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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Стабільність держави, її економічний 

розвиток значною мірою залежать від її ставлення до проблем дітей, їхніх 

інтересів та потреб. Одним із критеріїв стану захисту прав дитини й дитячого 

благополуччя в державі є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

За даними Державного комітету статистики України чисельність дітей у 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, має 

сталу тенденцію до зростання, що не може не турбувати українське 

суспільство. Низка таких взаємопов’язаних чинників, як: економічна 

нестабільність, безробіття, трудова міграція, соціальна незахищеність 

населення, криза інституту сім’ї, зростання кількості розлучень і як 

наслідок – поява неповних сімей, відсутність дієвих механізмів державної 

підтримки сімей із дітьми, стали причинами такого поширення соціального 

сирітства в Україні. 

Законом України „Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування” (2005 р.) визначено пріоритетність влаштування в родини дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на противагу 

розміщенню в закладах для дітей-сиріт. Водночас зазначимо, що 

пріоритетність розвитку інститутів сімейного влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, не передбачає відмови від 

функціонування інтернатних закладів для такої категорії дітей. Інтернатна 

система утримання й виховання дітей-сиріт при всіх її недоліках продовжує 

посідати чільне місце в системі державної опіки та захисту прав дітей-сиріт 

за рахунок своєї розгалуженості, чіткої регламентованої діяльності та 

зручності в частині процедури термінового влаштування дітей. 

Аналіз становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у контексті загальної ситуації щодо становища дітей в Україні 
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засвідчує, що проблема зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і недосконалість системи їхнього утримання в 

інтернатних закладах диктує необхідність удосконалення й оптимізації 

соціально-виховної діяльності в цих закладах. Вирішення цієї проблеми ми 

вбачаємо в ретельному вивченні історико-педагогічного досвіду. 

Питання соціалізації дітей-сиріт в умовах інтернатних установ першої 

половини XX століття набули детального та ґрунтовного вивчення в працях 

провідних вітчизняних науковців. Характеристику сутності соціальної 

педагогіки та соціально-педагогічної діяльності, становлення й розвитку 

вітчизняного соціального виховання подано в наукових розвідках 

О. Безпалько, І. Звєрєвої, Л. Коваль, В. Курила, Н. Краснової, С. Омельченко, 

С. Харченка, С. Хлєбік, Л. Цибулько, Л. Штефан. Зміст соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів розкрито в працях Ю. Василькової, О. Голуб, 

Л. Канішевської, С. Кириленко, О. Кізь, Б. Кобзаря, C. Коношенка, 

Л. Кузьменко, О. Кузьміної, С. Курінної, Л. Токарук, Г. Хархан, В. Яковлєвої, 

Т. Янченко. Форми й методи опікування дітьми-сиротами в історичній 

ретроспективі докладно розглядали А. Аблятипов, Л. Артюшкіна, Л. Дуднік, 

В. Виноградова-Бондаренко, С. Заєць, О. Ільченко, О. Карпенко, 

Л. Ковальчук, В. Маштакова, О. Мкртічян, В. Оржеховська, В. Покась, 

А. Поляничко. Разом з тим проблема соціально-виховної діяльності 

інтернатних установ в історичній ретроспективі вивчена недостатньо.  

Система закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, почала формуватися в Україні в першій половині XX століття. 

Провідні науково-педагогічні ідеї та досвід соціально-виховної діяльності 

інтернатних закладів зазначеного періоду містять фундаментальні положення 

щодо розв’язання проблем соціалізації дітей-сиріт в умовах інтернатного 

закладу та основного, на нашу думку, завдання – підготовки їх до 

самостійного повноцінного життя. 

Аналіз архівних матеріалів, нормативно-законодавчих документів, 

наукових доробків учених свідчить про те, що виховний потенціал 
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інтернатних установ першої половини XX ст. є потужним, різнобічним, 

комплексним надбанням вітчизняної наукової парадигми. Цілком зрозуміло, 

що у зв’язку з цим особливої значущості набувають дослідження сутності, 

змісту та напрямів соціально-виховної роботи в інтернатних закладах в 

історичному аспекті.  

Актуальність означеної проблеми для сучасної соціально-педагогічної 

теорії та практики зумовили вибір теми дисертаційної роботи „Соціально-

виховна діяльність шкіл-інтернатів першої половини XX століття”. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Тему дисертації 

включено до плану науково-дослідної роботи кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу „Донбаський 

державний педагогічний університет” як складник комплексної наукової 

теми „Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з різними категоріями 

населення” (державний реєстраційний номер 0115U003305). Тему 

затверджено Вченою радою Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університет” (протокол № 1 від 

25 серпня 2013 року) та Міжвідомчою радою з координації наукових 

досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 10 

від 17 жовтня 2013 року). 

Об’єкт дослідження – виховний процес у школах-інтернатах України 

першої половини ХХ століття. 

Предмет дослідження – теорія та практика організації соціально-

виховної діяльності в інтернатних закладах України першої половини 

ХХ століття. 

Мета дослідження – систематизувати теоретичні ідеї та узагальнити 

досвід соціально-виховної діяльності в інтернатних закладах першої 

половини ХХ століття з метою використання в сучасній освітній практиці 

України. 

Відповідно до предмета й мети дослідження визначено такі завдання: 

1. Розкрити стан наукового вивчення проблеми дослідження. 
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2. Обґрунтувати етапи становлення та розвитку соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів у соціально-педагогічному просторі першої 

половини ХХ століття. 

3. Проаналізувати типи та особливості функціонування інтернатних 

закладів першої половини ХХ століття. 

4. Схарактеризувати зміст, форми та методи соціально-виховної 

діяльності шкіл-інтернатів України в першій половині ХХ століття. 

5. Окреслити перспективи впровадження теорії та практики соціального 

виховання в школах-інтернатах України першої половини ХХ століття в 

сучасні умови. 

Хронологічні межі дослідження. Дисертаційна робота охоплює першу 

половину ХХ століття, а саме: період з 1900 р. до 1956 р. Нижня 

хронологічна межа зумовлена бурхливим розвитком капіталістичних 

відносин, що супроводжувався загостренням соціальних проблем, 

посиленням соціального розшарування населення та як наслідок – 

збільшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. 

Імперіалістичні війни початку ХХ століття ще більше загострили проблеми 

дитячої безпритульності та бездоглядності. У цей період відбувався активний 

пошук форм організації інтернатних установ. Отже, починаючи з 1900 р., 

саме соціально-виховна діяльність інтернатних закладів зазнала 

кардинальних змін. 

Верхня хронологічна межа обґрунтована прийняттям рішення XX з’їзду 

КПРС (1956 р.) про створення шкіл-інтернатів. 15 вересня 1956 року ЦК 

КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постанову „Про організацію шкіл-

інтернатів”, де було сформульовано завдання цих закладів, накреслено 

заходи для розгортання їх мережі, створення відповідної навчально-

матеріальної бази. У такому контексті соціально-виховна діяльність 

інтернатних закладів набула трансформації та оновлення щодо сутнісно-

змістовного наповнення.  
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Для вирішення поставлених завдань використано комплекс методів: 

загальнонаукові (аналіз наукових джерел та архівних документів, синтез, 

узагальнення й систематизація зібраного матеріалу), історичні (порівняльно-

історичний, структурно-системний, ретроспективний, метод актуалізації) та 

хронологічні для виокремлення етапів організації соціально-виховної 

діяльності в інтернатних закладах першої половини XX століття; 

порівняльно-аналітичні для здійснення порівняльного й історико-

педагогічного аналізу теоретичних положень і практики організації 

соціально-виховної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, у першій половині ХХ століття та в сучасних 

умовах. 

Джерельну базу дослідження становлять: 

– урядові документи досліджуваного періоду, законодавчі акти, 

постанови, накази, директивні листи Міністерства освіти СРСР, 

розпорядження ВУЦВК та РНК України, відповідних народних комісаріатів з 

питань подолання безпритульності та соціально-правової охорони дитинства 

– „Постанова про денний дитячий будинок” від 8 червня 1920 р., постанова 

Наркомосу України „Про відкриті дитячі будинки” від 10 червня 1920 р., 

„Інструкція Відділу Соціального Виховання Наркомосу УСРР” (10 червня 

1920 р.), „Декларація про соціальне виховання дітей” від 1 липня 1920 р., 

„Про заходи боротьби з дитячою безпритульністю” (квітень 1923 р.), „Про 

відправлення дітей на село” (серпень 1923 р.), „Про передачу вихованців 

дитячих будинків на трудове виховання в трудові рільницькі господарства” 

(травень 1926 р.), „Про заходи боротьби з дитячою безпритульністю в УСРР” 

(листопад 1927 р.), „Про патронованих дітей” (лютий 1935 р.), „Про 

ліквідацію дитячої безпритульності та бездоглядності” (травень 1935 р.) 

постанова РНК СРСР „Про влаштування дітей, що залишилися без батьків” 

(вересень 1942 р.), „Про негайні заходи по відновленню господарства в 

районах, звільнених від німецької окупації” (серпень 1943 р.), постанова Ради 

Народних Комісарів Союзу РСР „Про поліпшення роботи дитячих будинків” 
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від 1 вересня 1943 р., „Про заходи боротьби з безпритульністю та 

бездоглядністю в Українській РСР” від 20 липня 1944 р., постанова Ради 

Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У № 2039 „Про заходи щодо поліпшення роботи 

дитячих будинків і прийомників-розподільників в УРСР” (листопад 1947 р.), 

постанови „Про організацію шкіл-інтернатів” та „Про заходи, пов’язані з 

організацією шкіл-інтернатів”, „Про заходи до подальшого розвитку мережі 

шкіл-інтернатів в Українській РСР” від 20 жовтня 1956 року; статистичні 

дані вітчизняних інтернатних закладів, які відображають різні аспекти 

досліджуваної проблеми; наукові джерела педагогічного, історичного, 

психологічного, політологічного, соціально-економічного спрямування; 

– матеріали Центрального державного історичного архіву України 

(ЦДІА України, м. Київ) (Ф. 422, 707, 830), Центрального державного архіву 

вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВУ України, м. Київ) 

(Ф. 166, 413), Державного архіву Донецької області (ДАДО, м. Донецьк) 

(Ф. 2325, 2580 ), Державного архіву Харківської області (ДАХО, м. Харків) 

(Ф.Р. 45 – 10, 101, 103, 203, 525, 820, 845, 856, 918, 920, 1493);  

– матеріали фондів Центральної наукової бібліотеки НАН України 

ім. В. І. Вернадського, державної науково-педагогічної бібліотеки імені 

В. О. Сухомлинського, державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, 

наукових бібліотек Донбаського державного педагогічного університету, 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; 

– періодичні профільні видання; періодичні видання першої половини 

ХХ століття – „Народное просвещение”, „Детский дом”, „Шлях освіти”, 

„Радянська освіта”, „Радянська школа”; довідково-бібліографічна література. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:  

– уперше здійснено цілісний аналіз теорії та практики організації 

соціально-виховної діяльності інтернатних закладів першої половини 

ХХ століття; обґрунтовано етапи становлення та розвитку соціально-

виховної діяльності інтернатних закладів першої половини ХХ століття 
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(1900 – 1916 рр. – етап співіснування державної та благодійної форм опіки 

над дітьми-сиротами; 1917 – перша половина 30-х рр. – етап становлення 

інтернатних закладів та розробки змісту, форм і методів соціально-виховної 

діяльності; друга половина 30-х рр. – 1945 р. – етап активізації й накопичення 

практичного досвіду соціально-виховної діяльності інтернатних закладів; 

1946 – 1956 рр. – етап пошуку шляхів покращення змісту соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів); схарактеризовано зміст, форми та методи 

соціально-виховної діяльності інтернатних установ досліджуваного періоду; 

окреслено перспективи їх використання в процесі подальшого реформування, 

удосконалення й оптимізації соціально-виховної діяльності в школах-

інтернатах у сучасних умовах;  

– уточнено поняття „соціально-виховна діяльність”, „соціальне 

виховання”, „соціально-виховне середовище” та „соціально-педагогічна 

діяльність”;  

– подальшого розвитку в дослідженні набули: питання класифікації 

інтернатних закладів для дітей-сиріт першої половини ХХ століття.  

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

теоретичні твердження, висновки й джерельна база можуть бути використані 

дослідниками в галузі історії соціальної педагогіки. Основні положення й 

висновки дисертаційної роботи можуть використовуватися для розробки 

сучасних моделей соціального виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у школах-інтернатах. Матеріали нашого 

дослідження будуть корисними також під час підготовки монографій, 

підручників, навчальних посібників із історії педагогіки, соціальної 

педагогіки, історії соціальної педагогіки, у процесі розробки спецкурсів і 

спецсемінарів у педагогічних ВНЗ, а також у процесі підготовки лекцій до 

навчальних дисциплін „Соціальна педагогіка”, „Історія соціальної 

педагогіки”, „Теорія та історія соціального виховання”.  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

представлено на науково-практичних конференціях різних рівнів: 
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Міжнародних: науково-практична конференція, присвячена 10-річчю 

відкриття першого в Бурятії кабінету медико-соціальної допомоги в 

поліклінічній ланці (Улан-Уде, 2015); „Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації” (Переяслав-Хмельницький, 2016), „The 

goals of the WorldScience 2016” (Dubai, 2016); Всеукраїнських: „Дослідження 

молодих учених у контексті розвитку сучасної науки” (Київ, 2015). 

Матеріали дослідження систематично обговорювалися й дістали 

позитивну оцінку на засіданнях кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Донбаського державного педагогічного університету впродовж 2013 –

 2016 років.  

Публікації. Результати дисертаційної роботи висвітлено в 10-ти 

публікаціях, із яких 5 статей – у наукових фахових виданнях України, 1 – у 

зарубіжному виданні, 4 – у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (295 

найменувань, з них 96 – архівні матеріали) та 11 додатків на 26 сторінках, 2 

таблиць, 1 рисунка. Загальний обсяг роботи становить 213 сторінок, 

основний текст – 159 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ У СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ 

 

1.1. Стан наукового вивчення проблеми дослідження 

У кожному соціумі людина має виконувати певні функції та ролі, 

орієнтовані змістом та характером діяльності тих соціально-виховних 

інститутів, які взяли на себе обов’язки допомогти молодому поколінню 

ввійти до соціальної структури життєдіяльності конкретного суспільства. 

Соціальна політика України спрямована на створення оптимальних 

умов для підтримки соціально незахищених категорій дітей, до яких, 

насамперед, належать діти-сироти та діти, які залишилися без піклування 

батьків. Важливе місце серед виховних закладів у системі соціалізації 

знедолених дітей належить школам-інтернатам. 

Загальновизнано, що погіршення соціально-економічних умов життя 

народу України негативно відбилося на вихованні дітей із неповних сімей, 

а також дітей-сиріт, які потребують соціального захисту. У державній 

програмі „Діти України” зазначено, що таких дітей близько 90 тисяч. 

Зростає число дитячих будинків, шкіл-інтернатів, у яких перебуває значна 

кількість дітей позбавлених сімейного піклування. Такі діти належать до 

важких, які мають труднощі в спілкуванні з дорослими й однолітками.  

У такому сенсі, оптимізація виховної діяльності шкіл-інтернатів на 

сучасному етапі є актуальною науковою проблемою, вирішення якої 

можливе лише на основі ретельного вивчення  історико-педагогічного  

досвіду. Цілком зрозуміло, що, у зв’язку з цим, особливої значущості 

набувають дослідження сутності, змісту та напрямів соціально-виховної 

діяльності шкіл-інтернатів в історичному аспекті.  

У дореволюційній літературі соціальне виховання в Україні, його роль 
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у суспільних процесах не були предметом спеціального доробку й вивчення. 

Питання соціального виховання розглядалися в дослідженнях, присвячених 

економічному, освітньому, соціокультурному стану розвитку країни, у 

публіцистичних і науково-довідкових виданнях, історико-географічних 

працях та енциклопедичних довідниках. 

Докладний огляд питань, пов’язаних зі створенням землеробських 

притулків для сільських сиріт, наводить у своїй праці Г. Щербінін [196]. 

Автор розкриває зміст та основні завдання в справі опіки сільських сиріт 

Романівським Комітетом, окреслює виховні завдання сільських притулків, 

умови використання в них праці як важливого виховного засобу. 

У пошуках способів поліпшення діяльності землеробських притулків 

для сільських сиріт (створення „ідеального” теоретичного опису того 

закладу, який найкраще відповідав би завданням Комітету в справах опіки 

сільських сиріт) Г. Щербинін ґрунтовно проаналізував досвід, накопичений 

на той час у країнах Західної Європи (сімейна система, організація 

навчальної частини, розміри господарства тощо). На основі цього аналізу він 

запропонував орієнтовний план придатного для російського села 

землеробського притулку за такими напрямами: загальна характеристика 

бажаних умов організації притулку, зміст господарської діяльності, характер 

школи при притулку, спосіб життєдіяльності в притулку, керівники й 

вихователі, сімейна атмосфера у взаєминах персоналу, шкільні виставки та їх 

виховне значення тощо). 

Вивчаючи процес виникнення англійських, німецьких, французьких, 

бельгійських „нових шкіл”, С. Русова виконала конкретизацію суспільних 

функцій школи нового типу, яка полягала у визначенні таких напрямів їх 

здійснення: 

- подолання несприйняття цієї школи, як і всього нового, тодішнім 

суспільством; 

- забезпечення здорових умов життя вихованців через розташування 

закладу в позаміській зоні; 
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- створення й практичне застосування у закладах цього типу 

теоретичних і методичних основ нової української школи, зокрема принципів 

та способів її діяльності. 

Таким типом нової української школи, на думку С. Русової, мала бути 

школа-інтернат [149]. 

Для нашого дослідження представляє інтерес брошура Я. Ряппо 

„Народня освіта на Україні за десять років революції” (1927). Автор 

ґрунтовно проаналізував шлях, пройдений українською системою освіти, 

розкривши напрями й суть перетворень у цій сфері. У роботі висвітлено хід 

дискусій із питань соціального виховання. Я. Ряппо писав, що в цей час 

першою справою Наркомосу України була не школа (не до школи було тоді), 

„а врятування дитячого населення”. Не школа, а „соціальне виховання дітей, 

їх державне забезпечення стало основним завданням Наркомосу” [160, с. 15].  

Наприкінці 20-х рр. ХХ століття до вивчення особливостей соціального 

виховання знедолених дітей звертався Л. Головко. В основу його концепції 

покладено ідею про те, що особистість формується завдяки поєднанню 

спадкового й набутого досвіду. Тому, „поки дитина живе коштом спадкового 

досвіду, вона ще не є особистістю, а лише індивідом, що поведінку свою 

складає з „безконечно малих величин, залежних від оточення” [29, с. 27]. 

Тому науковець стверджував, що „хоча дитина і є „порожнім келихом”, що 

його наповнює змістом оточення, це не означає, що дитина – чиста дошка, на 

якій, що хочеш, те й напишеш. Цілу низку дитина має природжених, тобто 

інстинктів, або тенденцій до дії – це її біологічна спадщина. Але в дитині, на 

противагу тварині, немає інстинктивних умінь”. На цій підставі робився 

висновок про те, що „завдання педагогічного процесу – створити відповідне 

оточення, щоб дитина змогла найти саму себе” [29, с. 27]. 

Особливості використання форм і методів соціально-виховної роботи в 

інтернатних закладах першої половини XX століття були проаналізовані 

Я. Чепігою. Науковець, виділяючи трудовий метод, наголошував на його 

значенні під час набуття дитиною життєвого досвіду, а входження в 
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суспільне життя, на його думку, повинно грунтуватися на взаємозвязку з 

реальними потребами суспільства [187]. 

Досить широке коло питань з історії освіти й виховання в Україні 

висвітлене в працях М. Гриценка, М. Грищенка, А. Сивця, О. Філіппова та 

інших науковців.  

Проблеми соціального виховання були й залишаються в полі зору 

дослідників, які не обійшли увагою проблем соціального виховання у 20-х – 

першій половині 30-х років XX століття. Так, у монографії Г. Ясницького 

„Розвиток народної освіти на Україні (1921-1932 рр.)” (1965) показано 

діяльність державних відомств і громадських організацій із соціального 

захисту й соціального виховання дітей. Коротко аналізується робота установ 

соціального виховання – дитячих будинків, дитячих колоній, дитячих 

містечок із ліквідації дитячої безпритульності, розглядаються форми й 

методи роботи комісій у справах неповнолітніх [198]. 

Найбільш докладно історію вітчизняного соціального виховання було 

розглянуто в роботі А. Бондаря „Розвиток суспільного виховання в 

Українській РСР” (1968). Автор звернув увагу на те, що будівництво 

радянської системи освіти в Україні здійснювалося з творчим використанням 

досвіду Російської Федерації та з урахуванням місцевих умов. 

У монографії ретельно проаналізовано „Декларацію про соціальне 

виховання дітей” 1920 року. Зауважимо, що А. Бондар, на відміну від 

більшості українських дослідників, називав її прогресивним документом. 

Автор наголошував, що працівники Наркомосу України, пропонуючи 

систему соціального виховання, гостро критикували стару „словесну” школу 

й прагнули в майбутньому замінити її чимось іншим. Оскільки дитину треба 

було не лише навчати, виховувати, але й охороняти, то на всій території 

країни пропонувалося відкрити дитячі будинки [14]. 

Науковець наводив значний фактичний матеріал щодо роботи 

інтернатних закладів освіти у 20-30-ті роки: постійних, денних і так званих 

відкритих дитячих будинків, дитячих містечок, колоній, навчально-виховних 
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закладів для дітей із фізичними чи психічними вадами. Він робить висновок 

про те, що інтернатні заклади довоєнного періоду більше уваги приділяли 

питанням організації й виховання дитячих колективів, трудовому вихованню 

й менше займалися навчанням дітей, але в цілому ці осередки успішно 

виконали свою тяжку місію. 

А. Медвідь вважає, що прийняття „Декларації про соціальне виховання 

дітей” мало за мету лише боротьбу з дитячою безпритульністю [112]. 

У праці українських дослідників І. Звєрєвої, Л. Коваль, С. Хлєбік 

„Соціальна педагогіка / Соціальна робота” (1988) подано загальну 

характеристику розвитку радянського соціального виховання. Автори 

стверджують, що в умовах тоталітаризму, який декларував безпрецедентну в 

історії людства соціальну захищеність, була зовсім відсутня система 

соціального захисту населення. Далі вони все ж визнають, що в колишньому 

СРСР, який створив педагогіку середовища ще на початку століття, мав 

багатющі народні, національні традиції, завжди відрізнявся самобутністю, 

оригінальністю, гуманізмом і милосердям, були невичерпні джерела 

практичного досвіду соціальної допомоги [83]. 

Більш ґрунтовний аналіз проблем соціального виховання здійснила 

Ю. Василькова. Другий розділ її навчального посібника „Лекції з соціальної 

педагогіки” (1998) було повністю присвячено питанням захисту дитинства й 

соціальної педагогіки в історії Росії. Ю. Василькова наводить переконливі 

факти, які свідчать про те, що основним завданням соціального виховання у 

20-ті роки XX століття була боротьба з безпритульністю, яка, унаслідок 

першої світової війни, революції й громадянської війни, стала найчільнішою 

проблемою уряду та суспільства. У цей період ставилася мета взяти на 

утримання усіх безпритульних дітей та підготувати їх до самостійного життя. 

Урядом створювалися нові дитячі будинки, трудові колонії, дитячі комуни, 

дитячі містечка, укріплювалася їх матеріальна база. 

Авторка акцентує увагу на тому, що поряд із державними відомствами, 

проблемами захисту дитинства займалися громадські організації (фонд 
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ім. В.І. Леніна, товариство „Друг дітей”), профспілки й комсомол, і що 

„громадсько-педагогічний рух за загальну освіту, навчання дітей робітників і 

селян, за новий побут і культуру, виховання нової людини в новому 

суспільстві охоплював широкі верстви” [19, с. 238]. У посібнику міститься 

також інформація про розширення мережі дитячих будинків різних типів у 

досліджуваний період, про тенденції їх розвитку, в історичному аспекті 

розглянуто проблему організації дитячого дозвілля. 

Розвиток соціально-педагогічної теорії й практики значною мірою було 

проаналізовано у роботі „Нариси історії українського шкільництва” (1996), 

виданій за редакцією О. Сухомлинської. Автори наголошували, що керівники 

українського Наркомосу в 1920 році, розробляючи модель освітньої системи, 

не могли не врахувати складну економічну ситуацію, що виникла в 

результаті першої світової та громадянської війн, та її наслідків (дитяча 

безпритульність, голод), тому, на відміну від РРФСР, в Україні на підставі 

тверджень про розпад сім’ї робився висновок щодо необхідності перенесення 

центру ваги в справі шкільництва з єдиної трудової школи на дитячий 

будинок [119]. 

Теорія та практика соціального виховання висвітлювалася й у наукових 

історико-педагогічних працях кінця XX – початку XXI століття. У 

докторській дисертації В. Курила „Становлення і розвиток системи освіти та 

педагогічної думки Східноукраїнського регіону в XX столітті” (2000) 

аналізуються соціально-педагогічні дослідження й практична робота вчених 

Донецького інституту народної освіти.  

Проблем соціального виховання торкаються у кандидатських 

дисертаціях Л. Ковальчук „Теорія і практика виховання дітей із неповних 

сімей (20-30-ті роки XX століття)” (1998), Л. Дуднік „Педологічна служба в 

школах України (20-ті – перша половина 30-х років XX століття)” (2002), 

А. Аблятипов „Становлення й розвиток інтернатних закладів освіти в Криму 

(1920-2000 рр.)” (2003). 

Виокремлюючи етапи становлення та розвитку інтернатних закладів, 
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А. Аблятипов визначив, що на перших двох етапах свого існування (20-30-ті 

рр. і 40-ві – перша половина 50-х рр.) інтернатні заклади виконували 

функцію притулків для знедолених дітей і вирішували завдання порятунку 

дитячого населення. На двох наступних етапах (друга половина 50-х – 80-ті 

рр., 90-ті рр.) провідною стає виховна й освітня функції. Аналіз діяльності 

інтернатних закладів різних типів дозволив досліднику виявити провідні 

тенденції їх розвитку: посилення матеріальної допомоги інтернатним 

закладам з боку держави і громадськості, формування оптимальної їх мережі; 

поліпшення навчально-виховного процесу, організація лікувально-

реабілітаційної роботи; якісне поліпшення кадрового складу; зростання числа 

спеціальних інтернатних закладів [2]. 

Історичні та соціально-педагогічні передумови виникнення шкіл-

інтернатів проаналізовано в дисертації В. Покася „Соціально-педагогічні 

основи становлення та розвитку загальноосвітніх шкіл-інтернатів в Україні 

(1956-1966 рр.)”. Аналізуючи архівні матеріали та літературні джерела, 

науковець відзначає, що суспільне виховання дітей, зароджене в давні часи, 

постійно розвивалося. Відкриття загальноосвітніх шкіл-інтернатів відіграло 

важливу роль у подальшому розвитку народної освіти, ліквідації 

безпритульності дітей, організації їхнього соціального захисту. Дослідник 

стверджує, що школи-інтернати виконували в період їх становлення й 

виконують у сучасних умовах провідну соціально-педагогічну функцію 

корекції. Здійснення її закладами цього типу сприяє розв`язанню проблеми 

запобігання девіантної та делінквентної поведінки дітей та підлітків [134]. 

До проблеми опікування безпритульними дітьми, виявлення провідних 

форм, змісту та методів цієї діяльності, так само й в історичній 

ретроспективі, звертаються В. Оржеховська та В. Виноградова-Бондаренко, 

розкриваючи сутність таких понять, як „діти вулиці”, „соціальна 

дезадаптація” [123]. Під останньою як антиподом соціальної адаптації 

розуміють низький рівень пристосування до соціального оточення, що 

„проявляється в різних формах девіантної поведінки... та неадекватному 
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психічному стані особистості” [123,с. 9]. 

Характеризуючи опікування безпритульними дітьми на початку ХХ ст., 

окреслюючи такі позитивні якості осередків для них, як от: організація різних 

видів діяльності (читання художньої літератури, малювання, шиття, 

гаптування, навчання слюсарної та столярної справи, підготовка до 

робітничих професій і ведення домашнього господарства, релігійно-моральне 

виховання), – автори водночас наголошують на тому, що ці заклади не 

розкривали „всього потенціалу розумових і фізичних можливостей дітей, не 

давали освіти достатнього рівня” [123, с. 14]. 

Через брак коштів на розвиток, обладнання, забезпечення 

педагогічного процесу, діяльність притулків, зазвичай, „обмежувалася 

елементарною чи вузькопрофільною підготовкою дітей до робітничих 

професій” [123, с. 14], а неможливість оплати праці кваліфікованих педагогів 

призводила до того, що на одного вихователя припадала велика кількість 

дітей. 

Досить цікаві аспекти досліджуваної проблеми висвітлено в 

публікаціях та дисертації В. Виноградової-Бондаренко. Учена глибоко й 

переконливо характеризує дитячу безпритульність як соціальне явище, дає 

своєрідний соціально-психологічний портрет безпритульних дітей 20-х років. 

На її думку, безпритульні завжди легко пристосовувалися до життєвих 

невдач, привчали себе стійко їх перетерплювали, вони мали колективні 

навички. Разом із тим, боротьба за власне існування у „звірячій” формі 

призводила цих дітей до повної байдужості й до того, що вони передчасно 

духовно старіли. Науковець робить висновок про те, що сучасні нащадки 

безпритульних (сьогодні це вже третє покоління) „досі несуть на собі 

відбиток стихії безпритульного минулого, бо субкультура – це той емоційний 

сигнал, який зберігає увесь спадок пережитого життєвого досвіду” [24].  

Основним видом виховної роботи в інтернатних закладах 

В. Виноградова-Бондаренко визначила трудове виховання, яке проводилося 

формах самообслуговування, роботи в майстернях, сільських господарствах, 
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у деяких установах воно поєднувалося з професійною підготовкою. 

Дослідниця також окреслила й інші види виховання в дитячих закладах 

інтернатного типу: санітарно-гігієнічне, статеве, фізичне, морально-етичне, 

естетичне.[23]. 

Питання розвитку соціального виховання, соціальної адаптації 

знедолених дітей в історичному аспекті розглядала у своїй дисертації 

С. Заєць. Автором було простежено генезу становлення соціальних 

інститутів опікування знедоленими дітьми, охарактеризовано мережу 

дитячих притулків і сирітських будинків, основні цілі їх діяльності. 

Дослідниця визначила засоби соціальної адаптації вихованців дитячих 

притулків та сирітських будинків початку XX століття, як от: залучення дітей 

до різних видів побутової праці, надання певного обсягу професійних знань і 

вмінь, робота в навчально-промислових майстернях, профорієнтація, 

практична ремісничо-господарська підготовка вихованців, суспільно-корисна 

праця, надання моральної та матеріальної допомоги випускникам сирітського 

будинку або притулку під час адаптації до самостійного життя [54]. 

Вагомі й різнобічні матеріали щодо соціально-правового аспекту 

сирітства в Україні подано в монографії Л. Артюшкіної та А. Поляничко [9]. 

Науковці розкривають сутність соціального сирітства, окреслюють основні 

причини його виникнення. Окремий розділ монографії присвячено 

висвітленню історичних форм влаштування дітей-сиріт. Проведений 

дослідниками ретроспективний аналіз дав їм змогу стверджувати, що опіка, 

піклування в нашому суспільстві завжди викликали повагу. На думку 

Л. Артюшкіної, „століттями милосердя і співчуття мали суспільний характер 

і були властиві не лише дворянству чи купецтву, а й іншим прошаркам 

населення” [9, с. 17]. 

Розкриваючи основні віхи розвитку опіки над безпритульними дітьми, 

Л. Артюшкіна та А. Поляничко наводять приклади благодійної діяльності з 

улаштування притулків Н. Ліщинської, Д. Суханова, М. Суханової, 

І. Харитоненка, П. Харитоненка. 
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У докторській дисертації Л. Штефан „Становлення та розвиток 

соціальної педагогіки як науки в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.)” досліджено 

теорію й практику соціального виховання та обґрунтовано етапи становлення 

та розвитку соціально-педагогічної науки в Україні,серед яких у межах 

першої половини ХХ століття науковець виділяє: інтенсивну розробку 

соціально-педагогічної теорії і практики (20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ 

ст..); накопичення практичного досвіду соціальної роботи (друга половина 

30-х – перша половина 50-х рр. ХХ ст.) [194].  

Висвітлюючи особливості соціально-педагогічної теорії і практики 

першої половини ХХ століття, Л. Штефан аналізує дитячу безпритульність як 

соціально-економічне й історико-педагогічне явище. До основних форм 

соціально-педагогічної роботи з дітьми підліткового віку, серед яких і діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, в 20-ті – 30-ті рр. 

ХХ століття автор відносить колективні форми (ігри, розваги), групову 

(клубна й гурткова діяльність) та індивідуальну допомогу. Провідними 

методами досліджуваного періоду, на думку Л. Штефан були роз’яснення, 

бесіда, вправа, переконання, приклад, покарання [194].  

Важливим історіографічним джерелом для нашого дослідження стала 

наукова розвідка Л. Цибулько „Соціальне виховання у вітчизняній 

педагогічній теорії та практиці 20-30-хх років XX століття” (2005). У процесі 

дослідження науковець робить висновки, що центральне місце у вітчизняній 

системі соціального виховання посідала охорона дитинства, яка передбачала 

створення кодексу дитячого права, попередження безпритульності, 

подолання наявної безпритульності через створення необхідної мережі 

дитячих будинків, дитячих містечок, трудових колоній, зміцнення їх 

матеріально-господарської та виробничої бази, підвищення соціально-

педагогічного потенціалу, підготовку висококваліфікованих кадрів для 

системи соціального виховання. Робота з охорони дитинства здійснювалася 

різними відомствами, установами, так само й загальноосвітніми навчальними 

закладами, громадськими організаціями [183]. 
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У монографії О. Карпенко і Т. Янченко розкрито сутність соціально-

педагогічної підтримки дітей (діяльність окремих суспільних інститутів чи 

приватних осіб для організації виховання, навчання й взагалі соціалізації тих 

категорій дітей, які потребують захисту); висвітлено деякі історичні аспекти 

проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей в Україні впродовж другої 

половини ХІХ – на початку ХХ ст.; простежено генезу становлення 

інститутів соціально-педагогічної підтримки дітей в Україні [77]. Дослідники 

проаналізували особливості діяльності державних органів місцевого 

самоврядування щодо соціально-педагогічної підтримки дітей, які 

потребували захисту в означений період. У цьому аспекті увагу звернено на 

діяльність земств у галузі освіти й громадської опіки. 

У дисертаційній роботі І. Пєши [132] розглянуто проблему сирітства, 

сімейної опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування; 

соціально-педагогічні передумови розвитку сімейної опіки над дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими піклування батьків. 

Дослідниця аналізує педагогічний потенціал дитячих будинків 

сімейного типу як соціально значущого чинника; обґрунтовує основні 

підходи до забезпечення комплексного педагогічного впливу дитячих 

будинків сімейного типу на виховання дітей та організаційно-методичні 

умови підготовки потенційних батьків-вихователів. 

Здійснене І. Пєшою вивчення проблеми дитячої безпритульності дало 

їй змогу визначити характерні риси дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 

піклування батьків, які ускладнюють соціальну адаптацію цієї категорії осіб. 

Такими рисами названо: нерозвиненість мотиваційної сфери та емоційно-

вольових характеристик, підвищену тривожність. У цих дітей спостерігається 

порушення гармонійного розвитку, відхилення у фізичному й психічному 

здоров’ї, загальна деформація особистості, що заважає її розвитку, а іноді 

унеможливлює формування позитивних якостей; неспроможність до 

повноцінного сімейного життя й виконання батьківських обов’язків; 

розвиток асоціальних настановлень, несприйняття соціальних цінностей 



22 
 

суспільства; кримінальні прояви; алкоголізм і наркоманія [132, с.169]. 

На сучасному етапі виникла низка досліджень, присвячених різним 

аспектам діяльності шкіл-інтернатів та соціального виховання дітей-сиріт.  

На важливості забезпечення соціальної адаптації вихованців установ 

соціального виховання (шкіл-інтернатів) наголошував Б. Кобзар. 

Спираючись на історико-ретроспективний аналіз наукових джерел, він 

стверджував, що в усі часи в усіх цивілізованих країнах суспільство ставило 

перед собою завдання: виховати особистість, зокрема людину „з певним 

набором прав і обов’язків, яка поважає і дотримується правил співжиття, 

прийнятих у даному суспільстві, традицій своїх співвітчизників, тобто 

певного типу соціально зумовленої поведінки” [81, с. 282]. 

На думку Л. Кузьменко, для знедолених дітей, які перебувають у 

закладах соціального виховання, необхідно створювати умови, які 

гарантували б кожній дитині „реальне включення в життя навколишнього 

соціального середовища, усунення прогалин у знаннях, уміннях і навичках, 

підвищення мотивації навчання та особистісного вдосконалення” [87, с. 287]. 

До показників, що підтверджують дієвість роботи із соціальної 

адаптації дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, 

Л. Кузьменко відносить: 

- спроможність дитини задіювати компенсаторні можливості організму, 

активізувати наявні фізіологічні резерви для вирішення проблем власного 

саморозвитку, життєвої компетенції; 

- набуття навичок саморегулювання почуттів і депресивних станів, 

засвоєння засобів гармонізації внутрішніх душевних конфліктів; 

- наявність певних адаптаційних навичок, розвиненість комунікативної 

та емоційно-вольової сфери в життєвому просторі особистості; 

- здатність до оптимістичного сприйняття життя та орієнтації на успіх; 

- набуття необхідного соціального досвіду, навичок групових взаємин, 

оволодіння засобами спілкування, розвиненість механізмів регуляції вольової 

поведінки; 
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- здатність до свідомого професійного самовизначення відповідно до 

своїх особистісних можливостей; 

- усвідомлення пріоритетів життєвих цінностей; 

- відповідальне ставлення до життя, здатність до самореалізації 

життєвого процесу та власного саморозвитку загалом; 

- уміння будувати життя за с власним проектом [87, с. 288]. 

Науковці (І. Бобилєва, В. Мухіна, А. Прихожан) виокремили недоліки 

виховання в умовах інтернатного закладу, які негативно впливають на 

психічний розвиток дітей: постійне перебування в умовах колективу 

(відсутність особистого простору, усамітнення, самостійності у виборі); 

неправильна організація спілкування дорослих із дітьми; 

недиференційований підхід до вихованців у навчально-виховному процесі; 

навчально-виховні програми не враховують такий дефект розвитку 

вихованців, як відсутність сім`ї тощо [12; 116; 140]. 

