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РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ОСВІТИ 

ТА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ  
 

УДК *373.2+373.3+:37.013 «18/19» 

Є. Б. Антипін 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
 

НАСТУПНІСТЬ У ВИХОВАННІ Й НАВЧАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ 

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Статтѐ присвѐчена висвітлення проблеми становленнѐ та розвитку ідей 
наступності у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
в педагогічній теорії і практиці українського шкільництва кінцѐ ХІХ – на початку ХХ 
століттѐ. Історико-педагогічний аналіз означеного феномену в цих хронологічних 
межах дав змогу вивчити сутність ідей наступності у вихованні, навчанні дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку: підготовленість дитини дошкільного віку 
до навчаннѐ в школі; реформуваннѐ початкової школи на ідеѐх дошкільного 
вихованнѐ; юдність організаційних форм, принципів, методів роботи дошкільних 
закладів та початкової школи; наступність змісту навчаннѐ й вихованнѐ дитини. Ці 
розвідки виѐвили нові факти, що характеризуять поступ ідей наступності. 

Ключові слова: наступність, розвиток, вихованнѐ, навчаннѐ, діти дошкільного 
віку, діти молодшого шкільного віку, дошкільний навчальний заклад, початкова школа. 

 

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві відбуваятьсѐ 
реформаційні процеси, активно вони розвиваятьсѐ в сфері освіти. 
Оновленнѐ законодавчого полѐ освіти та пошуки шлѐхів організації 
навчаннѐ й вихованнѐ дітей на різних ступенѐх актуалізую увагу педагогів 
до зміцненнѐ зв’ѐзків між дошкільними закладами та початковоя школоя. 
Українськоя педагогічноя думкоя кінцѐ ХІХ – початку ХХ століттѐ 
випрацявано продуктивні ідеї вдосконаленнѐ вихованнѐ й навчаннѐ дітей, 
підготовки їх до засвоюннѐ знань у початковій школі, забезпеченнѐ длѐ 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку юдиних вимог до навчаннѐ 
й вихованнѐ. Ці проблеми не втратили своюї значущості длѐ сучасної 
дошкільної та початкової освіти.  

Аналіз актуальних досліджень. Цѐ проблема ю предметом пошуків 
багатьох науковців минулого та сьогоденнѐ. Зважаячи на різні баченнѐ 
проблеми, що відрізнѐятьсѐ підходами до вивченнѐ цього ѐвища 
(внутрішні та зовнішні чинники, характеристики компонентів наступності) 
вчені одностійні в думці про учасників реалізації проблеми наступності.  

Мета статті – схарактеризувати розвиток ідей наступності у вихованні 
й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в теорії і 
практиці кінцѐ ХІХ - на початку ХХ століттѐ.  

Методи дослідження. Історико-генетичний аналіз джерел з метоя 
реконструкції наступності ѐк педагогічного ѐвища; теоретичний аналіз 
педагогічної думки задлѐ виокремленнѐ й характеристики наступності. 
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Виклад основного матеріалу. Дослідники визначаять дошкільні 
навчальні заклади та початкову школу ѐк інституції, діѐльність ѐких і визначаю 
наступність дошкільної та початкової освіти. Оріюнтуячись на це, можемо 
стверджувати, що ідеѐ наступності починаю свою існуваннѐ з часу 
започаткуваннѐ діѐльності дошкільних навчальних закладів. Відомо, що на 
території України перший заклад длѐ малих дітей було відкрито в 1839 році. 
Цей заклад відвідували діти від 2-х років. У ньому діти перебували на час 
роботи їх батьків, з 7-ї години ранку до 9-ї години вечора *3+. Ми відносимо 
такий заклад до дошкільних. Однак мета його роботи випливала не з 
навчаннѐ і вихованнѐ дітей (таке становленнѐ проходило поступово), а 
фактично, – це був прихисток, що дозволѐв зберегти життѐ та здоров’ѐ дітей, 
доки батьки були зайнѐті на роботах. Відповідно, і наступності дошкільної та 
початкової освіти в цей час на території України не спостерігалосѐ. Про 
актуалізація проблеми наступності може свідчити відкриттѐ дитѐчих садків з 
метоя підготовки дітей до навчаннѐ в школі. Цей процес розпочавсѐ з 1858 
року, коли було відкрито саме дошкільний навчальний заклад – приватний 
дитѐчий садок у Киюві *2+. Загалом, кінець ХІХ століттѐ в різних містах України 
характеризувавсѐ розвитком мережі приватних дитѐчих садків, ѐкі 
відкривалисѐ заможними особами. Оскільки не було програм навчаннѐ й 
вихованнѐ, кожен такий навчальний заклад по-своюму реалізовував 
наступність *20+. Характерноя длѐ цього періоду була увага до наступності ѐк 
необхідності узгодити розвиток дитини до моменту вступу до школи і 
забезпечити необхідний рівень готовності до навчальної діѐльності 
молодшого школѐра. Тобто наступність дошкільної та початкової освіти 
виѐвлѐласѐ в контексті готовності, а, точніше, подоланнѐ неготовності дітей 
до навчаннѐ в школі. 

