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This article presents a generalized pedagogical portrait of college student  
of early XX century in Kyiv. The main source of research is conduit lists  
of Galagan Paul College’s students that are stored in theKyiv State Archives.  
It finds out that conduit lists is the form of pedagogical characteristic of student 
in the early XX century. The author applies micro-historical approach, mani-
fested in the focus of research interest to the “little man” — student as well as 
in experimental form of presentation of research results — dialogue between  
the reader and historian.
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Постановка й обґрунтування актуальності проблеми.	 Про	
те,	що	ситуація	із	сільськими	дошкільними	навчальними	заклада-
ми	критична,	відомо	давно.	Відсутність	якісних	умов	для	розвитку	
й	 освіти	 дітей	 дошкільного	 віку	 в	 сільських	 громадах,	 недостатні	
професійні	компетенції	працівників	сільських	рад	та	державних	ра-
йонних	адміністрацій,	низька	самосвідомість	місцевих	громад	щодо	
необхідності	забезпечення	освітніх	можливостей	для	дітей,	відсут-
ність	інноваційного	підходу,	недостатнє	використання	вітчизняно-
го	досвіду	та	досвіду	 інших	країн	—	ці	та	 інші	сьогоденні	пробле-
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ми	щодо	забезпечення	кожній	сільській	дитині	якісної	і	доступної	
дошкільної	 освіти	 намагаються	 вирішувати	 педагогічна	 спільнота	
і	суспільні	організації.

Аналіз наукових досліджень, на	 які	 спирається	 автор,	 засвід-
чив,	що	окремі	аспекти	різних	напрямів	розвитку	дошкільної	освіти	
розкрито	у	працях	Л.	Батліної,	Н.	Біденко,	О.	Бондар,	З.	Борисової,	
О.	 Венгловської,	 Т.	 Головань,	 С.	 Дітковської,	 Є.	 Коваленко,	
З.	 Нагачевської,	 С.	 Попиченко,	 Т.	 Степанової,	 Т.	 Філімонової,	
І.	 Улюкаєвої	 та	 ін.	 Суспільне	 виховання	 дітей	 дошкільного	 віку	
сільської	місцевості	та	ефективність	їх	підготовки	до	школи	дослі-
джено	Н.	Кравець,	В.	Кузь,	І.	Печенко,	О.	Потужній.

Виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивче
ні. Вибір	теми	публікації	зумовлений	необхідністю	осмислення	іс-
торико-педагогічного	 досвіду	 з	 огляду	 на	 процеси	 територіально-
адміністративної	реформи,	а	також	сучасних	потреб	реформування	
освіти,	дошкільної	зокрема.

Формулювання мети та завдань статті. У	статті	вивчається	стан	
розвитку	дошкільних	закладів	сільської	місцевості	України	на	по-
чатку	економічної	реформи	1965	р.	Завданням	дослідження	є	здій-
снення	історико-педагогічного	екскурсу	в	проблему	шляхом	аналі-
зу	архівних,	правових	та	наративних	джерел.

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих ре
зультатів.	У	березні	1965	р.	на	пленумі	ЦК	КПРС	були	прийня-
ті	основні	положення	реформ,	сутність	яких	зводилася	до	запро-
вадження	 низки	 невідкладних	 заходів	 задля	 розвитку	 аграрного	
сектора	 економіки:	 збільшення	 капітальних	 вкладень	 у	 сільське	
господарство,	забезпечення	матеріальної	та	соціальної	бази	села,	
введення	гарантованої	оплати	праці	колгоспників,	скасування	об-
межень	стосовно	особистих	підсобних	господарств	тощо.	Союзну	
постанову	 «Про	 невідкладні	 заходи	 щодо	 подальшого	 розвитку	
сільського	 господарства»	 продублював	 пленум	 ЦК	 КП	 України.	
Заходи	щодо	реалізації	реформи	в	деякій	мірі	підштовхнули	сіль-
ськогосподарське	 виробництво:	 збільшилося	 постачання	 продо-
вольства	до	міста,	в	селах	з’явилося	більше	техніки,	досить	швид-
кими	темпами	будувалося	житло	й	об’єкти	соціально-культурного	
призначення.	 Але	 негативні	 тенденції	 розвитку	 сільського	 гос-
подарства	 домінували	 над	 спробами	 його	 реформувати:	 не	 ви-
правдалися	 надії	 на	 кооперування	 та	 спеціалізацію	 господарств,	
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зміцнювалися	апарат	управління	сільським	господарством	та	ко-
мандно-адміністративні	методи	партійного	керівництва,	при	цьо-
му	ігнорувалися	заходи	щодо	розкріпачення	ініціативи	тощо	[5].