Л. Токарук визначено сутність і зміст організаційно-адаптивного 

управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-

інтернатах, а також критерії та показники оцінки рівня сформованості 

професійної компетентності керівників шкіл-інтернатів. Науковець, 

визначаючи ознаки соціально-педагогічних основ становлення та управління, 

окреслює такі, як от: усвідомлений вибір цілей, наукова обґрунтованість, 

наявність керуючої (органів, людей, що приймають рішення) і керованої 

системи, що відповідно виконують рішення і здійснюють заходи щодо їх 

реалізації [170]. 

Теоретичні та методичні аспекти формування життєвої компетентності 

учнів старших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів проаналізовано 

О. Кузьміною. Дослідниця стверджує, що інтернатні установи були й 

залишаються важливим інститутом соціалізації дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та забезпечують виховний процес і 

підготовку дітей до життя в суспільстві. Основними завданнями діяльності 

сучасних інтернатних закладів О. Кузьміна вважає: забезпечення утримання 
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й виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

створення сприятливих для проживання, навчання й виховання дітей; 

забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної та 

соціальної адаптації вихованців; реалізація прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання, 

розвитку, професійної орієнтації та підготовки до самостійного 

життя [88; 89]. 

Проблеми формування самостійності молодших школярів в умовах 

шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності досліджено О. Голуб, яка виявила 

недостатній рівень використання в практиці позаурочної виховної діяльності 

можливостей самої сутності позаурочної діяльності: добровільний, свідомий 

вибір вихованцями засобів позаурочної діяльності, можливість 

співробітництва, самореалізації, самоствердження, розвитку суспільних 

зв’язків і соціогенних потреб вихованців [30]. 

Вивчаючи особливості організації та змісту гуманістичного виховання 

учнів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності, В. Яковлєва у своїй роботі 

визначила найбільш ефективні форми гуманістичної допомоги: „занурення” 

школярів у психологічний стан подиву; урахування вчителем та вихователем 

свідомої побудови учнем власного життя; здійснення педагогами соціально-

педагогічної діагностики та ін. [197]. 

Проблемі соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в умовах 

дитячого будинку присвячено наукове дослідження С. Курінної, у якому 

дитячий будинок розглядається в процесі розвитку від інтернатного закладу 

до закладу сімейного типу. Аналізуючи проблеми соціалізації дітей-сиріт в 

умовах дитячого будинку, автор пропонує принципово новий 

концептуальний підхід до їх вирішення. Мету системи соціально-

педагогічної роботи з дітьми-сиротами науковець вбачає у створенні 

„сприятливого, життєдіяльного простору дитячого будинку й адекватних 

умов” для забезпечення потреби суспільства у творчих особистостях, здатних 

до саморозвитку [91, с. 201]. 
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Різні аспекти формування у вихованців закладів інтернатного типу 

життєвої компетентності розкрито в науково-методичному посібнику, 

підготовленому групою вчених [177]. На основі аналізу наявних у науковій 

літературі підходів до визначення сутності компетентності, дослідники 

розуміють під цим поняттям особистісну характеристику, яка „означає 

здатність самостійно вирішувати життєві проблеми і завдання в конкретних 

життєвих ситуаціях, уміння мобілізуватися, застосовувати знання, вміння та 

досвід відповідно до ситуації, адекватної суспільно-економічним умовам 

суспільства” [177, с. 10]. Із цього визначення випливає, що формування 

життєвої компетентності безпосередньо пов’язане із соціальною адаптацією 

особистості, її пристосуванням, входженням до соціуму та активною 

взаємодією з ним. Адже саме в процесі соціальної адаптації індивід засвоює 

необхідні знання, опановує вміння використовувати ці знання у власній 

діяльності, взаєминах з іншими людьми. 

Одним із основних завдань для захисту прав та інтересів знедолених 

дітей, їхньої підготовки до самостійного життя в соціумі, забезпечення 

їхнього вільного розвитку, особливо значущих і суспільно прийнятих 

гарантій для самовизначення, самореалізації та самоствердження, на думку 

С. Коношенка, є створення й оптимальне функціонування центрів 

реабілітації дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків [86]. 

Дисертаційну роботу О. Кізь „Формування психологічної готовності до 

створення сім’ї вихованців інтернатних закладів” присвячено вивченню 

психологічної готовності вихованців інтернатних закладів до шлюбно-

сімейних стосунків, виявленню змісту, структури, критеріїв та показників її 

сформованості. Провідним чинником гендерної соціалізації вихованців 

інтернатних закладів дослідниця визначила депривацію батьківсько-сімейної 

взаємодії та відсутність рольових зв’язків для гендерної ідентифікації. 

Характерним для них, на думку О. Кізь, є несформованість системи 

настановлень щодо шляхів становлення шлюбно-сімейних взаємин, 

неготовність до постановки реальних життєвих цілей, освітніх і професійних 
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планів, слабка здатність до самоствердження в соціумі [80].  

Соціально-педагогічні умови підготовки дітей-сиріт до сімейного 

життя в інтернатному закладі схарактеризовано Г. Хархан, розглядаючи 

підготовку учнівської молоді до сімейного життя як цілеспрямований процес 

формування особистості сім’янина, особливості якого випливають із вікових 

і психофізіологічних закономірностей розвитку депривованої особистості; 

визначаються специфікою інтернатного закладу; зумовлені специфікою 

виховного процесу в школі-інтернаті; зумовлені сучасною соціально-

економічною, політичною, соціокультурною ситуацією в Україні. Серед 

основних умов підготовки дітей-сиріт до сімейного життя в інтернатному 

закладі дослідницею виділено: створення корекційно-виховного середовища 

щодо формування образу „Я-сім’я-нин”, формування та корекція 

психосексуальної культури вихованців, виховання культури міжстатевих 

взаємин через залучення хлопців та дівчат до активної участі в різних видах 

діяльності [178]. 

Чинники, які ускладнюють адаптацію випускників інтернатних 

закладів проаналізовані Н. Пантєлєєвою. Це, передусім, – житлові проблеми; 

побутова адаптація (недостатньо розвинені навички ведення домашнього 

господарства, розподілу сімейного бюджету); низька психологічна готовність 

до самостійного життя; низька сформованість комунікативних навичок. На 

думку дослідниці, для більшості випускників закладів інтернатного типу 

характерний нерозвинений соціальний інтелект – низька здатність 

використання отриманних знань на практиці, невміння орієнтуватися в 

соціумі, низька мотивація до навчання, схильність до асоціальної поведінки, 

надекватність самооцінки тощо [127]. 

Отже, соціальне виховання та діяльність шкіл-інтернатів в Україні в 

першій половині XX століття стало предметом дослідження вже з кінця 20-х 

років. Вивчення наукової на методичної літератури, а також матеріалів 

попередніх досліджень дає підстави стверджувати, що досвід, накопичений 

науковцями та практиками в організації соціально-виховної діяльності 
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інтернатних закладів першої половини ХХ століття не вивчався, або 

досліджувався хаотично.  

Історичному аналізу були піддані лише окремі її аспекти та напрями 

соціального виховання в роботі з дітьми-сиротами. Проте, в соціально-

педагогічному контексті з проблеми діяльності шкіл-інтернатів, 

попередниками зроблені певні наробки, які можуть бути корисними для 

нашого дослідження.  

Зокрема, подано загальну характеристику розвитку радянського 

соціального виховання; проаналізовано завдання соціального виховання 

першої половини ХХ століття (боротьба з безпритульністю, державне 

забезпечення та соціальне виховання дітей, створення мережі закладів 

інтернатного типу, підготовка безпритульних дітей до самостійного життя, 

взаємозв’язок соціального виховання з потребами суспільства); визначено 

історичні та соціально-педагогічні передумови виникнення шкіл-інтернатів; 

виявлено зміст, провідні форми та методи опікування безпритульними дітьми 

в історичній ретроспективі; охарактеризовано особливості організації та 

змісту діяльності шкіл-інтернатів у сучасних умовах (забезпечення 

соціального захисту, медико-психолого-педагогічної та соціальної адаптації 

вихованців; створення сприятливого життєдіяльного простору й адекватних 

умов для дітей-сиріт; виховання культури міжстатевих відносин через 

залучення до активної участі в різних видах діяльності; створення умов 

залучення дитини до життя навколишнього соціального середовища; 

використання позаурочної діяльності як засобу розвитку суспільних зв’язків 

вихованців; урахування свідомої побудови учнями власного життя та 

здійснення педагогами соціально-педагогічної діагностики).  

Отже, стверджуємо, що проблема соціально-виховної діяльності шкіл-

інтернатів першої половини ХХ століття потребує подальшого наукового 

осмислення та вивчення.  
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1.2. Етапи становлення та розвитку соціально-виховної діяльності 

шкіл-інтернатів першої половини ХХ століття у соціально-

педагогічному науковому просторі  

На всіх етапах розвитку суспільства основною причиною виникнення 

інтернатних закладів для дітей були кризові ситуації (революції, війни, голод 

тощо). Кожна країна, залежно від економічних можливостей, рівня 

суспільної свідомості, культури, традицій, по-своєму розв’язує проблему 

опікування знедоленими дітьми. Кількість сиріт та форми піклування про них 

характеризують суспільство з його моральної, духовної, економічної та 

інших сторін. 

Становище дітей завжди діалектичне, невід’ємне від суспільства й 

повністю залежить від політичних поглядів, матеріальних умов життя, 

культурного рівня, морального обличчя батьків, навколишнього середовища. 

Саме тому, ми усвідомлюємо, що здійснити ретроспективний аналіз процесу 

становлення та розвитку інтернатних закладів першої половини XX століття 

можна лише відповідно до аналізу політичних, економічних та соціальних 

явищ, які стали причиною біологічного й соціального сирітства в 

досліджуваний період.  

Історична ситуація, що склалася в Україні на початку ХХ століття, 

виявилася дуже непростою. Унаслідок Першої світової та Громадянської воїн 

політико-економічна ситуація в Україні призвела до появи таких соціально-

психологічних явищ, як от: безпритульність і духовна безпорадність. Тому на 

наступному етапі теоретичного аналізу проблеми соціально-виховної 

діяльності інтернатних установ першої половини XX ст. ми вважаємо за 

необхідне простежити процес становлення та розвитку соціально-виховної 

діяльності закладів інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей-позбавлених 

батьківського піклування в досліджуваний період. 

Ґрунтуючись на аналізі політичних та соціально-економічних умов 

розвитку суспільства у досліджуваний період, етапів становлення та розвитку 



29 
 

соціально-педагогічної науки (Л. Штефан) [194], динаміки обсягів та 

характеру безпритульності, для структуризації аналізу процесу становлення 

та розвитку соціально-виховної діяльності закладів інтернатного типу в 

першій половині ХХ століття нами умовно виокремлено такі етапи: 

1. 1900-1916 рр. – етап співіснування державної та благодійної форм 

опіки над дітьми-сиротами (Інтернатні заклади Відомства імператриці Марії 

у поєднанні із діяльністю благодійних товариств та приватних виховних 

закладів); 

2. 1917- перша половина 30-х рр. – етап становлення інтернатних 

закладів та розробки змісту соціально-виховної діяльності (зміна соціального 

устрою суттєво вплинула на організацію опіки та виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; для цього періоду характерною 

є різноманітність державних інститутів соціального виховання дітей); 

3. друга половина 30-х рр. – 1945 р. – етап активізації й накопичення 

практичного досвіду соціально-виховної діяльності інтернатних закладів; 

4. 1946-1956 рр. –  етап пошуку шляхів покращення змісту соціально-

виховної діяльності інтернатних закладів (збільшення кількості дитячих 

закладів, поліпшення умов їх функціонування, відкриття загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів, що поступово стають основним типом навчально-виховного 

закладу для дітей-сиріт).  

Перейдемо до аналізу першого етапу розвитку соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів досліджуваного періоду (1900-1916 рр.). На 

початку ХХ ст. імперіалістичні війни стали причиною загострення проблеми 

дитячої безпритульності. До основних інфраструктур, які опікувалися 

знедоленими дітьми, належали дитячі притулки й сирітські будинки.  

Поняття „притулок” охоплювало не лише заклади для безпритульних 

дітей, а й дітей-сиріт, а в період першої світової війни – дітей-біженців і 

таких, що загубили своїх батьків на окупованій території [161, с. 18]. 

Так, у 1900 році в найбільших дитячих притулках, серед яких були 

Харківський, Ізюмський, Херсонський, Мелітопольський, Джаршигацький у 
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Таврійській губернії, Маріїнський у м. Керч, Олександрівський у м. Полтава, 

Дегтерівський у м. Києві та ін., виховувалися 2117 дітей [22]. 

Опіка над знедоленими дітьми здійснювалася благодійними 

об’єднаннями й установами, Відомством імператриці Марії, яке мало 

разгалуджену систему дитячих установ та через свої Накази керувало 

діяльністю столичних та деяких губернських попечительств, благодійних 

товариств і безпосередньо сирітських закладів та земств, які опікувалися 

всіма іншими губернськими сирітськими будинками й притулками. І хоча 

діяльність земств деколи „стримувалася малоефективною роботою Приказів 

громадської опіки, у випадках, коли вирішення питання лягало 

безпосередньо на ці установи, вони створювали свої притулки й проводили в 

них активну роботу із соціальної адаптації знедолених дітей, які 

утримувалися в цих закладах” [144, с. 66]. 

У 1901 р. до Відомства імператриці Марії належало 247 дитячих 

притулків, сирітських закладів, ясел, виховних будинків, притулків для 

немовлят, ремісничих притулків і рукодільних шкіл, 3 школи кухарського 

мистецтва, 1 школа домознавства, 2 школи повивальних бабок, 1 школа 

кустарних виробів, 1 школа для підготовки помічниць-доглядачок для 

притулків та ін. [125, с. 11]. 

На початку ХХ століття в постійно активних притулках перебувало 

19 509 дітей (6 630 хлопчиків і 12 879 дівчаток). При цьому спостерігалася 

тенденція до збільшення місць, призначених для повного утримання сиріт. 

Так, порівняно з 1900 р., кількість таких місць у 1901 р. збільшилася на 790 й 

досягла 8 109 постійних місць для дітей обох статей. На 1 січня 1901 р. 

загальна кількість безпритульних дітей у всіх постійно дійсних притулках 

Відомства Імператриці Марії становила 14 178 осіб (4 567 хлопчиків і 

9 611 дівчаток). З-поміж них 8 109 перебували під повною опікою, 6 069 

відвідували притулок лише впродовж дня [125, с. 13]. 

Незважаючи на складні економічні умови, у яких перебувала держава 

на початку ХХ ст., дитячі притулки отримували вагомі матеріальні 
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надходження. Це було свідченням співчуття суспільства до дітей-сиріт і 

дітей, які залишилися без піклування батьків, і виховувалися в притулках і 

сирітських будинках. 

У 1900 р. започатковано нову форму опіки над бездоглядними дітьми – 

гуртожитки-притулки. Їх поява зумовлена становищем, у якому перебували 

діти, які „змалку мали підтримувати своє існування власною працею” [255]. 

Економічне становище Російської імперії не сприяло матеріальному 

добробуту сім’ї, що змушувало до раннього залучення дітей, особливо тих, 

які проживали в сільській місцевості, до трудової діяльності. Для отримання 

того чи іншого виду професійної кваліфікації, діти вступали на навчання до 

майстрів-ремісників, які опікувалися ними, упродовж робочого часу. 

Залишені протягом усього неробочого часу без нагляду, учні „гуляли, де 

хотіли, заводили компанії з дорослими, відвідували шинки”. Такими учнями 

поповнювалася соціальна група підлітків, які скоювали правопорушення, 

утворюючи ватаги, що нерідко нападали на перехожих, провокували бійки 

між собою. 

Посадовці, які дійшли думки про необхідність запровадження опіки 

над дітьми, які працюють, поставили перед собою мету попередити моральну 

деградацію і загибель цих дітей, „заохочуючи водночас їхнє навчання 

ремесла в ремісничих майстернях у досвідчених хазяїв” [255]. Було 

підготовлено відповідний Статут і передано його на розгляд Міністра 

внутрішніх справ. 

У процесі роботи над Статутом було відкрито два гуртожитки-

притулки: у травні 1900 р. для дівчаток і в лютому 1901 р. – для хлопчиків. 

На початку діяльності цих притулків у них розміщували бездоглядних дітей, 

яких попечителі самі віддавали до ремісничих майстерень; утримувалися ці 

заклади винятково на кошти, що надходили від благодійників.  

На початку ХХ ст. у Києві діяло 9 закладів, що опікувалися дітьми-

сиротами та дітьми, які залишилися без піклування батьків: Сирітський 

Будинок (заснований 7 січня 1856 р.), притулок товариства опіки сиріт 
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робітників Південно-Західних залізниць (заснований у серпні 1897 р.), 

притулок для сиріт при Свято-Троїцькому монастирі (заснований у 1866 р.), 

Ольгинський притулок для дітей при будинку Працелюбності (заснований 

3 листопада 1902 р.), притулок для дітей арештантів (заснований у 1898 р.), 

школа-притулок для духовенства (заснована у вересні 1897 р.), Маріїнський 

дитячий притулок губернського попечительства дитячих притулків 

(заснований 1 червня 1845 р.), дитячий притулок імені Імператора 

Олександра ІІІ губернського попечительства дитячих притулків (заснований 

у 1888 р.) [248; 249]. 

У 1905 р. Подільське губернське попечительство дитячих притулків 

Відомства закладів імператриці Марії проводило активну роботу, 

спрямовувану „винятково на опікування бідними дітьми обох статей без 

розрізнення звання, віросповідання і національності” і реалізовувану через 

їхнє релігійно-моральне виховання, надання початкової та професійної 

освіти, підготовку до самостійної виробничої діяльності [255]. 

Разом із цим попечительство вишукувало кошти для відкриття дитячих 

притулків у повітах, містах і селах. У тому ж 1905 р. у віданні Подільського 

губернського попечительства перебували: Кам’янецький дитячий притулок, 

школа домознавства в м. Кам’янці, притулок-ясла в с. Островчанах 

Кам’янецького повіту, попечительство дитячих притулків усіх 12 повітів, 

сільські попечительства, відкриті у Войтовцях і Должку Кам’янецького 

повіту, Чорно-Острові Проскурівського повіту, Капустянах Ушицького 

повіту [258]; дитячі притулки в повітових містах – Брацлаві, Вінниці, 

Гайсині, Літині. 

Найстарішим і таким, що мав найбільші кошти серед цих закладів, був 

Кам’янець-Подільський притулок, заснований у 1882 р. (У 1905 р. його 

капітал сягав 52 304 64 карбованці; загальні витрати на рік становили 

6000 карбованців). У притулку на повному утриманні перебувало 66 дітей 

обох статей. 

Повітові попечительства дитячих притулків у 1900 р. було створено в 
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усіх повітах Подільської губернії. Поряд із турботою про збільшення 

кількості дитячих притулків загального типу, попечительства звертали 

особливу увагу на відкриття в селах притулків-ясел для опікування 

селянськими дітьми, які залишалися під час польових робіт без „будь-якого 

догляду і ставали внаслідок цього невільними підпалювачами сільських хат і 

цілих селищ” [252]. 

Завідування яслами покладалося на спеціально запрошених осіб. До 

цих закладів приймали дітей обох статей від 2 до 8 років, які перебували на 

повному утриманні. Селяни позитивно ставилися до притулків-ясел і 

виявляли зацікавленість у їх розбудові. У 1905 р. такі заклади діяли в 

с. Островчанах Кам’янецького повіту (були відкриті й утримувалися на 

кошти почесного члена Подільського губернського попечительства дитячих 

притулків Д. Старжинського), у 15 селах Гайсинського повіту (відкрито на 

кошти приватних осіб), у 32 селах Могилівського повіту (відкрито на кошти 

приватних осіб і Могилівського попечительства) [252]. 

У 1908 р. у Києві за підтримки родини Гальперіних відкрився 

єврейський сирітський притулок імені Гальперіних. Діти перебували тут на 

повному утриманні: забезпечувалися їжею, одягом, взуттям, постільною 

білизною. Загальний нагляд за притулком здійснював Київський Лікарський 

інспектор [250; 256]. 

Станом на 1 січня 1911 р. у Російській імперії існувало 438 притулків, у 

яких утримувалося 14 439 дітей дошкільного й молодшого шкільного віку. 

Деякі притулки належали духовному й військовому відомствам, а також 

Міністерству внутрішніх справ. Частина притулків була самоокупною, тобто 

забезпечувала власні потреби й не отримувала державних дотацій. Але це 

спонукало до постійного залучення дітей до виробничої праці [33, с. 17]. 

Особливою підтримкою на початку ХХ ст. починають користуватися 

сільські сирітські притулки, які створювалися завдяки тому, що „знаходилися 

люди, які поспішали прийти на допомогу притулкам своїми, іноді досить 

суттєвими, коштами й особистою відданою працею” [125, с. 13–14]. Серед 
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сільських притулків помітне місце посідали ті, що мали суто 

сільськогосподарське спрямування – дітей тут привчали до городництва, 

садівництва, ремесничої справи. Поряд із цим значну увагу звертали на 

релігійне виховання дітей. 

На II зїзді добродійності в 1914 році було визнано, що для боротьби із 

сирітством необхідно заснувати и розвивати при містах і земствах місцеві 

піклувальні ради – „попечительства”, відкриття яких дозволило організувати 

благодійну діяльність на малій території, залучати та об’єднувати сили 

добровільних помічників. Це було історичним прикладом активізації та 

спрямування ресурсів територіальної громади на розв’язання проблем 

сирітства та бездоглядності. 

Отже, на початку ХХ століття в Російській імперії існувала 

розгалужена система дитячих притулків як у містах (столичних, губернських, 

повітових), так і в сільській місцевості. Усі вони перебували переважно у 

віданні таких соціальних інституцій, як от: Відомство дитячих притулків 

імператриці Марії та земські установи губернського й повітового рівнів. До 

мережі соціально-виховних установ першого етапу становлення та розвитку 

соціально-виховної діяльності інтернатних закладів входили: сирітські 

будинки, будинки опіки, дитячі притулки (постійно активні, денні, змішані, 

гуртожитки-притулки).  

Перша світова війна сприяла посиленню кризових явищ у суспільстві, 

які призвели до революції й громадянської війни. Сирітство й 

безпритульність стали найгострішими соціальними й педагогічними 

проблемами, що вимагали термінового вирішення. 

Події 1917 року та низка документів про соціальне виховання дітей 

(створення Наркомосу та передача у його відомство всіх навчальних закладів 

(1918 -1919 рр.), „Декларація про соціальне виховання дітей” від 1 липня 

1920 р.) дають підстави для виокремлення наступного етапу становлення та 

розвитку соціально-виховної діяльності інтернатних закладів (1917- перша 

половина 30-х рр.). 
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Жовтнева революція 1917 року, голод, епідемії, безладдя грабежі, 

система жорстокого контролю, насильства й масового терору, ленінський 

ідеологічний догматизм і політична нестабільність викликали масове 

зубожіння народу України, різкий ріст сирітства, дитячої злочинності та 

безпритульності. Залишившись на вулиці, тисячі голодних, обірваних сиріт 

знаходили притулок у підвалах, на вокзалах, блукали в пошуках їжі. Для 

розв’язання цієї проблеми нова влада встановила монополію держави в 

питанні соціального захисту й забезпечення дітей, почала створювати нові 

служби, заклади та установи. Проблема сирітства вирішувалася на 

державному рівні: у 1917 році благодійні притулки й сирітські будинки 

перетворили в державні, а основним завданням перед установами 

соціального виховання постало створення умов для оволодіння дитиною 

життєво необхідними знаннями, уміннями й навичками для успішної 

життєдіяльності в новому суспільстві. 

Глибокі соціальні зміни упродовж 1917-1920 років в Україні 

позначились на всіх ланках системи народної освіти. Розпочалася 

реорганізація закладів освіти, що вміщувала в собі створення інтернатних 

установ. Так, у резолюції II Всеукраїнського учительського з’їзду, який 

відбувся у 1917 році в Києві, зазначалося, що: „необхідність захистити дітей 

від руйнівного впливу зрусифікованих великих міст потребує: 

а) організації інтернатів для дітей селян; 

б) організаціі з учнів середніх шкіл гуртків самоосвіти, клубів, січей, 

кас товариської взаємодопомоги” [25]. 

Зазначимо, що в перші післяреволюційні роки ідея соціального 

виховання стає провідною в період зародження радянської педагогіки. 

Частина радянських педагогів і діячів освіти 20-х років пов'язували 

необхідність створення системи соціального виховання з кризою сім'ї та 

сімейного виховання. Причиною подібних рішень був не лише кризовий стан 

родини, але й неправильне розуміння її ролі та перспектив розвитку при 

соціалізмі деякими комуністами-керівниками. 
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У поширення ідеї соціального виховання помітний внесок зробив 

видатний філософ, психолог і педагог В. Зеньковський (1881-1962), який 

виклав свою соціально-педагогічну концепцію в роботі „Соціальне 

виховання, його завдання та шляхи” (1918). Сфера освіти в контексті 

соціально-економічних і політичних перетворень, що відбулися в Росії, на 

його думку, повинна „готувати до тієї громадянської самостійності, якої 

вимагає тепер від усіх нас життя”, „сприяти не тільки розквіту особистості, а 

й зробити її здатною до соціальної життя ..., підготувати її до соціальної 

діяльності” [69, с. 4]. 

Сутність соціального виховання педагог В. Зеньковський бачив „у 

розвитку соціальної активності, у розвитку „смаку” до соціальної діяльності, 

у вихованні духу солідарності, здатності підніматися над особистісними 

егоїстичним задумами” [69, с. 9-10]. 

Керівник дошкільного відділу Наркомосу 1918-1920 рр. Д. Лазуркіна 

заявляла, що „ніяке сімейне виховання, будь воно ідеально поставлено як в 

гігієнічному, так і в педагогічному відношенні, не може дати того, що дає 

дитині співжиття з собі рівними товаришами і спільна робота з ними” 

[93, с. 8]. Вона вважала, що від сім’ї залишилася одна назва, що родина стала 

фікцією та для виховання громадян виявляється повністю неспроможною. У 

цих умовах для держави, яка поставила задачу перебудови всього життя на 

нових соціальних засадах, „ідея соціального виховання майбутнього 

покоління повинна стати однією з нагальних завдань” [93, с. 9]. 

Відомі радянські педагоги й керівники освіти П. Блонський, 

Н. Крупська, А. Луначарський, С. Шацький, та інші не бачили підстав для 

протиставлення суспільного виховання сімейному. Вони неодноразово 

наголошували, що не можна вести мову про відлучення сім'ї від виховання 

дітей. Необхідно докласти максимум зусиль для підвищення виховного 

потенціалу сім'ї, поліпшення умов сімейного виховання. 

На захист сім’ї як виховної сили при соціалізмі виступали і менш 

відомі педагоги. У 1917 р., відразу після перемоги революції, Н. Румянцев 



37 
 

вказував на незамінність сімейного виховання, навіть допускаючи, що 

поганих сімей в цей момент більше. На його думку, „в ладі всякої сім'ї є такі 

елементи, які сприяють соціальному розвитку дитини більше, ніж масове 

виховання” [148, с. 338]. 

Були також і точки зору на проблему, які дещо відрізнялися від двох 

названих. Відомий педагог М. Йорданський у роботі „Основи і практика 

соціального виховання”, написаній у 1921 р., вказував, що при соціалізмі не 

можна розглядати сім'ю та її вплив на дитину як пережиток минулого. Вона 

незамінна й має низку переваг, які педагоги повинні використовувати. Разом 

із тим він бачив кризовий стан сім'ї і вважав, що на той час вона втратила 

свою виховну цінність. Отже, тимчасово її потрібно замінити, створити 

замість неї щось нове [72, с. 41]. Багато фахівців, особливо в Україні, 

вважали, що такою альтернативою повинен стати дитячий будинок, який при 

соціалізмі стає основним і згодом єдиним типом освітньо-виховного закладу. 

У роки громадянської війни разом із напругою на фронтах, руїною в 

країну прийшли безпритульність, сирітство, голод, смертність дітей, що 

постійно збільшувалася. Так, у 1920 році лише у Донбасі було 60 тис. 

круглих сиріт, у Києві – 30 тис. [210]. Виникла необхідність у розширенні 

мережі дитячих будинків. 

У 20-ті роки ХХ століття існувало кілька типів дитячих будинків: 

дошкільні, шкільні, спеціальні – для дітей, які вже зіштовхувалися зі світом 

злочинності, санаторні та лісові школи – для хворих і слабких дітей, 

лікувальні для інвалідів, із професійним спрямуванням. Поступово в дитячих 

будинках почали створювати школи. 

У роки громадянської війни всі дитячі установи отримували продукти 

харчування, одяг, передусім, після Червоної Армії. Незважаючи на вжиті 

заходи, нелегким було в той час становище дитячих будинків. Мізерним, 

напівголодним було харчування. Не вистачало палива, одягу, меблів, посуду. 
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Як бачимо, у роки ліквідації господарської розрухи, подолання голоду 

й злиденності в період громадянської війни, держава виявляла особливу 

турботу про виховання й збереження життя та здоров'я дітей. 

Уже в січні 1918 року створюються комісії в справах неповнолітніх, 

установлюються нові принципи боротьби з дитячою бездоглядністю й 

злочинністю [181].  

У декреті уряду Української РСР від 25 січня 1919 р. „Про передачу 

всіх навчальних закладів у відання Наркомосу” зазначалося, що організація 

всієї справи народної освіти в республіці й навчально-виховної роботи в 

школах повинна бути побудована на „основі нової педагогіки і 

соціалізму” [23]. У 1918–1920 рр. уряд Радянської України видав низку 

декретів про народну освіту в повній відповідності до такизх декретів уряду 

РРФСР: про утворення Наркомосу, губернських, повітових відділів народної 

освіти й положення про їх роботу (січень 1918 р.); про передачу всіх 

навчальних закладів у відання Наркомосу (січень 1919 р.) та ін. На основі цих 

декретів Наркомос УРСР здійснював керівництво революційним 

перетворенням шкільної справи в республіці [35]. 

У 1917–1920 рр. помітно зросла увага державних діячів освіти, 

культури, учених до дитячих будинків і шкіл-інтернатів: відбулася низка 

конференцій і семінарів; при Наркомосі було створено Раду із захисту дітей, 

яка гарантувала державну підтримку дітям-сиротам та дезадаптованим дітям; 

опубліковані дослідження, які відображали соціальний, психологічний, 

педагогічний аспекти проблеми, що дозволяють виявити основні напрямки й 

підходи розвитку дитячих виховних закладів у цей період. 

Боротьба з безпритульністю розглядалася як одне з дуже важливих і 

актуальних завдань того часу, тому Наркомос створював в республіці мережу 

інтернатних закладів. У самому наркоматі організовується відділ соціального 

виховання. У відозві цього відділу, опублікованій на початку 1919 року, 

зазначалося, що радянська влада негайно приступить „до соціального 
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виховання бездоглядних дітей, давши їм усе необхідне для нормального 

розвитку” [209]. 

Народний комісаріат освіти України ставив за мету створити таку 

мережу інтернатних закладів, яка б охопила всіх дітей. Виходячи з місцевих 

умов, Наркомос передбачив створення в 1919 році 10 дитячих комун, 8 

шкільних літніх колоній, 132 клуби [202]. 

У цей період по всій Україні розпочинається створення мережі 

будинків для безпритульних дітей, дитячих містечок, колоній, клубів. 

Ідея Наркомосу про організацію дитячих трудових комун 

обґрунтовувалася тим, що сім’я не має змоги забезпечити виховання дітей, і 

держава повинна готувати молоде покоління до життя. Керуючись 

матеріалами Декларації від 1 липня 1920 року про соціальне виховання дітей, 

представники Наркомосу України виступили з пропозицією здійснювати 

завдання формування нової людини в закладах нового типу – дитячих 

будинках. Вони вважали, що ці заклади повинні бути „найвищою формою 

дитячого життя” [221]. 

Зростання великої кількості безпритульних дітей обумовило в 

„Декларації” такі завдання: 

- взяти на облік усіх дітей до 15 років як тих, які вже ввійшли в систему 

соціального виховання, організованих, так і неогранізованих, які не 

відвідують жодної освітньо-виховної установи; 

- використати всі засоби задля забезпечення кожній дитині усіх її прав 

на матеріальне утримання, виховання, освіту, охорону здоров’я тощо; 

- вилучити дитину з „вулиці” і передати через колектор чи 

розподільник до відповідного закладу (боротьба з безпритульністю); 

- захистити права і тієї дитини, що живе в сім`ї, але потребує тією чи 

іншою мірою соціальної допомоги [246]. 

Для вирішення цих завдань планом Наркомосу передбачалося 

розгортання цілої низки відповідних установ. До них відносилися: 

1. Майданчики різних типів. 
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2. Дитячий садок, школа – клуб неповного дня. 

3. Денний дитячий будинок, дитячий садок чи школа неповного дня. 

4. Дитячі будинки. 

5. Дитячі містечка. 

6. Заклади та установи охорони дитинства (колектори, приймальники, 

розподільники тощо). 

7. Заклади для дефективних дітей [119]. 

Такою, на думку керівників Наркомосу, мала бути мережа закладів, що 

забезпечить навчання і виховання, а найголовніше – порятунок дітей віком 

від 7 до 15 років, тобто в обсязі неповної середньої освіти. Причому ця 

мережа не повинна була залишатися статичною, раз і назавжди визначеною. 

Усі її складові мусили рухатися в напрямку все більшого охоплення дитячого 

населення. 

У „Декларації” наголошувалося, що „маяком соціального виховання” 

було обрано саме дитячий будинок, який зіграв важливу роль у боротьбі з 

подоланням безпритульності, здійсненні соціального виховання дітей та 

учнівської молоді [6]. Із початку 20-х рр. Народний комісар УРСР Г. Гринько 

наказав усім губвідділам народної освіти розпочати організацію відкритих 

дитячих будинків у всіх губернських містах і великих промислових 

центрах [90]. На його думку, дитячий будинок – ідеальна форма соціального 

виховання, яка б могла взяти на себе більше обов’язків  щодо влаштування 

життя дитини. 

Проте можливості дитячого будинку щодо набуття та відтворення 

соціального досвіду в процесі соціалізації дітей та учнівської молоді були 

обмежені побутом, самоорганізацією дітей (системою взаємодії дітей), 

сферами життєдіяльності дітей (трудова діяльність, спорт тощо). Така 

організація життєдіяльності вихованців у дитячих будинках була прописана у 

самому Положенні про дитячий будинок соціального виховання, а саме: 

- мережа дитячих закладів установлювалася й затверджувалася НКО по 

кожній губернії; 
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- жоден дитячий заклад не міг бути відкритим чи закритим без дозволу 

відповідних органів Наркомосвіти; 

- основна номенклатура дитячих закладів соціального виховання була 

обов’язковою для дитячих закладів усіх національностей на території УРСР 

(заклади для дефективних дітей мали свою окрему номенклатуру); 

- усі дитячі заклади за джерелами матеріально-фінансового утримання 

поділялися на кілька груп: дитячі заклади, що утримувалися на кошти 

Наркомосвіти; дитячі заклади, що утримувалися державними та 

громадськими організаціями (фабриками, заводами, сільрадами тощо); 

- навчально-адміністративне керування й контроль за діяльністю 

дитячих закладів (незалежно від того, ким вони утримувалися), належали 

винятково Наркомосвіти та його місцевим органам, а їх типи повинні були 

відповідати тим вимогам, які встановлені Кодексом про народну освіту; 

- кожна дитяча установа мала право на частку землі, організацію з 

власної ініціативи та за підтримки відповідних органів Наркомосвіти будь-

яких майстерень і виробництва відповідно до коштів, що отримує дитяча 

установа; 

- кожен дитячий заклад був єдністю колективу дорослих та дітей. 

Кількісний склад дитячого будинку повинен бути не менше 50 та не більше 

100 осіб, ураховуючи дітей і керівників (заклади для дефективних та 

правопорушників мали свою особливу внутрішню організацію); 

- керівництво педагогічною, господарською та адміністративною 

частинами кожного дитячого закладу покладалося на завідувача дитячого 

закладу, який був головою Ради дитячого закладу; 

- у дитячому закладі створювалися різні форми організації 

життєдіяльності дітей як тимчасові, так і постійні, що об’єднували 

вихованців у суспільно-корисній роботі, розвивали їх громадську ініціативу, 

товариськість та сприяли їх освіті та вихованню; 

- у всіх дитячих закладах проводився поточний облік роботи, а в кінці 

кожного триместру дитячий заклад організовував прилюдний звіт щодо 
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проведеної роботи, який мав на меті виявити досягнення дитячих закладів у 

царині внутрішньої організації та зв’язку із суспільством, а також щодо 

навичок та умінь дітей. Звіт проводився у формі виставок дитячих праць, 

дитячого свята чи вечора, вистави, комбінації цих форм із доповідями, 

звітами дітей та засідання Ради про виконану роботу тощо [137]. 

На 1 січня 1921 року в Україні було вже 839 дитячих будинків, що 

обслуговували 49035 дітей; через рік у республіці налічувався 1851 дитячий 

будинок [217]. 

За народногосподарським планом в Україні передбачалося створити 

мережу дитячих селищ і містечок на 200, 300, 500, 1000 місць залежно від 

місцевих умов [211]. 

Органи народної освіти доклали великих зусиль, щоб створити всі 

умови для навчання й виховання дітей. 

У зверненнях до Центральної комісії надання допомоги дітям члени 

окружної інспектури відділу народної освіти м. Одеси було зазначено: „У 

дитячому містечку ім. Комінтерну в місті Одесі зосереджено понад 210 дітей. 

Це містечко треба зробити таким закладом, де цілком можна було б не тільки 

виховувати безпритульне дитинство, а й проводити досліди в галузі 

соціального виховання інтернатних установ з запровадженням цього не в 

малих розмірах, а в великих, щодо кількості охоплення дітей, громадах. Усі 

передумови тут є. Одеський окрвиконком витрачає і витрачатиме значні 

кошти на організацію містечка. Є великі на 900 чоловік майстерні, є 

сільськогосподарська колонія 450 гектарів землі. Протягом багатьох років ці 

заклади дають можливість перевіряти досвід виховання та навчання великого 

колективу” [210]. 