Функціонуваннѐ приватних дитѐчих садків викликало значний інтерес 
до ідей дошкільного вихованнѐ в різноманітних педагогічних громадських 
товариств, що активно діѐли на початку ХХ століттѐ. Результатом 
зацікавленості представниками прогресивної інтелігенції освітоя дітей стало 
відкриттѐ цими товариствами безоплатних дитѐчих садків длѐ найбідніших 
верств населеннѐ. Це призвело до розширеннѐ мережі дошкільних 
навчальних закладів, а, відтак, до зміцненнѐ зв’ѐзків дитѐчого садку зі 
школоя. Значний вплив на розвиток наступності в цей час мали ідеї та 
практична діѐльність Наталі та Тимофіѐ Лубенців *4+. Вони намагалисѐ в своїй 
діѐльності тісно пов’ѐзати роботу дошкільних і початкових освітніх інституцій. 
Про це свідчить і проведене Наталея Дмитрівноя анкетуваннѐ вчителів 
початкових шкіл щодо їх роботи з вихованцѐми дитѐчих садків, і намаганнѐ 
узгодити поглѐди вихователів та вчителів на вихованнѐ та навчаннѐ дітей. 
Важливими були ідеї Тимофіѐ Григоровича щодо зміцненнѐ змістового 
компоненту наступності в роботі дитѐчих садків та початкової школи. У цей 
час наступність дошкільної та початкової освіти виѐвлѐютьсѐ в узгодженні 
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діѐльності дитѐчого садка та початкової школи. І ѐкщо в попередній період 
діти були не готові до школи, то на початку ХХ століттѐ школа була не готова 
до дітей, що виховувалисѐ в дитѐчих садках. Відтак, можемо стверджувати, 
що це було одніюя з рушійних сил, ѐкі вимагали реформуваннѐ початкової 
школи на засадах принципу наступності.  