У	березні	1965	р.	Міністерство	освіти	УРСР	видало	наказ	«Про	
розгортання	сітки	й	організацію	роботи	колгоспних	дошкільних	за-
кладів	республіки».	Зміст	наказу	розкривав	недоліки	як	в	органі-
зації	й	роботі	зазначених	закладів,	так	і	в	керівництві	ними	з	боку	
відділів	 народної	 освіти,	 незважаючи	 на	 покращення	 умов	 робо-
ти	ясел-садків	протягом	останніх	років,	зміцнення	їх	матеріальної	
бази,	поліпшення	складу	кадрів	завідувачів	і	вихователів	та	підви-
щення	рівня	виховної	роботи	з	дітьми	[8].

Питання	розвитку	суспільного	дошкільного	виховання	на	селі,	
якості	 виховної	 роботи	 в	 сільських	 яслах-садках	 постійно	 пору-
шувалося	 на	 нарадах,	 міських	 (республіканських)	 конференці-
ях,	 висвітлювалося	 на	 сторінках	 педагогічної	 преси.	 Вересневий	
1965	 р.	 номер	 методичного	 журналу	 Міністерства	 освіти	 УРСР	
«Дошкільне	 виховання»	 відкрила	 передова	 стаття	 міністра	 освіти	
Української	 РСР	 Алли	 Григорівни	 Бондар	 на	 тему	 «Вище	 рівень	
роботи	дошкільних	закладів	на	селі».	Міністр	коментувала	найваж-
ливіші	 актуальні	 події	 в	 організації	 роботи	 сільських	 дошкільних	
закладів.	Так,	передова	Черкащина	виступила	у	1959	р.	з	патріотич-
ною	ініціативою	облаштування	в	кожному	селі	типових	приміщень	
для	 дошкільних	 закладів.	 Кримська	 область	 представила	 досвід	
із	 перетворення	 всіх	 сезонних	 дитячих	 садків	 на	 постійно	 діючі.	
Запорізька,	Львівська,	Дніпропетровська	області	охопили	дошкіль-
них	працівників	на	селі	заочним	навчанням	[1].

Передовиці	в	партійно-радянському	друці	слугували	одним	із	
важливих	засобів	пропаганди	політики	КПРС	у	всіх	сферах	жит-
тя.	А.Г.	Бондар	визначила	шлях	розвитку	і	вдосконалення	роботи	
дошкільних	закладів	на	селі,	покладаючи	великі	надії	й	сподіван-
ня	на	відділи	народної	освіти	з	широким	залученням	громадсько-
сті	та	на	недавно	створений	відділ	у	Міністерстві	сільського	госпо-
дарства,	який	мав	займатися	проблемами	дошкільного	виховання,	
наданням	 необхідної	 допомоги	 колгоспам	 у	 будівництві	 нових	
приміщень.

Детальне	обстеження,	проведене	в	деяких	областях	України,	по-
казало,	що	архітектори	і	будівельники,	медики	й	педагоги,	район-
ні	 відділи	 народної	 освіти	 і	 правління	 колгоспів	 не	 звертали	 на-
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лежної	 уваги	 на	 будівництво	 ясел-садків	 на	 селі.	 Міністр	 освіти	
піддала	критиці	працівників	за	інертність,	неоперативність,	безвід-
повідальне	 ставлення	 до	 цієї	 справи,	 закликала	 до	 наполегливого	
з’ясування	причин,	що	перешкоджають	успішному	здійсненню	пар-
тійних	програм	щодо	розширення	мережі	дошкільних	закладів	на	
селі.	Зокрема,	замовники	будівництва	об’єктів	освіти	в	особі	облви-
конкомів	 та	 інших	 організацій	 оформляли	 проектно-технічну	 до-
кументацію	з	великим	запізненням.	Потужність	субпідрядних	ор-
ганізацій	Міністерства	монтажних	і	спеціальних	будівельних	робіт	
була	недостатньою,	внаслідок	чого	на	пускових	об’єктах	виконання	
спеціальних	робіт	не	відбувалося	в	означений	термін.	Мало	місце	
використання	на	будівництві	об’єктів	дошкільних	закладів	неякіс-
них	матеріалів	та	у	недостатній	кількості.	Промисловістю	не	було	
організовано	 виробництво	 сучасного	 санітарно-технічного	 облад-
нання	для	дошкільних	закладів,	що	створювало	певні	труднощі	при	
їх	будівництві	й	експлуатації	[1;	4,	36–37].

