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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Реформування системи освіти в Україні, зокрема 
дошкільної, в контексті гуманістичних і культурних пріоритетів посилює інтерес 
педагогічної спільноти до продуктивного досвіду розвитку ідей діяльнісного 
підходу до виховання дітей дошкільного віку кінця XIX – першої третини XX 
століття. Заслуговує на увагу внесок українських педагогів в теорію і практику 
виховання дітей дошкільного віку на діяльнісних засадах в умовах становлення і 
розвитку суспільного дошкільного виховання. Вивчення здобутків знаних педагогів, 
які працювали впродовж зазначеного періоду, може слугувати для виокремлення й 
творчої адаптації перспективних ідей до творення сучасних дитиноцентричних 
моделей виховання дітей дошкільного віку. 

Пріоритетні завдання щодо формування активної, творчої особистості, 
розвитку й саморозвитку дитини в розвивальному середовищі як суб’єкта 
діяльності, забезпечення умов для її самореалізації визначено в нормативних 
документах у галузі дошкільної освіти: Законі України «Про дошкільну освіту» 
(2001), «Концепції розвитку дошкільної освіти на 2010–2016 роки» (2010), 
«Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 
2017 року» (2010), «Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція)» (2012), 
чинних у дошкільній освіті програмах виховання, навчання, розвитку дітей і 
методичних рекомендаціях до них. 

Різні аспекти діяльнісного підходу в становленні та розвитку суспільного 
дошкільного виховання України кінця XIX – першої третини XX ст. висвітлені в 
історико-педагогічних розвідках, а саме: проблеми освіти і виховання в діяльності 
Київських просвітницьких товариств (Л. Березівська); впровадження ідей вільного 
виховання в українському дошкіллі (О. Барило, О. Бондар); формування 
пізнавальної активності у старших дошкільників при вивченні сезонних явищ 
(Л. Буркова); реалізація ідей трудової школи в практиці дитячих садків 
(О. Венгловська); виховання дітей дошкільного віку у праці (М. Мельничук); 
розвиток теоретико-практичних засад дошкільного виховання (С. Попиченко); 
трансформація змісту передшкільної освіти в історії вітчизняної дошкільної 
педагогіки (Т. Слободенюк); становлення і развиток дошкільної педагогічної освіти 
(І. Улюкаєва); дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні (Т. Філімонова). 

Внесок українських педагогів Т. Лубенця, Н. Лубенець, С. Русової, Я. Чепіги у 
розвиток дошкільного виховання наприкінці XIX – початку XX ст. висвітлено в 
дисертаційних роботах сучасних науковців (С. Волошина, О. Джус, Т. Куліш, 
О. Пшеврацька, В. Сергєєва, О. Щербакова). 

У руслі наукових пошуків з проблем розвитку ідей діяльнісного підходу у 
вихованні особистості в дошкільному віці значний інтерес становлять праці 
українських педагогів і психологів про ґенезу ідей діяльнісного підходу в 
педагогічній думці і практиці дошкільного виховання України (Н. Гузій, В. Лозова, 
Т. Степанова, Б. Сусь, М. Шут, Л. Зайцева, С. Ладивір, К. Крутій); сутність 
особистісно зорієнтованого виховання (І. Бех, О. Кононко, В. Кузьменко, 
Т. Піроженко); зміст, форми й методи навчання дошкільників у різних видах 
діяльності (Л. Артемова, А. Богуш, З. Борисова). 
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Вихідні положення студіювання проблеми розвитку ідей діяльнісного підходу 
у дошкільному вихованні України в контексті класифікації історіографії і 
джерельної бази, періодизації педагогічної думки в означених хронологічних межах 
ґрунтуються на теоретичних доробках українських учених (Л. Березівська, Н. Гупан, 
Н. Дічек, Г. Іванюк, О. Сухомлинська). 

Результати теоретичних пошуків засвідчують відсутність комплексного 
історико-педагогічного дослідження проблеми розвитку ідей діяльнісного підходу в 
дошкільному вихованні України в означених хронологічних межах. 

Актуальність зазначеної проблеми, недостатній рівень її розробленості у 
сучасній історико-педагогічній науці зумовили вибір теми дисертаційної роботи: 
«Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України (кінець 
XIX – перша третина XX століття)». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Тема дисертаційного 
дослідження входить до плану науково-дослідної роботи Київського університету 
імені Бориса Грінченка «Філософські, освітологічні та методичні засади 
компетентнісної і особистісно-професійної багатопрофільної університетської 
освіти» (реєстраційний номер 0110u006274). Тему дисертаційного дослідження 
затверджено Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка 
(протокол №7 від 26 травня 2011 року), узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої 
ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 
Україні (протокол № 6 від 14.06.2011 р.). 

Мета дослідження – охарактеризувати розвиток ідей діяльнісного підходу у 
дошкільному вихованні України та визначити їх вплив на перебіг виховання дітей 
дошкільного віку наприкінці ХІХ – першій третині XX століття. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 
1. Здійснити аналіз історіографії та джерельної бази з проблеми дослідження. 
2. Розробити періодизацію розвитку ідей діяльнісного підходу в дошкільному 

вихованні України в окреслених хронологічних межах. 
3. Висвітлити внесок українських педагогів у розвиток теоретичних засад 

діяльнісного підходу в дошкільному вихованні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). 
4. Обґрунтувати сутність трансформацій ідей діяльнісного підходу в 

програмово-методичному забезпеченні дошкільного виховання України (кінець ХІХ – 
перша третина ХХ століття). 

Об’єкт дослідження – дошкільне виховання України наприкінці ХІХ – 
першій третині ХХ століття. 

Предмет дослідження – ґенеза ідей діяльнісного підходу в дошкільному 
вихованні України в означених хронологічних межах. 

Географічні межі дослідження становить територія України в історико-
педагогічній ретроспективі кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (в межах Російської 
імперії, Української Народної Республіки (УНР), Української Соціалістичної 
Радянської Республіки (УСРР) у складі Радянського Союзу). 

Хронологічні межі дослідження. Вибір нижньої межі (кінець XIX століття), 
обумовлений актуалізацією соціально-економічних потреб суспільства в 
суспільному дошкільному вихованні дітей, підготовці їх до навчання в школі та 
праці; започаткуванням діяльності дитячих садків громадсько-педагогічними 
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товариствами (Київське товариство народних дитячих садків, Київське Фребелівське 
педагогічне товариство). Верхню межу окреслено 30-ми роками XX століття (1934), 
що зумовлено утвердженням уніфікації й ідеологізації змістово-методичного 
забезпечення виховання дітей дошкільного віку на колективіських засадах (Ухвала 
ЦК ВКП(б) «Про школу і завдання дошкільного виховання» від 23.04.1934 р.). 

Для реалізації мети і завдань дослідження застосовано комплекс методів: 
загальнонаукові (історико-педагогічний аналіз, синтез, узагальнення, ретроспективний, 
хронологічний) – з метою вивчення провідних ідей діяльнісного підходу, їх впливу 
на розвиток дошкільного виховання України; історико-генетичний – з метою 
структурування джерельної бази, аналізу особливостей та етапів розвитку 
дошкільного виховання на ідеях діяльнісного підходу; проблемно-генетичний – для 
реконструкції розвитку дошкільного виховання України наприкінці ХIХ – першій 
третині ХХ ст.; конструктивно-генетичний – з метою виокремлення періодів і 
етапів розвитку ідей діяльнісного підходу в дошкільному вихованні в окреслених 
територіальних і хронологічних межах студій; термінологічний –  з метою вивчення 
наукових джерел та уточнення поняттєво-термінологічного апарату дослідження; 
конкретно-історичний – з метою аналізу документів про розвиток дошкільного 
виховання України в окреслених хронологічних межах. 

