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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
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Українська РСР – Українська Радянська Соціалістична республіка
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних республік
ДС – дитячий садок
ДЗ – дошкільний заклад
ДДЗ – дитячий дошкільний заклад
ДНЗ – дошкільний навчальний заклад
ДВЗ – дошкільний виховний заклад
НВК – навчально-виховний комплекс
ШДС – школа-дитячий садок
РНК – Рада Народних Комісарів
НК освіти – Народний Комісаріат освіти
НКОЗУ – Народний Комісаріат Охорони здоров’я УРСР
МО УРСР – Міністерство освіти УРСР (1946)
МОЗУ – Міністерство охорони здоров’я України
ЦККПУ – Центральний Комітет Комуністичної партії УРСР
МНО УРСР – Міністерство Народної освіти України (1990)
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МОН – Міністерство освіти і науки
МОЗ СРСР – Міністерство охорони здоров’я СРСР
ЦДАВОВ України – Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України
УДЛПУ – Управління дитячих лікувально-профілактичних установ
РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична республіка
ОІОМД – Обласний інститут охорони материнства і дитинства
РП – реабілітаційний простір
НДР – науково-дослідна робота
АПН – Академія педагогічних наук
УНДІП – Український науково-дослідний інститут педагогіки
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ВСТУП
Актуальність теми. Розбудова національної системи освіти в сучасних
умовах з урахуванням змін у всіх сферах суспільного життя

вимагає

критичного осмислення історичного досвіду розвитку системи дошкільних
навчальних закладів різних типів як однієї зі складових системи дошкільної
освіти України. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до
2021 року окреслює завдання по відновленню та розширенню їх мережі з
метою задоволення потреб населення; створенню оптимальних умов для
функціонування дошкільних навчальних закладів; оновленню змісту, форм,
методів і засобів навчання, виховання, розвитку дітей дошкільного віку
відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Основними
напрямами її реалізації є формування нормативно-правової бази у сфері освіти,
зокрема дошкільної, яка має спрямовуватися на визначення правових,
організаційних засад її інноваційного розвитку.
Оновлення системи дошкільних навчальних закладів різних типів,
передбаченої Законом «Про дошкільну освіту», збереження здоров’я дітей
раннього і дошкільного віку, складність і суперечливість суспільно-політичної
та

економічної

ситуації

в

Україні

зумовлюють

необхідність

пошуку

закономірностей історичного розвитку системи дошкільних навчальних
закладів різних типів з метою використання позитивного досвіду минулого в
контексті сучасних соціокультурних та освітніх змін. Зокрема таких її
чинників:
Історико-політичних: джерела для вирішення сьогоденних проблем
розвитку системи дошкільних закладів різних типів віднаходимо в нормативноправових документах урядів СРСР та Української РСР (реформування освіти в
СРСР та УРСР, русифікація та політехнізація спеціальної освіти, повне
всевладдя партійної номенклатури в усіх сферах життя суспільства), оскільки
суспільно-політична ситуація того часу була подібна до сьогодення (важке
економічне становище в країні, низьке охоплення дітей дошкільного віку
освітніми закладами; пошук ефективних шляхів до організації життєдіяльності
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дітей дошкільного віку, створення для них комфортних умов перебування в
різних освітніх закладах, створення для дітей вечірніх груп, груп з цілодобовим
перебуванням тощо). Безперечно, такий досвід минулого допоможе краще
осмислити і втілити в життя втрачені традиції, форми і методи роботи з дітьми
та відновити, розширити типологію дошкільних навчальних закладів.
Історико-педагогічних: розвиток дошкільної освіти мав певні досягнення
в другій половині ХХ століття й спричинив її реформування, що не втратило
своєї значущості для її подальшого розвитку в сучасній Україні. Це
актуалізувало проблему варіативності та доступності в отриманні дошкільної
освіти дітьми раннього і дошкільного віку. Проблема варіативності та
доступності в отриманні дошкільної освіти дітьми раннього і дошкільного віку
актуалізувала історичний досвід розвитку системи дошкільних навчальних
закладів. Поряд з цим відбувається процес створення та відкриття дошкільних
закладів різних типів та форм власності: сімейних, приватних, прогулянкових,
корпоративних

