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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
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 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. 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 
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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 інтернатних установ 
першої половини XX століття 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. 
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. 
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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.  

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.), 
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постанова Ради Народних Комісарів Союзу РСР „Про поліпшення роботи дитячих 
будинків” 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 (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.  
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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: 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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, визначено об’єкт, 
предмет, мету, завдання, методи; подано джерельну базу роботи; розкрито наукову 
новизну й практичне значення отриманих результатів; наведено дані про апробацію 
одержаних результатів; схарактеризовано структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі – „Теоретичні питання становлення, розвитку та 
функціонування шкіл-інтернатів у соціально-педагогічному просторі першої 
половини XX століття” – виявлено ступінь розробленості проблеми дослідження в 
педагогічній теорії, здійснено ретроспективний аналіз становлення та розвитку 
інтернатних закладів України, охарактеризовано їх типи та особливості 
функціонування.  

Історико-педагогічний характер дисертаційної роботи зумовив необхідність 
структурування джерельної бази в чотири групи, а саме: архівні документи; 
нормативні документи досліджуваного періоду й нормативно-правові документи в 
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галузі освіти на сучасному етапі розвитку України; наукова література в галузі 
історичних, соціально-педагогічних, політологічних, соціологічних досліджень; 
періодичні видання.  

Аналіз літератури з означеної проблематики дає можливість констатувати, що 
соціальне виховання та діяльність шкіл-інтернатів в Україні в першій половині XX 
століття стали предметом дослідження вже з кінця 20-х років.  

Науковцями (А. Бондар, Ю. Василькова, Л. Головко, М. Грищенко, 
А. Макаренко, С. Русова, Я. Чепіга) визначено основні завдання соціального 
виховання першої половини ХХ століття, а саме: 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.  

Визначенню історичних та соціально-педагогічних передумов виникнення 
шкіл-інтернатів та виявленню змісту, провідних форм і методів опікування 
безпритульними дітьми в історичній ретроспективі присвятили свої праці 
А. Аблятипов, Л. Артюшкіна, В. Виноградова-Бондаренко, Л. Дуднік, С. Заєць, 
О. Ільченко, О. Карпенко, Л. Ковальчук, О. Мкртічян, В. Оржеховська, В. Покась, 
А. Поляничко та ін. 

Результати аналізу науково-педагогічного доробку з проблеми соціально-
виховної діяльності шкіл-інтернатів таких дослідників, як О. Голуб, Л. Канішевська, 
С. Кириленко, О. Кізь, Б. Кобзар, C. Коношенко, Л. Кузьменко, О. Кузьміна, 
С. Курінна, Л. Токарук, Г. Хархан, В. Яковлєва, Т. Янченко, дають нам можливість 
стверджувати, що до особливостей організації та змісту діяльності шкіл-інтернатів у 
сучасних умовах відносять: 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. 

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; Декрет „Про боротьбу з дитячою 
безпритульністю” Тимчасове положення про дитяче містечко; Постанова „Про 
ліквідацію дитячої безпритульності і бездоглядності”; Постанова „Про заходи 
боротьби з безпритульністю та бездоглядністю в Українській РСР”; Постанова „Про 
заходи щодо поліпшення роботи дитячих будинків і прийомників-розподільників в 
УРСР”.  
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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.  

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 всіма іншими губернськими 
сирітськими будинками й притулками.  

Жовтневий переворот 1917 р. і громадянська війна на території колишньої 
Російської імперії призвели до занепаду промисловості й сільського господарства, 
системи освіти й виховання. Руйнування сімей, дезорганізація шлюбно-сімейних 
відносин спричинили зростання безпритульності, бездоглядності дітей, які не мали 
жодних засобів для існування. У листопаді 1917 року створено Наркомат 
державного піклування РСФСР, а проблема сирітства стала вирішуватися на 
державному рівні. При Наркомосі УСРР – відділ соціального виховання, на який 
було 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-і роки XX століття домінантною формою влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, стають дитячі будинки (закріплені за 
колгоспами та підприємствами), на базі яких створювалися навчально-виробничі 
майстерні. 

У повоєнні роки відбувався пошук шляхів покращення змісту соціально-
виховної діяльності інтернатних закладів. Із 1956 року за рішенням влади почали 
створюватися школи-інтернати. 