Джерельну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти 
України з питань розвитку освіти; опубліковані й неопубліковані (архівні) 
документи та матеріали про становлення й розвиток суспільного дошкільного 
виховання (звіти педагогічних товариств; програми дитячих садків; доповіді 
державних діячів і посадовців; доповідні записки; листування; матеріали з’їздів, 
конференцій, протоколи комісій і нарад дошкільних працівників; програми курсів; 
тексти лекцій для «робітників-дошкільників» в українському семінаріумі; 
інструктажі, навчальні плани, програми, розклади занять) з фондів Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління України (фонди: №166 
Народний комісаріат освіти УСРР (НКО), 2201 Міністерство народної освіти 
Української держави, 2581 Міністерство народної освіти Української Народної 
Республіки (1919-1920); Центрального державного історичного архіву України 
(фонди: 442 Канцелярії Київського, Подільського та Волинського генерал-
губернатора, 707 Канцелярії попечителя Київського учбового округу), Державного 
архіву Києва (фонд 346 Товариство шкільної освіти); праці українських і зарубіжних 
педагогів з фондів Центральної наукової бібліотеки НАН України 
ім. В. Вернадського (м. Київ), Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
ім. В. Сухомлинського (м. Київ); наративні джерела опубліковані на шпальтах 
періодичних педагогічних журналів («Образование» (1892-1909), «Вестник 
Воспитания» (1890-1917), «Світло» (1910-1914), «Дошкольное воспитание» (1911-
1917), «Вільна українська школа» (1917-1919), «За комуністичне виховання 
дошкільників» (1931-1941), «Шлях освіти» (1922-1930), «Дошкільне виховання» 
(1951–донині), «Рідна школа» (1991–донині), «Педагогіка і психологія (1993–
донині)». 
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Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: 
вперше на основі історико-педагогічного аналізу обґрунтовано теоретичні 
положення та практичний досвід реалізації ідей діяльнісного підходу в дошкільному 
вихованні України (кінець ХІХ – перша третина XX століття); на засадах 
формаційного і проблемного підходів розроблено періодизацію розвитку ідей 
діяльнісного підходу в означених територіальних і хронологічних межах 
дослідження, схарактеризовано три періоди за критерієм суспільної зумовленості 
мети й зміни цілей виховання дітей дошкільного віку.   Перший період (1871-1917) – 
становлення ідей діяльнісного підходу в імперську добу, в якому виділено два 
етапи:  актуалізації ідей діяльнісного підходу в умовах становлення суспільного 
дошкільного виховання (1871-1907), розвитку ідей діяльнісного підходу в 
дошкільному вихованні громадсько-педагогічними товариствами (1907-1917). 
Другий період (1917-1919) – розвиток ідей діяльнісного підходу в умовах 
становлення національної освіти УНР, що включає етап інтеграції прогресивних 
ідей європейської педагогіки в українській системі дошкільного виховання (1917-
1919). Третій період (1919-1934) – адаптація ідей діяльнісного підходу до умов 
радянської системи освіти, в межах якого виділено три етапи: пристосування ідей 
діяльнісного підходу до соціального виховання на класово-ідеологічному ґрунті 
(1919-1923), розвитку ідей діяльнісного підходу до виховання дітей на педологічних  
засадах (1923-1928), трансформації ідей діяльнісного підходу на загальнорадянських 
ідеологічних і теоретичних засадах (1928-1934); висвітлено внесок українських 
педагогів (А. Гендрихівська, О.  Дорошенко, Ю.  Карпінська, Т.  Лубенець, Н.  Лубенець, 
К.  Маєвська, Н. Морозова, С. Русова, І. Сікорський, К.  Толмачевська, В. Чередниченко, 
Е. Яновська) у розвиток і реалізацію ідей діяльнісного підходу у програмово-
методичному забезпеченні дошкільного виховання України в хронологічних межах 
кінця XIX – першої третини XX століття. 

Уточнено поняттєво-категоріальний апарат дослідження в історико-
педагогічній ретроспективі (ідея, активність, діяльнісний підхід до виховання дітей 
дошкільного віку); конкретні дати перебігу змін до мети і цілей дошкільного 
виховання, що є відправним у розробленій періодизації. 

Подальшого розвитку набула систематизація історіографії та джерельної бази 
з проблеми дослідження, практичних надбань української педагогіки з розвитку ідей 
діяльнісного підходу до виховання дітей.  

На основі матеріалів дослідження до наукового обігу введено маловідомі 
документи з життя й діяльності педагогів К. Маєвської, К. Толмачевської, що 
розширило джерельну базу й уможливило висвітлення особливостей розвитку ідей 
діяльнісного підходу у відображені історичної епохи. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробленні 
змістового модуля «Розвиток ідей діяльнісного підходу в дошкільному вихованні 
України (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття)» з навчальної дисципліни 
«Історія дошкільної педагогіки» для студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів ІV рівня акредитації напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Основні положення, результати й 
висновки історико-педагогічного дослідження можуть слугувати для оновлення 
навчальних курсів з «Педагогіки», «Історії педагогіки», «Дошкільної педагогіки» 
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для підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Виокремлені 
продуктивні ідеї діяльнісного підходу до виховання дітей можуть бути реалізовані в 
сучасних програмах із дошкільної освіти. 

Результати дослідження упроваджено в освітній процес ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (довідка 
№ 01-15/03-523 від 08.04.2015), Київського університету імені Бориса Грінченка 
(довідка № 152-н від 04.06.2015), Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (довідка № 1017 від 30.06.2015). 

Особистий внесок здобувача. У статті «Діяльнісний підхід до навчання і 
виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті ХХ століття», 
написаній у співавторстві з Г. Іванюк, здобувачем висвітлено вплив ідей діяльнісного 
підходу на вдосконалення практики дошкільної освіти України. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 
дисертаційного дослідження оприлюднювалися й обговорювались на науково-
практичних конференціях різних рівнів: міжнародній – «Людські цінності і 
толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів» 
(м. Київ, 2011); всеукраїнських – «Дошкільна освіта в умовах інтеграції: історія, 
проблеми, перспективи» (м. Ніжин, 2010), «Українська педагогіка 1920-х років – 
сучасні оцінки і виміри» (м. Умань, 2012), «Особистісно-професійна підготовка 
вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра» 
(м. Київ, 2012), «Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-
педагогічних досліджень» (м. Хмельницький, 2013). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 10 
публікаціях, із них: 9 – одноосібні, 1 – у співавторстві; із них 7 статей опубліковано 
у провідних фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні, 2 – в інших 
виданнях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 
використаних джерел (343 найменування, із них 49 архівних справ), 10 додатків. 
Загальний обсяг дисертації складає 266 сторінок, із них основного тексту – 204 
сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, сформульовано 

мету, завдання, об’єкт, предмет, географічні та хронологічні межі дослідження, 
методи, визначено джерельну базу, розкрито наукову новизну, практичне значення 
роботи, подано відомості про впровадження та апробацію результатів дослідження, 
дані про публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі «Розвиток ідей діяльнісного підходу в дошкільній освіті 
України (кінець XIX – перша третина XX століття) як історико-педагогічна 
проблема» висвітлено історіографію та джерельну базу з теми дослідження, 
розкрито сутність діяльнісного підходу до виховання дітей дошкільного віку, 
розроблено періодизацію розвитку ідей діяльнісного підходу до виховання дітей 
дошкільного віку у визначених хронологічних та географічних межах. 
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Історіографічний і джерельний аналіз зазначеної проблеми базується на 
вивченні наукових праць вітчизняних та українських педагогів і психологів, 
опублікованих та неопублікованих документів і матеріалів із фондів Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального 
державного історичного архіву України, (м. Київ), Державного архіву м. Києва, які 
розглядаємо як історіографічні і як джерела з досліджуваної теми. 