Дитячі містечка відкривалися в тих населених пунктах, де були навіть 

мінімальні умови для організації побуту, праці й навчання дітей. Ці установи 

об’єднували різні типи закладів. Тенденція до їх створення в Україні стала 

особливо помітною в кінці 1921 р., коли дитячі містечка виникли в Києві, 

Миколаєві, Одесі, Полтаві, Харкові, Чернігові та інших містах. Наприклад, у 
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Харкові було організовано Харківський дослідно-показовий дитячий будинок 

ім. Б. Грінченка, дитячий будинок імені Т. Шевченка, що знаходився поблизу 

Люботина; дитяче містечко в Охтирці, де навчання було організовано на 

виробничих засадах як індустріального типу, так і сільського 

господарства [27]. Проте ці установи не завжди мали належну матеріально-

виробничу базу, відповідні побутові умови. 

Дитяче містечко в м. Полтаві було організовано з 14 дитячих установ 

цього населеного пункту. Розміщувалося воно в приміщенні пансіонату 

„шляхетних дівчат”, де до того там розташовувалася лікарня. Умови 

утримання дітей у цьому містечку були організовані не найкращим 

чином [27, с. 70]. Усі діти мешкали в 3-х інтернатах: у центральному 

будинку – 420 дітей, у двох інших інтернатах – 65 і 85 дітей. На одяг для 

кожної дитини виділялася 51 копійка на місяць, чого вистачало лише на 

ремонт взуття, придбання ниток та інші дрібниці; на одну дитину виділялося 

2 костюми, ½ одиниць змінної білизни; теплим одягом було забезпечено 

лише 93% дітей; на 100% було забезпечено дітей лише ліжками, матрацами, 

простирадлами, ковдрами та посудом. На харчування дітей виділялося 15 

копійок на день на дитину (норма була дуже малою). У цілому містечко 

об’єднувало 670 дітей віком від 4 до 15 років включно. Основна маса 

школярів (до 420) об’єднувалася в 7-річній школі-клубі й була поділена на 13 

груп-комплектів [27, с. 70-71]. 

Організація дитячих містечок була вигідною з економічної точки зору, 

бо: 

- по-перше, у таких великих закладах утримання однієї дитини 

обходилося набагато дешевше, ніж в окремій трудовій школі чи дитячому 

будинку; 

- по-друге, створювалася загальна виробнича база, яка в умовах 

госпрозрахунку та самоокупності сприяла покращанню матеріального стану 

закладу [27]. 
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Усе населення дитячого містечка (вихованці й вихователі) становили 

єдиний колектив. Як зазначалося у „Тимчасовому положенні про дитяче 

містечко”, усі дитячі будинки, окремі комуни, що входили до складу 

дитячого містечка, організовували своє життя відповідно до „Статуту 

дитячих будинків-інтернатів”, погоджуючи всю свою життєдіяльність із 

загальним порядком дитячого містечка. 

Перші роки Радянської влади в Україні характеризуються значним 

зростанням кількості дитячих будинків різного типу. Якщо на кінець 1919 р. 

у республіці працювало лише 300 дитячих будинків, а в них виховувалося 

20 тис. дітей, то на початок 1922 р. в Україні вже було організовано 1750 

дитячих будинків різного типу, а в них виховувалося 104,7 тис. дітей різного 

віку [142]. 

Отже, за два роки (від початку 1920 р.) число інтернатних закладів в 

Україні збільшилося майже в 6 разів, а кількість вихованців у них – із 20 тис. 

до 104,7 тис., чи в 5,5 разів. У 1923 р. дитячих будинків було вже 1928, а 

дітей у них – 114 тисяч. [174]. Лише після 1923 року кількість цих закладів 

поступово зменшувалася. 

Мережа інтернатних установ зростала, з одного боку, завдяки 

відкриттю нових, а з другого – за рахунок реорганізації дитячих садків, а 

інколи й шкіл у заклади цього типу. Так, число шкіл у Харківській губернії за 

період з 1920 до1923 р. зменшилося на 611, дитячих садків – на 78, а 

кількість дитячих будинків збільшилася на 72 [143]. У Київській губернії 

кількість дитячих будинків за цей час зросла з 46 до 134 [220]. 

Те ж спостерігалося й в інших губерніях України, що пояснювалося 

необхідністю надання допомоги десяткам тисяч безпритульних дітей. 

Особливо важливу роль відіграли інтернатні заклади в період важкого 

економічного становища країни, зумовленого неврожаєм 1921–1922 рр. у 

Поволжі, звідки понад 100 тис. дітей було перевезено в Україну. Їх 

розміщували в дитячих будинках як інтернатного типу, так і в спеціально 

створених для тих, хто голодує, у дитячих містечках тощо. У 1923 р. в 



45 
 

Україні було організовано 238 дитячих будинків для тих, хто голодує, на 

12644 дітей [143]. 

Оскільки забезпечення закладів системи соціального виховання було 

недостатнім, Рада Народних Комісарів РРФСР 14 травня 1919 р. прийняла 

спеціальний Декрет про надання Наркомосу права приймати земельні 

ділянки, сільськогосподарські економії та деякі інші підприємства для потреб 

трудової освіти. На основі цього декрету місцеві органи Радянської влади 

забезпечували дитячі будинки земельними ділянками й допомагали їм 

створювати підсобні господарства. 

Міським дитячим будинкам виділяли до 10 десятин землі, а сільські 

часто отримували її стільки, скільки могли обробити. Її використовували під 

зернові культури, городину, плодові дерева й кущі. Було взято курс на те, 

щоб дитячі будинки та інші інтернатні заклади в основному забезпечували 

себе продуктами харчування. Обробіток землі проводився силами 

вихованців. Тут же відкривалися й майстерні – здебільшого швацькі, 

столярні, слюсарні, ковальські, гончарні тощо, які не лише забезпечували 

потреби дитбудинку, але й виконували замовлення різних організацій, 

установ і окремих громадян. 

Органи народної освіти доклали великих зусиль, щоб створити всі 

умови для навчання й виховання дітей. 

Дитячі містечка відкривалися в тих населених пунктах, де були навіть 

мінімальні умови для організації побуту, праці й навчання дітей. Вони 

об’єднували різні типи закладів. 

Громадянську війну та іноземну військову інтервенцію змінили такі не 

менш небезпечні й тяжкі явища, як от: засуха 1921 року та неврожай 1922–24 

років, – що посіяли голод, безробіття, ріст дитячої безпритульності та 

злочинності [20]. 

Серйозною перешкодою на шляху організації закладів суспільного 

виховання в той час були господарські труднощі. А для перетворення 

загальноосвітніх шкіл у дитячі будинки, яке здійснював Наркомос, потрібні 
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були великі кошти. Досить навести приклад: на утримання учня в школі 

держава витрачала на рік 15 крб. золотом, а в дитячому будинку – 160 крб. 

золотом; усього в 1922–1923 рр. на дитячі заклади суспільного виховання 

було витрачено 12000000 крб. золотом [205]. 

Держава на той період не могла асигнувати такі кошти. Через те 

Наркомосу України довелося скоротити мережу дитячих будинків і закладів 

соціального виховання. 

У 1924 році Наркомос України змушений був визнати, що його плани 

суспільного виховання дітей і розвитку мережі дитячих будинків 

необґрунтовані, а ослаблення сімейного виховання зумовлене тимчасовими 

економічними труднощами [231]. Було зрозуміло, що здійснити в 

найближчий час нового, обов’язкового суспільного виховання дітей через 

розширену мережу дитячих будинків неможливо. 

Узагалі, починаючи з 1924 р., кількість інтернатних закладів в Україні 

зменшується й у наступні роки тримається в межах, необхідних для 

виховання, переважно, дітей-сиріт. У 1927 р. у республіці працювало лише 

300 дитячих будинків, у яких виховувалося 30,9 тис. дітей [240]. 

Аналізуючи стан освіти в Україні за десять років після революції, 

Я. Ряппо [160] навів конкретні дані щодо розвитку мережі дитячих будинків з 

1921 по 1927рр. (див. табл. 1.1.). 

Із таблиці видно, що кульмінаційний момент, період розквіту дитячих 

будинків припадає на 1923 р., після чого починається процес стабілізації, а 

потім відбувається їх різке скорочення. Відповідно кількісний склад дітей 

також змінювався впродовж досліджуваного періоду. Так, у 1921 на один 

дитячий будинок припадало близько 60–65 дітей; у 1923 р. – 55–60 дітей при 

збільшенні кількості дитячих будинків; у 1927 р. – 116 дітей на один дитячий 

будинок. Процес „відмирання” дитячого будинку як виховного інституту для 

дітей та учнівської молоді супроводжувався, з одного боку, збільшенням 

кількості дітей в одному дитячому будинку, а з іншого – розвитком інших 

інститутів соціалізації, зокрема трудової школи. Але згодом дитячий будинок 
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як провідний інститут соціального виховання не витримує перевірки часом, а 

з другої половини 20-х рр. відбувається значне їх скорочення. 

Таблиця 1.1 

Динаміка мережі дитячих будинків 

Рік Кількість  

дитячих будинків 

Кількість 

вихованців у дитбудинках 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

806 

1570 

1928 

1056 

751 

590 

411 

48600 

100900 

114000 

82000 

70000 

59000 

48000 

 

Продовжуючи історичний огляд проблеми, ми переходимо до 

наступного етапу розвитку соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів (друга половина 30-х рр. – 1945 р.), коли різноманітну систему 

закладів соціального виховання для дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, було уніфіковано й зведено до дитячого будинку 

як основного типу закладу соціалізації. 

У 1935 році було прийнято постанову РНК СРСР та ЦК ВКП(б) „Про 

ліквідацію дитячої безпритульності і бездоглядності”. Було звернено 

серйозну увагу держави на вдосконалення мережі дитячих будинків та 

поліпшення роботи в них. У постанові відзначалося, що „робота у більшості 

дитячих будинків у господарському та виховному відношенні поставлена 

незадовільно”. 
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Також було ухвалено: 

„1. Встановити такі типи дитячих закладів: 

а) у віданні наркомосів союзних республік – дитячі будинки 

нормального типу для дітей, позбавлених засобів для існування, а також 

дитячі будинки, які утримуються на кошти батьків, і дитячі будинки для 

тяжковиховуваних; 

б) у відані наркоматів здоров’я союзних республік – спеціальні дитячі 

будинки для дітей, які потребують довгочасного лікування; 

в) у віданні нарком соцзабезів союзних республік – спеціальні дитячі 

будинки для інвалідів-дітей; 

г) у віданні наркомвнусправ СРСР – ізолятори, трудові колонії і 

прийомними-розподільники” [55]. 

Для виконання цієї постанови Наркомос України розробив режим для 

кожної вікової групи дітей. Також було складено програму трудового 

навчання та виробничої практики, ліквідовано внутрішні школи в 

нормальних дитячих будинках і забезпечено вихованців дитбудинків у 

загальній школі. 

Наказом Наркомосу за № 749 від 9 липня 1935 року органи народної 

освіти зобов’язано охопити навчанням у допоміжній школі дітей із вадами 

фізичного та розумового розвитку [58]. 

Керуючись рішенням уряду, Наркомат освіти України вдосконалив та 

розширив мережу дитячих будинків. Так, у 1940 році їх було 392 з 

контингентом дітей – 60,1 тисячі [192]. 

Із середини 30-х років основною формою влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування стали дитячі будинки. Серед 

напрямків соціально-виховної роботи, які виникли на цьому етапі, 

О. Кузьміна виділяє: створення в дитячих будинках навчально-виробничих 

майстерень, створення професійно-освітніх закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, закріплення дитячих будинків за 

колгоспами [89]. 



49 
 

Друга світова війна викликала різке збільшення кількості сиріт. Нові 

інтернатні заклади відкривалися для дітей-сиріт, вивезених із фронтових 

областей, дітей, які втратили батьків, дітей фронтовиків. У вересні 1942 року 

була прийнята постанова РНК СРСР „Про влаштування дітей, що 

залишилися без батьків”, згідно до якої турботу про дітей-сиріт доручалося 

проявити партійним, профспілковим, комсомольським організаціям, 

державним установам.  

За рішенням постанови „Про негайні заходи по відновленню 

господарства в районах, звільнених від німецької окупації” (серпень 1943 р.) 

було передбачено створення для дітей-сиріт: спеціальних дитячих будинків 

на 16300 місць, будинків дитини на 1750 місць, 29 дитячих приймальників-

розподільників на 2 тис. осіб. У ці заклади направлялися діти, які за різних 

обставин втратили батьків у воєнні роки, та діти фронтовиків [89]. 

1 вересня 1943 р. Рада Народних Комісарів Союзу РСР прийняла 

постанову „Про поліпшення роботи дитячих будинків”. Ця постанова 

зобов’язала обласні й крайові виконкоми та раднаркоми автономних і 

союзних республік взяти під особовий нагляд роботу з влаштування дітей, які 

залишились без батьків, до дитячих будинків. 20 липня 1944 р. РНК УРСР і 

ЦК КП(б)У прийняли спільну постанову „Про заходи боротьби з 

безпритульністю та бездоглядністю в Українській РСР”, а 5 квітня 1946 р. 

постанову „Про стан дитячих будинків Української РСР та заходи щодо 

поліпшення їх роботи”, що стала розгорнутою програмою практичних 

заходів у роботі з дитячою безпритульністю й бездоглядністю в 

Україні [118]. 

Постановою Раднаркому УРСР та ЦК КП(б)У від 30 липня 1944 року 

№ 917 в Україні було створено 147 дитячих будинків, кількість яких щороку 

зростала. 

Війна завдала великих людських втрат та матеріальних збитків, а сотні 

тисяч дітей залишилося сиротами. До 1 січня 1946 р. у республіці було 

відбудовано та заново створено 490 дитячих будинків на 51960 дітей [118]. 
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Проведені в усіх областях країни недільники, декадники й місячники 

допомоги дитячим будинкам сприяли значному поліпшенню їхнього 

матеріального становища та навчально-виховної роботи в них. 

У зв’язку з цим на наступному етапі розвитку соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів (1946 – 1956 рр.) актуалізувались питання 

щодо удосконалення соціально-виховної діяльності в цих установах.  

Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 5 квітня 1946 р. зобов’язувала 

голів виконкомів обласних Рад депутатів трудящих і секретарів обкомів 

КП(б)У „забезпечити необхідне розширення мережі дитячих будинків, щоб 

охопити ними контингент дітей-сиріт, які підлягають улаштуванню в дитячі 

будинки” [118]. 

На боротьбу з безпритульністю й бездоглядністю дітей стали партійні й 

радянські органи, комсомол, широкі кола громадськості республіки. Для 

організації нових дитячих будинків надавалися відповідні приміщення, 

добиралися педагогічні кадри. 

У червні 1946 р. у Києві відбулася республіканська нарада працівників 

Міністерства освіти УРСР, Міністерства внутрішніх справ УРСР, 

прокуратури, міліції, охорони здоров’я та ін. Нарада накреслила низку 

заходів, які сприяли успішній боротьбі з безпритульністю й бездоглядністю 

дітей. 

Лише впродовж 1946 р. на Україні було додатково відкрито 63 дитячі 

будинки на 23342 дітей. Так, станом на 1 грудня 1946 року влаштовано в 

дитячих будинках 72279 дітей-сиріт; крім того, перебувало на патронаті в 

населення, під опікою та всиновлено – 116 тисяч дітей. У 1945/46 

навчальному році 28471 вихованець, а у 1946/47 навчальному році 31700 

вихованців дитячих будинків було охоплено школою [59]. 

У 1946 і 1947 роках органами народної освіти здійснено широкі заходи, 

спрямовані на допомогу дітям, які залишилися без піклування батьків. 

Кількість дитячих будинків збільшилася на 258 одиниць, а дітей у них стало 
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75395 осіб. Лише за п’ять місяців 1947 року створено 215 нових дитячих 

будинків і додатково влаштовано в них понад 52 тисячі дітей. 

Станом на 20 травня 1947 року 79489 вихованців дитбудинків 

навчалися в школі [60]. Проте швидкі темпи зростання контингентів дітей 

дитячих будинків викликали певні труднощі в роботі дитбудинків. 

У низці областей дитячі будинки відкривалися в непристосованих 

приміщеннях, без дотримання елементарних санітарно-технічних умов. У 

цих закладах була надмірна перевантаженість дітьми. 

Під час комплектування дитячих будинків вихованцями відділи 

народної освіти не завжди враховували вік і мову навчання дитини, 

порушували принцип типізації дитбудинків, тому кількість мішаних 

інтернатних закладів зросла. Особовий склад вихователів за освітою та 

якісними показниками значно знизився. 

У листопаді 1947 року було прийнято постанову Ради Міністрів УРСР і 

ЦК КП(б)У №2039 „Про заходи щодо поліпшення роботи дитячих будинків і 

прийомників-розподільників в УРСР”. 

Цією постановою зобов’язано низку міністерств, виконкомів обласних 

та міських Рад депутатів трудящих „вжити рішучих заходів до надання 

матеріальної допомоги і влаштування всіх дітей, що залишились без батьків, 

залучивши до участі в цій справі широкі маси трудящих, профспілки та інші 

громадські організації” [60]. 

Починаючи з 1948 р. кількість дитячих будинків та вихованців у них 

зменшується. Це пояснюється тим, що частину їхніх вихованців, які досягли 

15 – 16 років, було працевлаштовано на підприємства, у колгоспи й радгоспи 

чи направлено в різні спеціальні навчальні заклади. Упродовж 1947 року 

працевлаштовано 18 тисяч дітей – вихованців дитячих будинків [60]. 

Організовано низку дитячих будинків при промислових підприємствах, 

яким було виділено додаткові приміщення для нормального розміщення 

дітей, забезпечено підручниками, зошитами, наочним приладдям, 

предметами для організації культурного відпочинку. 
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Станом на 1 вересня 1948 року в Україні діяло 816 інтернатних 

закладів із контингентом 152 тисячі вихованців. До жовтня 1949 року 

додатково виділено 16550 місць для дитячих будинків за рахунок звільнених 

площ і приміщень [61]. 

У повоєнні роки поряд із дитячими будинками створювалися і 

розвивалися інші типи інтернатних закладів. Це насамперед спеціальні 

школи-інтернати для дітей із вадами фізичного та розумового розвитку. 

У 1950/51 навчальному році було відкрито 43 школи-інтернати з 

контингентом 3690 учнів [62]. 

На кінець першої післявоєнної п’ятирічки в державних інтернатних 

закладах виховувалося близько 100 тис. дітей, а формою патронування, опіки 

й усиновлення було охоплено 134 тис. дітей.  

Починаючи з 1951 р., кількість вихованців інтернатних закладів у 

республіці зменшується, скорочується й число дитячих будинків. Якщо в 

1950 р. на Україні існував 821 дитячий будинок, де виховувалося близько 

100 тис. дітей, то в 1957 р. залишилося 595 будинків і 61 тис. вихованців у 

них [62]. 

У повоєнне десятиліття загальна кількість дитячих будинків поступово 

скорочувалася. У 1956 р. за рішенням XX з’їзду КПРС було створено 

загальноосвітні школи-інтернати – загальноосвітні навчальні заклади з 

частковим або повним утриманням дітей, які потребують соціальної 

допомоги, за рахунок держави, що забезпечують виховання, навчання та 

соціальну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. На виконання постанов „Про організацію шкіл-інтернатів” та 

„Про заходи, пов’язані з організацією шкіл-інтернатів” Рада Міністрів 

Укрвїни прийняла постанові „Про заходи до подальшого розвитку мережі 

шкіл-інтернатів в Українській РСР” від 20 жовтня 1956 року, де було 

встановлено кількість дітей у школах-інтернатах та затверджено план 

розподілу контингенту вихованців між областями.Започаткування шкіл-
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інтернатів як навчально-виховних закладів нового типу відкрило нову 

сторінку в історії розвитку інтернатних установ. 

Отже, аналіз процесу становлення та розвитку соціально-виховної 

діяльності закладів інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у першій половині XX століття, дозволяє нам 

стверджувати, що форми піклування в досліджуваний період були 

різноманітними. У результаті встановлено таке: 

- на початку ХХ століття опіку над знедоленими дітьми здійснювало 

Відомство імператриці Марії, яке через свої Прикази керувало діяльністю 

столичних, деяких губернських та повітових попечительств, благодійних 

товариств і безпосередньо сирітських закладів, а також земствами, які 

опікувалися усіма іншими губернськими сирітськими будинками й 

притулками; 

- Жовтневий переворот 1917 р. і громадянська війна призвели до 

занепаду промисловості й сільського господарства колишньої Російської 

імперії та її системи освіти й виховання. Руйнування сімей, дезорганізація 

шлюбно-сімейних відносин призвела до зростання безпритульності, 

бездоглядності дітей, які не мали жодних засобів для існування. У листопаді 

1917 року було створено Наркомат державного піклування РСФСР, а 

проблема сирітства стала вирішуватися на державному рівні. При Наркомосі 

УСРР створено відділ соціального виховання, на який покладено обов’язки 

вирішувати проблеми дитячої безпритульності та організації закладів 

виховання для дітей, позбавлених батьківської опіки: дитячих містечок, 

трудових комун, дитячих будинків; 

- у 30-40 роки  XX століття домінантною формою влащтування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування стають дитячі будинки 

(закріплені за колгоспами та підприємствами), на базі яких створювалися 

навчально-виробничі майстерні; 
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- у повоєнні роки відбувався пошук шляхів поліпшення змісту 

соціально-виховної діяльності інтернатних закладів. Із 1956 року за рішенням 

влади почали створюватися школи-інтернати. 

 

 

1.3. Типи інтернатних закладів першої половини XX століття та 

особливості їх функціонування 

 

Для нашого дослідження важливим є розуміння того, що заклади 

соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, першої 

половини XX ст. були передумовою створення в майбутньому шкіл-

інтернатів. Тому, вивчаючи соціальне виховання в школах-інтернатах, маємо 

на увазі те, що їм передувало. Перш ніж перейти до характеристики змісту, 

форм і методів соціально-виховної діяльності інтернатних установ 

досліджуваного періоду, виникає необхідність виокремити типи цих установ. 

У процесі наукового пошуку нами було з’ясовано, що основними 

закладами інтернатного типу першої половини XX століття були: сирітський 

будинок, дитячий притулок, дитячий будинок, дитяча трудова колонія, 

дитяче містечко, школа-інтернат. Згідно з логікою дослідження перейдемо до 

аналізу організації соціалізації дітей-сиріт у цих інтернатних установах. 

На етапі співіснування державної та благодійної форм опіки над 

дітьми-сиротами (1900-1916 рр.) існували різні інститути соціального-

виховання дітей-сиріт: притулки, сирітські будинки, гуртожитки-притулки, 

благодійні спілки й товариства при лікарнях, члени яких опікувалися дітьми, 

що лишилися без нагляду хворих батьків. Аналогічні спілки, під патронатом 

яких були невеликі дитячі притулки, існували при пологових будинках. 

У сирітські будинки приймали дітей-сиріт віком від 7 до 11 років і 

доглядали до 12 років, після чого їх влаштовували на навчання в майстерні та 

на виробництво. На думку С. Заєць, для успішної адаптації вихованців 

сирітських будинків велике значення мав патронат, який забезпечував їм 
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моральну й матеріальну підтримку після закінчення терміна перебування в 

цих закладах (влаштування на роботу; нагородження кращих випускників 

речами, необхідними для подальшої трудової діяльності; влаштування до 

приватних осіб для подальшого навчання ремеслу чи до спеціальних 

навчальних закладів, як от: реальних училищ, мореплавних класів, 

педагогічних курсів тощо), що забезпечувалося коштами земства чи 

сирітського будинку [54]. 

Дитячі притулки ставили собі за мету забезпечити піклування дітьми 

обох статей (сиріт, напівсиріт і дітей, батьки яких не мали засобів для їхнього 

навчання й виховання) та іхнє постійне й нове утримання. З огляду на наявні 

кошти і місцеві умови дитячі притулки поділялися на такі категорії: 

1) ті, що опікувалися протягом дня дітьми, які залишилися без нагляду 

працюючих батьків або родичів, а також такими, котрі через об’єктивні 

умови життєдіяльності сім’ї не мали можливості одержати початкову освіту 

й були позбавлені виховного впливу; 

2) ті, в яких діти перебували постійно: повні сироти, напівсироти і діти, 

які залишилися без піклування батьків; 

3) ті, що опікувалися покинутими немовлятами [125, с. 1]. 

До притулків першої категорії приймалися діти, не молодші трьох 

років і не старші дванадцяти. Водночас, у виняткових випадках, якщо 

притулок мав у своєму розпорядженні достатньо приміщень, Радам і 

попечительствам надавався дозвіл опікуватися хлопчиками окремо від дівчат 

до 14-річного віку [125, с. 25]. 

У притулках з постійним проживанням перебування вихованців 

тривало „до завершення їх виховання і встановленого повного курсу 

навчання” [125, с. 25]. 

Як зазначалося у звіті Відомства дитячих притулків імператриці Марії 

за 1902 р., ці інтернатні заклади: 

1) опікувалися безпритульними немовлятами обох статей; 

2) давали у денних притулках і притулках-яслах денну опіку дітям, які 
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приходили у час, коли їхні батьки були зайняті працею, або таким, що 

залишалися без нагляду батьків чи родичів; 

3) опікувалися на постійних засадах дітьми – повними сиротами, 

напівсиротами й тими, чиї батьки не мали засобів для їхнього виховання і 

навчання; 

4) створювали й утримували ремісничі притулки або ремісничі класи 

чи професійні школи, училища при притулках з метою «практичного 

навчання вихованців і вихованок ремесел і рукоділля і загалом привчання їх 

до праці»; 

5) турбувалися про „найкраще влаштування долі вихованців і 

вихованок, яких випускали з притулків” [125, с. 4]. 

При деяких притулках діяли кулінарні школи з дешевими їдальнями, 

школи домознавства, школи кустарних виробів, дитячі лікарні, пологові 

притулки зі школами для повивальних бабок, богадільні, лікарні та інші 

доброчинні установи. 

Опіка над дітьми, які працювали або навчалися вдень у майстернях 

покладалася на  гуртожитки-притулки. Згідно зі Статутом цих інтернатних 

закладів , діти повинні були вночі й у вільний від роботи час повертатися до 

гуртожитків-притулків, „у чисті, гігієнічні умови”, де отримували здорову 

їжу для підтримання сил, чистий одяг і міцне взуття, а також мали 

можливість „тихо й мирно проводити вільний час під наглядом добрих і 

сердечних людей, одержуючи співчуття, заохочення і турботу про 

себе” [255]. 

Створюючи гуртожитки-притулки для учнів ремісничих майстерень, 

попечительство поклало в основу їх діяльності завдання виховати з цих дітей 

„чесних, добрих, моральних і досвідчених майстрів, спроможних своєю 

працею забезпечити власне існування і паралельно з цим полегшити суворі 

умови, в які життя ставило учнів ремісників” [255]. Крім того, у Статуті 

наголошувалося на необхідності звернення попечительством увагу не „лише 

на турботу про надання їм здорової їжі, одягу і взуття”, а й на необхідність 
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„виховувати їх, турбуючись про розумне проведення дозвілля, не 

втручаючись при цьому в навчання їх майстерності, яка повністю 

покладається на хазяїв” [255]. 

У неділю й у святкові дні дітей у притулках навчали грамоти, 

креслення, малювання, арифметики, фізики, із ними проводили заняття з 

правил гігієни й навчання гри на балалайках. 

Велике значення мали недержавні структури в створенні закладів 

виховання для дітей-сиріт та благодійні обєднання й установи, такі як 

Товариство піклування про сліпих, глухонімих, калік, ідіотів та епілептиків; 

благодійні спілки та товариства при лікарнях, при яких було створено міні-

притулки. Поряд із державними та благодійними установами відкривалися 

дитячі колонії, ясла-притулки, дитсадки з приватної ініціативи.  

О. Кузьміна наголошує на актуальності таких інтернатних закладів, як 

маленькі дитячі будинки на засадах муніципального піклування, які 

створювалися на початку XX століття. Зокрема науковець зауважує, що 

„система піклування була децентралізацією допомоги тим, хто її потребує. 

Обов’язком місцевих рад було вирішення  двох завдань: виявлення місцевих 

потреб й безпосереднє надання своєчасної допомоги. Засоби піклування 

становили асигнування від земства або міста, пожертвування й інші 

надходження” [89]. Ради опіки щорічно розробляли попередній кошторис на 

потреби доброчинності, на підставі якого складався загальний кошторис. 

Події 1917 року та низка змін у державному устрої країни ставили нове 

завдання перед закладами соціального виховання, а саме: допомога дитині в 

оволодінні необхідними життєвими знаннями, уміннями й навичками для 

успішної життєдіяльності в новому суспільстві. Вирішення проблеми 

сирітства покладалося на державу.  

Зазначимо, що на етапі становлення інтернатних закладів й розробки 

змісту соціально-виховної діяльності (1917 – перша половина 30-х рр.) 

основною ланкою системи соціального виховання визначався дитячий 
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будинок – постійний і денний, що забезпечував виховання дітей дошкільного 

та шкільного віку.  

Постійний дитячий будинок – це заклад, у якому діти постійно живуть і 

виховуються. Він призначений для дітей-сиріт і напівсиріт. Така організація 

дитячого життя безперервна (постійна) для всього закладу і для кожної 

дитини віком від 4 до 15 років. Ця форма соціального виховання вважалася 

найвищою формою, а в майбутньому – і єдиною [14]. Вихованці, що 

закінчили 7 класів із відзнакою й вступили в середню школу чи спеціальний 

навчальний заклад (розміщений в тому ж місті чи селі,де знаходиться 

дитячий будинок) залишалися в ньому до закінчення середньої школи чи 

спеціального навчального закладу [173]. 

Згідно з „Постановою про денний дитячий будинок” (8 червня 1920 р.) 

денний дитячий будинок приймав дітей, чиї батьки зайняті на роботі і не в 

змозі займатися їхнім вихованням, щодня лише на денний час (у дитячий 

садок, дитячий клуб, школу-клуб, школу). У кожному такому закладі 

обов’язково мали виховуватися разом хлопці і дівчата.  

Крім постійно дійсних та денних дитячих будинків, постановою 

Наркомосу України „Про відкриті дитячі будинки” від 10 червня 1920 р. і 

додатком до неї – „Інструкцією Відділу Соціального Виховання Наркомосу 

УСРР” (10 червня 1920 р.) було передбачено організацію так званих 

„відкритих дитячих будинків” у всіх губернських містах і великих 

промислових центрах республіки на базі шкіл і дитячих садків. У постанові 

говорилося, що всі бездоглядні діти мають право вільного входу до 

дитбудинку такого типу – він створювався як допоміжний дитячий заклад, 

що органічно зв’язував між собою органи Наркомосу та „дітей вулиці” і був 

проміжним щаблем для переходу цих дітей до постійного дитбудинку. 

У березні 1919 р. у Москві відбувся I Всеросійський з`їзд діячів по 

охороні дитинства, скликаний Народним Комісаріатом соціального 

забезпечення, який розглядав питання організації суспільного виховання в 
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закладах інтернатного типу. На з`їзді було визначено основи організації 

суспільного виховання в дитячих будинках і трудових комунах.  

Докладно обговоривши питання про тип і структуру дитячого будинку, 

члени з’їзду висловилися за те, щоб такі заклади організовувалися з 

невеликих груп дітей – по 20-25 у кожній та одного вихователя. Дитячий 

будинок повинен мати: ясла, дитячий садок, школу, дитячий клуб, майстерні, 

гімнастичний зал і пункт для педагогічної консультації [131]. 

Згідно з постановами та рішеннями I Всеукраїнської наради з питань 

народної освіти 1 липня 1920 р. Наркомос України проголосив „Декларацію 

про соціальне виховання дітей”, яка визначила основним закладом системи 

соціального виховання дитячий будинок, що має ізолювати дітей від сім`ї, 

яка, на думку авторів цього документу, розпадалася. Прийняття цієї 

Декларації сприяло розширенню мережі дитячих будинків і вже на 1 грудня 

1921 р. кількість подібних закладів в Україні становила 2589 [82]. 

Декларація Наркомосу України конкретизувала, яким повинен бути 

дитячий будинок в системі соціального виховання. Він мав організовуватися 

за принципом сім’ї, а не віку, з кількістю вихованців, що не перевищує 24. 

Такі заклади могли існувати як самостійно, так і у вигляді павільйонів. 

Прислужники не передбачалися, усі роботи повинні виконуватися членами 

дитячого будинку, залежно від сил і здібностей кожного. 

У Декларації наголошено, що дитячий будинок – це не закритий 

навчальний заклад, що всі знання дитина має отримувати в 

загальнодержавних культурно-освітніх закладах, зливаючись із загальном 

дитячим середовищем, а в дитячому будинку жити до закінчення своєї 

освіти. 

Із перших днів організації дитячих будинків основну увагу приділяли 

виховній роботі з дітьми. У постанові Народного комісаріату освіти України 

було записано: 
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1. Дитячі будинки є закладами, у яких здійснюються основні завдання 

соціального виховання в галузі втілення в життя трудових принципів, що 

готують вільних творців майбутнього життя. 

2. Дитячі будинки як трудові комуни обслуговуються спільними 

силами керівників і дітей. 

3.У дитячих будинках здійснюється виховання дітей віком від 4 до 18 

років [221]. 

На основі аналізу особливостей організації навчального процесу в 

дитячих будинках України у 20-х – середині 30-х рр., Л. Гребінь виокремила 

основні етапи розвитку школи у дитячому будинку в досліджуваний період:  

1) 1920–1923 рр. – діяльність „внутрішньої” школи у дитячому 

будинку. Мета дитячого будинку полягала в організації всього дитячого 

населення, навчання організовувалося в так званій „внутрішній” школі на 

базі інтернатного закладу. Зосередивши в собі всі сфери навчально-виховної 

роботи, реалізація ідеї створення ідеальної установи соціального виховання 

дітей ускладнювалася браком кваліфікованих педагогічних кадрів. Через 

недостатність досвіду педагогічний колектив не міг забезпечити вихованців 

якісною освітою.  

2) 1924–1928 рр. - перехід від „внутрішньої” до „виносної” школи у 

дитячому будинку. Низка факторів, як от: непідготовленість дітей до 

шкільних занять, менш кваліфікований персонал ніж у загально громадській 

школі, погане забезпечення школи підручниками, брак інспектування, 

викликала багато суперечок та дискусій щодо того, яка школа потрібна 

дитячому будинку. В результаті чого виокремилися дві протилежні течії: 

прихильники „виносної” школи спиралися на неможливість для невеликого 

дитячого будинку (через брак приладдя, устаткування, наочного приладдя, 

зв’язку з навколишнім оточенням) організувати „внутрішню” школу; 

прихильники „внутрішньої” школи спиралися на забезпечення дитині 

єдиного центру, що регулював би її життєдіяльність і розвиток, яким може 

бути дитячий будинок. 
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3) 1929–1936 рр. – закріплення „виносної” школи у дитячому будинку. 

Зміцнення авторитету загальноосвітньої школи викликало у 1928 р. масове 

скорочення „внутрішніх” шкіл при дитячих будинках [34]. 

Таким чином, діти здобували більш якісну освіту, а для дитячих 

будинків відкрились можливості для виховної роботи. 

У своїй статті „Досягнення установ соціального виховання 

інтернатного типу на Полтавщині” Н. Ващенко стверджує, що найбільшим 

досягненням дитячих будинків була організація дитячого життя. Дитяче 

самоврядування та зв’язані з ним організації, на думку педагога, „постали 

цілком природно. Вони постали не тому, що їх вимагали накази, навіть не 

тому, що їх вимагає прогресивна педагогічна думка, а тому, що їх вимагає 

саме життя будинку. Дитячі організації в будинках цілком відповідають 

потребам дітей і переважно їх задовольняють” [21, с. 12]. 

І. Автухов у своїй книзі „Детский дом” висловив думку, що основою 

життя дітей у дитячому будинку повинна бути самоорганізація. Якщо діти 

самостійно вирішують на зборах, як організовувати своє життя та працю, то з 

них можуть вирости самостійні люди, „творці нового життя” [3]. 

З’ясовано, що в більшості дитячих будинків на етапі становлення 

інтернатних закладів та розробки змісту соціально-виховної діяльності 

(1917 – перша половина 30-х рр.) дитячі організації було засновано на 

виробничому ґрунті. Майже всі дитячі будинки мали своє господарство, яке 

велося за активною участю дітей. Отже, вихованці організовувалися 

насамперед для безпосередньої господарської роботи. Як зазначав 

Н. Ващенко, „є при будинку земля – дітей розподіляється для роботи на ній 

по загонах; є майстерня – діти утворюють загони для праці в ній” [21, с. 12]. 

Зауважимо, що також існували дитячі організації, пов’язані з 

самообслуговуванням дітей та врегулюванням життя інтернатної установи. 

Вихованці самі були зацікавлені в їх правильному функціонуванні. Дитяче 

самоврядування на ґрунті самообслуговування добре було поставлене в 

Білицькому дитячому будинку на Полтавщині. Невеликий будинок на 80 осіб 
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відрізнявся надзвичайно щирим ставленням до дітей з боку педагогів, які 

оточували своїх вихованців ласкою та затишком. За словами Н. Ващенка, цей 

інтернатний заклад „вражав чистотою двору та помешкання, а головне, 

загальною налагодженістю свого життя” [21, с. 13]. 

У дитячих будинках досліджуваного періоду (друга половина             

30-х рр. – 1945 р.) також існували організації, які були засновані на 

інтелектуальних та естетичних потребах і мали природний характер, 

органічно випливаючи із життєдіяльності вихованців. У такому сенсі 

необхідно відзначити, що дитячий будинок був установою, яка всебічно 

охоплювала життя дитини й ставила собі завдання задовольнити всі її 

потреби. 

З`ясовано, що на етапі становлення інтернатних закладів та розробки 

змісту соціально-виховної діяльності (1917 – перша половина 30-х рр.) з 

роботою дитячих організацій у колективі інтернатного закладу щільний 

зв'язок мала робота юних піонерів (ЮП) та ленінського комуністичного 

союзу молоді (ЛКСМ). Піонери та комсомольці являли актив у справі 

організації дитячого суспільства, допомагали організаторам і педагогам 

установи в роботі самоврядування, гуртках, клубній роботі тощо. Піонери й 

комсомольці не обмежувалися роботою в межах інтернатного закладу, але й 

провадили культурну роботу серед населення (влаштовували доповіді, 

вечірки, організовували виставки, розмови, розваги) [138]. 

На етапі активізації й накопичення практичного досвіду соціально-

виховної діяльності інтернатних закладів (друга половина 30-х рр. – 1945 р.) 

до завдань піонерів та комсомольців входила „воєнізація” дітей старшого 

віку (використання зброї, вивчення газової оборони, конструкція планерів, 

утворення спортивних гуртків і майданів) [39, с. 71]. 