Ґрунтуючись на аналізі політичних та соціально-економічних умов розвитку 
суспільства в досліджуваний період, етапів становлення та розвитку соціально-
педагогічної науки (Л. Штефан), 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: перший (1900 – 1916 рр.) – етап співіснування державної та 
благодійної форм опіки над дітьми-сиротами; другий (1917 – перша половина  
30-х рр.) – етап становлення інтернатних закладів та розробки змісту соціально-
виховної діяльності; третій (друга половина 30-х рр. – 1945 р.) – етап активізації й 
накопичення практичного досвіду соціально-виховної діяльності інтернатних 
закладів; четвертий (1946 – 1956 рр.) – етап пошуку покращення змісту соціально-
виховної діяльності інтернатних закладів. 

Визначено, що на першому етапі (1900 – 1916 рр.) становленню та розвитку 
соціально-виховної діяльності інтернатних закладів сприяла соціально-політична 
ситуація, зумовлена суспільно-політичними (війни, революційні події та ін.) та 
соціально-економічними (занепад промисловості й сільського господарства, 
зростання дитячої безпритульності, масове зубожіння населення тощо) чинниками. 
Соціально-виховна діяльність цього етапу характеризується поєднанням державних 
форм опіки над знедоленими дітьми (заклади Відомства Імператриці Марії) з 
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установами, якими займалася громадськість (земства, губернські та повітові 
попечительства,благодійні й доброчинні товариства, приватні особи). 

Основними закладами соціального виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, були такі інтернатні установи, як-от: дитячі 
притулки, сирітські будинки, гуртожитки-притулки. До особливостей 
функціонування закладів інтернатного типу належали: повне утримання сиріт обох 
статей; навчання грамоти й основ гігієни; створення ремісничих майстерень, 
кулінарних шкіл, шкіл домознавства тощо; забезпечення патронату випускників 
інтернатних установ (влаштування до навчальних закладів, на роботу, моральна й 
матеріальна підтримка). 

Установлено, що інтенсивною розробкою змісту, форм і методів соціально-
виховної діяльності інтернатних закладів супроводжується другий етап її 
становлення та розвитку (1917 – перша половина 30-х рр. ХХ ст.), якому 
притаманний активний пошук шляхів боротьби з дитячою безпритульністю, 
визначення мети й завдань соціального виховання, започаткування широкої мережі 
закладів для різних категорій дітей, розробка змісту соціально-виховної діяльності 
установ інтернатного типу. За ініціативою уряду та згідно з „Декларацією про 
соціальне виховання дітей” від 1 липня 1920 організовано такі інтернатні установи: 
дитячі будинки (денні, відкриті, постійні), дитячі містечка, дитячі трудові колонії. 

Денні дитячі будинки діяли для дітей, чиї батьки були не в змозі займатися 
їхнім вихованням через роботу. Відкриті дитячі будинки функціонували 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 пов’язані з ним організації (Дитяча 
рада; піонерські та комсомольські організації; 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 відрізнялися суворою 
робочою дисципліною та самоврядуванням і спрямовували соціально-виховну 
діяльність на соціалізацію та перевиховання безпритульних, тому її переважно було 
побудовано на виробничому принципі.  

Дитячі містечка були закладами інтернатного типу для великої кількості дітей, 
що поєднували 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 й здобував кваліфікацію в тій чи тій майстерні та в сільському 
господарстві, а скінчивши дитяче містечко, міг влаштуватися на роботу. Дитяче 
самоврядування тут організовувалося обиранням групових та загальномістечкового 
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старостатів, а також комісій (господарської, санітарної, культурної та статистичної), 
кожна з яких виконувала відповідні функції. 

Отже, особливостями функціонування зазначених вище інтернатних закладів 
були: виробниче спрямування; спрямованість на підготовку дитини до професійної 
діяльності; чітка система дитячого самоврядування та пов’язаних із ним організацій; 
налагодження взаємозв’язку інтернатного закладу з навколишнім життям.  

Третьому етапу (друга половина 30-х рр. – 1945 р.) притаманне інтенсивне 
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 складено 
програму трудового навчання та виробничої практики вихованців.  

Четвертий етап (1946 – 1956 рр.) пов’язаний з розширенням мережі закладів 
інтернатного типу, з використанням уже відомих і розробкою нових та пошуком 
шляхів збагачення напрямів, форм, методів соціально-виховної діяльності 
інтернатних закладів.  

Соціально-педагогічна практика означеного етапу характеризується зведенням 
системи інтернатних закладів до школи-інтернату як провідної форми опіки над 
знедоленими дітьми. Особливостями функціонування шкіл-інтернатів були 
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). 

У другому розділі – „Досвід соціально-виховної діяльності шкіл-інтернатів 
у першій половині ХХ століття” – розкрито зміст соціально-виховної діяльності 
інтернатних закладів у досліджуваний період; охарактеризовано основні форми й 
методи його реалізації. 

Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми дослідження дозволив нам 
уточнити сутність поняття соціально-виховної діяльності 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, 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 – 1916 рр.) зміст соціально-виховної діяльності інтернатних закладів 
реалізовувався 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, 
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усвідомлення позитивних і негативних якостей). 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. 

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. 

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 такими 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.) 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 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 та 
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 отримання великого врожаю).  

На етапі пошуку шляхів покращення змісту соціально-виховної діяльності 
(1946 – 1956 рр.) у школах-інтернатах велику увагу приділяли спортивно-масовій 
роботі, зокрема проведенню спортивних ігор і змагань, фізичному загартуванню 
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дітей у процесі суспільно корисної праці, залученню вихованців до участі в 
спортивних секціях, екскурсіях, туристичних походах. 

Соціально-виховну діяльність шкіл-інтернатів було спрямовано на 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. 

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 творчості дітей, підготовки особистості до 
життя й колективної праці, формування навичок самообслуговування. 

До недоліків організації соціально-виховної діяльності інтернатних установ 
аналізованого періоду (1946 – 1956 рр.) 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; наявність дітей різного віку; несформованість 
стилю роботи інтернатного закладу. 

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 і тимчасові, і постійні форми 
організації дітей; 3) значне місце в 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 стало 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. 

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, 
колективні, групові й індивідуальні.  

Найбільш поширеними масовими формами соціального виховання в 
досліджуваний період були свята, вистави, різноманітні дитячі клуби, що 
прищеплювали навички колективізму, громадянськості, самоорганізації, 
дисциплінованості, почуття відповідальності перед суспільством. 
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До групових і колективних форм соціально-виховної діяльності інтернатних 
установ першої половини ХХ століття зараховуємо: клуби, тематичні вечори, гуртки 
(електромонтажний, краєзнавчий, політичний, літературний, музичний, фізичної 
культури, спортивний, радіолюбителів, біологічний, фізико-технічний, 
образотворчий, декламаційний, газетний, сільськогосподарський тощо), 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 думку, 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.  

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, підготовка доповідей, номери художньої самодіяльності, 
написання заміток до стінгазети, виконання доручень та ін. 

До основних методів соціально-виховної 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).  

Провідне місце серед методів стимулювання діяльності й поведінки 
вихованців інтернатних закладів першої половини XX століття посідав трудовий 
метод. К. Давиденко, Т. Лубенець, О. Музиченко, Я. Чепіга та інші науковці 
досліджуваного періоду вважали, що виробнича праця в закладах 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-ковальських, теслярних, бондарних, 
злотницьких, штукатурних, ливарних, друкарень тощо). 

Обов’язковим було використання методу обліку (звіти, групові щоденники 
тощо) як передумови для подальшого вдосконалення та поглиблення здійсненої 
роботи з вихованцями інтернатних закладів  

Аналіз теорії та практики соціально-виховної діяльності в інтернатних 
закладах України першої половини ХХ століття 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 й досвід їх реалізації не втратили 
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актуальності й можуть бути творчо використані в сучасній системі соціального 
виховання в Україні для розв’язання її завдань.  

Доцільно звернути увагу на те, що педагогічна спадщина минулого вимагає 
свого переосмислення й 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 століття 
відносимо:  

1) удосконалення й широке використання масових та колективних форм 
соціально-виховної діяльності інтернатних установ, а саме: свят, тематичних 
вечорів; 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 удосконалення 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 реалізовувати свої практичні вміння й 
навички;  

5) залучення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до 
основ виробництва й промислової діяльності, що доповнить 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 й виховання самостійності.  

Проведене нами дослідження переконливо засвідчує, що основні засади 
соціально-виховної діяльності інтернатних закладів першої половини XX століття 
набувають нового звучання й знаходять творчу реалізацію на сучасному етапі 
розвитку системи соціального виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

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. 
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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 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 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 
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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). 

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). 
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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. 

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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5. Рябкина Л. Характеристика навчально-виховної роботи інтернатних 
закладів у 20 – 30-х рр. XX ст. / Л. Рябкина // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 
Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 19(2 – 2015). – Ч. 2. – С. 58 – 62. 

Стаття в зарубіжному науковому виданні: 
6. Рябкина Л. Н. Коллективные и групповые формы социально-

воспитательной работы интернатных учреждений Украины первой половины XX в. / 
Л. Н. Рябкина // Общество: социология, психология, педагогика. – Краснодар : Хорс, 
2016. – № 1. – С. 113 – 114. 

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій: 
7. Рябкина Л. Масові форми соціально-виховної діяльності в інтернатних 

закладах першої половини XX століття / Л. Рябкина // Тенденції та перспективи 
розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. 
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С. 239 –240. 