закладів,

які

потребують

нормативно-правового

(законодавчого), програмно-методичного забезпечення їх функціонування.
Міграційні процеси, фінансове розшарування сімей, зумовлені соціальнополітичними і соціально-педагогічними чинниками, уможливлюють появу
дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, функціональні
особливості

яких

відповідатимуть

фінансовим

можливостям

сімей

та

створюватимуть умови для здійснення дошкільної освіти. Актуальність цієї
проблеми посилюється недостатньою кількістю дошкільних навчальних
закладів різних типів унаслідок їх закриття, перепрофілювання, використання
приміщень дошкільних навчальних закладів не за прямим призначенням,
тимчасового

припинення

діяльності

закладів

на

невизначений

період

(Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період
до 2017 року).
Аналіз історіографічних джерел, зокрема наукових праць, у яких вивчено
становлення та розвиток суспільного дошкільного виховання, типів дитячих
закладів кінця ХІХ – початку ХХ століття (М. Бистра, З. Борисова, Т. Головань,
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В. Золотоверх, Т. Куліш, С. Попиченко, О. Таранченко, Н. Касьянова,
О. Татенко, З. Негачевська, В. Сергеєва, І. Руснак, І. Улюкаєва); розвиток
дошкільного виховання та системи дошкільних закладів різних типів у сорокові
роки ХХ століття до 1991 року (Л. Артемова, А. Богуш, Т. Бондаренко,
Л. Голиш,

С.

Дітковська,

Н. Манжелій,

М.

Соловей,

А.

Чаговець,

М. Ярмаченко); розвиток сучасної дошкільної освіти та системи дошкільних
навчальних закладів різних типів (О. Венгловська, Т. Дегтяренко, Т. Дука,
Н. Лазарович, Л. Пісоцька, Л. Покроєва, Т. Степанова, М. Федорова) дозволив
започаткувати

дослідження

проблеми

розвитку

системи

дошкільних

навчальних закладів різних типів в Україні, оскільки вищезазначені наукові
розвідки лише дотичні до заявленої теми дослідження.
Аналіз психолого-педагогічного наукового фонду, законодавчого та
програмно-методичного забезпечення сучасної системи дошкільних навчальних
закладів різних типів дозволив виявити такі суперечності між:
- потребою реформування дошкільної освіти в Україні та недостатнім
використанням історичного досвіду функціонування системи дошкільних
навчальних закладів різних типів у період другої половини ХХ – першої
половини ХХІ століття;
- соціальним замовленням розвитку системи дошкільних навчальних
закладів різних типів і форм власності та реальним станом їх відкриття;
- об’єктивною потребою у визначенні тенденцій розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні та відсутністю аналізу
історичного досвіду їх створення.
Отже, наявність суперечностей та відсутність достатньої кількості
досліджень з виокремлених проблем, їх актуальність у вітчизняному
освітньому просторі України та перспектив подальшого розвитку зумовили
вибір теми

дослідження «Тенденції розвитку системи дошкільних

навчальних закладів різних типів в Україні (друга половина ХХ – початок
ХХІ століття)».
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Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової роботи кафедри
дошкільної освіти та соціального розвитку особистості «Використання
педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в розробці змісту передшкільної
освіти» (№ 0113U001041). Тема дисертації затверджена Вченою радою
Миколаївського

національного

університету

імені

В. О. Сухомлинського

(протокол № 7 від 25.10.2016 р.) та на засіданні бюро Міжвідомчої ради з
координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні
(протокол № 4 від 26.04.2011р.).
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні еволюційних змін та
тенденцій у розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в
Україні впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століть крізь призму їх
сучасного стану та перспектив подальшого розвитку.
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання дослідження:
1. Науково обґрунтувати сутність і структуру феномена «система
дошкільних навчальних закладів різних типів»; уточнити поняття «типи
дошкільних навчальних закладів».
2.