На четвертому етапі розвитку соціально-виховної діяльності (1946-

1956 рр.) у кожному інтернатному закладі для вихованців-піонерів 

створювалася піонерська дружина, яка працювала під керівництвом 

районного чи міського комітету ВЛКСМ. Діяльність піонерської дружини в 
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інтернатних закладах була спрямована на надання допомоги педагогічним 

робітникам у здійсненні завдань комуністичного виховання й розвитку 

творчої самодіяльності вихованців. План роботи піонерської дружини 

обговорювався на педагогічній раді інтернатної установи й затверджувався 

директором [173]. 

Для дітей шкільного віку створювалася Дитяча рада, яка обиралася на 

загальних зборах вихованців інтернатного закладу та працювала на основі 

спеціального положення, що окреслювало наступні напрямки її роботи. 

Дитяча рада під керівництвом директора дитячого будинку: 

1) сприяла вихованню в дітях свідомого ставлення до своїх навчальних 

обов’язків, зміцненню дисципліни в дитячому будинку, розвитку суспільної 

ініціативи й самодіяльності дітей, формуванню навичок культурної 

поведінки, згуртуванню вихованців у дружній свідомий колектив; 

2) організовувала участь дітей у підготовці до проведення суспільно-

політичних, культурно-масових заходів; 

3) залучала вихованців до участі в господарських заходах, спрямованих 

на благоустрій, створення порядку й затишку в дитячому будинку; 

4) керувала роботою старост груп, а також комісій, які створювалися 

при дитячому будинку, встановлювала чергування старших вихованців на 

допомогу черговому вихователю; 

5) давала посильні суспільні завдання як окремим вихованцям, так і 

колективам груп; 

6) впливала на окремих вихованців, які порушували встановлений у 

дитячому будинку порядок [173]. 

План роботи дитячої ради погоджувався й затверджувався директором 

дитячого будинку. 

Форми організації дошкільних колективів на етапі розробки змісту 

соціально-виховної діяльності (1917 – перша половина 30-х рр.) мали в собі 

всі елементи охоплення дітей протягом двадцяти чотирьох годин. 

Педагогічна робота з дошкільниками мала виразну навчально-виховну 
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установку з відповідними організаційними програмами та методико-

педагогічним оформленням. Соціально-виховна діяльність в дошкільних 

інтернатних установах спрямовувалася на розвиток здібностей дитини в 

процесі її природного росту, в оточенні дитячого колективу, прищеплення 

навичок суспільної поведінки. 

Дошкільні колективи були меншими за кількісним складом вихованців 

(30-45 дітей) з усталеним штатом вихователів, денних та нічних нянь. 

Оточення дошкільників організовували таким чином, щоб у своїй діяльності 

дитина набувала:  

- соціально-класового спрямування та уявлення, засвоювала прості 

колективні навички, що утворювали нахил до колективного життя;  

- виробничо-трудове спрямування – пристосування до умов трудового 

життя, розуміння взаємної залежності між природою і працею;  

- побутового спрямування – уявлення про побутові явища, вміння 

оцінювати явища побуту, раціонально використовувати їх в особистих та 

колективних потребах, звички раціонального, гігієнічно-санітарного 

щоденного життя; 

- систематичних знань, актуального досвіду [3]. 

Дошкільний та шкільний дитячі колективи повязувалися між собою 

планово-громадською роботою інтернатного закладу. 

Наголосимо, що важливим завданням соціально-виховної діяльності 

дитячих будинків на етапі становлення інтернатних закладів та розробки 

змісту соціально-виховної діяльності (1917 – перша половина 30-х рр.) було 

формування особистості, готової до виконання суспільних функцій. Дитячий 

будинок мав задовольнити всі потреби вихованців, стати центром соціалізації 

та підготовки дитини до професійної діяльності. Саме тому навчальні 

програми мали будуватися на виробничому принципі. При дитячих будинках 

створювалися сільські господарства, майстерні. Виробниче спрямування в 

цих закладах інтернатного типу не обмежувалося вивченням праці дорослого 

населення, а ґрунтувалося на безпосередній праці дітей: вони вивчали власне 
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господарство й працювали на ньому; ознайомлювалися з різними ремеслами; 

організовували екскурсії до місцевих майстрів; отримували знання та 

необхідні навички роботи в майстернях.  

В процесі аналізу архівних джерел [247], нами було узагальнено 

інформацію щодо кількості майстерень та охоплення ними дітей станом на 

1931 р. (див. табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Майстерні майст

ерень 

Працюю

чих дітей в 

майстернях 

1. Кравців 

2. Швачок 

3. Слюсарів та ковалів 

4. Теслярів, меблярів, токарів 

5. Лозоплетіння та кошикоплетіння 

6. Бондарів 

7. Злотників 

8. Штукатурів 

9. Іграшок 

10. Цинкарів, шляховиків 

11. Ливарників 

12. Хіміків, фарбувальників 

13. Панчохових,трикотажних 

14. Виробників ваз 

15. Друкарень, музичних інструментів 

16. Коробочних 

17. Хлібопекарів 

18. Лісопилка 

19. Млинів 

65 

70 

60 

148 

12 

3 

2 

6 

10 

20 

8 

50 

25 

3 

5 

5 

2 

5 

1 

1805 

1225 

1740 

1658 

285 

100 

20 

75 

125 

186 

300 

50 

550 

67 

150 

50 

40 

30 

20 
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20. Щиточних  2 

5 

7 

80 

Усього 533 

майстерні 

10938 

дітей 

 

Дитячий будинок № 2 м. Чистяково Донецької губернії мав цілу низку 

майстерень, де діти навчалися ремеслу: для дівчат – школа крою, шиття та 

рукоділля, для хлопців – столярна майстерня, чоботарня, майстерня 

заготовки мотузок. Що ж до господарських робіт (випічка хлібу, 

приготування їжі, прання, заготовка овочів тощо), то, допомагаючи по 

господарству в дитячому будинку, діти поступово опановували всі необхідні 

навички для самостійного життя [201]. 

У справі організації майстерень гарних результатів досяг Полтавський 

14-й дитячий будинок. Упродовж короткого часу існування без сторонньої 

допомоги будинок організував майстерні: теслярну, слюсарну та кузню, які 

не лише обслуговували сам дитячий будинок, а й виконували серйозні 

замовлення для різних установ [21]. 

Щодо організації господарства, то заслуговують уваги дитячі будинки 

Полтавського регіону. Вони зуміли так організувати своє життя, що мали 

змогу не лише цілком забезпечувати продуктами харчування дітей, але й зі 

своїх прибутків зводити нові сільськогосподарські будівлі та ремонтувати 

інтернатні. Досить добре тут розвивалося скотарство, зокрема восени 1926 р. 

містечко мало 15 корів і 140 свиней [21]. 

Зауважимо, що для досягнення високих результатів у виробничій 

діяльності дитячий будинок мав виробити план роботи. Більшість дитячих 

будинків досліджуваного періоду складали план на основі дитячої 

самодіяльності, дитячих організацій самоврядування (ради колективу, 

господарської комісії, санкомісії та культкомісії). Весь рік було поділено на 

три триместри: осінньо-зимовий, весняний та літній, на чому й грунтувалася 

схема виробничого плану дитячого будинку (додаток А). 
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Отже, дитячий будинок забезпечував охорону життя та здоров’я 

вихованців, створюючи сприятливі умови для їхнього правильного 

всебічного фізичного розвитку й виховання. Соціально-виховна діяльність 

цих інтернатних закладів спрямовувалася на: організацію навчання в 

загальноосвітній школі; систематичне проведення політико-виховної та 

культурно-масової роботи з дітьми; участь вихованців у суспільній 

діяльності; здійснення трудового виховання дітей залежно від їхнього віку. 

Особливостями функціонування дитячих будинків досліджуваного періоду 

(1917 – перша половина 30-х рр.) були: дитяче самоврядування, робота 

Дитячої ради під керівництвом директора дитячого будинку, виробниче 

спрямування навчально-виховного процесу. 

На наступному етапі (друга половина 30-х рр. – 1945 р.) значна увага з 

боку держави приділялася вдосконаленню мережі інтернатних закладів та 

поліпшенню змісту соціально-виховної діяльності в них. За рішенням 

постанови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) „Про ліквідацію дитячої 

безпритульності і бездоглядності” (1935 р.) були організовані наступні типи 

дитячих закладів соціального виховання: ізолятори; прийомними-

розподільники; дитячі будинки нормального типу для дітей, позбавлених 

засобів для існування; дитячі будинки для тяжковиховуваних; спеціальні 

дитячі будинки для дітей, які потребують довгочасного лікування; спеціальні 

дитячі будинки для дітей-інвалідів; трудові колонії тощо [55]. 

У зазначений період (друга половина 30-х рр. – 1945 р.) навчання 

вихованців дитячих будинків було забезпечено у загальноосвітній школі, 

розроблено режим роботи для кожної вікової групи дітей, складено програму 

трудового навчання та виробничої практики в умовах інтернатних закладів. 

Поряд з іншими інтернатними установами зазначеного періоду (1917 – 

перша половина 30-х рр.) створювалися дитячі трудові колонії для 

неповнолітніх правопорушників. Одним із організаторів таких колоній був 

відомий педагог А. Макаренко. У 1920 році Полтавський губернський відділ 

народної освіти доручив йому організувати в с. Ковалівці, поблизу Полтави, 
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трудову колонію, яка в 1926 році об’єдналася з Курязькою колонією. „Після 

революції, - писав А. Макаренко, - доля доручила мені найнижчий відділ 

людства – безпритульних… але я терпляче привчав їх до праці і до школи, 

навколо себе вони бачили нове суспільство, нову свободу, нові шляхи 

людини” [104].  

Педагог зробив вагомий внесок у розробку теорії та методики 

виховання та перевиховання дітей-сиріт і безпритульних дітей. Розроблені й 

апробовані ним на практиці методи психоморальної адаптації особистості в 

дитячому колективі не втратили своєї актуальності в наш час. Основну увагу 

А. Макаренко зосередив на опосередкованій дії вихователя, коли в основі 

керівництва лежать не повчання, вказівки й настанови, а організація 

життєдіяльності вихованців [103]. 

За кілька років А. Макаренко разом із колективом педагогів і 

вихованців, переборюючи величезні труднощі, досягнув великих успіхів у 

роботі трудової колонії: було відбудовано приміщення колишнього 

сирітського притулку, створено господарську базу, забезпечувалася й робота 

школи, а головне – було створено міцний працездатний і творчий колектив 

вихованців і педагогів. Виховання в колективі й через колектив – це основна 

ідея педагогічної системи А. Макаренка, яка червоною ниткою проходить 

через всю педагогічну діяльність і всі його педагогічні висловлювання: 

„життя вчить нас, – писав він, – що не можна розглядати особистість поза 

суспільством, поза колективом” [100]. Трудова комуна ім. Ф. Дзержинського, 

якою він опікувався, була найкращим навчально-виховним закладом 

інтернатного типу в Радянському Союзі [75]. 

Цінними у вирішенні проблеми соціалізації дезадаптованих дітей-сиріт 

були ідеї педагога щодо поєднання навчання з працею. А. Макаренко 

здійснював перевиховання через залучення вихованців не лише до 

побутового самообслуговування, а й до продуктивної праці, що давало 

можливість формування в дітей оптимістичного погляду на своє майбутнє. 

Вони ознайомлювалися з реальними виробничими відносинами, отримували 
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професію, організаційні навички, досвід взаємодопомоги, відчуття 

захищеності в колективі та суспільстві.  

Досить вдалою була ідея А. Макаренка щодо накопичення основної 

частини заробітку на особистому рахунку кожного вихованця. Брати 

заощадження можна було лише після випуску з дитячої колонії чи з дозволу 

адміністрації. Десята частина заробленого за загальною згодою йшла на 

культурно-масові потреби та соціальний захист окремих вихованців, і кілька 

відсотків від кожного заробітку йшло на кишенькові витрати, що розвивало в 

дітях навички раціонального поводження з грішми, давало змогу реалізувати 

право вибору у задоволенні своїх потреб [105]. 

У дитячих колоніях панувала сувора робоча дисципліна, якої 

дотримувалися не лише вихованці, але й педагоги. Зразком таких установ 

інтернатного типу була трудова колонія ім. Горького на Полтавщині. В 

основу організації життя колоністів тут було покладено працю. Усі дитячі 

організації та соціально-виховні заходи послідовно витікали з неї. 

Самоврядування колонії ім. Горького було побудовано в певній мірі на 

зразок військового: основним виконавчим органом була рада командирів; 

колонія мала свій прапор, його виносили в урочистих випадках, і колоністи 

мусили віддавати йому честь [21]. 

Метою соціально-виховної діяльності дитячих трудових колоній була 

соціалізація та перевиховання неповнолітніх правопорушників, що пройшли 

тяжку й деморалізаційну школу безпритульності. Тому організація 

соціально-виховної діяльності таких інтернатних установ мала бути 

суцільною, цілком побудованою на виробничому принципі. 

Організація сільськогосподарських робіт із дітьми була одною з 

особливостей функціонування дитячих колоній у досліджуваний період 

(1917–1945 рр.). Дитяча трудова колонія ім. В. Короленка на Полтавщині 

працювала над справою організації дитячої праці в сільському господарстві 

п’ять років. Досвід цієї колонії дав змогу виділити організаційні принципи 

господарської діяльності, що наочно висвітлено в схемі організації 
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сільськогосподарських робіт (додаток Б). Увесь процес роботи розподілявся 

на такі три етапи:  

1) підготовка до роботи (діти беруть активну участь у складанні 

робочого плану, з’ясовують для себе значення майбутньої праці; дитина 

повинна точно знати, на якій ділянці та в якій робітничій групі, яким 

інструментом та яку роботу вона має виконати); 

2) сама робота (працювати краще загонами, групами на чолі зі 

старостою загону, відповідального за роботу; поруч із дітьми повинна 

працювати хоча б одна доросла людина, щоб допомогти їм раціональніше 

організувати роботу, правильно регулювати зміну праці та відпочинку, 

показати різні способи роботи, дати пояснення); 

3) облік роботи (бажано, щоб оцінку якості роботи та облік результатів 

дитячої праці проводили самі діти; прилюдна звітність робітничих загонів, 

окрім піднесення продуктивності праці, має ще й велике виховне 

значення) [73]. 

Шукаючи шляхів до правильної постановки роботи інтернатних 

закладів, економнішої витрати на них коштів та при цьому такої їх 

організації, щоб вони готували дітей до трудового життя, різні губернії 

України прийшли 1923 року до організації дитячих містечок – великих 

установ на 300-500, а іноді навіть на 1000-2000 дітей. Початок дитмістечкам 

поклали Одеська та Харківська губернії. Організовуючи такі дитячі містечка, 

виходили переважно із міркувань економічного характеру: давали дитячому 

містечку землю та сад, пристосовували помешкання та звозили туди дітей із 

міських дитячих будинків. 

Дитмістечко як установа соціального виховання для великої кількості 

дітей, дозволяло правильно організувати роботу, дати дітям трудове 

виховання, вірно вибудувати роботу дитячого колективу, забезпечити окремі 

галузі роботи відповідними спеціалістами, спорудити низку установ 

(науковий куточок, школу, клуб, майстерні, бібліотеку тощо), належним 

чином здійснювати фізичне виховання дітей. Проте, для досягнення цієї мети 
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дитячі містечка мали працювати за певним планом, під певним керівництвом. 

У „Тимчасовому  положенні про дитяче містечко” зазначалося, що це – 

заклад соціального виховання, який повинен мати такі помешкання: для 

окремих дитячих комун – школи, центральний клуб, лікарні та амбулаторії, 

майстерні; для господарських потреб – квартири для педагогічного та 

технічного персоналу [137]. 

Наприклад, Охтирське дитяче містечко налічувало 850 дітей віком від 4 

до 18 років. На базі інтернатної установи було 700 десятин землі (поле, луг, 

фруктовий сад) та низка виробничих майстерень. На цій виробничій базі 

було розгорнуто й усю соціально-виховну діяльність. Усіх дітей поділено на 

окремі дитбудинки, згідно з віком осіб. Дошкільники працювали за 

програмою дитячого садка та брали посильну участь у сільськогосподарській 

праці (мали свої грядки, пололи їх, прибирали сад тощо); діти 8-15 років 

відвідували школу соціального виховання та працювали кілька годин у 

сільському господарстві й у майстернях; підлітки 12-16 років, малограмотні, 

вчились у школі ліквідації неписемності, але центром уваги їхнього 

соціального виховання була їхня робота в майстернях і в сільському 

господарстві, бо це допомагало їм належно підготуватися до життя; діти 

старшого віку вчилися у сільськогосподарській школі й до 18 років мали вже 

певну професійну підготовку. Усі ці школи – і семирічка соціального 

виховання, і школа лікнепу, і сільськогосподарська профшкола – щільно 

пов’язані з виробничою базою дитячого містечка, будучи його 

частинами [39]. 

На думку В. Дюшена, „таку можливість ув’язки роботи дитбудинку, 

школи, виробництва та клубу може дати тільки дитмістечко, бо окремі 

дитбудинки, що їх розраховано на незначне число дітей, звичайно, не можуть 

мати значної виробничої бази, а тому й не можуть дати дітям широких 

можливостей підготовки до життя й такого планового трудового 

виховання” [39, с. 4]. 
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Однією з особливостей функціонування цих закладів інтернатного типу 

періоду, що досліджується (1917 – перша половини 30-х рр.) було те, що їх 

господарська частина була централізованою, всі кошти видавалися на 

утримання містечка, або ті, що були отримані з власного господарства, 

належали цілому містечку й витрачалися за вказівками планової комісії 

дитячого містечка. Така система організації бюджету дитячого містечка 

спрямовувалася на те, щоб навчати дітей жити в межах визначеного 

бюджету, привчити їх бережливо ставитися до своїх і колективних речей. 

Фінансово-матеріальні питання дитмістечка витрачалися за вказівками 

планової комісії закладу, до складу якої входили завідувач дитмістечка, 

завідувач медчастини та керівник центрального виконкому дітей. Держава зі 

свого боку повинна була забезпечити дитячі містечка ліжками, матрацами, 

постільною й натільною білизною, одягом, взуттям, господарчим знаряддям. 

Дитяче містечко мало низку переваг у справі випуску вихованців: 

підліток отримував більш закінчену підготовку до виробничої діяльності та 

міг влаштуватися на роботу в дитмістечку, розраховувати на матеріальну 

допомогу на перший час самостійного життя.  

Підтверджує вищесказане досвід різних установ: колонія ім. Горького 

Харківської округи, серед робітників якої налічувався не один її колишній 

вихованець; Охтирське дитмістечко, яке щороку влаштовувало до 50 дітей, 

що закінчували інтернатну установу, а надалі майже всіх їх влаштовували на 

роботу поза містечком, звільняючи місця для дітей нового випуску [39]; 

колонія ім. СРСР у Мелітопольській окрузі, що мала свою макаронну 

фабрику, свої парові машини тощо [176]. 

Більшість дитячих містечок досліджуваного періоду мали 

сільськогосподарську спрямованність, що давало найбагатший матеріал для 

організації праці дітей навіть молодшого віку. С. Потіхін у своїй статті 

„Цілеспрямованість школи дитмістечка та робота в майстернях дитмістечка” 

зазначав, що сільськогосподарська спрямованність дозволяла підготувати 

грунт для подальшої зацікавленості дитиною сільськогосподарським 
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виробництвом а також сприяла вихованню „нахилів колективного життя, в 

якому кожен член мав свої обов’язки й має певну відповідальність” [139]. 

Яскравим прикладом Дитмістечка з сільськогосподарським 

спрямуванням може виступати 2-ге Полтавське дитмістечко, де впродовж 

1925–26 навчального року було розроблено кілька комплексів організації 

сільськогосподарського виробництва (додаток В). 

Але така спрямованість у соціально-виховній діяльності дитячих 

містечок не відповідала інтересам вихованців, які прожили багато років у 

містах і не мали ніякого зв’язку з селом. Для поліпшення ситуації 

дитмістечка намагалися, з одного боку, механізувати роботу в сільському 

господарстві (заводили сільськогосподарські машини, трактори), а з іншого 

боку – організовували в дитячих містечках майстерні, щоб підлітки могли 

мати кваліфікацію в інших галузях. 

Майстернями висувалося завдання підготовки ремісників певної 

кваліфікації й певної категорії, що, так само, вимагало розробки навчально-

виховного плану для майстерень. Досвід 2-го Полтавського дитмістечка 

довів, що навчально-виховна програма роботи в майстернях повинна 

складатися з 6-ти півріч – два з половиною роки виділяються на отримання 

теоретичних знань у виробничій галузі, а останні півроку займає практика у 

майстерні. По закінченні курсу проводився іспит на майстра певної 

кваліфікації (додаток Г). Отже, випускники дитячого містечка разом з 

отриманням кваліфікації в майстерні та в сільському господарстві набували 

необхідного для майбутньої професійної діяльності життєвого досвіду. 

Усі колективи дитмістечка поділяли на кущі: дошкільний (діти 4-8 

років), кущ молодшого віку (діти 8-12 років), кущ старшого віку (діти 12-15 

років). На чолі кожного куща стояв інструктор педчастини, який відповідав 

за організацію соціально-виховної роботи: навчання, клубна праця, порядок 

денний, праця в майстерні, самообслуговування, дозування праці, 

самоорганізація дітей тощо [53]. Керування інструкторами здійснювала 

педагогічна колегія (завпедчастини, інструктори педчастини, завклубу, 
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секретар, представник міському та осередку КП(б)У, санлікар, 

заввиробництва або завгосп), яка намічала основний план навчально-

виховної та клубної роботи, спрямовувала окремі принципові питання. Під 

час розробки планів утворювалися методичні комісії для нівелювання праці 

на різних роках навчання, відбувалися кущові наради. 

У старшому кущі існували центральні гуртки – принцип їхньої 

організації встановлювала педагогічна колегія; керівництво здійснювалося 

інструктором педчастини, який постачав приладдя для клубної справи, 

проводив облік, стежив за приміщеннями, складав календар; 

адміністративно-організаційна й господарська робота здійснювалася 

завідувачем клубу. Кожен інструктор здійснював керування через завідувача 

колективу, що відповідав за доцільне проведення педпроцесу, розподіляв 

обов’язки між членами колективу. 

Педологічну роботу серед робітників інтернатного закладу, 

антропометричні та психологічні обслідування, опрацювання матеріалів 

проводив секретар педагогічної колегії, який також вів протоколи педколегії 

та консультував у справі важковиховуваних дітей [53]. 

Функції офіційного представника у справах педчастини та заступника 

завідувача інтернатного закладу виконував завідувач педчастини, який 

об’єднував педагогічну роботу й координував установу вцілому.  

У процесі наукового пошуку нами було з’ясовано, що однією з 

особливостей функціонування дитячих містечок досліджуваного періоду 

була система дитячого самоврядування, яке мало свою структуру та завдання 

й організовувалося за такою схемою: кожна шкільна група обирала трьох 

членів старостату, які, так само, входили до складу загального містечкового 

старостату. Також обиралася президія (бюро) з 8 осіб, що затверджувалися на 

загальних дитячих зборах і вели облік усієї праці в галузі самоврядування. За 

таким же принципом у кожній групі виокремлювали 4 комісії: господарська, 

санітарна, культурна й статистична, які складали загальномістечкові комісії. 

Керування їхньою роботою покладалося на старостат або члена президії. 
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Розподіляв обов’язки старостат. Комісії та старостат проводили свою 

поточну, щоденну роботу за системою чергувань. Термін праці кожної секції 

самоврядування – триместр [138]. 

Зв'язок педради із самоврядуванням здійснювався через голову 

самоврядування, який входив в педраду із правом голосу; через спільну 

працю педагогів із дитячими організаціями у повсякденній діяльності 

інтернатного закладу. 

Форми самоврядування визначали самі діти, пристосовуючи їх до 

завдань та умов роботи інтернатного закладу. Вищим органом були загальні 

делегатські збори, які обирали органи самоврядування, затверджували їхні 

постанови, давали свої директиви. Після затвердження постанов педрадою 

або адміністрацією установи вони ставали обов’язковими для всього 

колективу. На засіданнях зборів заслуховувалися звіти комісій, 

обмірковувалися плани трудової діяльності на подальший тиждень, 

вирішувалися проблеми життя й організації дитячого містечка [145, с. 63]. 

До органів самоврядування також належали: 

- Рада дитячого містечка; 

- планова комісія; 

- завідувач та центральний виконком дітей. 

До складу Ради дитячого містечка: 

- завідувач містечка (голова ради); 

- завідувач педагогічної частини (керівник методичної комісії дитячого 

містечка); 

- завідувач господарської частини; 

- завідувач медичної частини;  

- завідувач окремих комун; 

- представник ЛКСМ; 

- по одному представникові від шефів дитячого містечка; 

- президія центрального виконкому дітей; 

- один представник технічного персоналу [145]. 
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Наприклад, організація дитячого самоврядування в дитячому містечку 

Полтави проводилася через органи дитячого самоврядування, яке 

охоплювало господарську, санітарну й культурну частини. Дитвиконком 

містечка мав статистичні секції, які вели облік роботи в студіях і майстернях, 

у господарстві, санітарній частині тощо; адміністративна секція 

контролювала загальний порядок, установлений зборами дітей, надаючи 

допомогу черговому вихователю [27]. 

Органи дитячого самоврядування дитячого містечка висували перед 

собою такі завдання: 

- провадити виховну роботу в інтернатній установі (боротися з 

хуліганством, крадіжками, курінням цигарок, лайкою та іншими поганими 

звичками дітей); влаштовувати під керівництвом педколективу різноманітні 

розмови, вечори, збори тощо; 

- брати участь у господарській роботі установи, залучаючи дітей до 

сільськогосподарської роботи, догляду за худобою, та інших галузей 

господарства, роботи в майстернях; брати участь у придбанні та пошиву 

одягу та взуття, їх збереженні; 

- проводити санітарно-освітню роботу під керівництвом лікаря; 

- брати активну участь у проведенні культурної та клубної роботи та 

залучати дітей; 

- брати участь в організаційній роботі установи, накреслюючи плани 

поліпшення функціонування дитячого містечка, виробляючи плани та закони 

та втілюючи їх у життя [138]. 

Отже, кожен заклад інтернатного типу досліджуваного періоду (1917 – 

1945 рр.) був єдиним колективом дорослих та дітей. Внутрішня організація 

цих установ складалася з загальних зборів колективу дитячого закладу, 

Виконкому дітей та інших дитячих організацій, педагогічних та методичних 

комісій. 

В інтернатних закладах створювалися всі форми організації дітей (як 

тимчасові, так і постійні), що об’єднували дітей у корисній роботі, розвивали 
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їх суспільну ініціативу, сприяли їхньому навчанню та вихованню. Дитячі 

організації створювалися з ініціативи дітей, окремих вихователів і Ради 

дитячого будинку для вирішення різних задач, які висувалися дитячою 

самоорганізацією, поточними організаційно-господарськими потребами 

закладу та навчально-педагогічними планами.  

Усі викладачі інтернатного закладу на початку кожного триместру 

повинні були надати детальний план роботи зі своєю групою: класною, 

гуртковою, на відкритому повітрі тощо. План засновувався на чіткому обліку 

наявних матеріалів, навчальних посібників, природних, економічних та 

інших умов навколишнього середовища, які могли слугувати матеріалом для 

надання інтернатній установі сільськогосподарського чи індустріального 

спрямування. Представлений план підлягав обговоренню та затвердженню 

Шкільною Радою [147].  

Робота в гуртках, майстернях та на відкритому повітрі повинна була 

носити планомірний характер і погоджуватися з навчально-виховними 

планами Головного комітету соціального виховання дітей.  

У кінці триместру Шкільна Рада заслуховувала й обговорювала звіти 

викладачів про виконання планів роботи з дітьми та приймала необхідні 

заходи з усунення недоліків у роботі. Керівники груп і викладачі предметів 

організовували звіт виконаної дітьми роботи, який проводили у формі 

виставки дитячих робіт, спектаклів, доповідей дітей. 

Для нашого дослідження важливим є розуміння того, що виокремлені 

нами інтернатні заклади першої половини XX століття були передумовою 

виникнення на етапі пошуку шляхів поліпшення змісту соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів (1946–1956 рр.) шкіл-інтернатів. У такому 

сенсі вважаємо доцільним охарактеризувати особливості їхнього 

функціонування.  

З 1956 року пріоритетною формою утримання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, були школи-інтернати – навчально-

виховні заклади, що поєднували функції шкільного, сімейного та суспільного 
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виховання. Школи-інтернати працювали за навчальними планами масової 

середньої трудової або політехнічної школи та мали можливість не лише 

виконати навчальний план, дати учням глибокі знання, визначені програмою, 

а й поглибити їх у процесі організованої підготовки домашніх завдань і 

додаткових занять, систематичної гурткової роботи та суспільно-корисної 

праці.  

Важливою умовою роботи шкіл-інтернатів було створення відповідної 

навчально-матеріальної бази та правильне її використання. Кожна школа-

інтернат повинна була мати комплекс приміщень для проведення соціально-

виховної діяльності з дітьми: навчальний корпус, спальні, харчоблок, 

спортивне містечко, навчально-дослідну ділянку й підсобне господарство. 

З’ясовано, що особливістю функціонування шкіл-інтернатів четвертого 

етапу (1946–1956 рр.) була організація суспільно-корисної праці учнів. Це 

могла бути праця з самообслуговування, на навчально-дослідних ділянках, на 

шкільних тваринницьких фермах і на підсобному господарстві, допомога 

підшефному підприємству. Безпосередньо в школі-інтернаті учні привчалися 

тримати в чистоті й порядку свій одяг і взуття, прибирати спальню й класну 

кімнату, чергували в їдальні, виконували інші види робіт, пов’язаних із 

самообслуговуванням. У підсобному господарстві, на дослідних ділянках, у 

виробничих майстернях діти привчалися обробляти землю, доглядати за 

домашніми тваринами, ремонтували шкільні меблі, приміщення тощо [14].  

Для згуртування загальношкільного колективу вихованців у школах-

інтернатах створювалися первинні учнівські колективи, основними засобами 

згуртування яких були: 

- спільна робота в напрямку поліпшення якості навчальної роботи, 

умінь і навичок учнів; 

-організація суспільно-корисної праці в школі-інтернати та за його 

межами (допомога підприємствам, колгоспам у сільськогосподарській роботі, 

проведенні культурно-масової роботи тощо); 
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- проведення загальношкільних заходів (зборів, вечорів, ранків, 

екскурсій, походів, змагань і под.); 

- зустрічі вихованців окремих класів із передовиками промислового й 

сільськогосподарського виробництва; 

- шефство старших учнів і класів над молодшими; 

- гуртки, спортивні секції, учнівське самоврядування (органами 

дитячого самоврядування в класах були класкоми, а в школі-інтернаті – рада 

дитячого колективу) [14]. 

У тогочасній освітньо-виховній галузі існували такі види суспільно 

корисної праці учнів шкіл-інтернатів: 

- участь у благоустрої та озелененні вулиць (висаджування дерев і 

кущів, шефство над скверами й парками, діяльність „зелених патрулів” 

тощо); 

- шефство над історичними пам’ятками й братськими могилами 

(дотримання чистоти, саджання квітів на майданчиках біля пам’ятників); 

- тимурівська допомога окремим громадянам (хворим, пенсіонерам-

одинакам);  

- шефська допомога дошкільним дитячим закладам (озеленення й 

благоустрій майданчиків, ремонт і виготовлення іграшок, дитячих меблів); 

- культурне обслуговування населення (організація концертів, виступи 

з художньою самодіяльністю в клубах, у цехах заводів, поширення серед 

населення художньої, політичної, науково-популярної та технічної 

літератури); 

- допомога промисловим і будівельним підприємствам (озеленення 

заводських дворів, збирання металевого брухту); 

- участь у сільськогосподарських роботах у колгоспах і радгоспах 

(боротьба з бур’янами і шкідниками рослин, збирання овочів і фруктів) [14]. 

Суспільно корисна праця поступово стала потребою самих вихованців, 

які свідомо ставилися до необхідності працювати на загальну користь [95]. 

Добре було організовано працю учнів шкіл-інтернатів на етапі пошуку 
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шляхів поліпшення змісту соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів (1946-1956 рр.) у виробничих майстернях. Наприклад, у Хутській 

школі-інтернаті Закарпатської області хлопці в столярній майстерні 

виготовляли стільці, шафи, парти, дошки, письмові столи та інше 

обладнання. Дівчата у швацькій майстерні шили простирадла, напірники, 

фартушки, халати, сукні, верхній одяг тощо. Праця дітей у майстернях 

регламентувалася в часі. Вихованці працювали певні години в конкретні дні, 

завдяки чому створювалися умови рівномірного навантаження дітей різного 

віку, охоплення працею якнайбільшої кількості вихованців [14]. 

У школах-інтернатах, як і в інших закладах інтернатного типу 

досліджуваного періоду, учні працювали в сільському господарстві на базі 

свого підсобного. 

Зауважимо, що соціально-виховну діяльність шкіл-інтернатів 

четвертого етапу (1946-1956 рр.) було спрямовано на всебічне навчання й 

виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

забезпечення їх міцними теоретичними знаннями та вмінням застосовувати 

ці знання на практиці, виховання навичок самообслуговування й культури 

побуту, потреби в праці на загальну користь, підготовку високоморальної 

особистості. 

Отже, у процесі наукового пошуку нами було з’ясовано, що в першій 

половині XX ст. основними закладами соціального виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, були такі інтернатні установи: 

дитячий притулок, сирітський будинок, гуртожиток-притулок, дитячий 

будинок, дитяча трудова колонія, дитяче містечко та школа-інтернат. Кожен 

з цих закладів мав свої характерні риси і особливості функціонування. 

До особливостей функціонування закладів інтернатного типу на етапі 

співіснування державної та благодійної форм опіки над дітьми-сиротами 

(1900-1916 рр.) відносились: повне утримання сиріт обох статей; створення 

ремісничих майстерень, кулінарних шкіл, шкіл домознавства тощо; навчання 

основам грамоти, правилам гігієни; забезпечення патронату випускників 
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інтернатних установ (влаштування до навчальних закладів, на роботу, 

моральна й матеріальна підтримка). 

Наступному етапу (1917 – перша половина 30-х рр.) притаманне 

функціонування низки закладів інтернатного типу: 

- денні дитячі будинки для дітей, чиї батьки були не в змозі займатися 

їхнім вихованням, через роботу;  

- відкриті дитячі будинки на базі шкіл і дитячих садків, як допоміжні 

заклади соціального виховання для бездоглядних дітей перед їх 

улаштуванням до постійних дитячих будинків.  

- постійні дитячі будинки виховували дітей віком від 3 до 14 років, 

соціально-виховна діяльність спрямовувалася на підготовку дитини до 

професійної діяльності, тому при дитячих будинках створювалися сільські 

господарства й майстерні, де безпосередньо працювали самі діти. Дитяче 

самоврядування та зв’язані з ним організації (Дитяча рада; організації ЮП та 

ЛКСМ; організації, засновані на виробничому ґрунті; організації, пов’язані з 

самообслуговуванням дітей та врегулюванням життя інтернатної установи; 

організації, які були засновані на інтелектуальних та естетичних потребах 

тощо) були невід’ємною частиною функціонування дитячих будинків; 

- трудові колонії для неповнолітніх правопорушників, які відрізнялися 

суворою робочою дисципліною та самоврядуванням, та спрямовували 

соціально-виховну діяльність на соціалізацію та перевиховання 

безпритульних, тому її переважно було побудовано на виробничому 

принципі;  

- дитячі містечка, як заклади інтернатного типу для великої кількості 

дітей, що поєднували в собі функції школи, дитячого будинку, клубу, 

виробництва та мали широкі можливості планового трудового виховання й 

підготовки дітей до самостійного життя. Перевагою соціально-виховної 

діяльності дитячого містечка було те, що вихованець отримував більш 

закінчену підготовку до виробничої діяльності та здобував кваліфікацію в тій 

чи іншій майстерні та в сільському господарстві, а скінчивши дитяче 
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містечко, міг влаштуватися на роботу. Дитяче самоврядування тут 

організовувалося обиранням групових та загальномістечкового старостатів, а 

також комісій (господарської, санітарної, культурної та статистичної), кожна 

з яких виконувала відповідні функції. 

На етапі активізації й накопичення практичного досвіду соціально-

виховної діяльності інтернатних закладів (друга половини 30-х рр. – 1945 р.) 

основним закладом інтернатного типу був визнаний дитячий будинок, що 

мав всебічно охоплювати життя дитини й задовольняти всі її потреби. 

Навчання вихованців було організовано в загальноосвітній школі. 

Особливістю функціонування інтернатних установ на цьому етапі 

(друга половини 30-х рр. – 1945 р.) була діяльність дитячих організацій 

(дитяче самоврядування, організації ЮП та ЛКСМ), для закладів 

інтернатного типу було складено програму трудового навчання та 

виробничої практики вихованців. 

Четвертому етапу (1946-1956 рр.) притаманний пошук шляхів 

поліпшення змісту соціально-виховної діяльності інтернатних закладів. 

Пріоритетною формою утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування поступово стали школи-інтернати, які поєднували 

функції шкільного, сімейного та суспільного виховання та мали комплекс 

приміщень для проведення соціально-виховної діяльності з дітьми-сиротами.  

Особливістю функціонування шкіл-інтернатів була організація 

шефства старших учнів над молодшими та залучення вихованців до участі в 

різних видах суспільно корисної праці (участь у благоустрої та озелененні 

вулиць; шефство над історичними пам’ятками й братськими могилами; 

тимурівська допомога хворим, пенсіонерам-одинакам; шефська допомога 

дошкільним дитячим закладам; культурне обслуговування населення; 

допомога промисловим і будівельним підприємствам; участь у 

сільськогосподарських роботах у колгоспах і радгоспах). 
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Висновки до першого розділу 

 

Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел дозволяє 

зробити висновок про те, що існує велика кількість сучасних наукових 

досліджень щодо питань соціально-виховної діяльності інтернатних закладів, 

а саме: сутності соціальної педагогіки та становлення її як науки, розвитку 

вітчизняного соціального виховання, форм і методів опікування дітьми-

сиротами в історичній ретроспективі, змісту соціально-педагогічної 

діяльності сучасних інтернатних закладів.  