Водночас	 економічно	 слабким	 господарствам	 було	 забороне-
но	 будівництво	 нових	 приміщень	 для	 колгоспних	 дошкільних	 за-
кладів	[2,	3].	Окремі	передові	колгоспи,	розуміючи	шкоду	викори-
стання	як	дитячих	закладів	простих	хат	чи	приміщень	із	низькою	
якістю	будівництва,	недостатнім	рівнем	обслуговування	для	утри-
мання	і	виховання	дітей,	здійснювали	самодіяльне	будівництво	за	
проектами,	що	коштували	дорожче	типових.	Застосування	проек-
тів	міських	дошкільних	закладів	для	сільської	місцевості	також	не	
розв’язувало	проблему	розміщення	додаткової	кількості	дітей	у	пе-
ріод	весняно-літніх	польових	робіт.

Здебільшого	 колгоспи	 просто	 не	 знали	 про	 існування	 типових	
проектів.	Відсутність	ілюстрованого	каталогу,	що	мав	бути	принай-
мні	в	кожному	райвиконкомі	для	широкого	ознайомлення	колгос-
пів	і	місцевих	організацій,	—	одна	з	перешкод	забезпечення	будів-
ництва	дошкільних	закладів	за	типовими	проектами.	Із	цієї	причини	
колгоспи	 утримувалися	 приймати	 рішення	 про	 нове	 будів	ництво.	
Отже,	існувала	потреба	в	такому	ілюстрованому	каталозі	рекомен-
дованих	проектів	для	будівництва	в	УРСР,	особливо	в	сільській	міс-
цевості.	Колгоспи	мали	б	можливість	обрати	потріб	ний	 їм	проект	
з	 урахуванням	 обсягу,	 архітектурного	 рішення,	 вартості	 будівни-
цтва,	місцевих	будівельних	матеріалів.	Очікування	такого	каталогу	
було	пов’язане	з	виконанням	зобов’язань	багатьох	колгоспів	рес	пуб-
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лі	ки	 завершити	 будівництво	 навчальних	 закладів	 на	 відзначення	
50-річчя	Великої	жовтневої	соціалістичної	революції.	Враховуючи	
зазначене,	 Міністерство	 освіти	 УРСР	 подало	 до	 Держбуду	 УРСР	
клопотання	про	те,	щоб	у	1965	р.	було	видано	ілюстро	ваний	ката-
лог	типових	проектів	шкіл,	інтернатів	при	школах	і	дошкільних	за-
кладів,	рекомендованих	для	будівництва	в	УРСР	[7,	43].

На	шпальтах	методичного	журналу	«Дошкільне	виховання»	не-
одноразово	 публікувалися	 рекомендації	 архітекторів,	 пропозиції	
Академій	будівництва	й	архітектури	Української	РСР,	Молдавської	
РСР,	Литовської	РСР	щодо	вибору	типових	проектів	дошкільних	за-
кладів	для	села	(рис. 1)	з	урахуванням	клімату	певного	району	(тем-

Рис. 1. Проект	дошкільного	закладу	на	50	місць	(1958	р.)
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ператури,	вологості,	вітрів,	інтенсивності	сонячного	випромінюван-
ня)	та	місцевих	умов	(рельєфу,	наявності	водойм	і	зелених	масивів).

Проте	існувала	ще	одна	проблема:	більшість	сільських	дошкіль-
них	закладів	(особливо	сезонних)	цього	журналу	не	мала.	У	довід-
ці	 «Про	 розгортання	 сітки	 й	 організацію	 роботи	 колгоспних	 до-
шкільних	закладів	по	Чернігівській	області	в	1965	р.»	відмічено,	що	
в	Кагарлицьку	районі	«в	жодному	колгоспі	не	виписується	журнал	
«Дошкільне	виховання»	[3,	50].

Щороку	в	травні	інспектори	дошкільного	виховання	та	шкіл	об-
ласних	 відділів	 народної	 освіти,	 методисти	 інститутів	 удоскона-
лення	 кваліфікації	 вчителів,	 обласний	 актив	 виїжджали	 в	 окремі	
райони	 областей	 України	 з	 метою	 перевірки	 стану	 організації	 до-
шкільних	закладів	та	виконання	директив	партії	й	уряду.