Визначити та схарактеризувати періоди й етапи розвитку системи

дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні впродовж другої
половини ХХ – на початку ХХІ-го століть.
3. Виявити передумови і чинники процесу розвитку системи дошкільних
навчальних закладів різних типів в Україні впродовж другої половини ХХ – на
початку ХХІ-го століть.
4. Окреслити провідні тенденції та стратегії подальшого розвитку
системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні.
Об’єкт дослідження – система дошкільних навчальних закладів різних
типів в Україні в другій половині ХХ – початку ХХІ століття.
Предмет дослідження – етапи, періоди, тенденції розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні в другій половині ХХ –
на початку ХХІ століть.
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Хронологічні межі дослідження: друга половина ХХ – початок ХХІ
століття. Нижня хронологічна межа – друга половина ХХ століття позначається
розвитком мережі дошкільних закладів різних типів поряд зі змінами в
суспільно-політичному та економічному житті Української РСР. Цей період
знаменний результатами діяльності наукових шкіл, досвідом педагогічних та
медичних

наукових

та

практичних

працівників;

нормативно-правовим

забезпеченням процесу розвитку системи дошкільних закладів різних типів. На
початку 50-х років ХХ століття відбулися процеси диференціації та інтеграції
дошкільних закладів, що сприяли розвитку мережі дошкільних закладів різних
типів, які функціонували в межах єдиної концепції і мети відповідно до
соціально-політичних умов того часу.
Верхня межа – початок ХХІ століття – період, в який під впливом
соціально-політичних, соціально-педагогічних чинників відбувся подальший
розвиток мережі навчальних закладів для дітей раннього і дошкільного віку, що
призвело до суттєвих змін у їх типології. У роки незалежності української
держави створюється низка дошкільних навчальних закладів різних типів та
форм власності, внутрішнє та зовнішнє управління яких зумовлене потребами
дітей

та

батьків,

варіативністю

програмно-методичного

забезпечення.

Вирішення нагальної проблеми доступності та варіативності дошкільних
навчальних закладів різних типів спонукало до реформування та модернізації
системи дошкільних навчальних закладів різних типів, яке у повній мірі
залежить від використання позитивного історичного досвіду її розвитку в
минулому.
Для

вирішення

поставлених

завдань,

використано

такі

методи

дослідження: аналіз і узагальнення філософської, психологічної, педагогічної,
методичної літератури, нормативних документів для набуття первісної
інформації щодо розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних
типів в Україні та узагальнення джерельної бази дослідження; для виявлення
чинників розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів на
різних соціально-історичних етапах, вивчення організаційних та процесуальних
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особливостей функціонування системи дошкільних навчальних закладів різних
типів та їх якісних характеристик; визначення типів дошкільних навчальних
закладів як системи;
взаємозв’язків,

історико-генетичний метод сприяв виявленню

суперечностей,

закономірностей,

тенденцій,

передумов

розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів України у
досліджуваний період; історико-типологічний – з метою уточнення типології
дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні в другій половині ХХ –
на початку ХХІ століття; бібліографічний метод – для вивчення архівних
джерел, бібліотечних каталогів, фондів, описів та бібліографічних видань, що
забезпечило

змістове

наповнення

історичного

часу

розвитку

системи

дошкільних навчальних закладів різних типів у визначений період.
Джерельна база дослідження: матеріали Центрального Державного
архіву

Вищих

Органів

влади

та

управління

України,

Національної

парламентської бібліотеки України, фонди Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського НАН України, Державної науково-педагогічної
бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, фонди Педагогічного музею
НАПН

України,

Національної

наукової

медичної

бібліотеки

України;

монографії, дисертації, автореферати дисертацій, збірники наукових праць,
довідково-бібліографічна
видавались