Аналізуючи теоретичні аспекти проблеми дослідження, доведено, що 

на процес становлення та розвитку соціально-виховної діяльності закладів 

інтернатного типу першої половини ХХ століття здійснювали вплив 

політичні, соціальні, економічні перетворення в державі, що позначилися на 

всіх ланках системи народної освіти України. Питання соціально-виховної 

діяльності в інтернатних закладах були не лише об’єктом пошуків науковців, 

а й розглядалися на державному рівні, про що свідчить низка документів 

досліджуваного періоду: „Декларація про соціальне виховання дітей” (1921 

р.); Декрет „Про боротьбу з дитячою безпритульністю” (від 11 квітня 1921 

р.); „Тимчасове  положення про дитяче містечко” (1921 р.); Постанова „Про 

ліквідацію дитячої безпритульності і бездоглядності” (1935 р.); Постанова 

„Про заходи боротьби з безпритульністю та бездоглядністю в Українській 

РСР” (1944 р.); Постанова „Про заходи щодо поліпшення роботи дитячих 

будинків і прийомників-розподільників в УРСР” (1947 р.).  

Аналіз архівних матеріалів та науково-педагогічної літератури 

дозволив виділити окремі етапи становлення і розвитку соціально-виховної 

діяльності закладів інтернатного типу в Україні (1900-1956 рр.), а саме: 

- 1900-1916 рр. – етап співіснування державної та благодійної форм 

опіки над дітьми-сиротами. У державній соціально-виховній системі діяли як 

державні опікунсько-виховні заклади, так і заклади, які утримувалися на 

благодійні кошти. Основними закладами соціального виховання дітей-сиріт 
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та дітей, позбавлених батьківського піклування, були такі інтернатні 

установи, як от: дитячі притулки, сирітські будинки, гуртожитки-притулки. 

До особливостей функціонування закладів інтернатного типу на першому 

етапі (1900-1916 рр.) відносились: повне утримання сиріт обох статей; 

навчання грамоти й основам гігієни; створення ремісничих майстерень, 

кулінарних шкіл, шкіл домознавства тощо; забезпечення патронату 

випускників інтернатних установ (влаштування до навчальних закладів, на 

роботу, моральна й матеріальна підтримка). 

- 1917- перша половина 30-х рр. – етап становлення інтернатних 

закладів та розробки змісту соціально-виховної діяльності. На тлі глибоких 

соціальних зрушень в Україні виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, переходить у компетенцію держави. За ініціативою 

уряду та згідно з „Декларацією про соціальне виховання дітей” від 1 липня 

1920 було організовано наступні інтерантні установи: дитячі будинки (денні 

– для дітей, чиї батьки були не в змозі займатися їхнім вихованням, через 

роботу; відкриті дитячі будинки на базі шкіл і дитячих садків, як допоміжні 

заклади соціального виховання для бездоглядних дітей перед їх 

улаштуванням до постійних дитячих будинків; постійні дитячі будинки для 

дітей віком від 3 до 14 років, соціально-виховна діяльність яких 

спрямовувалася на підготовку дитини до професійної діяльності); трудові 

колонії для неповнолітніх правопорушників; дитячі містечка, як заклади 

інтернатного типу для великої кількості дітей, що поєднували в собі функції 

школи, дитячого будинку, клубу, виробництва та мали широкі можливості 

планового трудового виховання й підготовки дітей до самостійного життя.  

Особливостями функціонування вищезазначених інтернатних закладів 

були: виробниче спрямування; направленість на підготовку дитини до 

професійної діяльності; чітка система дитячого самоврядування та 

пов’язаних із ним організацій; налагодження взаємозв’язку інтернатного 

закладу з наколишнім життям. 
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- друга половина 30-х рр. – 1945 р. – етап активізації й накопичення 

практичного досвіду соціально-виховної діяльності інтернатних закладів. 

Провідною формою державної опіки над дітьми-сиротами стали дитячі 

будинки, які закріплювалися за колгоспами та підприємствами, навчання 

вихованців було організовано в загальноосвітній школі. Для інтернатних 

закладів було складено програму трудового навчання та виробничої практики 

вихованців. 

- 1946-1956 рр. – етап пошуку покращення змісту соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів. Пріоритетною формою утримання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування поступово стали 

школи-інтернати, які поєднували функції шкільного, сімейного та 

суспільного виховання та мали комплекс приміщень для проведення 

соціально-виховної діяльності з дітьми-сиротами. Особливостями 

функціонування шкіл-інтернатів на четвертому етапі (1946-1956 рр.) були 

організація шефства старших учнів над молодшими та залучення вихованців 

до участі в різних видах суспільно корисної праці  

Основні висновки й матеріали I розділу відображено в публікаціях 

автора [151; 153; 155; 157]. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛ-

ІНТЕРНАТІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Характеристика змісту соціально-виховної діяльності 

інтернатних закладів у першій половині ХХ століття 

 

Проблема нашого дослідження вимагає від нас характеристики 

соціально-виховної діяльності інтернатних установ першої половини XX 

століття. У такому сенсі, насамперед, необхідно визначитися із дефініцією 

поняття соціально-виховної діяльності на основі співвідношення визначень 

соціального виховання, соціально-виховного середовища та соціально-

педагогічної діяльності.  

Так, І. Липський розглядає поняття „соціальне виховання” як „розвиток 

людини в спеціально створених виховних організаціях у процесі 

планомірного створення умов для її відносно цілеспрямованого розвитку та 

духовно-ціннісного орієнтування, як багаторівневий процес засвоєння знань, 

норм поведінки, відносин у суспільстві, у результаті якого особистість є 

повноправним членом суспільства” [45, с.91]. О. Безпалько визначає 

соціальне виховання як створення в суспільстві умов та заходів, спрямованих 

на оволодіння і засвоєння підростаючим поколінням загальнолюдських і 

спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування в нього 

соціально-позитивних ціннісних орієнтацій[10].  

Соціальне виховання, за визначенням групи авторів навчального 

посібника „Соціальна педагогіка / соціальна робота”, — це система 

соціально-педагогічних, культурних, сімейно-побутових та інших заходів, 

спрямованих на оволодіння та засвоєння дітьми і молоддю загальнолюдських 

і спеціальних знань, соціальною досвіду з метою формування у них сталих 

ціннісних орієнтацій та адекватної соціальне спрямованої поведінки [83]. 
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Оскільки соціальне виховання є цілеспрямованим, то і взаємодія в 

процесі його здійснення має бути цілеспрямованою, а клієнт у такій взаємодії 

виступає не тільки як об’єкт впливу, але і як активний суб’єкт [166]. 

Соціально-виховне середовище визначають як сукупність умов 

життєдіяльності особистості, що цілеспрямовано впливають на її свідомість і 

поведінку з метою формування певних якостей, переконань, духовно-

ціннісних орієнтацій і потреб (Ж. Петрочко) [45, с.101]; як сукупність 

соціальних чи соціально-природних умов, обставин і ситуацій, що впливають 

на формування свідомості та поведінки дітей і молоді й зумовлюють 

здійснення відповідної діяльності соціальних служб [83]. 

Соціально-педагогічну діяльність визначається як різновид діяльності, 

яка здійснюється в певній соціальній інституції та яка спрямована на точно 

визначений об’єкт впливу. Це поняття О. Безпалько розкриває як професійну 

діяльність, що „спрямована на реалізацію завдань соціального виховання, 

створення сприятливих умов соціалізації, всебічного розвитку особистості, 

задоволення її соціокультурних потреб або відновлення соціально схвалених 

способів життєдіяльності” [45, с.185].  

Соціально-педагогічну діяльність С. Харченко розглядає як соціально-

педагогічну технологію – сукупність прийомів і методів, що застосовуються 

соціальними службами, окремими установами й соціальними педагогами в 

процесі взаємодії з клієнтами для забезпечення ефективності соціалізації 

підростаючого покоління [180]. 

Згідно із названими вище дефініціями, соціально-виховна діяльність – 

це професійна діяльність, яка спрямована на реалізацію завдань соціального 

виховання, створення сприятливих соціокультурних умов соціалізації 

особистості через її включення в систему життєдіяльності різноманітних 

організацій у певному соціально-виховному середовищі. 

У контексті нашого дослідження ми будемо розглядати соціально-

виховну діяльність як професійну, метою якої є соціалізація дітей-сиріт та 
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дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах соціальних інститутів 

виховання, а саме – інтернатних закладів. 

На етапі співіснування державної та благодійної форм опіки дітьми-

сиротами (1900–1916 рр.) існували різні типи закладів інтернатного типу: 

сирітські будинки, притулки, гуртожитки-притулки, виховні будинки та ін. 

Усі вони були підпорядковані не Міністерству освіти, а Міністерству 

соціального забезпечення. Таке підпорядкування позначалося на характері 

роботи цих установ, основним завданням яких був догляд за дітьми-

сиротами, надання їм матеріальної допомоги, необхідної для життя й 

фізичного розвитку. 

На початку ХХ століття поширення набуває практика навчання 

вихованців притулків у міських школах. Проте реальність виявила „повну 

непристосованість цих дітей до праці й до навчання, хоча причини такої 

непристосованості ніхто пояснити не міг” [110, с. 73].  

Оскільки ж кількість притулків й утримуваних у них дітей мала яскраво 

виражену тенденцію до зростання, а саме їх існування (незважаючи на 

недоліки) усе ж деякою мірою вирішувало проблему „заміни сім’ї” для 

значної кількості безпритульних дітей, питання щодо їхнього навчання в 

міській школі не лише не знімалося з порядку денного, а й вимагало 

уважного вивчення. Саме цьому присвячено статтю З. Масловської 

„Приютские дети в городских школах”, надруковану в журналі „Русская 

школа” за 1913 р. [110]. 

Аналізуючи життєдіяльність притулку щодо підготовки дітей до 

життєдіяльності в суспільстві, до відносин з іншими людьми, З. Масловська 

змушена визнати, до запроваджений у цих закладах режим призводить 

швидше до відокремлення дітей від справжнього життя, а єдиним способом, 

спроможним подолати цю відокремленість, постає школа.  

Проведене З. Масловською вивчення цього питання засвідчило, що 

основними причинами, які заважали дітям із притулків адаптуватися в 

шкільному мікросередовищі, були: 
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- переконаність дітей (унаслідок негативного ставлення до них через 

погане навчання) у несприйнятті їх учителем; 

- відчуття відокремості від звичайних дітей, які живуть „на свободі”, 

адже перебування в притулку переводить дитину в статус „державної 

власності”; 

- ставлення до цих дітей із боку звичайних школярів ґрунтується, 

переважно, на усвідомленні своєї „вищості” [110]. 

Важливе місце в реалізації діяльності дитячих притулків і сирітських 

будинків належало навчанню й вихованню. Всі діти одержували початкову 

освіту в обсязі, який отримували учні нижчих чи вищих початкових училищ, 

гімназій тощо. Важливе місце в реалізації діяльності дитячих притулків і 

сирітських будинків належало навчанню й вихованню. Всі діти одержували 

початкову освіту в обсязі, який отримували учні нижчих чи вищих 

початкових училищ, гімназій тощо.  

Вирішення проблеми соціально-трудового характеру, формування у 

вихованців притулків і сирітських будинків побутових умінь і навичок, 

відповідальності, працьовитості, здійснювалося шляхом залучення дітей до 

різних видів домашніх справ. У дитячих притулках і сирітських будинках 

функціонували школи домознавства й кулінарного мистецтва; дівчат навчали 

догляду за малюками й виконання різних домашніх обов’язків. 

Важливе значення для інтелектуального, соціально-економічного 

розвитку вихованців, формування у них навичок міжособистісної взаємодії 

мали цільові екскурсії та прогулянки. У деяких інтернатних закладах дітей 

навчали гри на музичних інструментах, створювали церковні хори, залучали 

вихованців до проведення служби в церкві [54]. 

Отже, соціально-виховна діяльність інтернатних закладів 

досліджуваного періоду (1900-1917 рр.) була спрямована на створення 

необхідних для нормального розвитку дітей санітарно-гігієнічних умов та 

реалізовувалася за такими основними напрямами: створення умов для 

життєдіяльності та зміцнення здоров’я дітей, їхнього фізичного розвитку; 
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підготовка до різних видів професійної діяльності й ведення домашнього 

господарства (формування вмінь і навичок з різних видів ремесел, 

сільськогосподарської праці, домознавства, орієнтація на професійно-

статусне становище в суспільстві); релігійно-моральне виховання 

(прилучення до релігійно-моральних норм і правил міжособистісної 

взаємодії, усвідомлення позитивних і негативних якостей).  

Проте належна реалізація означених напрямів ускладнювалася 

наявністю значної кількості негативних чинників. До основних з-поміж них 

належали: сувора регламентація життєдіяльності вихованців, яка 

здійснювалася за дзвінком і усталеним розкладом режиму дня; отримання 

всього необхідного вже в готовому вигляді; одноманітність життя в 

притулку; постійне перебування в колективі. Такий стан, як наголошували 

найбільш прогресивні діячі опікунської галузі, нівелював душу дитини, 

особливо у великих інтернатах, де „стадні початки іноді жорстко 

придушують особистість дитини” [175, с. 39]. 

Отже, на цьому етапі суспільного розвитку поряд із суто матеріальними 

питаннями увага до виховання в притулках дітей-сиріт та дітей, які 

залишилися без батьківського піклування, набуває більш цілеспрямованого 

характеру, що позитивно позначається на соціальній адаптації їхніх 

вихованців. 

Імперіалістична війна, а потім громадянська призвели ці заклади до 

цілковитого занепаду. Через відсутність матеріальних засобів частину з них 

було закрито. 

У важких умовах опинилися інтернатні установи й у перші 

пореволюційні роки. Потрібні були термінові заходи, щоб виправити таке 

становище інтернатних закладів. Період Жовтневої революції утвердив єдину 

ідеологічну систему в суспільстві, яка ґрунтувалася на основі марксистсько-

ленінського світогляду. У перші роки становлення радянської влади провідні 

ідеологи-педагоги повністю заперечували сімейне виховання, мотивуючи це 
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тим, що дитина не зможе набути необхідних колективних навичок, щоб стати 

повноцінним членом суспільства. 

Важливим чинником розвитку установ соціального виховання на етапі 

становлення інтернатних закладів та розробки змісту соціально-виховної 

діяльності (1917 – перша половина 30-х рр.) стає суспільно-педагогічний рух. 

Відомі педагоги й громадські діячі того часу розробляють ідею про 

громадський характер виховання, досліджують теоретичні аспекти діяльності 

виховних і сирітських будинків, дитячих притулків. 

Саме тоді над цими проблемами працювало багато визначних 

українських педагогів – А. Гринько, І. Огієнко, С. Русова, І. Стешенко, 

Я. Чепіга та інші. 

Провідні українські діячі народної просвіти й педагоги того часу 

недооцінювали роль сім’ї як чинника соціалізації дитини. Так, нарком освіти 

України з 1920 до 1922 року Г. Гринько (1890-1938) дав у цілому негативну 

оцінку виховним можливостям сім’ї. Індивідуалістична сім’я, вважав він, – 

опора дитини в буржуазному суспільстві. Випадіння з неї призводило до 

горя, означало кінець навчання й дуже часто загибель. Розпорошений між 

замкненими індивідуалістичними сім’ями й школами дитячий світ, який не 

має прямих і міцних відносин із державою й відображає в своїй долі всю 

несталість особистих стосунків у сім’ї, усю нестійкість і випадковість 

зв’язків у школі й усю найглибшу анархію й коливання буржуазного 

суспільства – „ось система, яку створила буржуазна епоха і яку вона міцно 

закріпила в педагогічній теорії, розписаній усіма фарбами науки й 

філософії”. Ця система, на думку Г. Гринька, з особливою силою вдарила по 

дітях робочого класу, сім’ї яких піддавалася руйнівній дії капіталістичної 

експлуатації. Як наслідок, сім’я не тільки слабне економічно, але й „гасне як 

джерело виховних впливів” [35, с. 288]. 

Ґрунтуючи свої переконання на таких міркуваннях, Г. Гринько зробив 

висновок: в умовах, коли сім’я не здатна виконувати економічну й виховну 
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функції, створення системи соціального виховання стає просто неминучим 

[35]. 

Приблизно такі ж думки висловлювали й інші українські фахівці. 

Відомий діяч освіти, педагог, теоретик 20-х років О. Попов (1890-1958) 

вважав, що соціальне виховання дитини – це давня мрія багатьох поколінь 

педагогів, яка може нарешті здійснитися. Доля тієї особливої істоти, яка 

зветься дитиною, на його думку, мусить турбувати не лише батьків, не тільки 

сім’ю, а й усе організоване суспільство. Виховання дитини повинно 

проводитися не лише у формі „школи”, яка знає дитину впродовж 4-5 годин 

на добу, відсилаючи її після навчання „додому”, „у сім’ю”. Із розпадом сім’ї, 

в умовах, коли сотні тисяч пролетарських дітей опинилися без засобів до 

життя, бо вже немає в їхніх батьків змоги самим дати дитині все потрібне,  

„ці „сімейні” функції мусить взяти на себе весь „соціяльний організм”, 

утворюючи таким чином нову соціяльну функцію – соціяльне виховання” 

[136, с. 237]. 

Відомий педагог Я. Мамонтів (1888-1940) також звертав увагу на те, 

„що і родина, і школа, і всі інші фактори забезпечення і виховання дітей 

руйнуються самим ходом історичних подій і не в силі виконувати ні своїх 

моральних, ні матеріяльних обов’язків перед дитиною” [106, с. 254]. Як 

наслідок, право виховувати дітей повністю переходить до держави.  

У червні 1921 р. Наркомос України опублікував інструкцію під назвою 

„Система соціального виховання дітей УРСР”, обов’язкову для виконаня 

всіма органами народної освіти на місцях [163]. 

Основною метою соціального виховання, говорилося в інструкції, є 

„виховання нової людини, людини комуніста, що почуває себе всією істотою 

зв’язаною з трудовим комуністичним суспільством”. Щоб досягти цієї мети, 

треба „забезпечити дитину всім необхідним для її життя і розвитку, треба 

правильно й досить широко поставити громадське виховання дитини” 

розвиток її колективістичних нахилів та звичок, виховання її для суспільства. 
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Дітей, які не мають батьків, і тих, „котрим існуюча сім`я не в силі дати 

всього, що належить дитині по праву”, мусить взяти на виховання „нова 

сім`я, новий соціальний організм – робітничо-селянська держава”. Тому 

соціальне виховання стає вихованням не тільки „для суспільства, а й силою 

суспільства” [163]. 

В Інструкції наголошувалося, що соціальне виховання дітей буде 

дійсно соціальним лише тоді, коли воно організовуватиметься всім трудовим 

суспільством, коли й матеріальне забезпечення дитини, і громадсько-

педагогічний бік справи візьмуть на себе не лише всі відповідні радянські 

органи, але й усі робітничо-селянські організації: профспілки, комнезами, 

кооперативи, а особливо жінвідділи і комсомол. 

Питання соціально-виховної діяльності в закладах інтернатного типу 

викликали багато суперечок. Вважалося, що основним завданням 

інтернатних установ була організація колективного життя дітей, їхня 

підготовка до професійної освіти. Як зазначав І. Автухов, „дитина готується 

жити в суспільстві, працювати колективно – тому, в основі її життя повинно 

бути колективне начало, суспільна праця, суспільне солідарне життя” [3]. 

І. Автухов вважав, що „дитячий будинок, добре поставлений по 

відношенню до наукових знань, по відношенню до мистецтва – дає дітям 

більше, ніж звичайна середня сім`я. Дитячий будинок дає більше 

можливостей по відношенню до розвитку соціальних навичок, аніж вузьке 

коло сім`ї, що породжує егоїстів” [3]. Дитячий будинок, на його думку, „дає 

більше підстав для переживань, для всебічного розвитку душі, ніж проста 

сім`я; тут елементи науки, техніки, мистецтва та соціальних взаємовідносин 

представлені повніше” [3]. 

Н. Крупська вказувала, що дитячий будинок має бути зразковим 

закладом суспільного виховання, де педагоги й вихованці становлять єдиний 

і згуртований колектив. Дітям треба забезпечити можливість всебічного 

фізичного розвитку, дати їм серйозний запас знань, уміння застосовувати їх у 
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житті й працювати. Діти, що перебувають у дитячих будинках, повинні всі 

навчатися в школі і, переважно, закінчувати семирічку. 

Здійснити все це можна було за умови, що дитячі будинки мали б 

відповідну матеріальну базу, систематично забезпечувалися всім необхідним 

для життя, навчання й виховання дітей, коли б у цих закладах працювали 

досвідчені педагоги. Це в перші роки Радянської влади, під час голоду й 

розрухи, було неможливо. Зокрема, дуже важко було підібрати вчителів на 

посади вихователів у дитячі будинки. Тому „доводилось брати тих, –- 

зазначала  Н. Крупська, – хто хотів йти на цю роботу. А це часто були люди, 

які пішли із-зі пайка, із-за квартири, і які не мали підходу до дітей” [92]. 

Інтернатні заклади свою діяльність спрямовували на розв’язання 

основних завдань соціального виховання, зазначених у „Декларації”. Про це 

свідчать публікації на сторінках періодичних видань того часу, а саме: 

„Радянська освіта”, „Шлях освіти”, „Радянська школа” та ін. Їх автори 

(В. Дюшен, В. Еланський, М. Задериголова, О. Зіньковський та ін.) 

зазначають, що в умовах закладу інтернатного типу вирішувалися такі 

завдання: 

1) виховання фізично й духовно „здорових” та сильних громадян своєї 

країни; 

2) практичне й теоретичне ознайомлення дітей із процесами та 

знаряддями праці; 

3) повідомлення дітям, відповідно до їх віку, певного обсягу 

загальноосвітніх і технічних знань [43; 44; 48; 49; 70]. 

Ці завдання розв’язувалися за допомогою розвитку дитячого 

самоврядування, дитячої праці, налагодження взаємозв’язку дитячого 

будинку з навколишнім життям. При цьому діти мали змогу засвоювати як 

загальноосвітні, так і технічні знання, які в майбутньому вони могли б 

застосувати в житті. 
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Виховання дітей у дитячих закладах інтернатного типу мало на меті 

виховання громадян УРСР, „проникнутих свідомістю своєї солідарності з 

трудящими масами СРСР і всього світу” [147]. 

Основними засобами вирішення виховних задач інтернатних установ 

були: 

- самоорганізація дітей, їхня участь у будівництві свого дитячого 

життя; 

- дитяча праця, що сприяла розвитку трудової дисципліни, колективних 

навичок і долучала вихованців до організованої праці та виробництва 

дорослого населення, яке їх оточує; 

- повідомлення дітям в об’ємі відповідному їх віку, загальноосвітніх і 

технічних знань у цілях підготовки їх до практичної діяльності; 

Робота дитячих закладів спиралася на навколишню виробничу 

діяльність. У відповідності до цього навчально-виховний план кожної 

інтернатної установи будувався на основі тісного зв’язку з виробництвом 

[147]. 

Основною та необхідною передумовою педагогічного процесу повинно 

бути здоров’я, нормальний фізичний стан та розвиток дитини. Ставлячи за 

мету оздоровлення дитинства, гігієнічне виховання інтернатних закладів 

зводилося до такого: 

1) сприяти фізичному розвитку дітей, створюючи здорові умови життя; 

2)зміцнювати та загартовувати дітей для боротьби з різними 

шкідливими чинниками навколишнього середовища; 

3)регулювати й раціоналізувати життєдіяльність дітей на основі даних 

фізіології; 

4) виховувати в дітях гігієнічні навички; 

5) давати дітям певний запас знань із гігієни та санітарії й розвивати 

активність у відношенні до задач організації здорового побуту [147]. 

Усю діяльність вихованців інтернатного закладу, фіксовану системою 

соціального виховання, повинно було вкладено в певні межі робочого дня, не 
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завдаючи шкоди дитячому здоров’ю. Одним із основних питань гігієнічного 

виховання в інтернатних установах було встановлення режиму (додаток Д). 

Значне місце в соціально-виховному процесі дитячих будинків 

належало трудовій діяльності. Про це свідчить пункт № 15 Тимчасового 

положення про дитячі установи соціального виховання УСРР, 

опублікованого в „Пораднику із соціального виховання” за 1925 рік [137]. 

„Молоде покоління, – за словами В. Зеньковського, – повинно увійти в 

нове життя підготовленим до тієї широкої та відповідальної роботи, яка на 

нього буде покладена” [69]. Для організації трудової діяльності в 

розпорядження інтернатних закладів надавалася земля, господарський 

реманент, обладнання для майстерень, що, за умови умілого використання та 

організації праці, вело до покращення матеріальної бази самого дитячого 

закладу та забезпечення вихованців найбільш необхідним (пункт 14-19) 

[137]. Це сприяло формуванню соціальних рис особистості, її певного 

статусу та набуттю дитиною конкретного соціального досвіду через 

предметно-перетворювальну діяльність. Тому основною метою соціального 

виховання в інтернатному закладі визначалося формування нової гармонійно 

розвиненої людини, що відчуває зв'язок із трудовим суспільством, яка вміє 

жити й працювати в колективі. 

В. Зеньковський у книзі „Соціальне виховання, його задачі та шляхи” 

(1918 р.) зазначав: „Розвиток соціальних почуттів у трудовому 

співробітництві, натхнення ідеалами соціальної солідарності, широке 

задоволення запитів дітей – все це може не тільки успішно боротися з 

отруйним впливом часу, але може підготувати їх до того, щоб стати гідними 

учасниками нового життя” [69]. 

Олексіїво-Орловський дитячий будинок Донецької губернії мав 

столярну та слюсарну майстерні, посівну площу. Вихованці тут 

ознайомлювалися з основами тваринництва (вівчарство, бджільництво та ін.), 

щоб кожен, хто вийде з дитячого будинку, „міг бути знайомим з будь-якою 

галуззю” [201]. 
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У роки бурхливого розвитку мережі закладів соціального виховання, 

крім окремих дитячих будинків, в Україні створювалися дитячі містечка. Усе 

його населення „являло собою єдиний колектив” [147].  

Важливим чинником соціалізації дітей та учнівської молоді в умовах 

дитмістечка виступало дитяче самоврядування, яке сприяло не лише 

впорядкуванню життєдіяльності дитячого містечка, а й систематизації 

набуття та відтворення дітьми соціального досвіду. Наприклад, Рада 

дитячого містечка як орган самоврядування намагалася пробудити в 

колективі інтерес до життєдіяльності, бажання активно взаємодіяти з 

товаришами в дитячому містечку. Це розширювало світогляд вихованців, 

формувало якості громадянина. Соціальний досвід набувався в трудовій 

діяльності. 

Аналіз „Тимчасового положення про дитячі установи соціального 

виховання УРСР”, „Положення про дитмістечка” та періодичних видань 

(„Радянська освіта”, „Шлях освіти”, „ВУШ”) [ 27; 28; 31; 32; 43; 44; 108; 109 

та ін.], наукової літератури свідчить, що обов’язковою умовою 

функціонування дитячих містечок була наявність у них майстерень 

(столярно-токарні, слюсарні, керамічні, кравецькі, чобіткові, швейні) та 

сільськогосподарських колективів, у яких працювали діти, починаючи з     

13-річного віку. 

Наприклад, дитмістечко ім. Леніна (м. Київ, 1923 р.) мало власну 

типографію, яка працювала на замовлення за принципом держрозрахунку та 

самоокупності, що давало певний прибуток. Працювали в ній підлітки до 15 

років. Завідувач дитмістечка зазначав, що „вихованню необхідно дати зовсім 

нове спрямування: потрібно переконати, дати зрозуміти кожному вихованцю, 

що ставка тепер на працюючого. А досягнути цього можна тільки через 

госпрозрахунок: хто більше працює, той більше споживає” [107].  

Дитяче містечко в Полтаві мало навчальні майстерні: столярну, 

слюсарну, кравецьку, оправну й шевську. Проте вони не мали змоги 
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забезпечувати обслуговування потреб дітей дитячого містечка, будучи 

занадто малими [27]. 

Організація життєдіяльності дітей у дитячих містечках давала 

вихованцям можливість сформувати реальні уявлення про суспільство та 

його вимоги до своїх членів. При цьому в дітей формувалися „соціально 

правильні” погляди, вони набували елементарних соціальних знань, умінь та 

навичок майбутньої професії. Діти повинні були усвідомити істину: хто не 

працює, той не може забезпечити себе елементарним, навіть їжею. Усе це 

виховувало дисциплінованість, бережливість, бо за кожен крок діти 

відповідали матеріально. 

Під час роботи в майстернях у дітей формувалися навички 

„дисциплінованості у процесі колективної праці” та засвоювалися „фабричні 

тенденції поділу праці”. В інтернатних закладах існував поділ майстерень на 

навчальні (столярна, швейна і палітурна) та виробничі (чоботарня, слюсарна 

та керамічна). Наприклад у дитмістечку ім. Леніна в м. Києві кожна шкільна 

група повинна була впродовж року пропрацювати один триместр у 

керамічній майстерні й два триместри – у слюсарній, наступного року одне 

півріччя – у слюсарній, друге – у столярній майстернях. Діти не повинні були 

спеціалізуватися на роботі цих майстерень, але в основу такої роботи 

покладалося послідовне засвоєння елементарних трудових і технічних 

прийомів. Діти набували життєво необхідного практичного досвіду, який 

виступає компонентом соціального досвіду людини в процесі її соціалізації 

[190]. 

Заслуговує на увагу той факт, що в інтернатних закладах соціально-

виховний процес носив статево-рольовий характер, що означало 

цілеспрямоване створення умов для розвитку особистості дитини з 

урахуванням та використанням можливостей кожної статево-рольової групи 

та її соціально-психологічних особливостей. Наприклад, дівчатам відводився 

час для роботи у швацькій майстерні, а для хлопців у цей час передбачалася 

праця в слюсарній майстерні [107]. Поряд із цим хлопці повинні були 
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ознайомлюватися з особливостями жіночої праці, а дівчата – з 

особливостями чоловічої. 

Також зазначимо, що інтернатні заклади мали свої сади, городи, лугові 

землі тощо. Необхідність їх існування при дитячих установах соціального 

виховання диктувалася не лише педагогічними, але й економічними 

міркуваннями: відсутністю постійного бюджету та загрозою зимового 

голоду. До керівництва роботою дітей залучали агрономів, які не лише 

направляли цей процес, але й проводили для старших дітей семінари з 

агрономії. Такі взаємозв’язки вихованців із дорослими фахівцями надавали 

навчально-виховному процесу цілеспрямованого характеру й сприяли 

набуттю практичних умінь та навичок діяльності, формували свідоме 

ставлення дітей до своєї праці, себе, інших суб’єктів навчально-виховного 

процесу. 

Наприклад, дитмістечко імені Леніна мало у своєму розпорядженні сад, 

город, лугові землі, конюшню, свинарник. Роботою дітей на городі керувала 

центральна господарча комісія дитмістечка. Ця діяльність виправдала себе не 

лише як організаційно-виховна база для старших дітей, але й у 

матеріальному відношенні: на зиму дитмістечко отримало 28000 пудів різних 

овочів [107, с. 92]. Пізніше до цієї роботи залучили спеціаліста-агронома, 

який керував роботою на городі, проводив семінари з агрономії. Така 

співпраця забезпечувала зв'язок з навколишнім середовищем, що було 

необхідною умовою соціалізації особистості в навчально-виховному процесі. 

Проте самої організації було недостатньо для здійснення соціалізації 

особистості. Потрібно було створити умови для позитивно-мотиваційної 

діяльності дітей та учнівської молоді, сформувати в них уміння аналізувати 

свої вчинки, співпрацювати, приймати спільні рішення в колективі, 

здійснювати реальну суспільну діяльність і розвивати необхідні для неї 

соціальні навички та вміння. Тому необхідною умовою функціонування 

дитмістечок була систематична допомога всіх соціально-виховних інститутів 
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соціалізації, зміст соціально-педагогічної діяльності яких спрямовувався на 

оптимізацію процесу соціалізації, вироблення механізму їх взаємодії. 

Поряд із позитивним формувався й негативний досвід організації 

соціально-виховної діяльності у дитячих містечках. Зокрема, спостерігалося: 

- породження „паразитизму”: діти, здебільшого, не продукували ніяких 

матеріальних цінностей, а лише їх споживали; 

- „шматування” навчально-виховного процесу поміж школою, клубом, 

майстернею. Це виявилося в непогоджених впливах на об’єкт виховання 

(особистість), вони взаємно знищувалися чи дуже часто давали негативну 

вислідну реакцію; 

- неправильне розміщення дітей у колективах. Часто можна було 

спостерігати лише „механічне зібрання” дітей без урахування їхніх інтересів, 

вікових та індивідуальних особливостей [50]. 

Доцільно звернути увагу на те, що соціально-виховний процес у 

дитячих містечках носив неоднозначний характер, бо, з одного боку, сприяв 

формуванню почуття відданості відносно свого суспільства, а з іншого – 

відбувалося нехтування особистісними інтересами, тобто стверджувався 

пріоритет суспільства (колективу) у процесі соціалізації. 

Дитячі будинки, містечка та інші заклади інтернатного типу в перші 

роки Радянської влади основну свою увагу приділяли питанням організації й 

виховання дитячих колективів, трудовому вихованню, менше звертаючи 

увагу на навчання дітей. Згодом, коли мережа загальноосвітніх шкіл зросла, 

відпала потреба мати окремі школи безпосередньо в межах інтернатних 

закладів. Після цього робота з вихованцями тут зводилася до організації 

підготовки домашніх завдань, трудового виховання та проведення різних 

культурно-масових заходів у вільний від занять у школі час. Усе інше, що 

стосувалося навчання й виховання, було прерогативою школи, відвідуваної 

вихованцями інтернатного закладу. Треба було лише забезпечити єдність і 

узгодженість у роботі обох педагогічних колективів, що, переважно, і 

досягалося різними шляхами. 
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Отже, до змісту соціально-виховної діяльності інтернатних закладів 

досліджуваного періоду (1917 – перша половина 30-х рр.) належали наступні 

напрями: розумове виховання (організація підготовки домашніх завдань, 

проведення різних культурно-масових заходів у вільний від занять у школі 

час); трудове виховання (у вигляді самообслуговування, суспільно корисної 

праці у виробничих майстернях і підсобних господарствах, а також у 

колгоспах і радгоспах у літній період); профорієнтаційна робота 

(забезпечення вихованців певною професією та певними трудовими 

навичками, їхнє працевлаштування після випуску з інтернатного закладу чи 

влаштування до навчального закладу). 

Наступному етапу розвитку соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів (друга половина 30-х рр. – 1945 р.) було притаманне ідейно-

політичне та патріотичне виховання (шефські зв’язки колективів інтернатних 

закладів з колективами підприємств, колгоспів, представниками різних сфер 

суспільства); статеве виховання (урахування соціально-психологічних 

особливостей кожної статево-рольової групи); трудове виховання 

(здійснювалося на основі програми трудового навчання та виробничої 

практики вихованців). 

Організація великої кількості інтернатних установ на етапі пошуку 

шляхів поліпшення змісту соціально-виховної діяльності закладів 

інтернатного типу (1946-1956 рр.) вимагала від органів влади й освіти 

значної уваги до створення в цих закладах відповідної побутової та 

навчально-виховної бази. На виконання рішень партії та уряду промисловість 

постачала спеціально для дитячих будинків меблі й обладнання, одяг і 

взуття, посуд та інші речі, потрібні для створення дітям нормальних умов 

життя, успішного навчання й виховання [14]. 

Для здійснення організаційного та методичного керівництва 

інтернатними закладами після війни відновили свою роботу Центральний 

методичний кабінет і обласні методкабінети інтернатних установ, а в 1948 р. 

запроваджено посади методистів дитячих будинків  при обласних інститутах 
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удосконалення вчителів. Спільно з Міністерством освіти УРСР вони вжили 

заходи щодо створення належних побутових умов для вихованців закладів 

інтернатного типу та допомогли організувати соціально-виховну роботу з 

ними. У 1946 р. підготовлено й видано збірник розпорядчих матеріалів „На 

допомогу працівникам дитячих будинків”, а в 1948-1952 рр. - п’ять збірників 

інструктивних і методичних матеріалів та статей із досвіду роботи цих 

закладів. 

Створювалися дитячі будинки різного типу: дошкільні, шкільні та 

змішані. На початку 1949 / 1950 навчального року в республіці існувало 710 

дитячих будинків, із них дошкільних – 466, шкільних – 80, змішаних – 164 

[61]. 

Основним завданням дошкільних дитячих будинків, де виховувалися 

діти віком від 3 до 7 років, було зберегти їхнє життя і здоров’я та забезпечити 

виховання й всебічних розвиток. У шкільних дитячих будинках виховувалися 

діти від 7 до 15 років. Згідно з положенням про ці заклади, на них 

покладалися такі основні завдання: 

- забезпечити життя та здоров’я дітей, пильний догляд, нормальне 

харчування, одяг і культурно-побутові умови, необхідні для того, щоб діти 

були фізично здоровими й почували себе в дитячому будинку, ніби в рідній 

сім`ї; 

- забезпечити навчання всіх дітей у школі та виховати з них 

культурних, вольових, дисциплінованих і чесних людей, безмежно відданих 

своїй Батьківщині й Комуністичній партії; 

- виховати в дітей любов і соціалістичне ставлення до праці й 

прищепити їм трудові навички, щоб підготувати до оволодіння професією; 

- виховати в дітей організованість і вміння жити в колективі, привчити 

їх ставитися з повагою до старших і товаришів; 

- допомогти вихованцям обрати професію й забезпечити влаштування 

їх після випуску з дитячого будинку до навчального закладу чи на роботу. 
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У дитячих будинках створювалася відповідна навчально-матеріальна 

база – майстерні, підсобні господарства тощо. Власних шкіл тут не було, 

тому діти відвідували масову школу, розташовану поблизу. 

Дитячі будинки змішаного типу призначалися для дітей різного віку з 

однієї сім`ї, які залишились без батьків. Тому в таких інтернатних закладах 

передбачалося також збереження та всебічний розвиток в умовах дружнього 

дитячого колективу родинних стосунків та прихильності між дітьми – 

членами однієї родини. В Україні в 1950 р. у 164 змішаних дитячих будинках 

виховувалося 26639 дітей [62]. 

Соціально-виховний процес дітей дошкільного віку в дитячих 

будинках будувався на основі програмно-методичних матеріалів, 

розроблених Міністерством освіти УРСР для дитячих садків. Але, оскільки 

діти цього віку постійно перебували в дитячому будинку, з ними 

проводилася значно більша робота, ніж у дошкільних закладах звичайного 

типу. Продуманий режим життя, раціональне харчування дітей і постійний 

догляд за ними давали можливість поставити соціальне виховання 

дошкільнят у дитячих будинках на більш високий рівень, ніж у звичайних 

дитячих яслах і садках. 