За результатами джерельного аналізу систематизовано і виокремлено дві 
групи писемних джерел. До першої групи зараховуємо писемні документальні 
джерела. Ця група містить три підгрупи: опубліковані та неопубліковані законодавчі 
і нормативні акти з питань освіти України (закони, декларації, постанови, інструкції, 
циркуляри); справочинна підгрупа документальних джерел (матеріали з’їздів, 
конференцій, протоколи нарад дошкільних працівників, внутрішня документація 
діяльності педагогічних товариств, звітна документація установ, закладів 
дошкільної освіти, адміністративних осіб, листування); джерела-результати 
педагогічної діяльності (програми дитячих установ, методичні рекомендації 
вихователям; навчальні плани, програми з підготовки дошкільних працівників, 
тексти лекції). Студіювання цих матеріалів сприяло з’ясуванню особливостей, 
стратегій розвитку дошкільного виховання, підготовки вихователів з урахуванням 
ідей дільнісного підходу до виховання дітей дошкільного віку в окреслених 
територіальних і хронологічних межах. 

Вивчення джерельної бази з проблеми дослідження уможливило 
систематизувати наукові праці, у яких в історико-педагогічній ретроспективі 
висвітлено розвиток ідей діяльнісного підходу до виховання дітей дошкільного віку 
та виокремити другу групу джерел. Цю групу склали писемні оповідні джерела. До 
першої підгрупи писемних (оповідних) джерел відносимо книги, написані за 
результатами поїздок педагогів до Німеччини та Італії, з метою вивчення 
педагогічної системи Ф. Фребеля, М. Монтессорі; монографії, книги, у яких 
опосередковано чи безпосередньо розкрито розвиток ідей діяльнісного підходу до 
виховання дітей дошкільного віку. У наукових працях педагогів та психологів кінця 
ХІХ – першої третини ХХ століття (С. Бобровська, П. Блонський, М. Виноградов, 
А. Дараган, С. Немолодшев, О. Нечаєв, А. Образцов, В. Родников, М. Рубінштейн) 
висвітлено особливості ідей діяльнісного підходу, що мали місце у педагогічній 
думці різних історичних періодів (Я. Коменський, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, 
Дж. Локк) та тогочасній європейській педагогіці (Ф. Фребель, М. Монтессорі). 

Другу підгрупу оповідних писемних джерел склали дисертації українських 
науковців, у яких розкрито окремі аспекти діяльнісного підходу з позиції сучасної 
історико-педагогічної науки (Л. Березівська, О. Бондар, Л. Буркова, О. Венгловська, 
О. Джус, Г. Іванюк, В. Коваленко, Т. Куліш, С. Попиченко, О. Пшеврацька, 
В. Сергеєва, Т. Степанова, І. Улюкаєва, О. Щербакова). 

Третю підгрупу оповідних джерел становлять статті, що були надруковані на 
шпальтах періодичних педагогічних видань наприкінці XIX – початку XXI ст. 
(«Образование», «Вестник воспитания», «Дошкольное воспитание», «Світло», 
«Вільна українська школа, «За комуністичне виховання дошкільників», «Рідна 
школа», «Шлях освіти», «Педагогіка і психологія»), збірниках наукових праць. 
Вивчення публікацій періодичних видань сприяло виокремленню ідей діяльнісного 
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підходу, з’ясуванню сутності й особливостей впровадження їх в практику 
дошкільного виховання України у різні періоди. 

Результати теоретичного пошуку дали змогу схарактеризувати сутність 
базових понять дослідження, а саме: «ідея», «підхід», «активність», «діяльність»; 
висвітлити в історико-педагогічній ретроспективі трансформацію поняття 
«діяльнісний підхід»; розробити періодизацію розвитку ідей діяльнісного підходу до 
виховання дітей дошкільного віку наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. 

На засадах формаційного та проблемного підходів, за критерієм суспільно 
зумовленої мети дошкільного виховання у хронологічних межах дослідження, 
визначено три періоди розвитку ідей діяльнісного підходу до виховання дітей 
дошкільного віку. Перший період (1871-1917) – становлення ідей діяльнісного 
підходу в імперську добу. У межах цього періоду виокремлено два етапи: перший 
етап (1871-1907) – актуалізація ідей діяльнісного підходу в умовах становлення 
суспільного дошкільного виховання; другий етап (1907-1917) – розвиток ідей 
діяльнісного підходу в дошкільному вихованні громадсько-педагогічними 
товариствами. Другий період (1917-1919) – розвиток ідей діяльнісного підходу в 
умовах становлення національної освіти УНР. У цьому періоді виділено етап 
інтеграції прогресивних ідей європейської педагогіки в українській системі 
дошкільного виховання. Третій період (1919-1934) – адаптація ідей діяльнісного 
підходу до умов радянської системи освіти. У межах визначеного періоду 
виокреслено три етапи: перший етап (1919-1923) – пристосування ідей діяльнісного 
підходу до соціального виховання на класово-ідеологічному ґрунті; другий етап 
(1923-1928) – розвиток ідей діяльнісного підходу до виховання дітей на 
педологічних засадах; третій етап (1928-1934) – трансформація ідей діяльнісного 
підходу на загальнорадянських ідеологічних і теоретичних засадах. Результатом 
історико-педагогічного вивчення проблеми стало висвітлення особливостей 
розвитку ідей діяльнісного підходу, відповідно до визначених періодів. З’ясовано 
взаємозв’язки між поступом ідей діяльнісного підходу в педагогічній теорії й 
практиці і потребами суспільства щодо підготовки дітей дошкільного віку до 
навчання в школі та праці. 

У другому розділі «Внесок українських педагогів у розвиток ідей 
діяльнісного підходу в дошкільному вихованні (кінець XIX – перша третина 
XX століття)» висвітлено доробки провідних педагогів, що впливали на розвиток 
ідей діяльнісного підходу до виховання дітей дошкільного віку в імперську добу, їх 
поступ в період УНР й трансформацію в межах радянської системи дошкільного 
виховання. Встановлено, що розвиток ідей діяльнісного підходу до виховання дітей 
дошкільного віку на теренах тогочасної України відбувався під впливом суспільно-
економічних чинників (розвиток промисловості, потреби адаптації дітей до життя та 
праці) й ідей західноєвропейських, американських освітніх діячів і педагогів 
(Д. Дьюї, М. Монтессорі, Ф. Фребель, С. Холл), російської педагогіки 
(Є. Водовозова, П. Лесгафт, Є. Тихеєва, Є. Фльоріна, Л. Шлегер). 

Теоретичний аналіз уможливив визначити особливості розвитку ідей 
діяльнісного підходу до виховання дітей дошкільного віку. З’ясовано, що в 
педагогіці імперської доби (1871-1917), започатковано впровадження в дошкільне 
виховання педагогічної системи Ф. Фребеля і М. Монтессорі. На етапі актуалізації 
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ідей діяльнісного підходу в умовах становлення суспільного дошкільного виховання 
(1871-1907) в підросійській Україні виявлено відхід від авторських ідей Ф. Фребеля 
про діяльнісні засади виховання й вільне їх трактування. Ця тенденція 
простежувалася в роботі приватних дитячих садків. Їх власники намагалися 
самочинно інтерпретувати існуючі виховні системи і переносити їх у практику 
дошкільного виховання (К. Безменова, М. Данилевич, О. Домонович, К. Шабаліна). 

