х рок|в в 9€РР |снувала потреба у
в|дкритг1 дитячу1х садк|в для д!тей, матер! яких прац}ов.}ли на заводах !

фабриках. Фообливо така нестача в1дяувалаоя в промислових м|отах. 1ак,
станом на 1 кв1тня 1919 року в м.1{исв! функц|онувало 18 дитячих садк1в 1з

контингентом 900 д|тей та з дитяч| майданчики. }с!х д1тей дотпк|льного
в|ку в м. 1{иев! нараховув€}лося понад 10000 ос|б. |{|дв!дд1лом дотпк!льного
виховання планув€|!чися заходи щодо роз1|!ирення мереж! дитячих садк!в у
м.1(исв1 та област!. 1ак' наприклад, у роб|тниних районах м.1{исва
планувалося в!дкрити 36 дитячих садк!в на 1800 м|сць, зокрема у
||лоському - 5, _[{иб1дському - 5, [ук'ян|вському - 5, [[од!льоькому - 5,

,{ем!|вському - 4, |{енерському - 3, €олом'янському - 3, Бульварному - 2,

€тароки!вському - 2, .{ворцовому - 2 [7, арк.103]. 3наяну к1льк!сть

дитячих садк!в у м.1(исв! та на (и]вщин! (м. |(агарлик) було в1дкрито за
активно] уяаст| Фльги 1ван|вни.

1{р!м того, що педагог брала безпосередн}о участь у в!дкритг| р!зних
тип|в дотшк|льних заклад!в, вони слугув€[ли ! базото для ]'1 наукових
досл1джень. Результати спостере)кень за д!тьми, бео|д |з вихователями
слуцв'ш1и осново}о для розроблення рекомендаш|й для виховател!в,
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написання статей |з питань виховання д:тей дотпк:льного в|ку.

Багомий внесок зробила педагог у п1Аготовку виховател|в до роботи
з д!тьми дотпк1льного в1ку. )/продовж окресленого пер1оду Ф. 1. .{орогпенко
прац1ов!}ла на посад! викладача дотпк|льного факультец [10, арк.40 (об)],

а пот1м декана факультету соц|ального виховання (и|вського |нстицц
народно| осв1ти [14, с. 359]. Ёауковця црбував той факт, що в дитячих
садках майхсе не було квал1ф|кованих педагог!чних калр!в, як1 6

реал|зовували на практиц| досягнення реформаторсько| педагог!ки. 9
процес! викладання <теор!| 1 практики дотпк1льного виховання) [5, о.7]
Фльга !ван|вна надавала перевагу практичним методам роботи.
Фбговорююни з! стулентами акцальн1 питання дошк!льного виховання,

г1едагог з.ш|учш1а |х до потпуково{ д!яльност| (потпук практичного матер|алу

для виховател|в), розроблення рекомендац1й щодо вихованн'{ д|тей в

дитячому садку тощо.
Ёа основ1 вивчення !сторико-педагог!чних досл1д:кень праць

Ф. !,орошенко' матер1ал!в 1-[енщального дер)!(авного арх!ву вищих орган!в

влади та управл|ння !кратни (допов|д1 та допов|дн| записки п|дв|дд1л1в

дотпк|льного виховання), .{ер>кавного арх|ву м. 1(иева (протоколи зас1дань

ради до:пк|льного факультец) було з'ясовано, що 0льга 1ван!вна

по€днувала викладацьку д!яльн!сть 1з орган|зац!сто роботи курс!в для
виховател1в' як! прац}ов€1ли в дитячих садк€}х с|л |{и!вщини. Бона

док.'1адш1а чимы1о зусиль' щоб п1дгтяти р!вень виховно| роботи з д|тьми

дотпк|льного в|ку. Активно сп1впраш*овала з педагогами-практиками'
надавала !й рекомендац|| щодо використання у виховному прошес1 1гор,

казок, п1сень. 9 пос1бнику <.{итяний садок> Фльга {ван1вна писала:
((. . . курсанти, що попри{з дили з пов1т|в 1 сел, пригадували дит9ч| гри, п1сн!,

к.вки розповстоджен! в т1й чи |нтц1й м|сцевост1, розпов1датли !х нам' а ми
обробляли ]х з педагог1чного боку | знову давали !х куроантам 3 певними
методичними вказ!вками, щодо корисцвання ними)) [5, с. 7).

Результатом творяо| взаемод1] науковця з практичними
прац1вниками дитячих садк1в стало написання методичного поо|бника
<[итяяий садок))' до зм1сту якого ув!йтшли зразки народних та рухливих
|гор, тексти п1сень, в1ртш!в' к€вок' що сприяли орган1зац1| зм|стовно| роботи
з д|тьми в дитячих садк€|х.

3а результатами |сторико-педагог!чних розв|док з'яоовано, що
теоретико-практична спадщина Ф..{оротшенко була спрямована на

реал|заш1то в дотлк|льному вихованн1 |дей гуман|зму, в1льного виховання'
орган1зац!то виховного процесу в дитячих садк€1х на принципах
природов1дпов!дност1 та педоцентризму. 3нанушим е внесок Фльги
!ван|вни в орган|зац|го суоп!льного дотпк|льного вихов€|ння в м. (исв! та
област!. 3а !1 оприяння в 20-х роках [{ стол1ття ск.'1а.'1ася оистема заклад!в

сусп!льного виховання та п1дготовки кадр1в для них.
[ворне використання ! розвиток спадщини педагога мо}(е стати
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корисним 1 сьогодн1 в умовах оновлення зм1сту' форм та метод1в роботи з

д1тьми до1пк1льного в1ку. €уяасна до!пк;льна осв1та потребус оновлення

технолог!й розвитку д!тей доптк!льного в;ку, теоретичного обфунтування
д!яльност| до|пк|льних навч,1льних заклад|в р|зних тип;в, розроблення
нових п1дход!в до п|дготовки педагог!чних кадр|в.

3аува>кимо, що дане досл1дя(ення не вц&ерпуе вс|е| проблеми,

перспективним напрямом досл|дження зали[пасться питання психолого-

педагог|чного супроводу дитини в розвив€ш1ьному процес1, розроблення

рекомендац!й щодо використання перспективних 1дей педагога в оучасних
закладах дошк1льно] осв!ти.
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