Ще більшу своєрідність мала організація соціально-виховної роботи з 

вихованцями дитячих будинків шкільного віку, які перебували водночас у 

двох колективах. Об’єднані в групи, діти становили колектив вихованців 

дитячого будинку, а в класах, де навчалися, вони входили до колективу 

школи. 

Навчальна діяльність вихованців складалася з двох частин – навчання у 

школі й організованої підготовки домашніх завдань під керівництвом 

вихователів у дитячому будинку. Останнє виявилося досить складною 

проблемою, адже треба було забезпечити виконання домашніх завдань усіма 

вихованцями за умови їхньої самостійної роботи. 

Визначаючи домашні завдання, учителі шкіл, переважно, орієнтувалися 

не на вихованців дитячого будинку, а на всіх учнів класу. Часто ці завдання 
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давалися формально, без відповідного пояснення. Тому під час виконання 

подібних завдань виникали труднощі як у вихованців, так і у вихователів. 

Подолати їх можна було лише забезпечивши тісні зв’язки вихователів із 

учителями, а дитячого будинку зі школами. Це було потрібно також для 

узгодження позакласної виховної роботи з вихованцями дитячого будинку. В 

одних випадках такі зв’язки були систематичними й творчими, а в інших – 

формальними й малоефективними. 

Спільно у узгоджено працювали з учителями школи вихователі 

Зеленогайського дитячого будинку Харківської області. Перед початком 

навчального року педагоги обох закладів у тандемі розробляли заходи щодо 

поліпшення навчально-виховної роботи з вихованцями. Вони визначали 

об’єкти та зміст майбутніх екскурсій, тематику бесід, лекцій, практичних 

робіт тощо, зв’язаних із вивченням програмного матеріалу. Перш ніж 

спланувати свою роботу, вихователі докладно ознайомлювалися з 

навчальними програмами, підручниками та методичними посібниками з тих 

предметів, що вивчалися вихованцями. Свої плани вони погоджували з 

учителями й класними керівниками. 

Упродовж навчального року проводилися об’єднані засідання 

педагогічної ради школи й дитячого будинку, а також об’єднані методичні 

наради, де розв’язувалися найрізноманітніші питання навчання й виховання 

дітей [40]. 

На виконання домашніх завдань витрачалося багато часу, а діти 

перевтомлювалися. Тому треба було подбати про створення в інтернатних 

закладах необхідних умов для самостійної роботи. За групами 

закріплювалися окремі приміщення, а за окремими вихованцями – робочі 

місця. Початок і закінчення виконання домашніх завдань регламентувалися 

режимом дня. Було вироблено єдині вимоги до вихованців з боку вчителів і 

вихователів, а також певну методику керівництва їхньою самостійною 

роботою, опрацьовано види і норми домашніх завдань, методику їх 

виконання. Цей досвід пізніше творчо використано в школах-інтернатах. 
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Добре було поставлено в інтернатних закладах трудове виховання, діти 

яких працювали в навчально-виробничих майстернях, підсобному 

господарстві, виконували всі роботи з самообслуговування та ін. 

Праця в навчальних майстернях тісно пов’язувалася зі шкільними 

програмами. Про це свідчить приклад Харківського дитячого будинку імені 

Ф. Дзержинського, педагоги якого спільно з учителями школи спланували 

працю вихованців у майстернях так, щоб практичні роботи з машинознавства 

та електротехніки пов’язати з фізикою, а креслення – із математикою. У 

майстернях вихованці також виготовляли різні корисні речі для власних 

потреб [190]. 

Дергачівський дитбудинок Харківської області мав 25 га орної землі, 

парникове господарство, тваринницьку ферму, дослідну ділянку, різні 

сільськогосподарські машини. Наявність багатогалузевого підсобного 

господарства давала можливість організувати не лише ознайомлення 

вихованців із сільськогосподарським виробництвом, але й поступово 

включати їх у це виробництво. 

Усі вихованці мали певні трудові обов’язки, наприклад, діти 

молодшого шкільного віку працювали на дослідних ділянках, готували грунт 

до сівби, сортували й протруювали насіння, доглядали за посівом тощо. Діти, 

які навчалися в 4-5 класах, збирали листя, очищали з дерев стару кору, 

білили дерева. Вихованці 6-7 класів працювали в полі й на тваринницькій 

фермі [95]. 

У дитячих будинках проводилася велика дослідницька робота, 

особливо з біології. Так, вихованці Брацлавського дитячого будинку 

Вінницької області на дослідній ділянці й у підсобному господарстві 

культивували озимий ячмінь, гіллясту озиму пшеницю, пшенично-пирійний 

та житньо-пирійний гібриди, кукурудзу та багато інших культур. Завдяки 

дотриманню правил високої агротехніки, юні натуралісти вирощували гарні 

врожаї пшениці, ячменю, кукурудзи, цукрових буряків та ін. Цікаві 

дослідження проводилися в зоологічному відділі навчально-дослідної 
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ділянки, дослідницьку ту вихованцівнців якого було чітко сплановано і 

спрямовувано вихователями. Юннати Брацлавського дитячого будинку 

неодноразово були учасниками Всесоюзної сільськогосподарської виставки 

[67]. 

Змістовна дослідницька робота проводилася в Дмитрівському дитячому 

будинку Житомирської області. Багато вихованців тут виявили бажання 

виростити високий урожай картоплі на великій площі. Для цього їм було 

виділено гектар землі. Юннати добре вивчили техніку підготовки ґрунту до 

садіння, ознайомилися з провідним досвідом вирощування картоплі в 

республіці. Восени з гектара було зібрано рекордний урожай – 22,2 т 

картоплі. Гурток юннатів став учасником Всесоюзної сільськогосподарської 

виставки та був нагороджений бронзовою медаллю [66]. 

У багатьох інтернатних закладах вміло здійснювали ідейно-політичне, 

фізичне, естетичне виховання. Добре були налагоджені шефські зв’язки 

колективів дитячих будинків з колективами підприємств, колгоспів, із 

воїнами Радянської Армії. Ці контакти сприяли формуванню у вихованців 

норм співіснування, наближенню навчання й виховання до життя. 

У Черешинському дитячому будинку Чернігівської області впродовж 

десятиліть створився міцний, згуртований педагогічний колектив, який довгі 

роки очолював досвідчений педагог І. Темес. Виховну роботу з дітьми-

сиротами педагоги дитячого будинку не припиняли навіть у тяжкі роки 

війни, коли заклад у повному складі було евакуйовано до Сибіру. Колектив 

педагогів і вихованців поставив тоді перед собою мету: допомогти 

Батьківщині, створивши свою власну продовольчу базу. 

Дитячий будинок отримав 170 га землі, посівний матеріал, 

сільськогосподарський реманент і вирішив забезпечити себе необхідними 

продуктами харчування, а також надати допомогу іншим дитячим будинкам. 

Роботу було організовано так, що педагог і вихованець працювали кожен на 

повну силу. Основну виробничу одиницю становила піонерська ланка. 

Щоранку на піонерській лінійці вручалися денні наряди та трудові завдання 
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ланкам. У результаті наполегливої праці колектив дитячого будинку зібрав 

добрий урожай зернових, картоплі тощо. Задовольнивши свої потреби, він 

передав сусідньому дитячому будинку необхідні харчові продукти [163, 

с.41]. Набуті у важкі роки війни трудові традиції колективу збереглися й тоді, 

коли дитячий будинок повернувся у свої рідні місця, на Чернігівщину. 

Великого значення у виховній роботі педагоги Черешинського 

дитбудинку надавали зв’язками з колишніми вихованцями свого закладу. Із 

ними підтримувалося систематичне листування, організовувалися зустрічі, 

які проходили в теплій, родинній обстановці. У 1949 р. на традиційну зустріч 

приїхало понад сто колишніх вихованців, серед яких були офіцери 

Радянської Армії, учасники Другої світової війни, педагоги, партійці й 

комсомольські працівники, студенти технікумів і вишів, робітники й 

колгоспники [117, с.31]. 

Здійснюючи патріотичне виховання дітей, педагоги Черешинського 

дитячого будинку великого значення надавали вивченню рідного краю за 

допомогою екскурсій і туристичних походів. 

Найяскравішою для вихованців екскурсією стала поїздка за маршрутом 

Черешеньки – Херсон – Дніпровсько-Бузький лиман у 1948 р. На спеціально 

орендованому пароплаві „Гоголь” вихованці вирушили Десною і Дніпром до 

Чорного моря. Діти побували в столиці України, оглянули Херсон, Каховку, 

у Запоріжжі відвідали Дніпрогес ім. Леніна, у Каневі – могилу Т.Г.Шевченка. 

Отже, інтернатні заклади досліджуваного періоду (1946-1956 рр.) 

охоплювали усе життя дитини (від харчування до виховання й навчання) і 

організовував єдиний процес набуття соціального досвіду крізь основні 

сфери життєдіяльності дитини (спілкування, навчання, трудову діяльність, 

гру, спорт тощо). Зазначимо, що в закладах інтернатного типу перевага 

надавалася саме практичному пізнанню навколишньої дійсності, а не 

теоретичному. Процес соціально-виховної діяльності в умовах інтернатного 

закладу мав низку позитивних рис: створювалися умови для більш повної та 

ефективної соціалізації дитини через збільшення самодіяльної колективної 



108 
 

творчості дітей, підготовки особистості до життя й колективної праці, 

формування навичок самообслуговування. 

До недоліків організації соціально-виховної діяльності інтернатних 

установ періоду, що досліджується (1946-1956 рр.), за переконаннями 

дослідників, належали: недостатнє формування соціальних навичок 

особистого життя у вихованців (деформувалися родинні зв’язки, діти 

відчували дефіцит любові й ніжності); відсутність особистого простору 

життя (власна кімната, іграшки тощо); обмеженість комунікативного 

простору; обмеження у виборі професії тощо. Окрім цього, ефективному 

процесу соціалізації дитини в умовах інтернатного закладу заважали ще й 

такі негативні явища, як: 

- значна плинність педагогічного персоналу, яка була спричинена 

їхньою низькою кваліфікацією; 

- наявність дітей різного віку; 

- несформованість стилю роботи інтернатного закладу [43]. 

Такі ознаки були притаманні більшості закладів соціального виховання 

дітей-сиріт, що призвело до появи дітей-алкоголіків, дітей із девіантною 

поведінкою тощо. 

Така криза мала вирішитися кількома способами: ліквідація таких 

установ чи трансформація інтернатних установ в інші форми, що мали взяти 

на себе справу охоплення всього дитячого населення. Саме такою формою у 

1956 р. була визнана школа-інтернат. 

Системою соціально-виховної діяльності шкіл-інтернатів зазначеного 

періоду (1946-1956 рр.) передбачалися екскурсії, прогулянки, ігри, змагання 

(рухливі, спокійні, на свіжому повітрі, у приміщенні). Залежно від місцевих 

умов інтернатного закладу, вихователі систематично проводили екскурсії на 

заводи та фабрики, у колгоспи, музеї, до лісу. Під час екскурсій діти вивчали 

рідний край, збирали фактичний матеріал для навчальної та позакласної 

роботи в школі. 
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Для виховання в дітях колективної свідомості, самоорганізації та 

дисциплінованості в школах-інтернатах на етапі пошуку шляхів поліпшення 

змісту соціально-виховної діяльності інтернатних закладів (1946-1956 рр.) 

було організовано шефство старших учнів над молодшими. Восьмикласники 

шефствували над учнями I класу, учні IX класу – над другокласниками, X 

класу – над учнями III класу і т.д. [14]. Шефство здійснювали не лише клас 

над класом, але й учень над учнем. Отже, кожна дитина почувала себе 

„корисною, необхідною” [130]. 

У Миколаївській школі-інтернаті №1 учні старших класів допомагали 

своїм підшефним дотримуватися відповідного порядку й чистоти в 

гуртожитку. У школі-інтернаті №1 м. Кривого Рогу в спальнях молодших 

стояло 1-2 ліжка шефів, які здійснювали колективне шефство над дітьми. 

Старшокласники виконували роль помічників вихователів і допомагали своїм 

підшефним у виконанні режимних моментів і проведенні окремих масових 

заходів (прогулянок, культпоходів, ігор) [14]. 

Школи-інтернати мали великий потенціал у забезпеченні трудового 

виховання дітей-сиріт. Вивчивши наукові праці, присвячені досліджуваному 

періоду, та періодичну літературу, ми дійшли висновку, що в організації 

трудового виховання в школах-інтернатах дотримувалися певних вимог: 

1. Систематичне залучення вихованців до участі в різних видах 

суспільно корисної праці (учні мали бути забезпечені відповідним інвентарем 

та матеріалами для виконання трудових доручень). 

2. Створення трудового оточення та колективність праці (виховання 

трудівника можливе лише в колективі, де всі працюють). 

3. Визначення мети роботи (вихованці мали усвідомлювати, що будь-

яку працю треба доводити до логічного завершення, вона повинна давати 

певні результати). 

4. Урахування вікових та індивідуальних особливостей дітей. 

Як зауважив Б. Кобзар, в умовах шкіл-інтернатів значно 

розширювалася діяльність учнів у процесі суспільно корисної праці. Вона 
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виходила за межі самообслуговування свого колективу й набувала значення 

для рідного міста, держави, суспільства. „Діяльність вихованців була 

пройнята патріотичною свідомістю і почуттям обов’язку перед 

Батьківщиною, громадськістю рідного міста, села, району” [14]. 

Велику увагу в школах-інтернатах на етапі пошуку шляхів покращення 

змісту соціально-виховної діяльності (1946-1956 рр.) приділяли спортивно-

масовій роботі, зокрема проведенню спортивних ігор і змагань, фізичному 

загартуванню дітей у процесі суспільно корисної праці, залученню 

вихованців до участі в спортивних секціях, екскурсіях, туристичних походах. 

У процесі соціально-виховної діяльності шкіл-інтернатів також дбали 

про естетичне виховання учнів у процесі позакласної та позашкільної роботи. 

Застосовувалися різні форми роботи з художньою літературою (творчі 

літературні гуртки, літературно-історичні гуртки, гуртки художнього слова), 

позакласна музично-виховна робота (хор, навчання гри на інструментах, 

вокальні ансамблі, лекції-концерти тощо), ознайомлення дітей із 

образотворчим мистецтвом, драматичні гуртки та ін. 

Вивчення й узагальнення досвіду практичної роботи інтернатних 

закладів 1946-1956 рр. з проблеми організації соціально-виховної діяльності 

дозволило нам виявити її основні напрями, а саме: суспільно-політичне 

виховання (суспільно-корисна праця, культурно-просвітницька та агітаційно-

масова робота, допомога колгоспам на підшефним підприємствам); фізичне 

виховання (сприяння фізичному розвитку дітей, створення здорових умов 

життя); естетичне виховання (гуртки); ідейно-політичне та патріотичне 

виховання (вивчення рідного краю, екскурсії, туристичні походи; шефські 

зв’язки колективів інтернатних закладів з колективами підприємств, 

колгоспів, представниками різних сфер суспільства); дослідна робота 

(культивування сільськогосподарських культур за зрощення великого 

врожаю). 

Вищенаведені характеристики соціально-виховної діяльності 

інтернатних закладів першої половини ХХ століття дають можливість 
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зробити висновок, що соціально-виховний процес в цих установах, з одного 

боку, мав цілеспрямований характер, з іншого – стихійний характер, що 

зумовлювалося низкою суперечностей між вимогами тогочасного 

суспільства та можливостями інтернатних установ, порушенням балансу між 

власними цінностями, установками та переконаннями вихованців і 

цінностями, що ставилися за мету в інтернатному закладі як соціально-

виховному. 

Отже, єдність напрямів соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів першої половини ХХ століття зумовлювала сутнісні характеристики 

її змісту, зокрема: 

1) соціально-виховна діяльність інтернатних закладів спиралася на 

навколишню виробничу діяльність; 

2) створювалися як тимчасові, так і постійні форми організації дітей; 

3) значне місце у соціально-виховному процесі інтернатних установ 

належало трудовій діяльності, для організації якої в розпорядження цих 

закладів надавалася земля, господарський реманент, обладнання для 

майстерень та ін.; 

4) дитяче самоврядування в умовах інтернатного закладу виступало 

важливим чинником соціалізації дітей; 

5) створювались умови для розвитку особистості дитини з урахуванням 

соціально-психологічних особливостей кожної статево-рольової групи; 

6) взаємодія між інтернатним закладом і соціально-виховними 

інститутами соціалізації; 

7) перевага в інтернатних установах надавалася практичному пізнанню 

навколишньої дійсності, а не теоретичному. 

У якості візуалізації змісту соціального виховання інтернатних закладів 

першої половини ХХ століття нами було розроблено відповідну схему, яка 

дозволяє в об`ємно-діахронічному ракурсі представити структуру соціально-

виховної діяльності (див. рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Структура соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів першої половини XX ст. 

РЕЗУЛЬТАТ: Особистість, спроможна адаптуватися до життя в суспільстві 

 

Основні напрями соціально-виховної 

діяльності: 

- виробнича спрямованність; 

- направленість на підготовку дитини до 

професійної діяльності; 

- закріплення інтернатних установ за 

підприємствами, заводами й 

колгоспами; 

- чітка система дитячого 

самоврядування та пов’язаних із ним 

організацій; 

- залучення вихованців до участі в 

різних видах суспільно корисної праці; 

- розвиток особистості дитини з 

урахуванням соціально-психологічних 

особливостей кожної статево-рольової 

групи; 

- забезпечення працевлаштування 

вихованців інтернатних закладів 

 

СУБ`ЄКТИ  

Інтернатні заклади 

Адміністрація Педколектив 

Завідувачі навчально-виховних гуртків, 

клубів, майстерень, які діяли в рамках 

інтернатних закладів 

Сирітський будинок 

Дитячий притулок 

Дитяча трудова колонія 

Дитячий будинок 

Дитяче містечко 

Школа-інтернат 

ЕТАПИ ТА НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНАТНИХ УСТАНОВ 

 

1900-1916 рр. – етап 

співіснування 

державної та 

благодійної форм 

опіки над дітьми-

сиротами: 

- створення умов для 

життєдіяльності та 
зміцнення здоров’я дітей, 

їхнього фізичного 

розвитку;  

-підготовка до різних видів 

професійної діяльності й 

ведення домашнього 
господарства;  

- релігійно-моральне 

виховання  

 

1917- перша половина 30-х 

рр. – етап становлення 

інтернатних закладів та 

розробки змістусоціально-

виховної діяльності: 
- розумове виховання 

(організація підготовки 
домашніх завдань, проведення 

різних культурно-масових 

заходів у вільний від занять у 
школі час); 

- трудове виховання у вигляді 

самообслуговування, суспільно 
корисної праці у виробничих 

майстернях і підсобних 
господарствах 

- профорієнтаційна робота 

(забезпечення вихованців 
професією та трудовими 

навичками, працевлаштування 

чи влаштування до навчального 
закладу) 

Друга половина 30-х рр. – 

1945 р. – етап активізації й 

накопичення практичного 

досвіду соціально-

виховної діяльності 

інтернатних закладів: 
- ідейно-політичне та 

патріотичне виховання 
(шефські зв’язки колективів 

інтернатних закладів з 

колективами підприємств, 

колгоспів); 

- статеве виховання 

(урахування соціально-
психологічних особливостей 

кожної статево-рольової групи); 

- трудове виховання 
(здійснювалося на основі 

програми трудового навчання 

та виробничої практики 
вихованців). 

 

1946-1956 рр. –  етап 

пошуку шляхів 

поліпшення змісту 

інтернатних закладів: 
- суспільно-політичне 
виховання (суспільно-корисна 

праця, культурно-просвітницька 

та агітаційно-масова робота, 
допомога колгоспам на 

підшефним підприємствам); 

- фізичне виховання (сприяння 

фізичному розвитку дітей, 

створення здорових умов 

життя);  
-естетичне виховання (гуртки); 

- ідейно-політичне та 

патріотичне виховання 
(вивчення рідного краю, 

екскурсії, шефські зв’язки з 

представниками різних сфер 
суспільства);  

- дослідна робота 

(культивування 
сільськогосподарських культур 

за зрощення великого врожаю). 

ОБ`ЄКТ: 

діти-сироти 

та діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

 

МЕТА 

Створення оптимальних умов соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

ЗАВДАННЯ: 

1) виховання фізично й духовно здорових та сильних громадян своєї країни; 2) практичне й 

теоретичне ознайомлення дітей із процесами та знаряддями праці; 3) повідомлення дітям, відповідно 

до їх віку, певного обсягу загальноосвітніх і технічних знань; 4) формування умінь та навичок 

колективної та організованої роботи; 5) розвиток творчої самодіяльності дітей у різних сферах 

громадського життя; 6) формування соціальної свідомості, світогляду; 7) розвиток стійких уподобань, 

відповідних соціальних норм, зразків поведінки, установок, ціннісних орієнтацій 
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2.2. Форми й методи соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів у першій половині ХХ століття 

 

Аналіз змісту соціально-виховної діяльності інтернатних закладів 

першої половини XX століття, здійснений у попередньому підрозділі, 

дозволив нам виокремити форми та методи установ інтернатного типу 

досліджуваного періоду. В контексті проблеми дисертації вважаємо 

необхідним визначитися з поняттями „форма” та „метод”.  

Проблемі визначення форм та методів соціально-педагогічної 

діяльності були присвячені праці відомих вітчизняних науковців (І. Звєрєва, 

В. Зеньковський, Л. Коваль, А. Макаренко, І. Соколянський, Л. Харченко, 

С. Шацький та ін.). 

Так, Р. Новгородський стверджує, що форма будь-якого явища, 

процесу, зокрема й соціально-виховного процесу, визначає внутрішню 

організацію будь-якого предмета чи явища й охоплює систему їх елементів, 

стійких зв’язків [121]. Отже, форма соціального виховання – це зовнішній 

вияв процесу формування особистості як соціальної істоти. Форми 

соціально-виховного процесу передбачають застосування комплексу методів 

для передачі соціально значущого досвіду. Метод – це послідовність тих 

кроків, які ми робимо в напрямі до наміченого пункту [129]. У контексті 

соціально-виховної діяльності метод – це спосіб, засіб, інструмент реалізації 

діяльності, яка містить низку технологій, методик, прийомів та ін. [1]. 

У першій половині XX століття форми соціально-виховного процесу 

були різними: від епізодичної участі в тих чи інших заходах до створення 

постійно активних установ, клубів тощо. 

У „Пораднику із соціального виховання” (1921) зазначалося, що різні 

форми організації дитячого життя повинні ґрунтуватися на свободі дитини, а 

свобода можлива лише за взаємної поваги, обмеження можливе лише тоді, 

коли вона порушує інтереси колективу чи робить зло самій дитині [137]. 
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Соціально-виховний процес в інтернатних установах зазначеного 

періоду реалізовувався через різноманітні форми організації дітей та 

учнівської молоді. Серед найпоширеніших класифікаційних ознак щодо 

форм соціального виховання варто назвати кількісний склад дітей, які 

охоплювалися виховним впливом. Зазвичай чисельний склад у групі 

коливався від 5-7 дітей, у колективних заходах – 25-40, у масових дійствах – 

більше 40 дітей, а верхня межа кількості вихованців не обмежувалася. 

Виходячи з цього, розвивалися індивідуальні, групові, колективні та масові 

форми соціального виховання дітей. 

Під час аналізу форм соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів першої половини XX століття , ми будемо спиратися на 

класифікацію Р. Новгородського, подану в його роботі „Соціалізація 

особистості: історико теоретичний аспект (20-ті рр. XX ст.) ” [121]. Найбільш 

розповсюдженими формами соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів досліджуваного періоду були: 

- масові (мітинги, демонстрації, конференції, загальні збори, ранки, 

свята, концерти, спортивні змагання, політсуди, лекції, прослуховування 

музичних творів, години оповідання тощо); 

- колективні (клуби, тематичні вечори, підготовка стінгазет, екскурсії, 

походи, рухливі ігри тощо); 

- групові (гуртки: електромонтажний, краєзнавчий, політичний, 

літературний, музичний, фізичної культури,спортивний, радіолюбителів, 

біологічний, фізико-технічний, образотворчий, декламаційний, газетний, 

сільськогосподарський тощо); 

- індивідуальні (бесіда, підготовка доповідей, номери художньої 

самодіяльності, написання заміток до стінгазети, виконання доручень тощо) 

[121]. 

Ці форми соціального виховання дітей та учнівської молоді були 

взаємопов’язані та взаємодоповнювали одна одну. 
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У контексті нашого дослідження вважаємо за доцільне більш докладно 

охарактеризувати наведені вище форми соціально-виховної діяльності 

інтернатних закладів першої половини XX ст. 

Масові форми соціального виховання дітей в умовах інтернатних 

установ поділялися на прості та комплексні. Зміст простих масових форм 

розкривався, переважно, за допомогою одного з методів (виступ, лекція, 

конференція тощо). Комплексні масові форми характеризувалися складністю 

структури, різноманітністю використаних засобів та методів (вечори, 

вогники, маніфестації, ранки, свята, вистави, зустрічі з видатними людьми, 

конкурси, тематичні вечори тощо). Ці форми охоплювали велику кількість 

дитячого населення [121]. 

Листування Валковського Наробразу Харківської губернії із 

завідувачами дитячих будинків свідчать про використання масових форм 

соціального виховання, а саме спектаклів, лекцій про видатних людей, свят, 

тематичних вечорів [263]. 

В умовах інтернатних установ свята відображали соціально-політичне 

життя країни. У „Пораднику із соціального виховання” пропонувалося 10 

основних свят, що складали комплексні теми кожного навчального року 

(Жовтнева революція, день народження Т. Шевченка та ін.). 

Вихованці Ольшанського дитячого будинку Харківської губерніі до 

Дня пам’яті Т. Шевченка вивчали вірші, пісні, біографію письменника, 

прикрашали дитячий будинок до свята [266]. 

Аналіз опису проведення масових форм свідчить, що діти залучалися 

до розробки сценарію свята, а потім разом із педагогами втілювали його в 

життя. Після параду або мітингу більшість закладів продовжували свято 

ввечері, влаштовуючи вистави або вечори. 

Як відомо, найбільшою педагогічною цінністю свята є масове емоційне 

піднесення дітей, пов’язане з підвищенням їхньої активності, зміцнення 

суспільної свідомості. 
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На основі аналізу періодичних видань та архівних джерел [238; 245; 

261; 268; 280; 286; 292] робимо висновок, що масові форми закріплювали 

нові духовні цінності дітей; формували у вихованців уміння та навички 

колективної та організованої роботи; спонукали дітей до 

самоорганізованості; сприяли ефективній політичній соціалізації; формували 

соціальну свідомість, світогляд. 

Свята для дітей були підґрунтям для створення дитячих об`єднань, які 

організовувалися тимчасово чи ставали постійними (гуртки, клуби, 

різноманітні об`єднання за інтересами тощо). Вони пробуджували в дітей 

самостійність та самодіяльність в оволодінні соціальним досвідом та набутті 

різноманітних умінь і навичок для власного існування в суспільстві, сприяли 

залученню дітей до організованого життя. 

Проведення конференцій вихованців інтернатних установ сприяло 

об’єднанню дитячих колективів різних закладів між собою, давало змогу 

проаналізувати досвід роботи інших колективів і критично поставитися до 

власної роботи. Полтавська перша окружна конференція вихованців дитячих 

установ інтернатного типу, що відбувалася 11-12 лютого 1927 року, 

порушила багато питань щодо організації соціального виховання інтернатних 

закладів регіону та ухвалила низку заходів для поліпшення соціалізації дітей-

сиріт (додаток Ж). 

До групових і колективних форм соціально-виховного процесу можна 

віднести всі види групової навчально-пізнавальної та предметно-

перетворювальної діяльності дітей, оскільки кожна з них несе на собі певне 

соціальне навантаження й формує певний соціальний досвід особистості. 

Основна їх відмінність полягає лише в кількісному відношенні, обо колектив 

міг вмістити в собі кілька груп із 3-12 осіб. 

Колективні та групові форми спрямовувалися на організацію взаємодії 

дітей у колективі за допомогою спілкування, спільної діяльності та 

формування колективної свідомості. Під час організації таких форм 

соціального виховання дітей в інтернатних закладах усвідомлювалася мета 
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їхньої діяльності, здійснювався розподіл функцій та ролей з урахуванням 

інтересів та потреб окремого члена колективу і, здебільшого, 

підсумовувалася проведена робота [121]. 

Незаперечний інтерес у першій половині XX ст. викликала така 

колективна форма соціально-виховної діяльності інтернатних закладів, як 

дитячі клуби. Вони створювалися для заповнення вільного часу дитини. За 

змістом своєї роботи клуби в інтернатних закладах були різні: театральні, 

музичні, вокальні, спортивні, ігрові, шахові, літературні, господарські, 

бібліотека-читальня та ін.  

Мета соціально-виховної діяльності в клубах досліджуваного періоду 

(1917 – перша половина 30-х рр.) полягала у виховання дитини, яка б могла 

для користі суспільства принести в жертву свої „егоїстичні цілі” [194]. 

Характер клубної роботи, на думку М. Задериголови, визначають дві 

ознаки: програма роботи має бути побудована виключно на дитячому 

інтересі й само творчості; добровільність. Але незалежно від того, записався 

вихованець до якогось гуртка, чи ні, клубні години повинні були 

використовуватися за безпосереднім призначенням, але зміст клубної праці 

вибирав сам вихованець [52].  

Розробляючи методику клубної справи, А. Макаренко наголошував на 

необхідності сполучення добровільності й самодисципліни як засобу 

виховання діловитості й організованості. Саме клуби, на думку автора, 

повинні були здійснювати завдання соціального, фізичного й естетичного 

розвитку молодого покоління, заповнювати час підлітків корисною працею 

та організованим дозвіллям.  

Загальні завдання та функції клубів першої половини ХХ ст. 

схарактеризовано В. Невським: „Клуб – найбільш елементарна форма 

культпросвітньої роботи, розрахована на найширші маси”, це комплекс усіх 

видів позашкільної просвітницької роботи (бібліотека, драматична, 

екскурсійна робота тощо) [120]. 
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Клуб як центр освіти тримається на самодіяльності його членів. До 

основних завдань клубної роботи, на думку В. Невського, належать: 

- організація політосвітньої та пропагандистської роботи; 

- розвиток свідомості мас; 

- розвиток нових форм суспільних відносин – колективізму; 

- підняття й розвиток творчої самодіяльності підлітків у різних сферах 

громадського життя. 

У Дергачівському дитячому будинку Харківської губернії „Трудова 

колонія” клубні роботи виражалися в постановках спектаклів, демонстрації 

„туманних картин” із читанням, хоровому співі тощо [269]. Також у цьому 

закладі існував струнний оркестр.  

Клубні роботи в Дергачівському дитячому будинку проводилися 

зазвичай у вечірній час. За словами завідувача дитячого будинка, „усі діти 

охоче відвідували клуб і незабаром настільки прив’язалися до нього, що він 

став улюбленим їх куточком”. У своєму звіті за 1920 рік завідувач 

Дергачівського дитячого будинка наголосив, що клубна робота – один із 

найкращих елементів зближення дівчат і хлопців, встановлення між ними 

„товариських відносин” [269]. 

Аналізуючи клубну роботу в дитячих містечках досліджуваного 

періоду, М. Задериголова прийшов до висновку, що організаційні форми 

клубної роботи повинні відрізнятися залежно від віку вихованців: 

- для дітей 8-10 років доцільним буде утворення дитячих угруповань 

навколо цікавих для них спільних інтересів, бо „діти не мають більш-менш 

довгочасного інтересу до певних питань” [52, с. 149]; 

- для дітей 10-12 років, коли вже виникають постійні інтереси до 

вільних угруповань, можна допускати створення деяких гуртків 

(драматичний, бібліотека-читальня, малювання та ін.); 

- діти старшого віку повинні охопити центральні гуртки (музичний, 

спортивний, бібліотечний, шаховий, радіолюбителів тощо). 
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На базі великих дитячих містечок центральна книгозбірня 

організовувала свою роботу шляхом децентралізації (організації переїзних 

бібліотек по колективах). У кожному колективі мав бути закріплений на 

бібліотечній роботі педагог, через якого центральна книгозбірня керувала 

цією формою діяльності. В рамках бібліотеки-читальні з дітьми проводили 

переважно наступну роботу: голосне читання для колективу, художня 

розповідь; пророблявся матеріал за допомогою малювання, інсценізацій, 

випуску газет тощо [52]. 

Книгозбірня Першого дитячому містечка ім. Комінтерну м. Одеси, яка 

існувала з 1923 р., розглядася як „навчально-допоміжна інституція” в системі 

інтернатного закладу, пов’язана з усією соціально-виховною діяльністю, та 

мала на меті обслуговувати не лише вихованців містечка, але й педагогічний 

колектив. Книгозбірня разом із учителями складали рекомендаційні плакати-

списки для окремих груп дітей, тому дитяче читання доповнювало й було 

пов’язане із соціально-виховною діяльністю містечка. При книгозбірні 

дитмістечка ім. Комінтерну діяв гурток „Друзів книги”, що допомагав у 

бібліотечній роботі. Читальні періодично влаштовувала виставки книг на 

певні теми: переліт птахів, століття винаходу паротягу, завоювання техніки; 

вечори художнього читання, вечори дитячої самодіяльності [171]. 

Клуби не лише забезпечували зв`язок виховання з життям, а й успішно 

впливали на моральний, естетичний, ідейно-політичний і фізичний розвиток 

дітей, сприяли виявленню та розвитку творчих здібностей вихованців, 

створювали творчу атмосферу для включення дітей у працю, сприяли 

формуванню соціально значущих якостей особистості (ініціативність, 

колективність і самостійність водночас, працелюбство, комунікативність 

тощо). Клубна робота в інтернатних закладах сприяла розвитку й 

формуванню стійких уподобань, відповідних соціальних норм, зразків 

поведінки, установок, ціннісних орієнтацій, притаманних тогочасному 

суспільству, які відтворювалися в процесі діяльності, спілкуванні та 

взаємостосунках дітей. 
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Отже, театр, книга, журнал, бесіда, екскурсія – це форми та методи 

клубної роботи, які були спрямовані на те, щоб показати, розповісти, 

переконати дитину брати активну участь у позашкільній роботі, активізувати 

аудиторію, залучити до обговорення цілої низки проблем, що цікавлять 

вихованців. Соціально-педагогічна діяльність закладів інтернатного типу 

першої половини XX століття будувалася на основі добровільного вибору 

дітьми занять, які прищеплювали навички колективізму, громадськості, 

самоорганізації, дисциплінованості, почуття відповідальності перед 

суспільством, формувало вміння жити в суспільстві. 

В інтернатних закладах першої половини XX століття організовувалися 

різноманітні гуртки: 

- основні (гурток природознавства, суспільствознавства, літературний 

та ін.); 

- виробничі й технічні (електротехнічні, механічні, фізико-технічні, 

радіолюбителів тощо); 

- вільні (краєзнавчі, політичні, музичні, фізичної культури, шахові, 

декламаційні, газетні й под.) [199]. 

Основним завданням роботи гуртків на етапі становлення інтернатних 

закладів та розробки змісту соціально-виховної діяльності (1917 – перша 

половина 30-х рр.), на думку Є. Мединського, було навчання підлітків 

самостійно, систематично працювати над тим або іншим питанням, 

поглиблювати їхні знання, розвивати творчість та знімати соціальну напругу 

113. 

Гуртки сприяли розвитку індивідуальної дитячої творчості, 

саморозвитку дітей, надавали можливість здобувати власний життєво 

необхідний досвід для майбутнього існування й праці в колективі, 

суспільстві. 

Однією з необхідних умов організації таких гуртків була безпосередня 

взаємодія з навколишнім середовищем. Виробничі гуртки повинні були 

забезпечувати зв'язок із виробництвом (заводом, фабрикою тощо). Так гурток 
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міг виконувати свою соціальну функцію – розширення світогляду 

вихованців. Організація гуртка чи клубної роботи потребувала відповідної 

матеріально-технічної бази (приміщення, матеріал, обладнання тощо), чого 

іноді не вистачало в інтернатних установах першої половини XX ст. 

Для кожного гуртка розробляли свій статут (додаток З), відповідну 

програму роботи, організовували бесіди та лекції для дітей, музеї, виставки, 

стінні газети, які були результатом його діяльності. Участь у таких заходах 

брали найбільш свідомі члени клубу, із яскраво вираженими інтересами до 

того чи того виду діяльності. 

Слід відзначити, що гуртки існували різноманітні за змістом і 

характером діяльності (історичний, математичний, етнографічний, музичний, 

юних дослідників природи тощо), де розвивалися не тільки здібності та 

нахили дітей, їхній інтерес до того чи іншого явища, але й виховувалась 

особистість, спроможна адаптуватися і жити в суспільстві. Такі об’єднання 

допомагали вихованцям інтернатних установ реалізувати свої практичні 

вміння та навички, активність та ініціативність. 

На базі дитячого містечка „Ленінське” (м. Київ) діяв гурток „Радіо”, 

завданням якого було поставити радіоприймачі в колективах дошкільного  та 

молодшого кущів. Під керівництвом кваліфікованих фізиків вихованці мали 

можливість не лише розвинути радіоаматорство, але й влаштувати радіо-

приймачі в громадських осередках (трудових школах, дитячих будинках, 

райраді „Друзі дітей” тощо) [52].  

Клубна робота старшого куща дитячого містечка будувалася на основі 

дитячої суспільності. Насамперед, її було спрямовано на обслуговування 

потреб молодших колективів та налагодження зв’язку з дітьми й із 

виробничими осередками. Шаховий гурток, бібліотечний, музичний, 

хоровий, спортивний – всі вони за календарем повинні були раз на тиждень 

виступати в одному з молодших колективі. Шаховий гурток під час клубних 

годин навчав грі в шахи та шашки молодших дітей, влаштовували турніри.  

[52]. 
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Серед колективних, групових форм роботи в досліджуваний період 

можна назвати підготовку стінгазет [137, с. 43-51]. Цей вид роботи сприяв 

формуванню в дітей соціальних та ціннісних орієнтацій. Такі газети 

відігравали певну громадську роль: формували й організовували колективну 

свідомість, сприяли набуттю соціальних звичок [135]. 

У періодичних виданнях досліджуваного періоду стінгазету розглядали 

як засіб ідеологічного впливу, пропаганди ідей, принципів соціального 

виховання. Саме в ній відображали всі сторони соціально-виховної 

діяльності інтернатних установ [135; 169; 179]. 

Зміст таких газет був різноманітним і охоплював увесь соціальний 

потенціал інтернатної установи: життя й діяльність революційних діячів, 

письменників, педагогів; робота дитячих будинків, дитячих містечок, гуртків 

тощо; вивчення навколишнього середовища; відділ дитячого самоврядування 

та ін. Особливої уваги набували рубрики, які відображали різні аспекти 

суспільного життя вихованців, оскільки вони формували соціально-правову 

свідомість громадян своєї країни. 