На другому етапі імперської доби, який характеризуємо як етап розвитку ідей 
діяльнісного підходу в дошкільному вихованні громадсько-педагогічними 
товариствами (1907-1917), відбулося переосмислення педагогічною спільнотою 
тогочасної України виховної системи Ф. Фребеля. У практиці дошкільного 
виховання розвивалися ідеї нового фребелізму. Сутність їх полягала в оновленні 
фребелівського матеріалу й внесенні змін до методики його застосування в роботі з 
дітьми дошкільного віку на основі наукових досягнень дитячої психології, анатомії, 
фізіології, особливостей національного менталітету. Обґрунтовано внесок 
українських педагогів В. Бірченко, Т. Лубенця, Н. Лубенець, Ю. Карпінської, 
К. Маєвської, С. Русової, І. Сікорського, К. Толмачевської, В. Фльорова, Я. Чепіги, 
Е. Яновської у розвиток та поширення ідей діяльнісного підходу. Вивчення їхнього 
педагогічного доробку дало змогу виокремити ключові ідеї діяльнісного підходу, що 
були актуальні в дошкільному вихованні імперської доби (1871-1917): визнання 
діяльнісної природи дитини, взаємозв’язку розумового розвитку і фізичної 
активності, необхідності формування пізнавальної активності дитини, використання 
гри як природної потреби й умови розвитку дитини в дошкільному віці, ручної праці 
як основного засобу отримання знань і розвитку дитини; впровадження 
самодіяльності і творчого самовираження дошкільника у спеціально створеному 
середовищі дитячого садка. Ідеї діяльнісного підходу до виховання дітей 
дошкільного віку пропагувалися подвижниками суспільного дошкільного виховання 
в Україні під час роботи виставок «Дошкільне виховання» (м. Київ, 1908), «Дитяча 
праця» (м. Київ, 1910), на шпальтах періодичних видань «Світло» (1910-1914), 
«Дошкільне виховання» (1911-1917). Означені ідеї щодо навчання, виховання й 
розвитку дітей були предметом обговорення на засіданнях педагогічної комісії 
Київського товариства народних дитячих садків (1911) й Фребелівського 
педагогічного товариства (м. Київ, 1910). Члени цих товариств займалися 
розробленням теоретичних положень із проблем діяльнісного підходу та їх 
реалізацією в практиці дошкільного виховання в підросійській Україні. 

Висвітлено особливості розвитку ідей діяльнісного підходу до виховання 
дітей дошкільного віку в умовах становлення національної системи дошкільної 
освіти в УНР (1917-1919). Схарактеризовано поєднання С. Русовою ідей 
діяльнісного підходу філософів, психологів, педагогів європейської наукової школи 
та тих, що випливали з місії розбудови національної системи освіти. Розкрито 
педагогічні погляди С. Русової на розвиток «принципів виховання гармонійної 
людини» з позицій діяльнісного підходу, відповідно до яких виховання має бути 
індивідуальним, пристосованим до природи дитини, національним, вільним, 
обумовленим соціально-культурними вимогами часу.  

Виявлено актуалізацію провідних ідеї діяльнісного підходу до виховання дітей 
дошкільного віку, обґрунтованих українськими педагогами періоду імперської доби 
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(Н. Лубенець, Т. Лубенець, К. Маєвська, І. Сікорський, К. Толмачевська, Я. Чепіга), 
що стали теоретичним підґрунтям творення дошкільного виховання в період УНР. У 
теорії дошкільного виховання періоду становлення національної системи освіти в 
УНР (1917-1919) пріоритетними були ідеї: дієвої любові, природної потреби дітей в 
діяльності, самостійно-свідомої «переробки» дитиною знань, виховання середовищем, 
гри як найвищої форми природного розвитку дитини, праці як «методо-
психологічного» засобу засвоєння та вільного виявлення знань, природної творчості 
дитини. Розвиток цих ідей здійснювався в контексті педагогічних положень 
вільного виховання, індивідуалізації, виховання на українському ґрунті 
(А. Животко, п. Нартова, В. Родников, С. Русова, А. Середа, Я. Чепіга). Виявлено 
поєднання прогресивних ідей європейських педагогів (М. Монтессорі, Й. Песталоцці, 
Ф. Фребель) та наповнення змісту виховання етнокультурними цінностями 
українського народу, що сприяло створенню розвивального середовища зрозумілого 
для дитини (С. Русова). У ці роки С. Русова трактувала  гру як вільне творче 
виявлення самої дитини, а не як метод навчання. Працю педагог розглядала як 
метод, що забезпечує свідоме засвоєння дитиною знань, і  засіб її розвитку. 

З’ясовано внесок українських педагогів у розвиток ідей діяльнісного підходу 
на українському ґрунті. Ідеї діяльнісного підходу оприлюднювалися на шпальтах 
педагогічного журналу «Вільна українська школа» (О. Музиченко, М. Котляренко, 
С. Русова, А. Середа, Я. Чепіга). Вони були предметом обговорення під час лекцій у 
Фребелівському педагогічному інституті та курсів для слухачів з дошкільного 
виховання (А. Володимирський, С. Русова, К. Толмачевська), в роботі з’їздів та 
нарад працівників із дошкільного виховання: Всеукраїнський з’їзд з дошкільного 
виховання і позашкільної освіти (28-31 грудня 1918), з’їзд діячів позашкільної 
освіти і дошкільного виховання (10-13 січня 1919); нарада з дошкільного виховання 
при Міністерстві Народної Освіти (19-20 червня 1918), нарада з дошкільного 
виховання за участю А. Животка, С. Русової, В. Родникова, К. Толмачевської (11-12 
січня 1918). 

Висвітлено особливості розвитку ідей діяльнісного підходу у дошкільному 
вихованні України в період адаптації їх до умов радянської системи освіти (1919- 
1934). У розбудові теорії дошкільного виховання означеного періоду праця 
розглядалася як засіб вирішення завдань ідеологічного, політичного та освітнього 
характеру. Теоретичний аналіз джерел уможливив з’ясувати, що впродовж 20-30-х 
років XX ст. погляди українських педагогів (А. Гендрихівська, О. Дорошенко, 
В. Львов, Е. Яновська) щодо тлумачення ключових ідей діяльнісного підходу до 
виховання дітей дошкільного віку, форм, методів їх  реалізації у практиці 
дошкільного виховання зазнавали постійних змін. Ці зміни були викликані 
суспільними вимогами до завдань розбудови радянської системи освіти, що 
формулювалися під впливом ідеологічно-класових установок і відходом від 
пріоритету розвитку особистості. 

На етапі пристосування ідей діяльнісного підходу до соціального виховання 
на класово-ідеологічному ґрунті (1919-1923) актуальними були напрацювання 
українських педагогів попередніх періодів (імперська доба (1871-1917), розвиток 
ідей діяльнісного підходу в умовах становлення системи освіти в УНР (1917-1919)). 
Встановлено, що в педагогічній теорії існували різні течії, часто цілком протилежні 
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стосовно впливу діяльності на розвиток дітей. У працях О. Дорошенко, Е. Яновської 
виявлено відхід від індивідуалістичних концептів та домінування ідеї соціально-
економічного та класово-ідеологічного пріоритетів у дошкільному вихованні. 
Характерною ознакою цього етапу була відсутність серед педагогів однозначної 
думки в питанні розбудови теорії дошкільного виховання. Незважаючи на 
кардинальні зміни в поглядах окремих педагогів щодо природного виховання 
дитини та шляхів забезпечення її повноцінного розвитку, що склалися під впливом 
соціально-політичної ідеології, у працях Я. Мамонтова, В. Чередниченко, Я. Чепіги 
відображено традиційне бачення розв’язання цієї проблеми: право дитини на 
розвиток як природовідповідний процес, незалежний від «малих індивідуальних та 
соціальних ідеалів» (Я. Мамонтов). 