Наведемо	як	приклад	висновки	такої	перевірки	в	Кагарлицьку	
районі	Чернігівської	області.	«Перевірка	показала,	що	сезонні	ди-
тячі	установи	у	колгоспах	і	радгоспах	району	не	готові	до	відкриття	
і	ніяка	робота	в	цьому	напрямі	не	ведеться.	У	жодному	приміщен-
ні	 не	 зроблено	 відповідного	 ремонту,	 деякі	 приміщення	 викори-
стовуються	не	за	призначенням.	У	с.	Краснопілка	в	приміщенні	до-
шкільної	 установи	 зберігається	 зерно,	 в	 с.	 Ліщинка	 в	 приміщенні	
дитячого	садка	живе	сім’я	агронома,	в	с.	Козин	відбудоване	примі-
щення	 для	 дошкільного	 закладу	 передано	 під	 лікарню.	 Більшість	
перевірених	 дошкільних	 установ	 розташовані	 в	 непристосованих	
приміщеннях	 —	 тісних	 хатах	 із	 низькими	 стелями,	 з	 обмеженою	
кількістю	кватирок	і	навіть	без	них.	Обладнання	твердим	інвента-
рем	дуже	примітивне	і	в	обмеженій	кількості.	Нема	дитячих	столів,	
стільців,	ніяких	шаф	для	педпосібників	й	іграшок,	килимів.	Дитячі	
майданчики	всі	обгороджені,	озеленені,	але	майже	всі	не	обладнані.	
Всі	без	винятку	дитячі	установи	мають	лише	одну	зміну	постільної	
білизни,	а	деякі	не	мають	 і	однієї.	Пір’яних	подушок	зовсім	нема.	
Більшість	дитячих	установ	не	мають	іграшок,	дитячої	і	методичної	
літератури.	У	більшості	колгоспних	і	радгоспних	дошкільних	уста-
новах	 столовий	 і	 чайний	 посуд	 алюмінієвий,	 емальований	 і	 в	 не-
достатній	кількості.	Не	організовано	шефство	постійнодіючих	до-
шкільних	закладів	над	дитячими	установами	колгоспів	і	радгоспів.	
Райвідділ	 питанням	 підготовки	 дитячих	 дошкільних	 /сезонних/	
колгоспних	і	радгоспних	установ	до	роботи	в	весняно-літній	сезон	
не	займався	[3,	49–50]».
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Відділи	 народної	 освіти	 недостатньо	 уваги	 приділяли	 й	 комп-
лектуванню	дошкільних	закладів	кадрами.	План	підготовки	і	пере-
підготовки	працівників	колгоспних	дошкільних	закладів	на	місяч-
них	курсах	не	виконувався	щороку.	У	Кіровоградській,	Рівненській,	
Вінницькій	областях	виявлялося	чимало	фактів,	коли	ті	колгосп-
ниці,	 які	 пройшли	 курсову	 підготовку,	 не	 залишалися	 на	 роботі	
в	 яслах-садках,	 а	 йшли	 працювати	 на	 іншу	 роботу.	 Львівський	 та	
Миколаївський	 інститути	 вдосконалення	 вчителів	 обмежувалися	
лише	проведенням	курсів	 і	семінарів,	а	систематичної	методичної	
допомоги	працівникам	колгоспних	дошкільних	закладів	не	надава-
ли	[8,	30].	Велика	кількість	завідуючих	і	вихователів	не	мала	серед-
ньої,	 іноді	й	семирічної	освіти;	траплялися	випадки,	коли	вихова-
телями	працювали	непрацездатні	жінки	похилого	віку,	які	жодного	
разу	не	були	на	семінарах;	у	деяких	колгоспах	вихователів	міняли	
щороку.	У	результаті	того,	що	дошкільні	заклади	на	селі	були	недо-
статньо	забезпечені	підготовленими	кадрами,	стан	виховної	роботи	
з	дітьми	у	багатьох	закладах	знаходився	на	низькому	рівні	[3,	36].