До форм політичної соціалізації в досліджуваний період варто віднести 

також політгодини, які інформували вихованців про важливі події в країні та 

за її межами. Дітей вчили „аналізувати події та явища суспільного життя, 

визначати своє ставлення до них, висловлювати власну точку зору, 

відстоювати свої погляди та переконання, зіставляти отриманні знання із 

суспільно-корисною працею, з особистими вчинками та поведінкою” [122]. 

Широкого поширення набули екскурсії як форма соціально-виховної 

роботи дитячих будинків і дитячих майданчиків. Вони давали можливість 

цікаво й змістовно організувати літній час дітей, доповнюючи організацію 

навчально-виховного процесу. Екскурсії охоплювали велику масу дітей та 

утворювали дитячі колективи. 

Я. Чепіга зазначав, що екскурсії та прогулянки завжди повинні мати 

мету, організовуватися за певним планом з урахуванням індивідуально-

вікових особливостей та можливостей дітей. Пропонувалося брати на 
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екскурсію не більше 50 дітей з невеликою різницею у віці, бо молодші діти 

швидше втомлюються, а старші цим невдоволені. Тому дітей рекомендували 

ділити на групи чи бригади, очолювані бригадиром [186]. 

Аналіз періодичних видань [17] свідчить про те, що екскурсії 

влаштовувалися приблизно раз на тиждень і раз чи двічі за період літніх 

канікул. Ця форма соціального виховання наближувала дітей до суспільних 

та природних явищ, сприяючи накопиченню певного життєвого досвіду та 

вражень, які потім поглиблювалися й аналізувалися через бесіду, малювання, 

колекціонування тощо. Також екскурсії давали дітям можливість розширити 

свої соціальні знання не лише про рідне місто чи село, а й інші культурні, 

краєзнавчі чи історичні місця. 

Вивчивши наукові праці, присвячені досліджуваному періоду, та 

періодичну літературу, ми дійшли висновку, що найкращим часом для 

екскурсій вважався весняно-літній триместр. Тематика таких екскурсій 

ґрунтувалася на природі рідного краю, що давало дітям не лише певні знання 

про природні явища, тварин рідного краю, а й сприяла формуванню 

елементарної екологічної свідомості [17, с. 52]. Діти ознайомлювалися з 

навколишнім світом природи рідного краю як компонентом соціального 

середовища. Це сприяло формуванню соціальної свідомості особистості: 

людина – частина природи й повинна дотримуватися її законів, якщо хоче 

вижити. 

Екскурсію використовували для формування й політичної свідомості 

вихованців. Так, відвідувчалися місця революційних подій, найближчі 

селища для ознайомлення з умовами життя, промислові підприємства. Отже, 

екскурсію можна вважати однією зі спеціально організованих і 

цілеспрямованих форм засвоєння соціального досвіду, формування 

самосвідомості особистості, бережливого ставлення до природи. 

В усіх інтернатних закладах першої половини XX століття широко 

використовувалася така форма соціально-виховної діяльності, як гра. Саме 
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грі присвячували свої публікації такі науковці того часу, як от: В. Зевін, 

Т. Лубенець, Я. Чепіга, Є. Яновська та ін. [68; 96, с. 3; 97; 190, с. 91-95]. 

За своїм змістом гра відтворювала соціальні відносини, сімейний 

побут, соціально-виробниче середовище, трудову діяльність тощо, що 

відображало різні соціальні аспекти життєдіяльності людини. Були 

популярними народні ігри, спортивні, музичні, сюжетно-рольові, 

інтелектуальні тощо, які „розширювали коло дитячих уявлень, сприяли 

розвитку складних процесів розумової діяльності дитини (довільна увага, 

пам'ять, мислення, мовлення тощо), фізичному загартуванню, формували 

соціальну сутність дитини та позитивно впливали на її соціалізацію” [121]. 

Педагоги досліджуваного періоду пропонували розглядати гру через її 

значення для навчально-виховного процесу: під час вивчення нових явищ, 

закріплення вивченого матеріалу, як форму контролю, фактор відпочинку 

[68]. 

Особливе місце в системі соціального виховання дитини (дошкільного 

віку) Т. Лубенець надавав ролі іграшки. На його думку, навчати й виховувати 

дитину треба не лише словами, а за допомогою зразку. У своїй роботі „Об 

игрушках” Т. Лубенець пише, що „дитина, на відміну від нас, дорослих, 

мислить образно; тому все, що потрапляє до її рук, відразу викликає 

посилену дитячу фантазію. Дитина, граючись, живе і живе, граючись” [97]. 

На думку Я. Чепіги, схильність до гри має бути використана для 

найбільшої користі у виробленні звичок до праці. Гра, як зазначав педагог, є 

„дитячою працею, такою серйозною, як і праця доролих” [189]. Саме в грі й 

праці Я. Чепіга виділяє: 

- задоволення від докладання зусиль і застосування власних здібностей; 

- певні досягнення, особливо за наявності суперництва; 

- співпрацю; 

- можливість виникнення різних випадків, як «щасливих, так і 

нещасливих». 
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Проте, на думку Я. Чепіги, надмірність у грі, як і в праці, викликає в 

дітей  незадоволення, „знищення фізичної основи обох їх – втіхи, приємності, 

досягнення і т.п. ” [189, с. 92-96]. 

Отже, серед колективних та групових форм соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів першої половини XX ст. треба виділити 

клуби, гуртки, підготовку стінгазет, різноманітні екскурсії (на природу, 

виробництво, в музеї тощо), походи, прогулянки, диспути, ігри та ін. 

Індивідуальні форми в організації життєдіяльності дитини в умовах 

інтернатної установи були зумовлені персональними особливостями дитини. 

Особистісний вплив педагога здійснювався через безпосереднього соціально-

педагогічний вплив на особистість учня або через колектив для подолання 

життєвих труднощів, підвищення її соціального статусу тощо [121]. 

На етапі становлення інтернатних закладів та розробки змісту 

соціально-виховної діяльності (1917 – перша половина 30-х рр.) 

індивідуальна форма соціально-виховної діяльності використовувалися не 

часто, але під час роботи з дітьми, що мали певні відхилення в поведінці, ця 

форма дозволяла вивчити індивідуальні можливості цих дітей і надати їм. 

необхідну допомогу. 

Значний інтерес для нашої дисертаційної роботи  у контексті 

індивідуальних форм соціально-виховної діяльності інтернатних закладів 

становить педагогічна спадщина В. Сороки-Росинського. У роботі „Дитячий 

будинок” педагог виклав думки щодо теоретичних основ колективного 

виховання, віддаючи першородне значення індивідуальності в педагогічному 

процесі. Учений був глибого стурбований тими обставинами, що в умовах 

дитячого будинку існували достатньо серйозні складнощі для 

індивідуального розвитку дітей [57]. 

Ще на початку вітчизняного дитбудинківського руху В. Сорока-

Росинський побачив усі плюси й мінуси цієї форми виховання й 

запропонував так звані „Тихі кімнати” – спеціальні приміщення для 

відособленого індивідуального розміркування й творчості [86]. 
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Вивчення архівних джерел свідчить, що педагогам пропонували іноді 

„підійти до вихованця в іншій обстановці, не в тій, де він заподіяв злочин або 

порушив лад, а наодинці, в кожному разі не в присутності сторонніх 

глядачів: часто присутність останніх утворює в порушників психологію 

«героя», чим звичайно утруднюється ліквідація вчинку” [245].  

Використовуючи індивідуальні форми, необхідно виявляти максимум 

обережності в розмові з вихованцем, не погрожувати йому покаранням.  

Необхідно також аналізувати вчинок і реакцію на нього, а не саму 

особистість. Цьому сприяло встановлення різних правил, інструкцій щодо 

життя в колективі. 

Практикувалося проведення індивідуальної бесіди з учнем у 

присутності інших педагогів, учнів. Але зловживання такою формою могло 

привести до того, що страждало почуття гідності дитини. Тому в деяких 

випадках пропонувалося використовувати зауваження щодо порушення 

дисципліни; особисте роз’яснення чи в присутності колективу; зауваження з 

попередженням про запис; запис вчинку до особової справи вихованця; запис 

у щоденник чергового вихователя; групове обговорення вчинку на зборах 

дитячих організацій; розгляд вчинку на педраді тощо. 

Серед індивідуальних форм соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів досліджуваного періоду варто виділити залучення учнів до 

відвідування бібліотек, читальної зали, організацію занять із гри на музичних 

інструментах, колекціонування, малювання, складання та написання віршів, 

оповідань, спів авторських пісень та ін. 

Враховуючи умови функціонування інтернатних закладів та вимоги, які 

висувалися до соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в досліджуваний період, використання індивідуальних форм 

соціально-виховної діяльності не могло в повній мірі охопити соціально-

виховним впливом усіх вихованців інтернатних установ. Тому, зазначимо, 

що в закладах інтернатного типу першої половини XX ст. найбільш 

поширеними були колективні та групові форми соціально-виховної роботи. 
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З формами соціально-виховної діяльності дуже тісно пов’язані й її 

методи. Наголосимо, що методи соціального виховання дітей в умовах 

інтернатних закладів першої половини XX ст. не використовувалися 

відокремленно, а доповнювали та витікали один з одного. Вони змінювалися 

та вдосконалювалися зі зміною умов, у яких вони реалізовувалися. 

У своїй книзі „Соціалізація особистості: історико-теоретичний аспект” 

Р. Новгородський виділяє такі методи соціально-виховної роботи: 

- формування свідомості особистості (бесіда, лекція, дискусія, 

інструктаж, роз`яснення, диспут, переконання, навіювання, метод прикладу); 

- формування досвіду суспільної поведінки (педагогічна вимога, 

громадська думка, привчання, створення виховних педагогічних ситуацій 

тощо); 

- стимулювання діяльності та поведінки (соцзмагання, метод 

покарання, метод заохочення, трудовий метод); 

- контролю та аналізу ефективності виховання (облік, спостереження, 

звіт, аналіз суспільно корисної праці). 

Аналіз наукових праць О. Залужного дає змогу зробити висновок, що 

основним методом соціального виховання досліджуваного періоду (1917 – 

30-ті рр.) була бесіда, що спочатку мала довідковий характер, а з часом стала 

більш поглибленою [56].  

Науковці пропонували такі вимоги до проведення бесіди: 

- обирати активну, життєво важливу тему бесіди для її учасників; 

- проводити бесіду спокійним, рівним голосом, щоб дитина відчула, що 

все відбувається лише в її інтересах; 

- урахувувати вікові особливості дітей, їх запити та інтереси; 

- залучати дітей до аналізу подій, вчинків, явищ суспільного життя й 

формувати на цій основі ставлення до навколишньої дійсності; 

- створювати необхідне емоційне тло, психологічний комфорт під час 

бесіди; 

- проводити попередню підготовку до бесіди тощо. 
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У Дергачівському дитячому будинку „Трудова колонія” для ведення 

бесід культурно-просвітницького спрямування всіх дітей розділяли на 4 

групи за загальним розвитком, для бесід виховного характеру – за віком. У 

вільний час із вихованцями інтернатних установ велися бесіди на теми з 

прочитаної художньої літератури чи статей. Із дітьми старшого віку 

влаштовувалися бесіди на політичні теми. Вихованці з цікавістю відносилися 

до питань актуальних політичних ситуацій, обговорювали низку питань, що, 

так само, пробуджували в них нові думки й питання політичного характеру 

[269]. 

Під час проведення свят основними методами були: бесіда, 

роз’яснення, диспут, розповідь, лекція, метод прикладу, виступ, 

маніфестація, переконання, доповідь, інструктаж тощо. За допомогою цих 

методів діти набували певного життєвого досвіду, формували свою суспільну 

свідомість, організовували власну діяльність.  

Метод сугестії (навіювання) широко використовувався серед методів 

словесного впливу. Цей метод полягає у психологічному впливі на людину, 

та його сприйняття відбувається незалежно від її думок і волі. Я.Чепіга 

вважає, що дитина легко піддається навіюванню, бо це закладено в її 

особистості. На думку педагога, дитині для розвитку нормальних почуттів 

потрібно навіювання діями інших [184, с. 92]. 

В інтернатних закладах Полтавщини (2-ге Полтавське дитмістечко, 14 

Полтавський дитячий будинок, колонія ім. Горького, колонія ім. Леніна в 

Писарівщині та ін.) [245] під час набуття навичок колективної праці 

використовувалися такі методи, як от: інструктаж, роз’яснення, лекція. Цими 

методами вихователі впливали на свідомість дітей, прищеплювали їм норми 

й правила поведінки, допомагали вихованцям засвоїти життєво необхідні 

навички та застосовувати їх на практиці. Лекція – це послідовний виклад 

систематизованих узагальнених знань, а інструктаж – це виклад значно 

вужчої, порівняно з лекцією, інформації. Роз’яснення виступало як метод 

отримання інформації за допомогою словесного спілкування. 
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У досліджуваний період в інтернатних закладах використовувався 

метод переконання, що ґрунтується на зверненні вихователя до свідомості, 

почуттів, життєвого досвіду дітей для формування свідомого ставлення до 

норм поведінки. Тісно пов'язаний із цим методом – метод прикладу, який 

впливає на поведінку й свідомість учня конкретними зразками наслідування. 

Я. Чепіга зазначає, що всі знання дитини, „всі переконання і поведінка з 

початку і до кінця побудовані на принципі наслідування, повторення дій, 

вчинків, думок старших і навколишнього осередку” [184].  

До групи методів формування досвіду суспільної поведінки 

відносились такі методи, як от: створення виховних педагогічних ситуацій, 

педагогічна вимога, громадська думка тощо. Вони передбачали формування 

в дітей позитивного досвіду суспільної поведінки [235; 239; 244; 245; 184]. 

Вважалося, що оточення, у якому виховується дитина – оточення соціальне і 

має вплив на суспільну поведінку вихованців інтернатних закладів. 

Метод громадської думки найчастіше використовувався у внутрішній 

організації інтернатної установи. Сутність цього методу полягала в 

колективній вимозі вихованців до конкретної особистості. Громадська думка 

мала значну роль на загальних зборах під час розгляду питань планування 

дитячих заходів (екскурсій, свят, недільників тощо), в окремими випадках 

порушення встановлених колективом норм поведінки окремих його членами 

та ін. Використання даного методу сприяло формуванню у дітей почуття 

відповідальності, громадської свідомості, здатності висловлювати власну 

думку. 

Серед методів стимулювання діяльності та поведінки вихованців 

інтернатних закладів першої половини XX століття значне місце належить 

соцзмаганню. Цей метод формував у дітей морально-етичні цінності 

(патріотизм, героїзм та ін.), трудові й суспільні навички [121].  

В інтернатних установах соцзмагання могли організовуватися серед 

будь-яких дитячих угрупувань (ланок, дитячих комісій, майстерень, бригад 

тощо). Кількісний і якісний склад учасників добирався залежно від вікових 
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особливостей дітей та організованості дитячого колектива. На думку 

дослідника Б. Гольдфайна, необхідно враховувати такі чинники організації 

соцзмагання: 

- чим менші діти, тим менше пунктів повинно бути в угоді про 

змагання; 

- завдання роботи повинні бути конкретними, чітко сформульованими, 

зрозумілими дітям; 

- терміни виконання повинні бути нетривалими; 

- показники, за якими змагаються учасники, повинні легко піддаватися 

обліку; 

- результати змагань мають бути обговорені дітьми, бо тільки так вони 

будуть для них корисними; 

- педагог не повинен стримувати, обмежувати активність та 

ініціативність дітей [32, с. 57-58]. 

Під час змагань у дітей виявляються творчі здібності, розвиваються 

інтереси, активізується пізнавальна діяльність, формується світогляд.  

Методи покарання були спрямовані на виявлення та обмеження 

негативного впливу навколишнього середовища та недопущення негативних 

вчинків у майбутньому. Методи фізичного покарання були заборонені в 

інтернатних закладах. 

У випадку порушення окремими вихованцями встановлених правил 

інтернатного закладу, в період, що досліджується (1917 – перша половина  

30-х рр.) могли застосовуватися наступні міри покарання: осуд з боку 

вихователя або завідуючого закладом; усна догана вихователя, що 

висловлювалася перед групою; виклик на педагогічну раду; попередження 

про можливість переведення до спеціального виховного закладу; 

переведення вихованців до спеціального виховного закладу за рішенням 

педради, затвердженого відділом народної освіти. 

У дитячих містечках Полтавського та Харківського округів в окремих 

випадках дозволялося застосовувати такі методи покарання, як от: ізоляція 
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дитини від життя дитячого колективу; зауваження з попередженням про 

запис до характеристики; обмежене спілкування вихователя з дитиною 

впродовж доби; наряд на працю; розгляд питань про негативну поведінку на 

групових зборах інтернатної установи; виключення з клубу на кілька днів 

тощо [244, с. 129; 245, с. 77-78]. Ці методи виховання застосовували до дітей 

із девіантною поведінкою. 

Зауважимо, що група методів покарання більш дієва в межах 

колективних форм соціалізації, що сприяє формуванню умінь та навичок 

спільної діяльності, проведення дозвілля, організації режиму життєдіяльності 

дітей, засвоєнню норм та правил суспільної поведінки. 

Аналіз архівних документів свідчить, що використання в установах 

інтератного типу методів покарання в деяких випадках мало негативні 

результати (втеча з дитячого будинку, конфлікти вихователів із вихованцями 

тощо) [286; 279]. 

Шукаючи шляхів та засобів впливу в дитячому колективі, деякі 

інтернатні заклади розробляли так звані „кодекси карного права”, висуваючи 

це питання на обговорення всіх з’їздів та конференцій інтернатних установ. 

Згідно резолюції Київської Окружної конференції 1927 р. усі засоби впливу в 

дитячому колективі поділялися залежно від призначення на такі групи:  

- засоби припинення, скеровані на те, щоб не допустити недозволених 

вчинків (припинення бійки, недопущення в робочу кімнату у верхньому 

одязі, недопущення до столу дітей у негігієнічному стані); 

- засоби, які мають на меті відшкодування, виявлялися в тому, що 

примушували винних відшкодувати заподіяне (хто насмітив, той повинен 

прибрати; хто розірвав одяг, повинен сам його полагодити); 

- засоби захисту колективу мали на меті створити такі об’єктивні 

умови, в яких той чи інший шкідливий вчинок не буде повторюватися 

(дитину, що має нахил битися, брали під окремий догляд; нервову, 

неспокійну дитину, яка могла зіпсувати працю колективу, ізолювали від 

інших дітей); 
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- засоби „страхання” – психологічний вплив на дітей, що змушував іх з 

почуття страху залишатися в рамках встановленого режиму; 

- засоби виправлення (виправлення через повільний лікувальний або 

педагогічний вплив; створення нових інтересів у у дітей з девіантною 

поведінкою); 

- засоби відплати (кожна заподіяна шкода тягне за собою 

відплату) [51]. 

Постановою конференції було визнано, що заходи впливу, які мають 

елемент страхання або відплати, не повинні використовуватися в соціально-

виховному процесі інтернатних закладів, а центр уваги перенести на 

організацію правильного трудового режиму. 

Дисципліна в колективі, на думку М. Задериголови, залежала від 

відповідальності колективу за поведінку кожного свого члена, а також 

відповідальності кожного члена перед колективом. Педагог стверджував, що 

у складі кожного колективу мав бути актив, за допомогою якого 

здійснюватимуться постанови, виконуватимуться ухвалені норми, 

простежуватимуться порушення. 

У дитячому містечку ім. Комінтерну М. Задериголова практикував 

наступні заходи з метою покарання членів дитячого колективу: за порушення 

правил вперше робився запис у щоденник дитвиконкому колективу; вдруге – 

записувалося в щоденник та оголошувалося по колективу, що вихованець 

порушив постанову; за порушення втретє винного викликали на 

дитвиконком, де ухвалювалася протокольна постанова, що зазначала, чи 

навмисним був вчинок, і якщо так – позбавляли права на працю разом із 

товаришами там, де сталось порушення (клас, майстерня, клуб тощо); у 

четвертий раз питання передавалося на загальні збори дитколективу, де 

відповідальність за псування майна покладалася на колектив; коли 

порушення траплялося знову – колектив знімав із себе відповідальність за 

вихованця й не вважав за свого члена протягом 1–6 днів; за подальше 

порушення вихованець передавався на розгляд ради колективу [51]. 
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Тісно пов’язані з методами покарання й методи заохочення, серед яких 

у досліджуваний період широко використовувалися нагородження різними 

подарунками, відзнаками (книжками, медалями, похвальними листами, 

портретами відомих політичних діячів тощо), похвала вихователя, письмова 

подяка завідуючого інтернатним закладом з оголошенням перед групою 

вихованців або загальними зборами дітей, що сприяло формуванню в дітей 

цілеспрямованості в набутті нового досвіду. 

На початковому етапі розвитку соціально-виховної діяльності 

інтернатних закладів (1917 – перша половина 30-х рр.) помилково радилось 

використовувати методи заохочення. На наступних етапах (друга половина 

30-х рр. – 1956 р.) цією групою методів також користувалися не часто. 

Вивчення праць науковців свідчить, що у використанні методів 

заохочення важливо керуватися принципами об’єктивності та справедливості 

оцінювання діяльності вихованців, що сприятиме ефективній соціалізації. 

„Хвалити й заохочувати дітей не можна безцільно, – стверджував А. Петров, 

– схвалення повинно підбадьорити дітей, вселити віру в свої сили, закликати 

до досягнення більш відчутних й радісних результатів” [130]. 

Інакше розглядали методи заохочення та покарання В. Зеньковський та 

І. Соколянський. Так, на думку В. Зеньковського, застосування цих методів 

виховувало в дітей заздрість та егоїзм, роз’єднувало вихованців, формувало 

антисуспільну поведінку [70]. І. Соколянський вважав шкідливою для дитини 

таку систему методів, зазначав, що „надміру пестити дитину не менш 

шкідливо, ніж її забивати” [168, с. 8]. 

Провідне місце серед методів стимулювання діяльності й поведінки 

вихованців інтернатних закладів першої половини XX ст. посідав трудовий 

метод. Науковець Я. Чепіга, виділяючи цей метод, вважав його першорядним 

щодо отримання знань і розвитку дитини, а інші – похідними від нього. На 

думку педагога, трудовий метод привчає дитину спостерігати за 

навколишнім середовищем, відчувати природу, розвивати вміння набувати 

життєвий досвід. Аналізуючи трудовий метод, учений виділяє „три основні 
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риси духовного розвитку дитини – хотіння, міркування й зусилля, які 

покладені в його основу і складають гармонійне ціле” [187]. 

У „Пораднику із соціального виховання” за 1923 р. зазначалося, що 

активна особистість вихованця розвивається з її індивідуально-творчими 

прагненнями в колективі. Була визнана необхідність охоплення життя кожної 

дитини в умовах інтернатного закладу єдиним трудовим вихованням [137, 

с. 34].  

Науковці досліджуваного періоду (К. Давиденко, Т. Лубенець, 

О. Музиченко, та ін.) вважали, що виробнича праця в закладах інтернатного 

типу доповнювала процес розвитку дитини, сприяла соціальному 

становленню особистості, наближала до виконання завдань, які висувалися 

суспільством.  

Я. Чепіга зауважив, що дитина повинна ознайомитися із сутністю 

хліборобської та промислової праці в різних її виглядах, але так, щоб вона 

відповідала природній дитячій активності, розвиваючи її самостійність, 

ініціативність та творчість. Тобто, процесс входження дитини в суспільне 

життя повинен грунтуватися на взаємозвязку з реальними потребами 

тогочасного суспільства [187]. 

Аналіз архівних джерел [247; 268; 269] засвідчив, що трудовий метод 

займав провідне місце в багатьох дитячих будинках і дитячих містечках 

досліджуваного періоду. До інтернатних закладів прикріплювалися майстри, 

розроблялися умови роботи майстерень (кравецьких, швацьких, слюсарно-

кузнечних, теслярних, бондарних, злотницьких, штукатурних, ливарних, 

друкарень тощо) (додатки К, Л). 

Дергачівський дитячий будинок „Трудовой поселок” мав досить велике 

господарство: пахотну землю, косовицю, ліс, садок, городи, млин тощо. В 

Ольшанському дитячому будинку вихованці в літній період працювали в 

полі, саду, городі (пололи картоплю, збирали хліб, збирали фрукти та 

займалися сушінням) [269, с. 121-126]. У дітей розвивалася відповідальність, 

ініціативність, самоуправління, самосвідомість. 
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Зазначимо, що в закладах інтернатного типу першої половини XX 

століття трудовий метод також знаходив відображення в обов’язку кожного 

вихованця чергувати. Усі діти, відповідно до своїх здібностей, прибирали в 

кімнатах, коридорах, їдальнях, допомагали готувати й роздавати їжу, возити 

воду, рубати дрова, прибирати на подвір’ї [269]. 

Окремим важливим проявом трудового виховання в інтернатних 

закладах досліджуваного періоду було самообслуговування. Робота дітей у 

власному господарстві визначалася державою не лише як один із способів 

набуття трудових навичок, а і як можливість здобути певну кваліфікацію 

працівника-спеціаліста з ведення окремих галузей господарства (завгосп, 

економка тощо). 

Отже, трудовий метод впливав на процесс формування свідомості 

вихованців інтернатних установ, їхніх поглядів та переконань, виступав 

методом формування суспільної поведінки. 

Соціально-виховна діяльність в інтернатних закладах вимагала 

постійного контролю. До групи методів контролю та аналізу ефективності 

виховання варто віднести облік, спостереження, звіт, аналіз суспільно-

корисної праці та ін.  

Аналіз архівних матеріалів свідчить, що метод обліку 

використовувався як передумова для подальшого вдосконалення та 

поглиблення здійсненої роботи з вихованцями інтернатних закладів. У 

„Тимчасовому положенні про дитячі установи” був розділ „Облік роботи 

дитячих установ”, у якому зазаначалося, що в усіх дитячих установах 

проводиться щоденний облік роботи (додаток М), а наприкінці кожного 

триместру дитячі установи організовують публічний звіт проведеної роботи, 

маючи на меті виявити досягнення дитячих закладів у внутрішній організації, 

зв`язку з суспільством, а також умінь та навичок дітей. Облік проводився у 

формі виставки дитячих робіт, дитячих «вечорів або „ранків”, спектаклів чи 

комбінації цих форм із доповідями дітей, засідання Ради щодо виконаної 

роботи [147, с. 51]. 
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В Охтирському дитячому містечку робота кожного підлітка 

обчислювалася індивідуально. Дитина, яка працювала в майстернях, у 

сільському господарстві та школі лікнепу, так само як і учень 

сільськогосподарської профшколи дитячого містечка, мала особову трудову 

книжку, у якій відзначали виконану роботу (форма обліку №1). Існувало в 

Охтирському дитмістечку ще декілька форм обліку, які стосувалися праці 

групи, виробничої та громадської праці вихованців, праці позашкільної 

освіти (додаток Н). 

Завдяки точній організації та плануванню життя вихованців, установа 

досягла „спокійної робочої атмосфери, де майже нема дітей, щоб ухилялися 

від роботи, де всяка робота відбувається спокійно, без хвилювань, без галасу, 

без командування” [42, с. 209]. 

Серед методів контролю широко застосовувався звіт, який мав форму 

самообліку дітьми своєї роботи (групові щоденники) чи форму щоденників 

керівників групп із фіксуванням проробленого матеріалу та спостережень за 

дітьми. На підставі щоденників складалися характеристики вихованців, що 

були основним матеріалом під час рішень про переведення дитини з групи в 

групу. Щоденники й характеристики зберігалися у дитячих установах [147]. 

Цей метод допомагав простежити особливості набуття соціального 

досвіду як кожним учнем, так і колективом у цілому.  

Метод спостереження супроводжував різні форми соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів досліджуваного періоду, він передбачав 

визначення теми спостереження, об’єкта, предмета дослідження, завдань. 

Отриману інформацію записували в зошити спостереження для подальшого її 

використання в інших формах роботи (конференціях, виставках, звітах 

тощо). Цей метод сприяв розвитку в дітей спостережливості, допитливості, 

уважності тощо. 

Особливо цінним, на нашу думку, в умах інтернатних закладів, був 

метод аналізу результату суспільно корисної праці. Результати такої праці 

вихованців фіксувалися у звітах колективу, групи чи в записах в 
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індивідуальному щоденнику. Особливу роль відігравала організація звітних 

ярмарок виробленої продукції. 

Зауважимо, що кожен із проаналізованих методів соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів першої половини XX ст. не 

використовувався самостійно, а доповнював інший, або виходив із 

попереднього. 

Проаналізовані групи методів соціального виховання давали 

можливість охопити велику частину вихованців інтернатних установ і були 

достатньо ефективними за умови кваліфікованого педагогічного керівництва. 

Отже, у період першої половини ХХ ст. існували такі форми соціально-

виховної діяльності в інтернатних закладах: масові, колективні, групові й 

індивідуальні. Вони були взаємопов’язані та взаємодоповнювали одна одну. 

До найбільш поширених масових форм соціального виховання в 

досліджуваний період належали свята, спектаклі, різноманітні дитячі клуби, 

що прищеплювали навички колективізму, громадськості, самоорганізації, 

дисциплінованості, почуття відповідальності перед суспільством, формували 

вміння жити в суспільстві. 

До групових і колективних форм соціально-виховної діяльності 

інтернатних установ першої половини ХХ ст. можна віднести: 

- гуртки, що давали можливість здобувати власний життєво необхідний 

досвід для майбутнього життя й праці в колективі, суспільстві; 

- підготовку стінгазет, за допомогою чого в дітей формувалася й 

організовувалася колективна свідомість; 

- політгодини, які навчали вихованців висловлювати власну точку зору, 

відстоювати свої погляди та переконання; 

- екскурсії , як одна із спеціально організованих і цілеспрямованих 

форм засвоєння соціального досвіду, формування самосвідомості 

особистості, бережливого ставлення до природи; 

- ігри, що відображали різні соціальні аспекти життєдіяльності людини 

тощо.  
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Серед індивідуальних форм соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів досліджуваного періоду варто виділити залучення учнів до 

відвідування бібліотек, читальної зали, організацію занять із гри на музичних 

інструментах, колекціонування, малювання, складання та написання віршів, 

оповідань, спів авторських пісень та ін. 

До методів соціального виховання дітей в умовах інтернатних закладів 

першої половини XX ст. ми віднесли: 

- формування свідомості особистості (бесіда, лекція, дискусія, 

інструктаж, роз`яснення, диспут, переконання, навіювання, метод прикладу); 

- формування досвіду суспільної поведінки (педагогічна вимога, 

громадська думка, привчання, створення виховних педагогічних ситуацій 

тощо); 

- стимулювання діяльності та поведінки (соцзмагання, метод 

покарання, метод заохочення, трудовий метод); 

- контролю та аналізу ефективності виховання (облік, спостереження, 

звіт, аналіз суспільно корисної праці). 

Основним методом соціального виховання досліджуваного періоду 

була бесіда, під час якої діти набували певного життєвого досвіду, 

формували свою суспільну свідомість. 

Метод створення виховних педагогічних ситуацій, педагогічна вимога, 

громадська думка передбачали формування в дітей позитивного досвіду 

суспільної поведінки. 

Серед методів стимулювання діяльності та поведінки вихованців 

інтернатних закладів першої половини XX століття значне місце належить 

соцзмаганню. Цей метод формував у дітей морально-етичні цінності 

(патріотизм, героїзм та ін.), трудові і суспільні навички. 

Трудовий метод посідав провідне місце серед методів стимулювання 

діяльності й поведінки вихованців інтернатних закладів першої половини 

XX ст. К. Давиденко, Т. Лубенець, О. Музиченко, Я. Чепіга та інші науковці 

досліджуваного періоду вважали, що виробнича праця в закладах 
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інтернатного типу доповнювала процес розвитку дитини, сприяла 

соціальному становленню особистості, наближала до виконання завдань, які 

висувалися суспільством. За інтернатними закладами прикріпляли майстрів, 

розроблялися умови роботи майстерень (кравецьких, швацьких, слюсарно-

кузнечних, теслярних, бондарних, злотницьких, штукатурних, ліварних, 

друкарень тощо). 

Як передумова для подальшого вдосконалення та поглиблення 

здійсненої роботи з вихованцями інтернатних закладів обов’язковим було 

використання методу обліку (звіти, групові щоденники тощо). 

Наголосимо,що всі ці методи не використовувалися відокремлено, а 

взаємодоповнювали, витікали один із одного. 

 

2.3. Перспективи впровадження досвіду соціального виховання 

шкіл-інтернатів першої половини ХХ століття в сучасні умови 

 

Сучасна соціально-економічна кризова ситуація в Україні передбачає 

підвищення уваги до соціальних інститутів виховання, а саме шкіл-

інтернатів, як закладів соціального виховання незахищених категорій дітей. 

Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про те, що соціально-

виховна діяльність в школах-інтернатах на сучасному етапі розвитку 

суспільства має власну мету, яка полягає в забезпеченні соціалізації дітей-

сиріт до умов навколишнього середовища, та завдання – пошук нових форм 

та методів соціально-виховної роботи з дітьми-сиротами. Успішне 

розв’язання мети та завдань сприяє формуванню всебічно розвиненої 

особистості, готової до виконання суспільних функцій через залучення її до 

різноманітної діяльності (навчальної, виробничої, дозвіллєвої тощо).  

Серед основних завдань сучасних інтернатних закладів 

Л. Канішевською виокремлено такі, як от: підготовка дитини до свідомого 

життя в суспільстві через оздоровлення, освіту, допрофесійну підготовку, 

соціальний захист, підтримку; виховання громадянина України, національно-
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свідомої, соціально зрілої особистості; збереження й зміцнення соціального, 

фізичного та психічного здоров`я вихованців; створення умов для діяльності 

щодо засвоєння умов середовища, включення в систему соціальних 

відношень, набуття соціального досвіду; виховання любові до праці, 

забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення; виховання 

ціннісного ставлення до інших людей; створення можливості для виявлення 

особистої ініціативи вихованців і самостійного прийняття рішень [76]. 

Аналіз теорії та практики соціально-виховної діяльності в інтернатних 

закладах України першої половини ХХ ст. дозволяє дійти висновку, що 

теоретично обґрунтовані й практично перевірені аспекти соціалізації дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, провідні ідеї, 

висловлені науковцями та педагогами досліджуваного періоду та досвід їх 

реалізації не втратили актуальність і можуть бути творчо використані в 

сучасній системі соціального виховання в Україні для розв’язання її завдань. 

У зв’язку з катастрофічною кількістю безпритульних в Україні 

(близько 1,5% дитячого населення) [63] особливу актуальність набуває 

вивчення і творче використання досвіду роботи установ, котрі проводили 

ефективну роботу з питань профілактики дитячої безпритульності і 

бездоглядності. Це – гуртожитки-притулки, ночліжки, дитячі заклади при 

фабриках і заводах, напівінтернати для дітей, батьки яких працювали цілий 

день. 

Виходячи з результатів проведеного дослідження, а також нормативно-

правових документів системи сучасної освіти, спрямованих на соціальне 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можна 

визначити взаємопов’язані складові соціально-виховної діяльності шкіл-

інтернатів: національна спрямованість соціально-виховної роботи; трудова 

підготовка дітей, їхнє залучення до продуктивної праці; соціалізація 

особистості через колектив; організація культурно-просвітницької діяльності.  

Національна спрямованість змісту сучасного виховання визначена 

важливими завданнями його реформування в Концепції національно-
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патріотичного виховання дітей та молоді від 16.06.2015 р. У цьому документі 

зазначено, що найважливішим пріоритетом національно-патріотичного 

виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського 

народу, Батьківщини, держави, нації, формування нового українця, що діє на 

основі національних та європейських цінностей [141]. 

В основу Національної програми виховання дітей та учнівської молоді 

(2004 р.) покладено національну ідею як консолідаційний чинник розвитку 

суспільства й нації в цілому. Поєднання національного та загальнолюдського 

в соціально-виховній діяльності інтернатних установ першої половини 

XX ст. співзвучне з національною політикою сьогодення. Відмітимо також у 

цьому напрямку роботи з дітьми-сиротами певні форми соціально-виховної 

діяльності шкіл-інтернатів досліджуваного періоду, які було спрямовано на 

виховання патріотичної свідомості й почуття обов’язку перед Батьківщиною, 

громадськістю рідного міста, села тощо: шефство над історичними 

пам’ятками; допомога окремим громадянам (хворим, пенсіонерам-одинакам 

та ін.); участь у благоустрої та озелененні вулиць та ін. На нашу думку 

суспільно корисна праця вихованців шкіл-інтернатів вимагає відновлення в 

сучасних умовах. Вона формуватиме в дітей ціннісне ставлення до рідного 

народу, держави, нації, усвідомлення необхідності працювати на загальну 

користь. 

У сучасних умовах нестабільності політичного та соціально-

економічного життя особливо актуальною стала проблема впровадження 

нових технологій соціального виховання, які сприятимуть успішній 

соціалізації дітей-сиріт. У зв’язку з цим активізувався пошук шляхів 

удосконалення змісту, форм і методів соціально-виховної діяльності шкіл-

інтернатів. 

Сьогодні велику увагу приділяють питанню взаємин у колективі та ідеї 

соціалізації особистості через колектив. Спираючись на досвід А. Макаренка, 

школи-інтернати в сучасних умовах ставлять собі за мету створити таку 

атмосферу серед вихованців, яка зніме соціальну напругу та створить умови 
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для самореалізації дитини. У сучасному українському науковому просторі 

підтримується позиція педагогів першої половини XX століття про те, що 

колектив – це соціально-психологічна спільність, якій властива 

згуртованість, специфічні норми співжиття, система групових відносин. 

Колектив як соціальна група забезпечує формування моральних цінностей 

особистості. 

Проте в сучасних умовах колектив розглядається, насамперед, з точки 

зору його необхідності й корисності для особистісного розвитку дитини, 

тобто в колективі повинні створюватись умови не лише для ідентифікації 

дитини з колективом, але й окремішністю її від колективу. У вихованця 

інтернатного закладу повинна виникнути потреба у спілкуванні з іншими та 

самоствердженні серед інших. Як бачимо, завдання соціально-виховної 

діяльності школи-інтернату полягає в тому, щоб перетворити колектив у 

суб’єкт розвитку та інструмент виховання кожної дитини. 