На другому етапі розвитку ідей діяльнісного підходу до виховання дітей на 
методологічних засадах педології (1923-1928) широкого розповсюдження набув 
рефлексологічний напрям. Цей напрям отримав офіційну державну підтримку: у 
Харкові була створена школа української рефлексології, видавався єдиний на 
радянському просторі журнал «Український вісник рефлексології та 
експериментальної педагогіки» (1925-1932). На базі дослідно-педологічних станцій 
відкривалися спеціальні рефлексологічні лабораторії для здійснення науково-
педагогічних досліджень, зокрема й дошкільного дитинства. У тогочасній науці не 
існувало чіткої межі між рефлексологією і педологією, оскільки відомі вчені того 
часу А. Володимирський, О. Залужний, І. Соколянський, В. Протопопов були 
одночасно і рефлексологами, і педологами. За результатами теоретичного аналізу 
встановлено, що в теорії дошкільного виховання гра, яка з точки зору тогочасної 
рефлексології базується на біогенетичному законі, не отримала свого подальшого 
розвитку. В педагогічних колах гра розглядалася як чинник пристосування дітей до 
соціального оточення. На цьому етапі актуалізовано ідеї діяльнісного підходу, що 
визначали потребу в іграх із соціальним змістом, які сприяли б розвитку трудових 
навичок та революційних дій дітей. З другої половини 20-х рр. XX ст. в основу 
роботи дитячого садка було покладено активну трудову, соціально-орієнтовану 
діяльність дітей. Окремі ідеї діяльнісного підходу (природної потреби дітей в 
діяльності) адаптовано у дитячі соціально-трудові проекти. 

З’ясовано, що адаптація прогресивних ідей діяльнісного підходу попередніх 
періодів до радянського соціального виховання в 20-30-х рр. полягала у спробах 
педагогів радянської доби (А. Залкінд, С. Моложавий, С. Лівшина, О. Шевалова, 
Е. Яновська) абсолютизувати роль середовища як основного чинника розвитку 
особистості дитини дошкільного віку; довести вплив соціального виховання на 
біологічні функції організму дітей; адаптувати ідею підготовленого розвивального 
середовища М. Монтессорі до комуністичної педагогіки. Сутність адаптації окремих 
ідей полягала у використанні «радянського дидактичного матеріалу» (знаряддя 
праці у зменшеному вигляді) для залучення дітей до різноманітних трудових 
процесів в окремих «кімнатах-лабораторіях» (О. Шевалова). Встановлено, що в 
другій половині 20-х рр. XX ст. ідеї діяльнісного підходу в українській педагогічній 
науці розвивалися у руслі класової ідеології, становлення радянської системи освіти. 

Особливістю трансформації ідей діяльнісного підходу до виховання дітей 
дошкільного віку на загальнорадянських ідеологічних та теоретичних засадах на 
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третьому етапі (1928-1934) було започаткування впровадження ідей політехнізму. 
Праця дітей розглядалася як засіб вирішення завдань ідеології комуністичного 
виховання. У педагогічній теорії актуальними були питання пошуку можливостей 
пов’язати трудову діяльність дітей дошкільного віку зі справою боротьби за 
соціалізм. Розвиток ідей діяльнісного підходу відбувався на тлі забезпечення 
оволодіння дітьми технічними знаннями і навичками, виховання у них 
матеріалістичного світогляду, пролетарської класової свідомості та активності, 
вміння працювати в колективі. У виховній роботі дошкільних установ УСРР 
утверджувалися ідеї діяльності дітей у праці. Технічна праця розглядалася як умова 
і засіб природного нахилу дітей до досліджень (П. Волобуєв, В. Герценштейн, 
О. Дорошенко, О. Залужний, С. Лівшина, В. Львов); середовище – чинник 
виховання нової комуністичної зміни, забезпечення соціально-корисної поведінки 
дошкільників (А. Залкінд, Ц. Каган, П. Лукашенко, Е. Яновська). Це обумовило 
необхідність розроблення нових підходів створення виховного середовища в 
дошкільних установах, обов’язковою складовою якого були «робітні кімнати» або 
«робітні кутки»; залучення дітей до праці безпосередньо на виробництві. На 
третьому етапі зазначеного періоду ідеї діяльнісного підходу у теорії та практиці 
дошкільного виховання України трансформувалися з дитиноцентрованих до 
працецентрованих. 

Аналіз внеску українських педагогів означеного періоду (П. Волобуєв, 
А. Гендрихівська, О. Залужний, О. Дорошенко, Л. Ейнштейн, Н. Морозова, В. Львов, 
Н. Панченко, Х. Рабинович, В. Чередниченко, Е. Яновська) уможливив висновок 
про те, що розвиток ідей діяльнісного підходу на різних етапах відповідав 
нагальним запитам суспільства щодо мети й завдань дошкільного виховання дітей. 
Для тогочасної педагогіки характерним було розмаїття тлумачень ідей діяльнісного 
підходу в дошкільному вихованні з домінуванням комуністичної ідеології. 

У третьому розділі «Особливості практичного втілення ідей діяльнісного 
підходу в програмово-методичному забезпеченні дошкільного виховання 
(кінець ХІХ – перша третина ХХ століття)» висвітлено особливості впровадження 
ідей діяльнісного підходу в практику дошкільного виховання (період імперської 
доби (1871-1917), період розвитку ідей діяльнісного підходу в умовах становлення 
національної системи освіти в УНР (1917-1919); розкрито особливості 
трансформації ідей діяльнісного підходу в програмово-методичному забезпеченні 
дошкільного виховання в період адаптації ідей діяльнісного підходу до поступу 
радянської системи освіти (1919-1934).  

З’ясовано, що на етапі актуалізації ідей діяльнісного підходу в умовах 
становлення суспільного дошкільного виховання України (1871-1907), програми 
навчально-виховної роботи для дітей дошкільного віку створювалися засновниками 
приватних дитячих садків. Вони не були предметом публічних обговорень. Це 
нерідко призводило до розбіжностей у практиці трактування та впровадження в 
педагогічний процес діяльнісних засад за системою Ф. Фребеля. 

На другому етапі періоду імперської доби (1907-1917) створення програм та 
методичних рекомендацій щодо впровадження ідей діяльнісного підходу в зміст 
роботи дитячого садка було пріоритетним завданням Київського товариства 
народних дитячих садків. Аналіз програмових матеріалів («План бесід, предметних 
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уроків і занять в дитячому садку» (1907), «Орієнтовна програма занять в дитячому 
садку» (1908)) і методичних рекомендацій до них, розроблених Н. Лубенець, 
уможливив висновки щодо впровадження ідей діяльнісного підходу з позицій 
неофребелізму, актуального в тогочасній теорії дошкільного виховання 
підросійської України. 

Розкрито внесок М. Петерсен у навчально-методичне забезпечення реалізації 
ідей діяльнісного підходу на початку другого десятиліття XX століття. Незважаючи 
на те, що «План занять у дитячому садку» (1911-1912; 1914) М. Петерсен (педагог 
його трактувала як програму) постійно зазнавав змін щодо змісту, порядку 
організації життя дітей, діяльнісні засади в ньому залишалися незмінними. 
Реалізація ідей діяльнісного підходу в навчальному процесі дитячих садків у «Плані 
занять у дитячому садку» (1911-1912) відображена так: перші уявлення щодо форми, 
кольору, життя рослин, тварин, людей діти отримували, переважно, в процесі 
виконання робіт на заняттях з ручної праці, а під час бесід або читання ці знання 
уточнювалися, закріплювалися. У «Плані занять у дитячому садку» (січень-квітень 
1914) М. Петерсен акумульовано ідеї діяльнісного підходу з урахуванням 
природних потреб дітей дошкільного віку: залучення до активної самостійної та під 
керівництвом вихователя пізнавальної діяльності в процесі спостережень, 
досліджень, експериментувань; створення умов для творчого самовиявлення 
дитини; використання праці як засобу природного розвитку дітей та підготовки їх до 
життя. У «Плані занять в дитячому садку» М. Петерсен, створеному в травні 1914 
року, виявлено поєднання елементів педагогічної системи Ф. Фребеля та 
М. Монтессорі (самодіяльність, саморозвиток дитини у підготовленому середовищі, 
дисципліна в свободі). Змістово-методичні трансформації у «Плані занять у 
дитячому садку» (травень 1914) пов’язані зі зміною поглядів М. Петерсен стосовно 
виховної системи Ф. Фребеля на користь методу М. Монтессорі, що був суголосним 
тогочасній прогресивній педагогічній думці. 