8. Рябкина Л. М. Процес становлення закладів інтернатного типу (1917 –
1940 рр.) / Л. М. Рябкина // Дослідження молодих учених у контексті розвитку 
сучасної науки : матеріали V щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 9 квіт. 
2015 року). – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 54 – 62. 

9. Рябкина Л. М. Соціальне виховання інтернатних закладів України в перші 
повоєнні роки (1945 – 1950) / Л. М. Рябкина // Материалы IV Междунар. науч.-
практ. конф., посвященной 10-летию открытия первого в Бурятии кабинета медико-
социальной помощи в поликлиническом звене (2 – 4 дек. 2015 г.). – Улан-Удэ :  
Изд-во ВСГУТУ, 2015. – С. 301 – 302. 

10. Рябкина Л. М Трудовий метод як метод формування суспільної 
поведінки вихованців інтернатних закладів (перша половина XX ст.) / 
Л. М. Рябкина // II International Scientific and Practical Conference „The goals of the 
WorldScience 2016” (January 27 – 28, 2016). – Dubai, UAE, 2016. – С. 51 – 52. 

 
АНОТАЦІЇ 

 
Рябкина Л. М. Соціально-виховна діяльність шкіл-інтернатів першої 

половини ХХ століття. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 
заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2016. 

На основі аналізу наукової літератури в дисертації систематизовано 
теоретичні погляди науковців на проблему соціально-виховної діяльності шкіл-
інтернатів України в першій половині ХХ століття. У роботі розкрито сутність 
соціально-виховної діяльності, під якою розуміємо професійну діяльність, 
спрямовану на реалізацію завдань соціального виховання, створення сприятливих 
соціокультурних умов соціалізації особистості через її включення в систему 
життєдіяльності різноманітних організацій у певному соціально-виховному 
середовищі.  

Простежено генезу та обґрунтовано етапи становлення й розвитку інтернатних 
закладів. Виділено типи закладів інтернатного типу, проаналізовано особливості їх 
функціонування. За допомогою вивчення архівних матеріалів та нормативних 
документів розглянуто зміст соціально-виховної діяльності інтернатних закладів 
України в заявлених хронологічних межах. Охарактеризовано форми та методи 
соціально-виховної діяльності з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування в умовах шкіл-інтернатів.  

Визначено можливості творчого використання історико-педагогічного досвіду 
соціально-виховної діяльності шкіл-інтернатів України першої половини ХХ 
століття в сучасних умовах. 

Ключові слова: соціальне виховання, соціально-виховна діяльність, 
безпритульні діти, сирітський будинок, дитячий притулок, дитячий будинок, дитяче 
містечко, дитяча трудова колонія, школа-інтернат. 

 



18 

 

Рябкина Л. Н. Социально-воспитательная деятельность школ-
интернатов первой половины ХХ столетия. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.05 – социальна педагогика. – Государственное высшее учебное 
заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – Славянск, 
2016. 

В диссертации представлено теоретическое обобщение проблемы социально-
воспитательной деятельности интернатных учреждений, действующих в Украине в 
первой половине ХХ века. На основе анализа научной литературы 
систематизированы теоретические взгляды ученых на проблему социально-
воспитательной деятельности школ-интернатов Украины в первой половине ХХ 
века. 

В работе раскрыта сущность социально-воспитательной деятельности, под 
которой понимаем профессиональную деятельность, направленную на реализацию 
задач социального воспитания, создание благоприятных социокультурных условий 
социализации личности путем ее включения в систему жизнедеятельности 
различных организаций в определенной социально-воспитательной среде. В 
контексте исследования социально-воспитательная деятельность рассматривалась 
как профессиональная, целью которой является социализация детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, в условиях школ-интернатов. 

Прослежен генезис и обоснованно четыре этапа становления и развития 
интернатных учреждений: 1900 – 1916 гг. – этап сосуществования государственной 
и благотворительной форм опеки над детьми-сиротами (интернаты Ведомства 
императрицы Марии в сочетании с деятельностью благотворительных обществ и 
частных воспитательных учреждений); 1917 – первая половина 30-х гг. – этап 
становления интернатных учреждений и разработки содержания социально-
воспитательной деятельности; вторая половина 30-х гг. – 1945 гг. – этап 
активизации и накопления практического опыта социально-воспитательной 
деятельности интернатных учреждений; 1946 – 1956 гг. – этап поиска путей 
улучшения содержания социально-воспитательной деятельности интернатных 
учреждений. 

Выделены типы учреждений интернатного типа, проанализированы 
особенности их функционирования. Выяснено, что в первой половине XX в. 
основными учреждениями социального воспитания детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, были такие интернатные учреждения: детский приют, 
сиротский дом, общежитие-приют, детский дом, детская трудовая колония, детский 
городок и школа-интернат.  