Зауважимо, що однією із найбільш важливих ділянок соціально-

виховної діяльності є робота з майбутніми випускниками, допомога їм в 

особистісному та професіональному самовизначенні, підготовка їх до 

самостійного життя в суспільстві. Зазначимо, що проблеми в подоланні 

труднощів соціалізації виникають у вихованців шкіл-інтернатів з раннього 

віку (невміння спілкуватися з оточенням, незнання навичок 

самообслуговування, опанування санітарних, гігієнічних та культурних 

навичок). Коли випускники залишають школу-інтернат, ця ситуація 

ускладнюється. Недостатня сформованість у старшокласників розуміння 

власної професійної перспективи свідчить про недоліки профорієнтаційної 

роботи сучасних шкіл-інтернатів, яку здебільшого проводять у двох 

напрямах: діагностичному та просвітницькому [76]. Ці напрями не 

дозволяють випускникам повною мірою інтегрувати образ трудівника та 

сформувати власне рішення щодо вибору професії.  

У такому сенсі доцільно буде звернутися до минулого досвіду з 

організації соціально-виховної діяльності інтернатних закладів на 
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виробничому ґрунті. Така спрямованість інтернатних установ 

досліджуваного періоду дає можливість вихованцям зрозуміти свої сильні та 

слабкі сторони, можливості та здібності, усвідомити цінність праці та 

обов’язковість досягнення поставленої мети. Цей підхід забезпечував 

отримання вихованцем кваліфікації в тій чи іншій майстерні та в сільському 

господарстві, тож дитина набувала вмінь і навичок, необхідних для 

подальшої професійної діяльності. 

Звертаючись безпосередньо до соціально-виховної діяльності шкіл-

інтернатів у цьому напрямі, зауважимо, що такі форми й методи трудового 

виховання як от: робота в майстернях, сільськогосподарська діяльність, 

організація суспільно-корисної праці у школі-інтернаті та за його межами, – 

лише підсилять процес соціалізації дітей-сиріт у школах-інтернатах 

сучасності. Усе це сприятиме свідомому й відповідальному відношенню 

дітей до праці, формуванню в них громадянської свідомості та бажання 

приносити користь Батьківщині. Крім того, залучення вихованців шкіл-

інтернатів до різноманітних видів робіт розвиватиме позитивні риси 

особистості (відповідальність, моральність, дисциплінованість, активність, 

наполегливість, життєва стійкість тощо). 

Аналіз педагогічного доробку науковців першої половини XX ст. 

дозволяє дійти висновку, що теоретично обґрунтовані й практично перевірені 

аспекти трудового виховання не втратили своєї актуальності, а навпаки, 

набули нового виміру. Питання трудової підготовки вихованців інтернатних 

установ посіли належне місце в державних документах про систему закладів 

соціального виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (Концепція національного виховання від 16 червня 2015 року; 

Концепція Державної програми реформування системи закладів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від 11 травня 2006 р.; 

Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від 24.10.2012 р.). 

Метою соціально-виховної діяльності шкіл-інтернатів України в контексті 
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трудового виховання є оволодіння політехнічними знаннями, уміннями й 

навичками, необхідними для трудової діяльності в різних сферах 

виробництва, здобуття ними належної освіти та опанування навичок до 

самостійного життя. 

Концептуальне положення науковців першої половини XX ст. про 

необхідність охоплення життя кожної дитини в умовах інтернатного закладу 

єдиним трудовим вихованням має знайти своє впровадження й у сучасній 

системі соціального виховання. Сьогодні актуального значення набуває 

розробка форм і методів соціально-виховного впливу, що сприятимуть 

вихованню технологічно грамотної особистості, дадуть вихованцям 

інтернатних закладів загальні відомості про основи виробництва, 

різноманітні виробничі технології, так само зі сфери домашнього 

господарювання. 

Соціально-виховна діяльність шкіл-інтернатів потребує нових підходів 

у реалізації завдань трудового виховання, пошуку нових шляхів залучення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до продуктивної 

праці, організації поглибленого трудового навчання. Переосмислення й 

подальшого використання в соціально-виховній діяльності інтернатних 

установ вимагає думка вітчизняних науковців першої половини XX ст., що 

процес входження дитини в суспільне життя повинен ґрунтуватися на 

взаємозв’язку з реальними потребами суспільства, що дитина повинна 

ознайомитися із промисловою працею в різних її виглядах, що сприятиме 

розвитку її самостійності, ініціативності та творчості.  

Крім того, зазначимо, що в сучасній соціально-виховній діяльності 

шкіл-інтернатів до основних шляхів творчого використання досвіду 

соціального виховання в першій половині XX ст. варто віднести: 

влаштування зустрічей вихованців із представниками різних професій; 

підготовка документів до вступу в середні та вищі навчальні заклади; 

влаштування випускників на роботу на базі школи-інтернату (у майстернях, у 
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підсобному господарстві) та за її межами; підтримання зв’язку з вихованцями 

після їхнього випуску для відстеження їхньої соціальної адаптації. 

Наголосимо, що зараз постійного вдосконалення потребує зміст 

організації соціально-виховної діяльності в школах-інтернатах взагалі та 

впровадження нових форм та методів роботи, які сприяють успішній 

адаптації дитини до умов сучасного суспільства зокрема. Ефективність 

соціалізації вихованців інтернатних закладів залежить від правильного 

вибору ними форм та методів діяльності. Значну допомогу в їхньому 

визначенні може надати вивчення й творче використання педагогічно цінної 

спадщини першої половини ХХ ст., а саме праць таких учених, як: 

П. Блонський, Н. Лубенець, Т. Лубенець, А. Макаренко, О. Музиченко, 

Я. Чепіга та інших. 

Актуальними на сьогодні є запропоновані науковцями вказаного 

періоду (перша половина ХХ ст.) методи соціально-виховної діяльності 

інтернатних установ, а саме: бесіда, дискусія, метод прикладу, створення 

виховних педагогічних ситуацій, метод заохочення, аналіз суспільно 

корисної праці. Переосмислення й подальшого використання в соціально-

виховній діяльності сучасних шкіл-інтернатів вимагають масові форми 

роботи, які передбачають залучення найбільшої кількості дітей-сиріт. А саме: 

свята різноманітної тематики (дні народження видатних людей, пам’ятні 

дати); тематичні вечори; спектаклі й вистави; конференції за участю 

вихованців різних інтернатних закладів, де б мали змогу критично 

поставитися до своєї праці та, аналізуючи досвід роботи інших колективів, 

перейняти його позитивні аспекти. Ці заходи мають великий виховний 

потенціал, формують та зміцнюють суспільну свідомість дітей-сиріт. 

Доцільно відновити випуск шкільних газет, журналів, бюлетенів із нотатками 

самих учнів про досягнення в галузі фізичної культури, спорту, здоров'я та 

щодо трансформації ставлення учнів до навколишньої дійсності, боротьби 

проти шкідливих звичок. 
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Значний інтерес представляє для сучасних шкіл-інтернатів система 

дитячого самоврядування, яка, за результатами проведеного аналізу, 

виявилася більш насиченою та різноманітною, ніж сьогодні. Деякі дитячі 

організації, безумовно, залишилися незмінними (організації, зв’язані з 

самообслуговуванням дітей, групові старостати тощо), але є й такі, які носять 

епізодичний характер чи взагалі відсутні. Особливе значення самоврядування 

має в підлітковому віці, коли потреба в самостійності, самоствердженні, 

позиціонуванні себе у відношенні до інших вихованців досягає максимуму. 

Тому задля поліпшення функціонування шкіл-інтернатів та оптимізації 

соціально-виховної роботи в них вважаємо доцільними активізацію чи 

впровадження таких форм дитячого самоврядування:  

1) дитячі організації за секціями (господарська, санітарна, культурна і 

статистична), кожна з яких виконує відповідні завдання: боротьба з 

хуліганством, крадіжками, курінням та іншими поганими звичками дітей, 

проведення санітарно-освітньої роботи для подолання вихованцями 

(особливо молодшого віку) труднощів соціалізації, що виникають в 

опануванні культурно-гігієнічними та санітарними навичками, незнанні та 

небажанні оволодіти навичками самообслуговування;  

2) дитячі організації, пов’язані з урегулюванням життя інтернатної 

установи (вихованці повинні бути зацікавлені в правильному функціонуванні 

закладу, бути не лише пасивними об’єктами соціально-виховної діяльності 

школи-інтернату, а брати активну участь в організаційній роботі установи, 

визначати проблеми та намічати плани поліпшення функціонування школи-

інтернату, виробляти правила й закони та втілювати їх у життя);  

3) дитячі організації, засновані на інтелектуальних та естетичних 

потребах (вихованці мають брати активну участь у проведенні культурної, 

клубної та гурткової роботи, залучати до неї дітей), що сприяють творчій 

самореалізації особистості;  

4) шефство старших учнів над молодшими: допоміжна діяльність 

старшокласників має бути спрямована на допомогу своїм підшефним у 
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виконанні режимних моментів, дотриманні відповідного порядку й чистоти, 

проведення окремих масових заходів (прогулянки, ігри тощо), що сприятиме 

формуванню в дітей відповідальності, організованості, засвоєнню соціальних 

норм і цінностей. 

Наголосимо, що створена державою система органів і установ 

соціального виховання в першій половині ХХ ст. постійно 

вдосконалювалася, і сьогодні найбільш актуального значення набуває 

перебування знедолених дітей в таких закладах, які мають досвід соціально-

педагогічної роботи,– школах-інтернатах. Ґрунтуючись на ідеях минулого, 

заняття в інтернатних установах проводять на основі комплексних програм, 

де основними методами й засобами є бесіди, доповіді, реферати із 

залученням літературного, художнього, наукового матеріалу, спостереження 

за тими чи іншими життєвими процесами, а також широке використання 

екскурсій. У процесі наукового пізнання нами було з’ясовано, що екскурсія 

як цілеспрямована форма засвоєння соціального досвіду та формування 

самосвідомості особистості посідала чільне місце в системі соціального 

виховання в інтернатних закладах першої половини XX ст. Екскурсії 

доповнювали організацію навчально-виховного процесу, сприяли 

накопиченню певного життєвого досвіду, розширювали знання дітей про 

культурні, історичні та краєзнавчі місця, наближали дітей до суспільних 

явищ. У такому сенсі необхідно відзначити, що ця колективна форма 

соціально-виховної діяльності не втратила своєї актуальності й може бути 

творчо застосована в сучасних школах-інтернатах України. 

Особливого значення в сучасних умовах, коли простежується 

нестабільність соціально-економічного й політичного життя в Україні, 

набуває існування в школах-інтернатах різноманітних гуртків, які мають на 

меті знімати соціальну напругу й залучати дитину до світу прекрасного. 

Зокрема, цьому сприяють літературні, художні й музичні гуртки та студії. 

Дуже важливо, щоб робота в гуртках забезпечувала свободу творчості, 

самостійності, активності, можливість вибору виду діяльності. Різноманітні 
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за змістом і характером діяльності гуртки не лише розвивають здібності та 

нахили дітей, але й виховують особистість, спроможну адаптуватися й жити 

в суспільстві. 

Звернемо увагу й на те, що на попередніх етапах розвитку системи 

соціально-виховної діяльності, суспільство й держава орієнтували на 

подолання педагогічними й економічними засобами соціальної занедбаності 

знедолених дітей і підлітків, що породжує для кожної дитини ситуації, які 

негативно впливають на її розвиток. Проте, з урахуванням досвіду минулого, 

переосмислення й подальшого його використання соціально-виховна 

діяльність шкіл-інтернатів вимагає створення умов для виховання й розвитку 

дитини в інтернатній установі, забезпечення якісної освіти, психолого-

педагогічної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Подальшого вивчення заслуговують і шляхи залучення  підлітків до 

різних форм дозвіллєвої діяльності як у школі-інтернаті, так і в позашкільних 

клубах та центрах творчості (відвідування театрів, художніх виставок, 

концертів; організація різноманітних свят; відродження національних 

обрядових традицій тощо). Позаурочна виховна діяльність як органічна 

складова життя школи-інтернату сприяє успішному навчанню дітей, 

прищепленню навичок суспільно корисної праці, свідомої дисципліни, 

розвитку ініціативи; сприяє фізичному, художньо-естетичному вихованню 

школярів, задовольняє їхні культурні запити й спрямовує наявну активність у 

напрямі корисної діяльності.  

Свого подальшого творчого використання в соціально-виховній 

діяльності шкіл-інтернатів потребують рекомендації видатного педагога-

вченого С. Шацького, який зазначав, що педагогічний процес необхідно 

організовувати з урахуванням особистих інтересів дитини, широко 

використовуючи індивідуальний підхід у процесі розвитку інтелектуальних 

здібностей підлітка. Учений справедливо наполягав на взаємодії дитини з 
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навколишнім середовищем, а також на організації культурно-просвітницької 

роботи, яка спрямована на розвиток творчих здібностей дітей і підлітків. 

У контексті зазначеного важко переоцінити актуальність ідей першої 

половини XX ст. щодо соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, бо в цих ідеях містяться фундаментальні 

положення щодо розв’язання сучасних проблем. 

Доцільно звернути увагу на те, що надбання соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів попередніх етапів її розвитку не можна 

механічно переносити в сучасні умови. Педагогічна спадщина минулого 

вимагає свого переосмислення і обов’язкового врахування суспільно-

політичних, соціально-економічних і організаційно-педагогічних чинників. 

Отже, до основних перспектив творчого використання досвіду 

соціально-виховної діяльності інтернатних закладів України першої 

половини ХХ ст., відносимо:  

1) удосконалення й широке використання масових та колективних 

форм соціально-виховної діяльності інтернатних установ, а саме: свят, 

тематичних вечорів; спектаклів, вистав, стінгазет, конференцій, екскурсій, 

гуртків;  

2) використання різноманітних видів діяльності дитини в соціально-

виховній роботі школи-інтернату: функціонування дитячих організацій, 

суспільно-корисна праця вихованців;  

3) відновлення й вдосконалення дитячого самоврядування, яке розвиває 

організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативу, на якому 

можна побудувати роботу вихованців школи-інтернату з профілактики 

девіантної поведінки за участю вихователів;  

4) соціалізація особистості через колектив та створення умов для 

соціально-психічного розвитку особистості, здатної реалізувати свої 

практичні вміння та навички;  

5) залучення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до основ виробництва та промислової діяльності, що доповнить 
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процес розвитку дитини, сприятиме соціальному становленню особистості, 

наближаючи до виконання завдань, які висуває суспільство. 

Наголосимо, що важливо поєднувати обов’язкові форми діяльності 

вихованців шкіл-інтернатів із добровільно обраними, із максимальним 

наданням можливостей вибору справи за інтересами і виховання 

самостійності.  

Зауважимо, що для успішної соціалізації дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, повинен відбуватися взаємозв’язок 

між школами-інтернатами та іншими соціальними інститутами 

(позашкільними клубами, центрами творчості, соціально-педагогічними 

службами, центрами реабілітації дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 

опіки батьків та ін.). Здійснення соціального виховання в руслі державної 

соціальної політики дозволить надати соціально-виховній роботі в школах-

інтернатах України державний характер та забезпечить її ефективність. 

Проведене нами дослідження переконливо засвідчує, що основні засади 

соціально-виховної діяльності інтернатних закладів першої половини XX 

століття набувають нового звучання й знаходять творчу реалізацію в 

сучасних умовах на новому етапі розвитку системи соціального виховання. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми дослідження 

дозволив нам уточними сутність поняття соціально-виховної діяльністі як 

професійної діяльності, спрямованої на реалізацію завдань соціального 

виховання, створення сприятливих соціокультурних умов соціалізації 

особистості через її включення в систему життєдіяльності різноманітних 

організацій у певному соціально-виховному середовищі. У контексті нашого 

дослідження ми розглядали соціально-виховну діяльність як професійну 
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діяльність, метою якої є соціалізація дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в умовах інтернатних закладів. 

На етапі співіснування державної та благодійної форм опіки над 

дітьми-сиротами (1900–1917 рр.) зміст соціально-виховної діяльності 

інтернатних закладів реалізовувалася за такими основними напрямами: 

гігієнічне та фізичне виховання (створення умов для життєдіяльності та 

зміцнення здоров’я дітей, їхнього фізичного розвитку); профорієнтаційна 

робота (підготовка до різних видів професійної діяльності й ведення 

домашнього господарства); релігійно-моральне виховання (прилучення до 

релігійно-моральних норм і правил міжособистісної взаємодії, усвідомлення 

позитивних і негативних якостей).  

Протягом наступного етапу розвитку інтернатних установ (1917 – 

перша половина 30-х рр.) соціально-виховну діяльність закладів інтернатного 

типу спрямовано на розв’язання основних завдань соціального виховання, 

зазначених у „Декларації про соціальне виховання дітей” від 1 липня 1920 р., 

які здійснювалися за наступними напрямами: розумове виховання 

(організація підготовки домашніх завдань, проведення різних культурно-

масових заходів у вільний від занять у школі час); трудове виховання (у 

вигляді самообслуговування, суспільно корисної праці у виробничих 

майстернях і підсобних господарствах, а також у колгоспах і радгоспах у 

літній період); профорієнтаційна робота (забезпечення вихованців певною 

професією та певними трудовими навичками, їхнє працевлаштування після 

випуску з інтернатного закладу чи влаштування до навчального закладу). 

Наступному етапу розвитку соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів (друга половина 30-х рр. – 1945 р.) було притаманне ідейно-

політичне та патріотичне виховання (шефські зв’язки колективів інтернатних 

закладів з колективами підприємств, колгоспів, представниками різних сфер 

суспільства); статеве виховання (урахування соціально-психологічних 

особливостей кожної статево-рольової групи); трудове виховання (соціально-

виховна діяльність будувалася на принципах самодіяльності та трудового 
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режиму – на базі інтернатних закладів діяли підсобні господарства, 

майстерні; робота інтернатних закладів спиралася на навколишню виробничу 

діяльність, навчально-виховний план був тісно пов’язаний з виробництвом та 

здійснювався на основі програми трудового навчання та виробничої 

практики вихованців). 

Основними напрямами соціально-виховної діяльності четвертого етапу 

(1946–1956 рр.) були: суспільно-політичне виховання (суспільно-корисна 

праця, культурно-просвітницька та агітаційно-масова робота, допомога 

колгоспам на підшефним підприємствам); фізичне виховання (сприяння 

фізичному розвитку дітей, створення здорових умов життя); естетичне 

виховання (гуртки); ідейно-політичне та патріотичне виховання (вивчення 

рідного краю, екскурсії, туристичні походи; шефські зв’язки колективів 

інтернатних закладів з колективами підприємств, колгоспів, представниками 

різних сфер суспільства); дослідна робота (культивування 

сільськогосподарських культур за зрощення великого врожаю). 

Вивчення й узагальнення досвіду практичної роботи інтернатних 

закладів першої половини XX століття з проблеми організації соціально-

виховної діяльності дозволило нам виокремити форми соціально-виховної 

діяльності: масові (мітинги, демонстрації, конференції, загальні збори, ранки, 

свята, концерти, спортивні змагання, політсуди, прослуховування музичних 

творів тощо); колективні (клуби, тематичні вечори, підготовка стінгазет, 

екскурсії, походи, рухливі ігри тощо); групові (гуртки: електромонтажний, 

краєзнавчий, політичний, літературний, музичний, фізичної культури, 

спортивний, радіолюбителів, біологічний, фізико-технічний, образотворчий, 

декламаційний, газетний, сільськогосподарський тощо); індивідуальні 

(бесіда, підготовка доповідей, номери художньої самодіяльності, написання 

заміток до стінгазети, виконання доручень тощо). 

Форми соціально-виховної деятельности інтернатних закладів в період, 

що вивчається, сприяли вирішенню найважливіших проблем соціалізації 

знедолених дітей, а саме: формуванню у вихованців умінь та навичок 
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колективної та організованої роботи; розвитку творчої самодіяльності дітей у 

різних сферах громадського життя; формуванню соціальної свідомості, 

світогляду; розвитку й формуванню стійких уподобань, відповідних 

соціальних норм, зразків поведінки, установок, ціннісних орієнтацій. 

До методів, які були започатковані в першій половині ХХ ст. і широко 

використовувалися в соціально-виховній діяльності інтернатних закладів, 

належали: методи формування свідомості особистості (бесіда, лекція, 

дискусія, інструктаж, роз`яснення, диспут, переконання, навіювання, метод 

прикладу); методи формування досвіду суспільної поведінки (педагогічна 

вимога, громадська думка, привчання, створення виховних педагогічних 

ситуацій тощо); методи стимулювання діяльності та поведінки (соцзмагання, 

метод покарання, метод заохочення, трудовий метод); методи контролю та 

аналізу ефективності виховання (облік, спостереження, звіт, аналіз суспільно 

корисної праці). 

Здійснений нами аналіз практики соціально-виховної діяльності в 

інтернатних закладах України першої половини ХХ ст. дозволив дійти 

висновку, що теоретично обґрунтовані й практично перевірені аспекти 

соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

набувають нового звучання й можуть знайти творчу реалізацію в сучасних 

умовах на новому етапі розвитку системи соціального виховання. 

До педагогічно цінних наробок досліджуваного періоду, що є 

актуальними під час організації соціально-виховної діяльності сучасних 

шкіл-інтернатів, відносимо: 1) удосконалення й широке використання 

масових та колективних форм соціально-виховної діяльності інтернатних 

установ; 2) використання різноманітних видів діяльності дитини в соціально-

виховній роботі школи-інтернату та поєднання обов’язкових форм діяльності 

вихованців з добровільно обраними; 3) відновлення й вдосконалення 

дитячого самоврядування; 4) соціалізація особистості через колектив; 5) 

залучення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до 

основ виробництва та промислової діяльності. 
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Проведений аналіз свідчить про те, що позитивний досвід соціально-

виховної діяльності інтернатних закладів, накопичений у першій половині 

ХХ ст., необхідно творчо використовувати для вдосконалення сучасної 

системи роботи шкіл-інтернатів щодо успішної соціалізації дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківської опіки. 

Матеріали другого розділу представлено в роботах [150; 152; 154; 156; 

158; 159]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Отримані в процесі дослідження результати свідчать про досягнення 

поставленої мети й дають можливість сформулювати такі висновки: 

1. У дисертації відповідно до мети й завдань дослідження простежено 

розвиток соціально-виховної діяльності інтернатних закладів України в 

першій половині ХХ століття та представлено його у вигляді 

ретроспективного цілісного аналізу теорії і практики організації соціально-

виховної діяльності в інтернатних закладах. 

2. Розкрито стан наукового вивчення проблеми соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів України в першій половині ХХ століття, що 

дало змогу зрозуміти, що це питання є предметом дослідження вітчизняних 

науковців з 20-х років ХХ століття. За цей час накопичено доволі ґрунтовний 

теоретичний і методичний матеріал та багато практичного досвіду, але 

науковий пошук ще триває. Існує багато трактувань поняття „соціальне 

виховання”, тривають дискусії щодо актуальних форм і методів опікування 

над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 

щодо особливостей організації та змісту діяльності шкіл-інтернатів. 

3. Обґрунтовано етапи становлення та розвитку соціально-виховної 

діяльності інтернатних закладів у соціально-педагогічному просторі першої 

половини ХХ століття: 1) 1900 – 1916 рр. – етап співіснування державної та 

благодійної форм опіки над дітьми-сиротами; 2) 1917 – перша половина 30-х 

рр. – етап становлення інтернатних закладів та розробки змісту соціально-

виховної діяльності; 3) друга половина 30-х рр. – 1945 р. – етап активізації й 

накопичення практичного досвіду соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів; 4) 1946 – 1956 рр. – етап пошуку шляхів покращення змісту 

соціально-виховної діяльності інтернатних закладів. 

4. Проаналізовано типи інтернатних закладів першої половини 

ХХ століття та особливості їх функціонування. З’ясовано, що основними 
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закладами інтернатного типу досліджуваного періоду були: дитячий 

притулок, гуртожиток-притулок, сирітський будинок, дитячий будинок, 

дитяча трудова колонія, дитяче містечко, школа-інтернат.  

Особливостями функціонування дитячих притулків та сирітських 

будинків були: повне утримання сиріт обох статей; створення ремісничих 

майстерень, кулінарних шкіл, шкіл домознавства; навчання основ грамоти, 

правил гігієни; забезпечення патронату випускників інтернатних установ. 

Гуртожитки-притулки здійснювали опіку над дітьми, які навчалися в 

ремісничих майстернях. У цих інтернатних закладах діти отримували 

здорову їжу, чистий одяг, а також мали можливість вивчати грамоту, 

креслення, малювання, арифметику тощо та проводити вільний час під 

наглядом.  

Для дитячих будинків та дитячих містечок були притаманні такі 

особливості, як-от: виробниче спрямування; спрямованість на підготовку 

дитини до професійної діяльності; чітка система дитячого самоврядування та 

пов’язаних із ним організацій; залучення вихованців до участі в різних видах 

суспільно корисної праці; налагодження взаємозв’язку інтернатного закладу 

з навколишнім життям. 

Трудові колонії першої половини ХХ століття відрізнялися суворою 

робочою дисципліною та спрямовували соціально-виховну діяльність, яку 

було побудовано на виробничому принципі, на соціалізацію та 

перевиховання безпритульних дітей. 

Особливостями функціонування шкіл-інтернатів досліджуваного 

періоду були: шефство старших учнів над молодшими; участь вихованців у 

різних видах суспільно корисної праці. 

5. Схарактеризовано зміст соціально-виховної діяльності інтернатних 

закладів першої половини ХХ століття та доведено, що на її сутність 

здійснювали вплив політичні, соціальні, економічні перетворення в державі.  

Реалізація діяльності дитячих притулків і сирітських будинків 

здійснювалася за такими напрямами: соціальне виховання (оволодіння 
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нормами й цінностями суспільства, формування соціальних мотивів 

поведінки, формування ціннісного ставлення до якості власної 

життєдіяльності, міжлюдських відносин, сімейного життя); морально-

релігійне виховання (прилучення до релігійно-моральних норм і правил 

міжособистісної взаємодії, усвідомлення позитивних і негативних якостей); 

трудове виховання (формування вмінь і навичок з різних видів ремесел, 

сільськогосподарської праці, домознавства, орієнтація на професійно-

статусне становище в суспільстві). Усі діти одержували початкову освіту в 

обсязі, який отримували учні нижчих чи вищих початкових училищ, гімназій 

тощо.  

Характерними для соціально-виховної діяльності інтернатних закладів 

періоду 1917 – 1956 рр. були такі напрями: розумове виховання (організації 

підготовки домашніх завдань, проведення різних культурно-масових заходів 

у вільний від занять у школі час); суспільно-політичне виховання (суспільно 

корисна праця, культурно-просвітницька та агітаційно-масова робота, 

допомога колгоспам на підшефним підприємствам); трудове виховання 

(соціально-виховна діяльність будувалася на принципах самодіяльності та 

трудового режиму – на базі інтернатних закладів діяли підсобні 

господарства, майстерні; робота інтернатних закладів спиралася на 

навколишню виробничу діяльність, навчально-виховний план був тісно 

пов’язаний з виробництвом); гігієнічне й фізичне виховання (сприяння 

фізичному розвитку дітей, створення здорових умов життя); статеве 

виховання (урахування соціально-психологічних особливостей кожної 

статево-рольової групи); профорієнтаційна робота (забезпечення вихованців 

певною професією та певними трудовими навичками, їхнє працевлаштування 

після випуску з інтернатного закладу чи влаштування до навчального 

закладу); ідейно-політичне та патріотичне виховання (шефські зв’язки 

колективів інтернатних закладів з колективами підприємств, колгоспів, 

представниками різних сфер суспільства). 
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6. Охарактеризовано форми та методи соціально-виховної діяльності 

інтернатних закладів першої половини ХХ століття. З’ясовано, що 

основними формами соціального виховання дітей в інтернатних установах у 

досліджуваний період були: масові, колективні, групові, індивідуальні. 

Установлено, що до найбільш поширених масових форм соціального 

виховання в досліджуваний період належали свята, вистави, конференції, що 

прищеплювали навички колективізму, громадськості, самоорганізації, 

дисциплінованості, формували вміння жити в суспільстві. До групових і 

колективних форм соціально-виховної діяльності інтернатних установ 

першої половини ХХ століття ми віднесли: різноманітні дитячі клуби, 

гуртки; підготовку стінгазет; політгодини; екскурсії; ігри та ін. Серед 

індивідуальних форм соціально-виховної діяльності інтернатних закладів 

досліджуваного період – залучення учнів до відвідування бібліотек, 

читальної зали, організацію занять із гри на музичних інструментах, 

колекціонування, малювання, складання та написання віршів, оповідань, спів 

авторських пісень тощо. 

На основі вивчення й узагальнення науково-педагогічних джерел та 

архівних матеріалів установлено, що в інтернатних закладах першої 

половини XX століття використовувалися різноманітні методи соціалізації 

дітей: методи формування свідомості (приклад, бесіда, розповідь, інструктаж, 

навіювання); методи формування досвіду суспільної поведінки (громадська 

думка, тренування, вправи); методи стимулювання діяльності й поведінки 

(зауваження з попередженням про запис до особової справи чи щоденника, 

соцзмагання, нагородження); методи контролю та аналізу (облік, звіт, аналіз 

суспільно корисної праці). 

7. На основі узагальнення досвіду соціально-виховної діяльності 

інтернатних закладів першої половини ХХ століття окреслено шляхи 

впровадження соціального виховання в школах-інтернатах України першої 

половини ХХ століття в сучасні умови. 
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Заслуговують на відновлення та подальше використання такі 

педагогічно цінні напрацювання досліджуваного періоду з питань 

соціалізації дітей-сиріт в умовах школи-інтернату, як-от: дитяче 

самоврядування, залучення дітей до промислової діяльності, соціалізація 

через колектив, використання різних форм та збагачення змісту позаурочної 

діяльності. 

Дисертаційна робота не вичерпує всіх аспектів аналізованої проблеми. 

Перспективу подальшого наукового вивчення ми вбачаємо в дослідженні змісту 

соціально-виховної діяльності інтернатних закладів; вивченні роботи органів 

дитячого самоврядування; зіставленні змісту соціально-виховної діяльності в 

інтернатних закладах України та провідних країнах світу. 
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238.Спр. 905. Учбові плани дитячого будинку ім. Артема, 1923, 42 арк. 

оп. 4 

239. Спр. 845. Матеріали Всеукраїнської наради по дитячому руху, 

26 арк.  

240. Спр. 869 Головсоцвих: секретаріат; інформаційний відділ; відділ 

дефективного дитинства; відділ охорони дитинства; комісія в справах 

неповнолітніх, центральний дитячий адресний стіл, 39 арк. 

241. Спр. 888. Матеріали про діяльність Губсоцвиху, 30 арк. 

оп. 5 

242. Спр. 673. Матеріали по обслуговуванню Родомисльського 

дитячого містечка Київської губернії, 1925, 55 арк. 

243. Спр. 688. Матеріали про стан та покращення методів виховання в 

дитячих будинках України, 1925, 62 арк. 
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оп. 6  

244. Спр. 876. Тимчасове положення нарком осу УРСР про дитячі 

установи соціального виховання УРСР, 129 арк.  

245. Спр. 2432. Матеріали про роботу дитячих містечок інтернатного 

типу в Полтавському й Харківському округах, 122 арк. 

Ф. 413 Центральна комiсiя нацiональних меншин при Всеукраїнському 

Центральному Виконавчому Комiтетi (ЦК НМ), м. Харкiв 

оп.1  

246. Спр.1 Статистичні відомості,таблиці про кількість національних 

рад в губерніях України, шкіл та культурно-освітніх установ, політичний, 

економічний і культурний стан національних районів УРСР, арк.129. 

оп. 9 

247. Спр. 1202. Звіт про проведення політично-виховної роботи в 

інтернатних установах, 85 арк. 

 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 422 Канцелярія Київського, подільського та волинського генерал-

губернатора 

оп. 32 

248. Спр. 189. Дело об учреждении в г. Киеве сиротского дома, 1–185 

арк.  

оп. 534 

249. Спр. 422. О деятельности Киевского губернского попечительства 

детских приютов, 61 арк. 

250. Спр. 422. К вопросу об урегулировании благотворительных 

учреждений, 61–62 арк. 

оп. 634  

251. Спр.71 Отчеты о работе детских приютов, 269–314 арк.  

оп. 637 

252. Спр. 99. Отчет Подольской губернии, 7–8 арк.  
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оп. 655 

253. Спр. 35. Отчеты о работе детских приютов 1902 г., 98–118 арк. 

оп. 656 

254. Спр. 170. Отчеты о работе детских приютов 1902 г., 1–46 арк.  

оп. 657 

255. Спр.2. Отчет попечительства «О существующих личным трудом 

детях и подростках обучающихся различного рода ремеслам у цеховых 

мастеров С.-Петербурга за 1900–1903 гг.», 117 арк. 

оп. 661 

256. Спр. 273. К вопросу об урегулировании благотворительных 

учреждений, 1908, 62–472 арк.  

Ф. 707 Управління Київського учбового округу 

оп. 299  

257. Спр. 2. К вопросу об организации земледельческих приютов для 

сельских сирот, 87 арк.  

258. Спр. 269.Сиротский дом имени Подольской народной школы 

1916-1917, 1–85 арк. 

Ф. 830 Канцелярия Киевского губернского попечительства детских 

приютов 

оп. 1 

259. Спр. 1004 Отчеты о работе детских приютов 1912 г., 1–7 арк.  

260. Спр. 1391 Отчеты о работе детских приютов 1912 г, 1–12 арк.  

 

Державний архів Харківської області, м. Харків 

Ф.Р. 45-10 Відділи народної освіти виконавчих комітетів районних рад 

депутатув трудящих, м. Харків 

оп. 1 

261. Спр. 1. Годовые отчеты детских домов, 1936, 30 арк. 

Ф.Р. 101 Отдел народного образования Валковского исполкома 

оп. 1 
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262. Спр. 31. Об устройстве спектаклей в школе детского городка, 

1922, 3 арк. 

263. Спр. 63. Переписка с детскими домами уезда, 1923, 36 арк. 

264. Спр. 125. Переписка со Стрельчанским детским домом, 1920, 

102 арк. 

265. Спр. 126. Переписка с Вертеевским детским домом, 1920, 103 арк. 

266. Спр. 150 Отчеты о педработе в детских домах, 1921, 133 арк. 

Ф. 103 Отдел народного образования Харьковского исполкома 

оп. 1 

267. Спр.43. Протоколы заседаний съездов работников народного 

образования 1920г., 81 арк. 

268. Спр. 126. Переписка с Вертеевским детским домом, 37–38 арк. 

269. Спр. 150. Отчет о пед. работе в детских домах 1920–1921, 91 арк.  

270. Спр. 257. Об открытии клубов и отчет их деятельности, 1921г., 

82 арк. 

Ф. 203 Чугуевский отдел народного образования исполкома 

оп. 3  

271. Спр. 3. Переписка с Харьковским губернским отделом 

социального обеспечения, 1919., 42 арк. 

Ф. 525 Инспектура народного образования Харьковского 

гуьбисполкома 

оп. 1 

272. Спр. 266. Циркуляры и директивные письма Харьковской 

окружной инспектуры народного образования по вопросам борьбы с детской 

беспризорностью, 1929г., 30 арк. 

Ф. 820 Инспектура народного образования Харьковского губисполкома 

оп. 1  

273. Спр. 41. Материалы 2-го губернского съезда работников по 

внешкольному образованию Харькова, 1920г., 27 арк. 
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274. Спр. 123. Декреты, постановления, приказы, распоряжения, 

циркуляры и инструкции Совнаркомов и Народных комиссариатов 

просвещения РСФСР и УССР, 1921г., 112 арк. 

275. Спр. 160. Протоколы заседаний школьно-санитарных врачей, 

инструкторов соцвоса, 1921г., 33 арк. 

276. Спр. 164. Протоколы заседаний общегородских конференций по 

вопросам социального воспитания, 1921 г., 58 арк. 

277. Спр. 164. Протоколы конференции по вопросам социального 

воспитания детей и сведения о курсах социального воспитания, 1921, 19 арк.  

278. Спр. 360. Материалы семинаров работников социального 

воспитания Харьковщины, 1922 г., 84 арк. 

279. Спр. 361. Переписка с республиканскими и местными 

учреждениями и организациями по вопросам социального воспитания, 

1922 г., 80 арк. 

280. Спр. 381. Переписка детских домов, 1922 г., 292 арк. 

281. Спр. 386. Переписка об организации детских школ, домов, 

коллекторов, 1922г., 20 арк. 

282. Спр. 470. Протоколи Наркомосу, 1923р., 183 арк. 

Ф. 845 инспектура народного образования Харьковского губисполкома 

оп. 3 

283. Спр. 1086. О проведении в округе месячника помощи 

беспризорным детям, 1928, 21 арк. 

284. Спр. 2683. О работе детских домов и детских садов, 1928, 163 арк. 

285. Спр. 2693. О работе клубов, 1928, 37 арк. 

286. Спр. 2777. О детских городках окружного комитета добровольного 

общества „Друзья детей”, 1926, 5 арк. 

287. Спр. 2780. О борьбе с беспризорностью, 1928, 48 арк. 

Ф.Р. 856 Изюмская інспектура народного образования окрисполкомов 

оп. 1  
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288. Спр. 115. Документы о работе детских колоний, детских домов, по 

основной деятельности (протоколы, списки, акты), 1925, 8–15 арк.  

289. Спр. 177. Годовые отчеты школ и детдомов, 1927, 234 арк. 

Ф.Р. 918 Івано-Лисогірський відділ народної освіти районних 

виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів 

оп. 1 

290. Спр. 9. Переписка с детскими домами № 10, 16, 17, 31 – указания 

по работе, оличном составе, списки воспитанников, протоколы собраний 

сотрудников, анкеты и отчеты о работе по хозяйственным вопросам, 1921, 

8‒10 арк. 

291. Спр. 11. Анкеты и другие документы по учету и обследованию 

гимназии детских домов и площадок, 1921, 25 арк.  

Ф.Р. 920 Петінсько-Журавлівський відділ народної освіти районних 

виконавчих комітетів рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів 

оп. 1 

292. Спр. 11. Протоколы заседаний подотдела соцвоса секции детских 

домов, 1921, 8–10 арк. 

293. Спр. 11. Доклады и отчеты о работе детских домов, 1921, 13 арк.  

294. Спр. 25. Отчеты о деятельности клубов, 1921.  

Ф. 1493 Отдел народногообразования Харьковского облисполкома 

оп. 1 

295. Спр. 226. Материалы о борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью, 1932–1933г., 32 арк. 
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Додаток Б 

Схема організації сільськогосподарських робіт дитячої трудової колонії 

ім. Короленка (1922-23 рр.) 
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