Принцип самодіяльності дітей домінував у визначенні змісту навчально-
виховної роботи з дітьми та методичних рекомендаціях для вихователів щодо його 
реалізації у «Програмі занять у дитячому садку» К. Маєвської (1912-1913). Авторка 
розробила цю програму з урахуванням прогресивних ідей: природної потреби дітей 
у творчій діяльності; взаємозв’язку розумового розвитку і фізичної активності; 
необхідності формування пізнавальної активності; ручної праці як основного засобу 
отримання знань і розвитку в дошкільному віці; творчого самовиявлення 
дошкільника у спеціально створеному середовищі, що уможливлює вільну діяльність 
(обмежену певними правилами). 

На другому етапі періоду імперської доби (1907-1917) українськими 
педагогами Н. Лубенець, М. Петерсен, К. Маєвською, К. Толмачевською розроблено 
програмово-методичне забезпечення впровадження ідеї діяльнісного підходу в 
практику дошкільного виховання з урахуванням досягнень фізіології, психології. 
Вибудовані на діяльнісних засадах програми для дитячих садків, методичні 
рекомендації акумулювали ідеї діяльнісного підходу, що були актуальними в 
педагогічній теорії дошкільного виховання цього періоду: врахування діяльнісної 
природи дитини, взаємозв’язку розумового розвитку і фізичної активності, 
необхідності формування пізнавальної активності дитини; використання гри як 
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вродженої потреби і умови розвитку в дошкільному віці, ручної праці як основного 
засобу отримання знань і розвитку дитини; забезпечення умов для самодіяльності 
дошкільника у підготовленому середовищі дитячої установи. 

В орієнтовній програмі знань, розробленій С. Русовою на етапі інтеграції 
прогресивних ідей європейської педагогіки в українській системі дошкільного 
виховання (1917-1919), враховано ідеї діяльності особистості як чинника її розвитку 
та саморозвитку. Вони були актуальними в теорії дошкільного виховання періоду 
УНР (1917-1919). Особливістю програмово-методичних матеріалів С. Русової є те, 
що вирішення освітніх проблем педагог розглядала через призму національного 
виховання, наближення дітей до витоків культури свого народу; реалізації 
прогресивного вітчизняного та зарубіжного досвіду у розбудові дошкільного 
виховання на діяльнісних засадах з метою підготовки молодої генерації Української 
Народної Республіки. 

Ідеї діяльнісного підходу, характерні для попередніх періодів, 
трансформувались у процесі пошуків шляхів адаптації програмово-методичного 
забезпечення дошкільного виховання до поступу радянської системи освіти (1919-
1934). Встановлено, що на етапі пристосування ідей діяльнісного підходу до 
соціального виховання на класово-ідеологічному ґрунті (1919-1923) у зв’язку з 
відсутністю програмно-нормативних документів, що мали забезпечити зміст нового 
соціального виховання, методичне адміністрування дошкільними установами 
здійснювалося централізовано за допомогою інструкцій щодо виконання постанов 
Наркомосу та циркулярних листів («Інструкція до постанови Наркомосу від 
28.08.1920», «Інструкція про організацію педагогічної роботи в санаторіях 
Наркомздоров’я та літніх колоніях Наркомосу» (1921), «Циркулярний лист для 
керівництва» (1921)). 

Виявлено, що на етапі розвитку ідей діяльнісного підходу до виховання дітей 
на педологічних засадах (1923-1928) були спроби поєднати ідеологічні настанови 
радянської доби та окремі положення методу М. Монтессорі щодо самонавчання, 
саморозвитку дитини в підготовленому середовищі. Дидактичний матеріал 
добирався з урахуванням трудового методу, що був пріоритетним у соціальному 
вихованні дітей.  

Характерною особливістю цього етапу було комплексне вирішення завдань 
реалізації ідей діяльнісного підходу. В 1927 році спеціальною комісією при НКО 
УСРР (Н. Панченко, Х. Рабинович, Е. Яновська) укладено робочу книгу для 
вихователів дитячих садків під назвою «Дошкільне виховання». Програму 
(«виробничий план дошкільного виховання»), що увійшла до робочої книги, 
побудовано на засадах комплексності, за сезонним принципом. Зміст навчально-
виховної роботи з дітьми розподілено за трьома «моментами»: природа, праця, 
суспільство. Ідеї діяльнісного підходу у дошкільному вихованні отримали розвиток 
у праці та грі. Гра розглядалася як метод, форма ознайомлення дітей із зовнішнім 
середовищем та їх соціалізації у трудовій діяльності. Зміст і форми дитячої праці 
засвідчують перенесення в дитячий садок штампів із соціальної дійсності 
(об’єднання дітей у різні комісії у процесі організації праці). Особлива увага 
приділялася дослідній діяльності дітей у природі. 
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У проекті програми, розробленій НКО УСРР і вміщеній у збірці «Дошкільне 
виховання. Матеріали до Порадника» (1928), в основу методичної техніки 
покладено ланцюгову методику професора І. Соколянського. Цю методику 
механічно перенесли з галузі роботи з неповносправними дітьми і намагалися 
пристосувати для формування у дітей дошкільного віку основних навичок. 
Переважно увага зосереджувалася на культурно-гігієнічних моментах роботи 
дошкільної установи. Поведінка дитини розглядалася як сукупність навичок 
(життєво-потрібних, соціальних, спеціальних), що сприяло автомотивації діяльності. 
Це підтверджує звуження ідей діяльнісного підходу до виховання дітей дошкільного 
віку й адаптацію окремих із них до вибудовування радянської педагогіки. 

На етапі трансформації ідей діяльнісного підходу на загальнорадянських 
ідеологічних та теоретичних засадах (1928-1934) за дорученням НКО до 
програмотворчої діяльності долучились Український науково-дослідний інститут 
педагогіки, його Київське відділення та дослідно-педологічні станції. Аналіз 
матеріалів із справи 1270 (ф. 166, оп. 9) «Програми роботи в дошкільних установах і 
пояснюючі записки до них» (1929-1931) свідчить про створення українськими 
педагогами програмово-методичного забезпечення на діяльнісних засадах, з 
урахуванням ідеологічних домінант щодо формування у дітей класової 
пролетарської спрямованості, активності й свідомості, у процесі залучення їх до 
посильної участі в громадському й колективному житті, соціально-корисній праці, 
ознайомлення з виробництвом. Зокрема, в «Програмі з мови у дитячому садку» 
центральне місце посідала ідея навчання дітей у праці та стимулювання їх до 
активної пізнавальної діяльності, спрямованої на ознайомлення з технологіями 
виробництва, встановлення соціальних взаємовідносин в колективі. Змістом роботи 
у старшій групі було передбачено формування у дітей уміння розповідати про 
призначення знарядь праці в «робітній кімнаті» та матеріали, з яких вони 
виготовлені, розподіл праці робітників в цеху, переваги колективної праці над 
індивідуальною; уміння укласти угоду щодо соціалістичного змагання. У проекті 
«Програми знань з природознавства» виразно простежується впровадження ідеї 
стимулювання пізнавальної активності дітей в праці та залучення їх до 
елементарних досліджень у природі. Трансформація ідей діяльнісного підходу в 
змісті політико-виховної програми в дошкільній установі полягала у перенесенні 
дитячих видів праці у ті, що були призначені для дорослих (планування, 
ударництво, соцзмагання). Зазнала трансформації дитяча гра. У розділі «Гра в 
дошкільній установі. Методичні записки до програми дитячого садка» гра 
розглядалася як один із допоміжних засобів комуністичного виховання, як чинник, 
що відрізняється від усіх інших видів діяльності тим, що не передбачає набуття 
певної суми знань, умінь та навичок. Гру було рекомендовано використовувати для 
закріплення знань і як засіб суспільно-політичного й політехнічного виховання дітей 
дошкільного віку. 