На	якість	роботи	впливало	й	матеріально-технічне	забезпечен-
ня.	Зокрема,	як	у	дошкільних	закладах,	так	 і	вдома	діти	дошкіль-
ного	віку	не	були	забезпечені	меблями	в	потрібній	кількості	та	не-
обхідному	 асортименті.	 Підприємства,	 виділені	 для	 виробництва	
дитячих	 меблів,	 виготовляли	 їх	 в	 обмеженому	 асортименті.	 Так,	
Київська	фабрика	корпусних	меблів	виготовляла	лише	7	із	16	по-
трібних	 номенклатурних	 найменувань	 дитячих	 меблів.	 Не	 виста-
чало	 в	 дошкільних	 закладах	 дюралюмінієвих	 ліжок,	 вкрай	 неза-
довільно	 в	 об’єднаних	 дитячих	 садках	 були	 забезпечені	 меблями	
ясельні	групи.	Так,	їм	бракувало	столиків	для	пеленання,	стільчи-
ків,	оскільки	ці	меблі	виготовляла	тільки	одна	Охтирська	фабрика.	
Манежі	для	дітей	ясельного	віку	та	фізкультурне	обладнання	для	
дітей	ясельного	і	дошкільного	віку	на	меблевих	підприємствах	рес-
публіки	не	вироблялися.	Зовсім	не	вирішено	було	питання	про	ви-
робництво	і	продаж	дитячих	меблів	для	колгоспних	дошкільних	за-
кладів.

Згідно	з	постановою	Ради	Міністрів	УРСР	№	967	від	30.08.1962	
«Про	заходи	по	збільшенню	виробництва,	розширення	асортимен-
ту	 і	 поліпшення	 якості	 дитячих	 іграшок»,	 Міністерство	 торгівлі	
повин	но	було	організувати	в	кожному	обласному	центрі	спеціалі-
зовані	магазини	з	торгівлі	іграшками,	а	в	містах	Києві	й	Харкові	—	
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будинки	дитячих	іграшок.	Однак	на	початок	1965	р.	цю	постанову	
ніде,	 крім	 Львова,	 не	 було	 виконано.	 У	 цій	 же	 постанові	 посиле-
но	вимоги	щодо	якості	дитячих	іграшок	та	поліпшення	роботи	по	
вивченню	попиту	населення	на	них.	Але	торговельні	бази	не	мали	
асортименту,	потрібного	для	виховної	роботи	з	дітьми.	Наприклад,	
дуже	мало	було	іграшок,	що	відображали	б	національний	колорит	
республіки,	зовсім	не	було	дидактичних	іграшок	—	розбірних	мисо-
чок,	яєчок,	гвинтових	коробочок	тощо;	дуже	обмеженим	був	асор-
тимент	настільних	 ігор;	не	було	 іграшок	для	дітей	ясельного	віку,	
окрім	брязкалець,	та	сенсорних	іграшок	для	літнього	сезону	—	біль-
боке,	дзиґ,	серсо	тощо.	Зовсім	не	було	іграшок	для	забав,	дуже	мало	
технічних	—	конструкторів,	напівфабрикатів	для	дитячої	творчо	сті,	
ляльок	 із	 поліетилену.	 Спостерігалася	 ще	 й	 низька	 культура	 тор-
гівлі:	 майже	 ніхто	 з	 продавців	 не	 міг	 порадити	 покупцеві	 купити	
іграшку,	потрібну	для	дитини	того	чи	іншого	віку,	не	міг	роз’яснити	
значення	тієї	чи	іншої	іграшки	для	виховання	дитини.	Реклама	та	
оформлення	вітрин	та	відділів	 із	продажу	 іграшок	не	відповідали	
тогочасним	вимогам	[9,	47–49].

Частина	суспільства	очікувала	на	те,	що	всім	необхідним	її	забез-
печить	влада,	інші	підтримували	реформаторські	зусилля	і	за	влас-
ної	ініціативи	розбудовували	освіту	на	селі,	зокрема	дошкільну.

Висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень. 
Аналіз	джерел	щодо	опису	організації	дошкільних	закладів	у	сіль-
ській	місцевості	України	доводить,	що	міністерські	(інспекторські)	
перевірки,	 настанови	 та	 критика,	 викриваючи	 дійсну	 картину,	 не	
вирішували	 проблему,	 яка	 залежала	 здебільшого	 від	 об’єктивних	
причин.	 Півстолітнє	 минуле	 сільського	 дошкілля	 ґрунтується	 на	
громадській	 ініціативі,	 відданій	 праці	 тих,	 хто	 його	 розбудовував.	
Недослідженим	залишається	питання	ролі	сільських	жінок	у	роз-
витку	дошкільного	виховання	на	селі.
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В статье затронут вопрос развития дошкольных учебных заведений в сель-
ской местности Украины в начале экономической реформы 1965 г. 
Осуществлен историко-педагогический анализ архивных, правовых и на-
ративных источников.
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The article deals with the problem of establishment of pre-school institutions 
in rural areas of Ukraine during the economic reforms in 1965. It conducts his-
torical and pedagogical analysis of archival, legal and narrative sources.
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