К особенностям функционирования учреждений интернатного типа первого 
этапа (1900 – 1916 гг.) относились: полное содержание сирот обоих полов; обучение 
грамоте и основам гигиены создание ремесленных мастерских, кулинарных школ; 
обеспечение патроната выпускников интернатных учреждений. Для интернатных 
учреждений второго этапа (1917 – первая половина 30-х гг.) характерными были: 
производственное направление; подготовка ребенка к профессиональной 
деятельности; четкая система детского самоуправления и связанных с ним 
организаций.  
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На следующем этапе развития (вторая половина 30-х гг. – 1945 г.) для 
интернатных учреждений было составлено программу трудового обучения и 
производственной практики воспитанников. Особенностями функционирования 
школ-интернатов четвертого этапа (1946 – 1956 гг.) были организация шефства 
старших учеников над младшими и привлечения воспитанников к участию в 
различных видах общественно полезного труда. 

С помощью изучения архивных материалов и нормативных документов 
проанализировано содержание социально-воспитательной деятельности 
интернатных учреждений Украины в заявленных хронологических границах. 
Охарактеризовано формы и методы социально-воспитательной деятельности. 

Основными направлениями социально-воспитательной деятельности с 
детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки в условиях сиротских 
домов и детских приютов являлись: гигиеническое и физическое воспитание 
профориентационная работа; религиозно-нравственное воспитание. В течение 
следующих трех этапов развития интернатных учреждений (1917 – 1956 гг.) 
социально-воспитательная деятельность учреждений интернатного типа 
реализовывалась по следующим направлениям: умственное, трудовое, идейно-
политическое, патриотическое, эстетическое, физическое, половое воспитание 
профориентационная работа; исследовательская работа. 

В диссертации установлено, что в исследуемый период среди форм 
социально-воспитательной деятельности, которые способствовали решению важных 
проблем социализации обездоленных детей, наиболее часто использовались 
коллективные и групповые.  

В ходе исследования выявлено, что трудовой метод занимал ведущее место 
среди методов стимулирования деятельности и поведения воспитанников 
интернатных учреждений первой половины XX в. (прикрепляли мастеров, 
разрабатывались условия работы мастерских). 

Определены возможности творческого использования историко-
педагогического опыта социально-воспитательной деятельности школ-интернатов 
Украины первой половины ХХ века в современных условиях. 

Ключевые слова: социальное воспитание, социально-воспитательная 
деятельность, беспризорные дети, сиротский дом, приют, детский дом, детский 
городок, детская трудовая колония, школа-интернат. 

 
Ryabkyna L. M Socio-educational activities of boarding schools of the first half 

of the XX century. – Manuscript. 
Dissertation for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in 

specialty 13.00.05 – Social Pedagogy. – State Higher Educational Establishment „Donbas 
State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2016. 

The thesis is based on the analysis of scientific literature, theoretical views of 
scientists on the issues of socio-educational activities of boarding schools of the first half 
of the XX century are systematized. The present research reveals the essence of social and 
educational activities, which refers to the professional activities designed to realize the 
challenges of social education, creation of favorable conditions for socio-cultural 
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socialization through its inclusion in the vital activity of various organizations in a 
particular social and educational environment 

The stages of formation and development of residential institutions are justified. The 
types of residential care facilities are selected, the characteristics of their functioning are 
analyzed. Based on the archival materials and normative documents the content in regard 
to the social and educational activities of residential institutions of Ukraine in the declared 
chronological limits is analyzed. In process of the analysis of practical issues of social 
education in Ukraine the first half of the XX century forms and methods of social and 
educational activities with orphans and children deprived of parental care in conditions of 
orphanages are characterized. 

The possibilities of creative usage of historical and pedagogical experience of socio-
educational activities of boarding schools in Ukraine in the first half of the XX century are 
revealed for modern conditions. 

Keywords: social education, social and educational activities, homeless children, a 
childish asylum, an orphanage, a children's community, a child labor colony, a boarding 
school. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 26.04.2016 р. 
Формат 60х84 1/16. Ум. др. арк. 0,9. 

Наклад 100 прим. Зам. № 874. 
 
 

Видавництво Б.І. Маторіна  
84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19. 

Тел.: +38 06262 3-20-99; +38 050 518 88 99. E-mail: matorinb@ukr.net 
 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і 
розповсюджувачів видавничої продукції ДК №3141, видане Державним комітетом телебачення та радіомовлення 

України від 24.03.2008 р. 
 

 
 
 
 