У «Програмі з політехнічного виховання в дошкільній установі та 
пояснювальній записці» (1932) акцент зроблено на оволодінні основними формами 
політехнічного навчання у дошкільній установі (робота з папером, текстурою, 
деревом, глиною); важливе місце займала праця дітей у природі. Пристосування 
ідей діяльнісного підходу до виховання дітей відображено в актуалізації активних 
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методів і форм, що мали місце у процесі виховання, а саме: екскурсії на 
виробництво; створення «куточка виробництва» (збирання колекції виробів 
виробництва, виготовлення альбомів, що відображали технологічні процеси 
виробництва); складання віршів на тему дня; відображення вражень від екскурсій у 
зображувальній діяльності. Політехнічна гра й іграшка, спостереження розглядалися 
як засоби поглиблення дитячих знань. Вище зазначені напрацювання педагогів 
увійшли до «Програми для дошкільних закладів» (1932). З’ясовано особливості 
методичного забезпечення оновленої мети політехнічного виховання на ідейно-
класових засадах, посилення уваги до матеріально-технічного оснащення праці 
дітей (обладнання майстерень, кімнати з природознавчої роботи). У «робітній 
кімнаті» діти вправлялися в оволодінні навичками роботи з різними інструментами 
(молотком, пилкою, рубанком, ножем, ножицями), а в старшій групі – оволодівати 
механізованими знаряддями праці, технічними приладами, здійснювати досліди. 
Аналіз рекомендованого змісту роботи дітей дошкільного віку в робітній кімнаті 
уможливив виявити суперечність між задекларованими у «Програмі для дошкільних 
закладів» (1932) пересторогах щодо простого механічного перенесення обсягів і 
форм політехнізму школи у практику дитячого садка і наявністю їх у практиці 
дошкільного виховання. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Узагальнення результатів історико-педагогічного пошуку з проблеми розвитку 

ідей діяльнісного підходу в дошкільному вихованні України (кінець ХІХ – перша 
третина ХХ століття) уможливило зробити такі висновки: 

1. Аналіз історіографії та джерел дослідження засвідчив, що розвиток ідей 
діяльнісного підходу до виховання дітей дошкільного віку розглядався в контексті 
висвітлення окремих аспектів педагогічної теорії та практики. Встановлено, що 
окреслена проблема не була предметом комплексного вивчення у визначених 
територіальних і хронологічних межах. З огляду на недостатню історіографічну 
розробленість проблеми діяльнісного підходу в дошкільному вихованні, окремі 
історіографічні праці використані як джерела дослідження. Добір історіографічної 
та джерельної бази студіювання проблеми розвитку ідей діяльнісного підходу в 
дошкільному вихованні в означених хронологічних межах здійснено на засадах 
проблемного підходу. За результатами джерельного аналізу виокремлено дві групи 
писемних джерел (документальні, оповідні), базові ідеї діяльнісного підходу до 
виховання дітей дошкільного віку (врахування діяльнісної природи дитини, 
взаємозв’язок розумового розвитку та фізичної активності, використання гри як 
вродженої необхідності й умови розвитку в дошкільному віці, ручної праці як засобу 
отримання знань і розвитку дитини, упровадження самодіяльності й творчого 
самовираження дошкільника в спеціально створеному середовищі дитячого садка), 
розкрито їх сутність і загальні тенденції розвитку, що зумовлювалися суспільними 
запитами. 

2. Розроблено періодизацію розвитку ідей діяльнісного підходу у дошкільному 
вихованні України (кінець XIX – перша третина XX століття) за критерієм 
суспільної зумовленості мети дошкільного виховання. Визначено три періоди, в 



16 

кожному з яких  виокремлено етапи. Перший період (1871-1917) – становлення ідей 
діяльнісного підходу в імперську добу У межах цього періоду виокремлено етап 
(1871-1907) – актуалізації ідей діяльнісного підходу в умовах становлення 
суспільного дошкільного виховання; етап (1907-1917) – розвитку ідей діяльнісного 
підходу в дошкільному вихованні громадсько-педагогічними товариствами. Другий 
період (1917-1919) – розвитку ідей діяльнісного підходу в умовах становлення 
національної системи освіти УНР. У цьому періоді виділено етап інтеграції 
прогресивних ідей європейської педагогіки в українській системі дошкільного 
виховання (1917-1919). Третій період (1919-1934) – адаптації ідей діяльнісного 
підходу до умов радянської системи освіти. У його перебігу виокремлено етап 
(1919-1923) – пристосування ідей діяльнісного підходу до соціального виховання на 
класово-ідеологічному ґрунті; етап (1923-1928) – розвитку ідей діяльнісного підходу 
до виховання дітей на педологічних засадах; етап (1928-1934) – трансформації ідей 
діяльнісного підходу на загальнорадянських ідеологічних і теоретичних засадах. 

3. Досліджено внесок українських педагогів у розвиток теоретичних засад ідей 
діяльнісного підходу в дошкільному вихованні України в історико-педагогічній 
ретроспективі кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., що відбувся під впливом 
внутрішніх чинників (суспільно-економічні, ідеологічні) і зовнішніх 
(західноєвропейські, американські педагогічні ідеї та концепції).  

Теоретичні пошуки українських педагогів і психологів того часу 
(Ю. Карпінська, Н. Лубенець, Т.  Лубенець, К. Маєвська, М. Петерсен, І. Сікорський, 
К. Толмачевська, Я. Чепіга) спрямовувалися на розроблення принципу 
самодіяльності, що зумовлює розвиток дитини в діяльності, створення необхідного 
середовища для її саморозвитку й творчого самовираження, обґрунтування ідей 
діяльнісної природи дитини та взаємозв’язку розумового розвитку і фізичної 
активності з позицій неофребелізму. 

В умовах становлення національної системи освіти в УНР (1917-1919) 
розвиток ідей діяльнісного підходу відбувався на тлі розбудови державної системи 
дошкільного виховання в УНР. Педагогічні ідеї А. Володимирського, А. Животка, 
М. Котляренка, В. Рудникова С. Русової, А. Середи, К. Толмачевської органічно 
поєднували думки європейської наукової школи та етнокультурну домінанту 
українського народу. Вони розглядали розвиток дитини дошкільного віку в 
діяльності в контексті адаптації концептів вільного виховання до національної 
системи освіти, індивідуалізації навчання й виховання дітей. 

Встановлено, що в період адаптації ідей діяльнісного підходу до умов 
радянської системи освіти (1919-1934)  педагоги виконували суспільне замовлення 
щодо трактування сутності ідей діяльнісної природи дитини, впливу гри й 
середовища на її розвиток відповідно до принципів соціального виховання й 
ідеологічно-класових завдань розбудови дошкільного виховання. Ідеї політехнізації 
трансформувалися в обґрунтування праці як принципу, методу й засобу розвитку 
дітей дошкільного віку. 

4. Розкрито сутність трансформацій ідей діяльнісного підходу в програмово-
методичному забезпеченні дошкільного виховання України (кінець ХІХ – перша 
третина ХХ століття). Виявлено, що на першому етапі імперської доби (1871-1907) 
домінуючою була приватна ініціатива з використанням педагогічної системи 
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Ф. Фребеля. На другому етапі імперської доби (1907-1917) українські педагоги 
(Н. Лубенець, К. Маєвська, М. Петерсен, К. Толмачевська), члени громадсько-
педагогічних товариств започаткували розроблення програмово-методичного 
забезпечення для впровадження ідей діяльнісного підходу в практику дитячих 
садків, притулків, захистків, дитячих майданчиків з урахуванням досягнень 
тогочасної європейської та вітчизняної науки. 

У період розвитку ідей діяльнісного підходу в умовах становлення 
національної системи освіти в УНР (1917-1919) характерними були трансформація 
ідей діяльнісного підходу, визначених педагогікою в імперську добу; упровадження 
вітчизняного й зарубіжного досвіду щодо створення умов для розвитку й 
саморозвитку дитини в діяльності. Програмово-методичне забезпечення реалізації 
ідей діяльнісного підходу до виховання дітей дошкільного віку розроблялося 
С. Русовою з урахуванням українознавчого концепту в системі державної освіти. 