у

література,

досліджуваний

офіційні

період,

державні

документи,

навчально-програмні

що

матеріали,

підручники; матеріали приватного архіву О. М. Мензелінцевої.
Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягає в тому,
що вперше обґрунтовано сутність і структуру феномена «система дошкільних
навчальних закладів різних типів»; виявлено соціально-економічні, соціальнопедагогічні

передумови

та

соціально-політичні

й

соціально-педагогічні

чинники процесу розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних
типів в Україні в досліджуваний період. Запропоновано й науково обґрунтовано
періодизацію розвитку системи дошкільних навчальних закладів в Україні
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття) та послідовні етапи розвитку
досліджуваного явища в середині кожного періоду: радянський період розвитку
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системи дошкільних закладів різних типів Української РСР (1950–1990 рр.):
перший етап (1950–1959 рр.), другий етап (1960–1972 рр.),

третій етап

(1973–1984 рр.), четвертий етап (1985–1990 рр.); період розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів у незалежній Україні (1991–2015
рр.): перший етап (1991–2000 рр.), другий етап (2001–2015 рр.). На підставі
історіографічного й ретроспективного аналізу розвитку системи дошкільних
навчальних закладів різних типів виокремлено дві групи тенденцій: а) тенденції
розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні в
другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; б) тенденції, що окреслюють
стратегії подальшого розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних
типів в Україні. Уточнено поняття «типи дошкільних навчальних закладів» у
контексті системного підходу, статистичні дані щодо кількості дошкільних
навчальних закладів для дітей раннього і дошкільного віку в Україні в
досліджуваний період.
До наукового обігу введено невідомі й маловідомі історіографічні
джерела, нові факти щодо функціонування системи дошкільних навчальних
закладів різних типів в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) для
дітей раннього і дошкільного віку. Подальшого розвитку дістала теорія
загальної педагогіки та дошкільної зокрема; актуалізовано можливість
використання досвіду різних типів дошкільних закладів України другої
половини ХХ – початку ХХІ століття в практиці роботи сучасних дошкільних
навчальних закладів.
Практична значущість дослідження полягає в тому, що отримані
результати можуть бути використані як підґрунтя для подальших наукових
розробок в історії української дошкільної педагогіки; для забезпечення
комплексного творчого використання наукових здобутків щодо розвитку
системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні (друга
половина ХХ – початок ХХІ століття) в сучасному освітньому просторі.
Матеріали дослідження можуть використовуватись у

вищих навчальних

закладах під час викладання дисциплін «Історія дошкільної педагогіки»,
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«Дошкільна педагогіка», в інститутах післядипломної педагогічної освіти у
процесі підвищення кваліфікації педагогів дошкільної освіти. У дослідженні
висвітлено періодизацію розвитку системи дошкільних навчальних закладів
різних типів, впорядковано її як алгоритм, яким можна скористатись,
визначаючи періодизацію розвитку інших педагогічних явищ дошкільної
педагогіки та історії загальної і дошкільної педагогіки.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес фахової
підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів Державного
закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського» (акт № 2960/25

від 14.12.2016 р.), Миколаївського

національного університету імені В. О. Сухомлинського (довідка № 0112/27.1/1331 від 14.09.2016 р.), Бердянського державного педагогічного
університету (акт № 63 – 29/1250 від 14.11. 2016 р.), в роботу постійно діючих
семінарів з вихователями дошкільних навчальних закладів Київського
управління