Суспільні потреби щодо підготовки дітей до навчаннѐ в школі, 
актуалізаціѐ ідей вихованнѐ дитини в дошкільному віці в педагогічній 
думці зумовили розвиток освітніх практик, що грунтувалисѐ на наступності 
дошкільної та початкової освіти. Усе частіше у своїх працѐх науковці, 
розкриваячи власне баченнѐ школи, звертаять увагу на організація 
роботи дитѐчих садків. Тимофій Григорович Лубенець у своїй грунтовній 
теоретичні праці «Педагогічні бесіди» писав, що длѐ тогочасної школи 
необхідне існуваннѐ дитѐчих садків. Педагог, ѐкий мав вагомий здобуток 
практичної роботи вчителем, стверджував, що досить часто педагогам 
необхідно витрачати багато часу на те, щоб сформувати елементарні 
навички в дітей, ѐкі прийшли до школи. Дитѐчий садок, на його думку, 
вирішую ця проблему ѐкнайкраще *7+. Педагоги і психологи вказуять на 
важливість продовженнѐ тіюї роботи, що проводитьсѐ з дітьми в дитѐчих 
садках, насамперед, трудового вихованнѐ дітей. Софіѐ Русова в статті 
«Націоналізаціѐ дошкільного вихованнѐ» вказувала на те, що в майбутній 
трудовій школі, де дітѐм доведетьсѐ докладати своюї праці до будь-ѐких 
знань, у нагоді стане робота, ѐка проводиласѐ з дітьми в садочку, бо 
плетіннѐ, вирізуваннѐ, маляваннѐ, ліпіннѐ, наклеяваннѐ готую руку і думку 
дитини *13+. У статті «Психологіѐ дитинства і ручна працѐ» професор 
Нечаюв зазначав, що в дитѐчих садках діти багато часу відводѐть творчим 
роботам, ѐкі доцільно відібрані длѐ їх віку *9+.     

У роки національно-визвольних змагань в Україні означена 
проблема розглѐдаласѐ на організаційно-педагогічному та теоретичному 
рівнѐх. З 1918 року дошкільна освіта була вклячена до загальної системи 
освіти держави. З цього часу було унормовано понѐттѐ «наступність 
дошкільної та початкової освіти» та проголошено принципом освіти.   

Загалом, у 1917–1919 роках ідеї педагогів попередніх років знайшли 
свою відображеннѐ в роботі різних комісій у справах освіти. Ідеї побудови 
Юдиної школи в Україні грунтувалисѐ на трудовому принципі та стали 
основоположними у виробленні стратегії побудови нової національної 
системи освіти. Це стало поштовхом длѐ розвитку ідей наступності 
вихованнѐ і навчаннѐ дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 
Зважаячи на важливість суспільного дошкільного вихованнѐ, педагоги 
доходѐть висновку про необхідність наступності дошкільного та шкільного 
періоду. У цей період з’ѐвлѐятьсѐ перші спроби об’юднаннѐ дитѐчих садків 
і школи. На засіданні департаменту по позашкільній освіті (1918) на основі 
вивченнѐ досвіду організації дитѐчих садків при «гімназіѐх і низчих 
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школах» (початкова школа – Ювген Антипін) було прийнѐто рішеннѐ про 
поданнѐ Регламенту дитѐчих садків до середніх і низчих шкіл (початкова 
школа – Ювген Антипін). Окрім того, змістово-організаційна наступність 
простежуютьсѐ в рішенні департаменту про проведеннѐ Регламенту по 
дошкільному виховання через Шкільну раду *19+. Це визначаю можливість 
узгодженнѐ організації роботи дитѐчого садка і школи. Означена ідеѐ 
об’юднаннѐ двох освітніх інституцій знаходила відображеннѐ в теоретичних 
розвідках науковців того часу. а. Чепіга в статті «ˮТрудова школаˮ 
П. П. Блонського, критичний нарис» позитивно оціняю й обгрунтовую ідея 
дитѐчого садка при школі *22]. Аналіз архівних джерел дозволѐю зробити 
висновок про нерозробленість змісту ѐк дошкільної, так і шкільної освіти на 
нових засадах, що, на нашу думку, було спричинено багатовекторністя 
процесу реформуваннѐ національної системи освіти. Незважаячи на це, 
ідеї педагогів щодо комплексного підходу до організації навчаннѐ, 
навчаннѐ на засадах діѐльнісного підходу, трудовий принцип організації 
навчаннѐ вказуять на системне баченнѐ науковцѐми проблеми освіти 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. С. Русова в праці 
«У дитѐчому садку» писала про необхідність такої організації першого року 
навчаннѐ, у ѐкій дитина б могла розкрити свій розум і відчуттѐ до 
сприйнѐттѐ навколишнього світу в родині, дитѐчому садку, школі *14+. 
Вивченнѐ поглѐдів Софії Русової, подані в працѐх «Дитѐчий сад на 
національнім грунті» та «Ідейні підвалини школи», уможливили 
виокремити клячову ідея організації навчаннѐ й вихованнѐ дітей з 
урахуваннѐм життѐ суспільства того регіону, де знаходитьсѐ освітнѐ 
інституціѐ. Педагог привертаю увагу до проблеми відірваності школи й 
садка від соціально-культурного середовища місцевості з його колоритом, 
виробництвом, лядьми *11; 12+. Суголосні ідеї мав і відомий педагог 
Степан Сірополко. У праці «Завданнѐ нової школи» педагог розкриваю такі 
принципи організації суспільного дошкільного вихованнѐ, ѐк: сімейний 
принцип, за ѐким дитѐчий садок маю стати длѐ дитини ѐк друга родина, що 
повинна сприѐти саморозвиткові свободи, почуттѐ й розуму дитини; 
принцип юдності з природоя та своїм народом. Окремо педагог виділѐю 
думку про те, що дитѐчий садок маю бути «...у зв’ѐзку зі слідуячим 
ступенем у системі загальної освіти – з новоя початковоя школоя» [15].      