Трансформація ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України в 
період адаптації ідей діяльнісного підходу до умов радянської системи освіти 
(1919-1934) зумовлювалася соціально-економічними, ідеологічними чинниками, 
суперечностями суспільних запитів, що були визначальними в розробці програмово-
методичного забезпечення. Здійснювався перехід у розбудові програмово-
методичного забезпечення від наслідування ідей попередників до їх видозміни 
згідно з класово-ідеологічними імперативами (А. Гендрихівська, В. Герценштейн, 
П. Волобуєв, О. Дорошенко, Ц. Каган, С. Лівшина, Н. Панченко, Х. Рабинович, 
Е. Яновська). 

Проведене дослідження не претендує на вичерпне розкриття всіх аспектів 
порушеної проблеми. Потребує подальшого вивчення внесок науковців і педагогів у 
розвиток теорії та практики ідей діяльнісного підходу в дошкільному вихованні. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Січкар А. Д. Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні 

України (кінець XIX – перша третина XX століття) – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Київський 
університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2015. 

У дисертації висвітлено особливості розвитку ідей діяльнісного підходу в 
Україні наприкінці ХІХ – першій третині XX століття. Проаналізовано й 
систематизовано історіографію та джерельну базу з проблеми дослідження. 
Визначено та обґрунтовано періоди розвитку ідей діяльнісного підходу в Україні 
(кінець ХІХ – перша третина XX століття), а саме: I період (1871-1917) – 
становлення ідей діяльнісного підходу в імперську добу, II період (1917-1919) – 
розвиток ідей діяльнісного підходу в умовах становлення національної системи 
освіти в Українській Народній Республіці, III період (1919-1934) – адаптація ідей 
діяльнісного підходу до умов радянської системи освіти, в межах яких виокремлено 
шість етапів. 

Досліджено внесок українських педагогів і психологів у розвиток ідей 
діяльнісного підходу в дошкільному вихованні. Схарактеризовано особливості 
практичного втілення ідей діяльнісного підходу до виховання дітей дошкільного 
віку в програмово-методичному забезпеченні дошкільних установ на теренах 
України (кінець ХІХ – перша третина XX століття). 

Ключові слова: ідея, активність, діяльність, діяльнісний підхід, дошкільне 
виховання, період, етап. 
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Сичкарь А.Д. Развитие идей деятельностного подхода в дошкольном 

воспитании Украины (конец ХІХ – первая треть ХХ столетия) – На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Киевский 
университет имени Бориса Гринченко, Киев, 2015. 

В диссертации представлено особенности развития идей деятельностного 
подхода в дошкольном воспитании Украины конца XIX – первой трети XX века 
Проанализировано и систематизировано историографию и первоисточники 
проблемы исследования. Разработано периодизацию развития идей деятельностного 
подхода в Украине в очерченных хронологических рамках. Обосновано следующие 
периоды: I период (1871-1917) – становление идей деятельностного подхода во 
время имперского правления, II период (1917-1919) – развитие идей 
деятельностного подхода в условиях становления национальной системы 
образования в УНР, III период (1919-1934). – адаптация идей деятельностного 
подхода к условиям советской системы образования, в рамках которых выделено 
шесть этапов. 

Освещено вклад украинских педагогов и психологов в развитие идей 
деятельностного подхода в дошкольном воспитании. Раскрыто особенности 
практического внедрения идей деятельностного воспитания в программно-
методическом обеспечении дошкольных учреждений в Украине (конец XIX – 
первая треть XX века). 

Ключевые слова: идея, активность, деятельность, деятельностный подход, 
дошкольное воспитание, период, этап. 

 
Sichkar A.D. Development of ideas of activity approach to preschool education 

of Ukraine (end of XIX – the first third of the XX century). – The manuscript. 
Thesis for the degree of PhD in pedagogy speciality 13.00.01 – general pedagogy 

and history of pedagogy. – Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 2015. 
The thesis is devoted to the problem of development of ideas of activity approach to 

preschool education of Ukraine (end of XIX – the first third of the XX century). Based on 
the study historiographical sources, scientific works of domestic and Ukrainian scientists 
highlighted the ideas of activity approach to education of preschool children. Revealed 
their essence and general trends due to public demands. Their characteristics that 
determine the development of the theory and practice of preschool education in Ukraine 
(the end of XIX – the first third of the XX century) are analyzed. Author determined the 
nature of basic concepts of research, namely the «idea», «approach», «active»; presented 
in historical and pedagogical retrospect of transformation of concept «activity approach». 

Investigation of ideas of activity approach to preschool education in Ukraine carried 
out in accordance with our periodization. 

The criterion for determining the boundaries periods and stages were changing goals 
of preschool education, especially the ideas of activity approach in the content, methods 
and forms of work with children in institutions that conditioned the social and economical, 
ideological and pedagogical factors. The first period is associated with the formation of 
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ideas of activity approach in imperial era (1871-1917 years). Within that period consists of 
two stages: the first stage (1871-1907 years) – update the ideas of activity approach in 
conditions of rising of public preschool education; the second phase (1907–1917 years) – 
the development of ideas of activity approach by the social and pedagogical partnerships 
of preschool education. The second period was defined as "Development ideas of activity 
approach in terms of rising of a system of education in the UPR (1917–1919 years)". In 
this period, singled stage (1917–1919 years) – Integration of European pedagogics 
progressive ideas in the Ukrainian system of preschool education. Third period 
"Adaptation ideas of activity approach to progress the Soviet education system 
(November-December 1919 -1934)". Within the specified period includes three phases: 
the first phase – (1919-1923 years) – Adaptation ideas of activity approach to social 
education on class and ideological grounds; the second phase (1923-1928 years) – the 
development of ideas of activity approach to educating of preschool aged children on the 
basis of pedology; the third phase (1928-1934 years) – transformation of ideas of activity 
approach in the Soviet education system.  

As a result of the source analysis, basic idea of active approach to education of 
preschool children (consideration the nature of the activity-child, relationship of mental 
and physical activity, the use of games as an innate necessity and conditions of 
development in early childhood, manual labor as a means of gaining knowledge and child 
development, introduction of initiative and creative expression preschooler in a specially 
created environment of kindergarten) singled out, reveals their essence and general trends 
that conditioned public inquiries. 

Established that the development of ideas of active approach to education of 
preschool children in Ukraine took place under the influence of socio-economic factors 
(industrial development, adaptation needs of children to live and work) and ideas of 
Western European, American educational leaders and teachers ( M. Montessori,  F. Fröbel, 
S. Hall), Russian pedagogy (E. Vodovozova, A. Simonovic, E. Tyheyeva, E. Florina). 

Reveals the influence of ideas of activity approach to the development of the theory 
of preschool education in Ukraine (the end of XIX – the first third of the XX century) and 
their implementation in preschool practice. Thesis there is determined promising ideas of 
implementation of activity approach in the practice of preschool education of independent 
Ukraine: the idea of self-development of the child as a subject of activity in the evolving 
environment. 

The contribution of teachers in the development of ideas of activity approach in 
theory and practice of preschool education during the imperial era (1871-1917); in 
conditions of educational system UPR (1917–1919); period of adaptation of ideas of 
activity approach to progress the Soviet education system. An impact of ukrainian 
pedagogists (A. Hendryhivska, O. Doroshenko, J. Karpinska, T. Lubenets, N. Lubenets, 
K. Majewska, N. Morozova, V. Rodnykov, S. Rusova, I. Sikorsky, K. Tolmachevska, 
V. Cherednichenko, E. Yanovska) to activity approach idea’s development in theory and 
practice of preschool educating is considered in educating. 

Keywords: idea, activity, activity approach, preschool education, period, phase. 
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