Таким чином, бачимо, що наступність у вихованні й навчанні дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку отримала суттювий розвиток у 
1918–1919 роках. У поглѐдах педагогів того часу вона виражаласѐ в пошуку 
юдиних організаційних форм, принципів і методів навчаннѐ й вихованнѐ 
дітей у дитѐчих садках і початкових школах. 

Ідеї організації Юдиної трудової школи найбільшого розвоя отримали в 
20-х роках ХХ століттѐ. Поступ радѐнської влади на території України 
характеризувавсѐ пошуком шлѐхів інтегруваннѐ надбань теорії та практики 
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попередніх років із новими соціально-політичними умовами *17; 18+. Аналіз 
архівних джерел розкриваю шлѐхи здійсненнѐ цього завданнѐ. Декрет Ради 
Народних Комісарів Української Робітничо-Селѐнської Республіки визначаю 
Народний Комісаріат Освіти ѐк орган, що займаютьсѐ справами вихованнѐ всіх 
дітей від днѐ народженнѐ до 18 років. Длѐ цього Наркомос мав відкривати 
такі заклади: дитѐчі ѐсла (длѐ дітей до 3 років); дитѐчі комуни й хати длѐ дітей 
від 3 до 18 років; дитѐчі садки длѐ дітей дошкільного віку; дитѐчі захистки длѐ 
дітей робітників; дитѐчі майдани; літні шкільні колонії длѐ дітей шкільного 
віку; дитѐчі клуби длѐ дітей шкільного віку *17+.  

Питаннѐ наступності висвітлено й у поѐснявальній записці до планів 
шкільної роботи першого року Юдиної Трудової Школи. Зазначено, що 
причини нерозвиненої мережі дитѐчих садків тимчасові плани роботи школи 
були розроблені з урахуваннѐм елементів роботи дитѐчих садків *17+. У 
цьому документі простежуятьсѐ ідеї педагогів попередніх років про 
важливість наближеннѐ діѐльності дитѐчих садків до початкової школи. Така 
позиціѐ теоретиків і практиків була актуальна й на етапі реформуваннѐ 
системи освіти на засадах соціального вихованнѐ. У Кодексі законів про 
народну освіту Української Соціалістичної Радѐнської Республіки зазначалосѐ, 
що при трудових школах (з дозволу відповідних органів Наркомосу) можуть 
бути організовані дошкільні групи, а також представлѐласѐ інституціѐ, що 
об’юднувала в собі дітей дошкільного та молодшого шкільного віку – денний 
дитѐчий будинок длѐ соціального вихованнѐ дітей від 4 до 15 років *5+. У 
педагогічній думці 20-х років ХХ століттѐ спостерігаятьсѐ тенденції розвитку 
ідей наступності в навчанні і вихованні дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку. Ідеї організації Дитѐчого будинку, ѐкий мав стати наступним 
щаблем розвитку трудової школи, організованої на засадах соціального 
вихованнѐ, знайшли свою найѐскравіше втіленнѐ в працѐх таких педагогів, ѐк 
аків Чепіга та Антон Макаренко. Цікавим видаютьсѐ той факт, що обидва 
педагоги у своїх працѐх звертали увагу на зв’ѐзок соціального вихованнѐ із 
сім’юя, хоча мали різні поглѐди на ця проблему. Антон Семенович 
дотримувавсѐ позиції, що соціальне вихованнѐ маю бути основоя всіх 
педагогічних впливів, а отже сім’ѐ повинна підпорѐдковуватисѐ законам 
соціального вихованнѐ. аків Феофанович, у своя чергу, звертавсѐ до тіюї 
позиції, що школа маю організовуватись на тих самих принципах, що й сім’ѐ 
*8; 21+. аків Чепіга в працѐх цього періоду звертавсѐ до проблеми наступності 
у вихованні й навчанні дітей дошкільного віку достатньо часто. Так, у  
20-х роках ХХ століттѐ він вказував на те, що дитѐчий садок теж потребую змін. 
Визнаячи нероздільність дошкільного та шкільного віку та пропагуячи 
юдність вихованнѐ й освіти з позицій цілісності природи дитини, педагог 
указував на важливість гармонійної співпраці дитѐчого садка та школи з 
метоя формуваннѐ майбутньої особистості й підготовки до праці *21+.   
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Таким чином, наступність у навчанні й вихованні дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку в 20-х роках ХХ століттѐ знайшла свою 
відображеннѐ в юдності змісту процесу формуваннѐ особистості, здатної до 
праці в суспільстві і длѐ суспільства. Це стало логічним продовженнѐм ідей 
теоретиків і практиків освітѐнської ниви попередніх етапів розвитку 
суспільства з посиленнѐм соціально-ідеологічної домінанти. 

Соціально-економічні трансформації, що відбувалисѐ в УСРР на початку 
30-х років ХХ століттѐ відобразилисѐ й у вирішенні проблеми наступності в 
навчанні й вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Аналіз 
педагогічної думки привертаю увагу до того ѐвища, ѐке ми можемо назвати 
поверненнѐм до попередніх ідей наступності *1+. У працѐх педагогів того часу 
знаходимо завданнѐ, що висуваятьсѐ до роботи дошкільних закладів. Так, у 
статті Н. Морозової «Завданнѐ роботи з дошкільниками влітку» автор пише, 
що роботу дитѐчого садка треба підлаштовувати до виробничих потужностей 
регіону. Т. Гарбуз у статті «Про навчаннѐ грамоти в дошкільних установах» 
стверджую, що з дитѐчого садочка треба починати вчити з дітьми літери, 
звуки, письмо. Аналіз цих завдань вказую на спрѐмуваннѐ педагогічних зусиль 
до проблеми підготовки дитини до навчаннѐ в школі *10; 16+. Така позиціѐ, на 
нашу думку, не дозволѐю визначати розвиток ідей наступності, адже за 
характером взаюмодії двох перших ланок системи освіти повертаютьсѐ до 
витоків існуваннѐ означеної проблеми. 

Висновки. Підсумовуячи вищезазначене, можемо стверджувати, що 
наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкіль-
ного віку в історико-педагогічному контексті кінцѐ ХІХ – початку ХХ століттѐ 
пройшла певні етапи свого розвитку. З кінцѐ ХІХ століттѐ до 30-х років ХХ 
століттѐ наступність розглѐдалась ѐк: підготовленість дитини до навчаннѐ в 
школі; реформуваннѐ початкової школи на ідеѐх дошкільного вихованнѐ; 
організаційні форми, принципи, методи роботи освітніх установ; юдиний зміст 
навчаннѐ й вихованнѐ дитини. На сучасному етапі розвитку освіти маюмо 
звертати увагу на досѐгненнѐ вітчизнѐної науки. Український педагог Тимофій 
Григорович Лубенець писав: «Багатий і різноманітний досвід минулого вказую 
будівникам нової школи той шлѐх і ті способи, за допомогоя ѐких треба 
думати...» *6+. Виѐвлені нові факти розширяять царину історії педагогіки 
щодо розвитку ідей наступності в педагогічній думці та практиці українського 
шкільництва. На цьому тлі значний науковий і практичний інтерес становить 
подальше дослідженнѐ сутності та шлѐхів реалізації наступності в трудовому 
вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 
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РЕЗЮМЕ 

Антипин Е. Б. Преемственность в воспитании и обучении детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в историко-педагогическом контексте конца ХІХ – начала 
ХХ столетиѐ. 

Статьѐ освещает проблему становлениѐ и развитиѐ идей преемственности 
в воспитании и обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
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теории и практике конца ХІХ – начала ХХ столетиѐ. Историко-педагогический 
анализ представленого феномена в заданых хронологических границах предоставил 
возможность изучить сущность идей преемственности в воспитании и обучении 
детей дошкольного и младшего школьного возраста: готовность ребенка 
дошкольного возраста к обучения в школе; реформирование начальной школы на 
идеѐх дошкольного воспитаниѐ; единство организационных форм, принципов, 
методов работы дошкольных учереждений и начальной школы; преемственность 
содержаниѐ обучениѐ и воспитаниѐ ребенка. Данные разведки представили новые 
факты, которые характеризуят развитие идей преемственности. 

Ключевые слова: преемственность, развитие, воспитание, обучение, дети 
дошкольного возраста, дети младшего школьного возраста, дошкольное учебное 
заведение, начальнаѐ школа. 

SUMMARY 

Antypin Y. Continuity in upbringing and education of preschool and primary school 
age children in the historical and pedagogical context of end of the XIX – early XX century. 

The article is devoted to the problems of development of ideas of continuity in the 
upbringing and education of preschool and primary school age children in the theory and 
practice of the late XIX – early XX century. Continuity as a phenomenon that characterizes the 
internal organic connection of universal, physical and spiritual development of the preschool 
and primary school age children, internal training during the transition from one stage of 
identity formation to another is considered. 

The purpose of the article is to describe the development of ideas of continuity in the 
upbringing and education of preschool and primary school age children in the theory and 
practice of the late XIX – early XX century. 

The following research methods are used in the study: the method of genetic analysis 
of historical sources for reconstruction of continuity as pedagogical phenomenon; theoretical 
analysis of educational thought to isolation characteristics and continuity. The article 
analyzes the views of prominent scientists of late XIX – early XX century, namely Nataliia 
Lubenets, Timothy Lubenets, Sofia Rusova, Stepan Siropolko, Jakiv Chipiga, Anton 
Makarenko, Antonina Hendryhivska. To study the peculiarities of practical realization of the 
ideas of continuity in the upbringing and education of preschool and primary school age 
children, in the indicated chronological limits, archival documents of definite period are 
studied, which are situated in the Central State Historical Archives of Kyiv and the Central 
State Archives of higher authorities and government of Ukraine. 

Historical and pedagogical analysis of the definition of the phenomenon in these 
chronological limits allowed to explore the essence of ideas of continuity in the upbringing 
and education of preschool and primary school age children: school age child readiness for 
school; reforming primary school on the idea of pre-school education; unity of organizational 
forms, principles, methods of pre-schools and primary schools; continuity of the content of 
training and education of the child. 

Detection of new facts expand the realm of history of education for the development 
of ideas of continuity in educational thought and practice of Ukrainian education. Against 
this background of considerable scientific and practical interest is the further study of the 
nature and ways of realization of continuity in labor education of children of preschool and 
primary school age. 

Key words: continiuty, development, upbringing, education, preschool children, 
primary school children, kindergarten, primary school. 
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