освіти

Шевченківської

районної

в

місті

Києві

державної

адміністрації (довідка № 33/06-1021 від 12.05.2016 р.).
Достовірність

дослідження

забезпечуються

методологічною

та

теоретичною обґрунтованістю його вихідних положень; використанням
комплексу взаємозумовлених методів адекватних об’єкту, предмету, меті і
завданням дослідження.
Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та
результати дисертації пройшли апробацію на міжнародних («Роль педагогіки та
психології в сучасному світі», (м. Львів, 2011 р.), «Теоретичні та методологічні
проблеми сучасної педагогіки та психології» (м. Одеса, 2012 р.), «Сучасні
аспекти розвитку педагогіки та психології: проблеми та перспективи» (м.
Харків, 2012 р.), «Глухівські наукові читання-2012» (м. Глухів, 2012 р.),
«Scientifik Youth : Edukation and Science» (Luhansk, 2013 р.); всеукраїнській
«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки» (м. Київ,
2011 р.) науково-практичних конференціях, науково-практичному семінарі
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«Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы» (Барановичи, Респ.
Беларусь, 2012).
Основні результати дослідження висвітлено у 17 публікаціях автора, із
них: 8 статей у провідних наукових фахових виданнях України (1 – в
електронному виданні), 1 – у науковому періодичному міжнародному виданні,
7 – апробаційного характеру, 1 – довідник.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох
розділів, висновків, списку використаних джерел (усього 385 найменувань), 2
додатки на 8 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 232 сторінки,
основний текст викладено на 187 сторінках. Робота містить 4 таблиці.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
РІЗНИХ ТИПІВ В УКРАЇНІ
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

1.1. Ретроспективний огляд проблеми розвитку системи дошкільних
навчальних закладів різних типів в Україні (друга половина ХХ – початок
ХХІ століття)
Для здійснення історико-педагогічного дослідження розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні в період з другої
половини ХХ століття до початку ХХІ століття було окреслено теоретичні
орієнтири та концептуальні засади розвитку системи дошкільних навчальних
закладів різних типів.
Здійснивши огляд наукових джерел щодо методології та методологічного
забезпечення історико-педагогічного дослідження, аналіз методологічних
принципів та підходів щодо вивчення систем (А. Авер’янов, Р. Акофф,
В. Афанасьєв, Л. Берталанфі, І. Блауберг, І. Волощук, С. Гончаренко, О.
Данилян, В. Іриков, О. Крушельницька, Г. Поспелов, В. Садовський,
Ю. Сурмін, В. Тараненко, В. Тюхтін, М. Чумаченко, Е. Юдін), було обрано за
теоретичний орієнтир наукове бачення та трактування процесу дослідження
об’єкта як системи, якій притаманні цілісність, взаємозв’язки та специфічні
закономірності А. Авер’янова та В. Афанасьєва [1; 6; 16; 52; 55; 112; 182; 231;
259; 271; 281]. Відповідно методологічною основою дослідження виступило
філософське вчення про діалектику виникнення та становлення систем. Задля
здійснення

історико-педагогічного

дослідження

у

рамках

діалектики

виникнення та становлення систем важливим є визначення опорних понять у
межах теми дослідження.
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Послуговуючись характеристикою категорій діалектики «причина»,
«наслідок», «умова», за Г. Заїченко та В. Касьяном, та довідковою джерельною
базою,

розвиток системи дошкільних навчальних закладів різних типів

розуміємо як факт або явище, що породжує її виникнення у хронологічних
межах дослідження [48; 93, с. 159–161; 274]. Наслідок розуміємо як результат
дії причин і передумов та як причину або передумову подальшого розвитку
системи дошкільних навчальних закладів різних типів. Передумови розвитку
системи дошкільних навчальних закладів різних типів розглядаємо як
попередні умови – обставини, що зумовлюють, сприяють, впливають на
розвиток системи дошкільних навчальних закладів різних типів. Враховуючи,
що причина і наслідок взаємно зумовлюють одне одного: вони пов’язані
генетично; асинхронні в часі (спершу причина, потім наслідок), виникнення
наслідку впливає на причину, зумовлюючи її зміни, зокрема шляхом
опосередкованих взаємозв’язків, які і є причиною, – визначаємо передумови у
розвитку системи дошкільних закладів різних типів [93, с. 159; 272].
Передумови – обставини, без яких неможливе виникнення системи дошкільних
навчальних закладів різних типів. Обставини – факти, що зумовлюють,
сприяють, впливають на розвиток системи дошкільних навчальних закладів
різних типів. Під фактами розуміємо дійсні події та явища (вияв змін,
перетворень), що відбулися насправді та об’єктивно існували в історичних
межах дослідження [48].
Система наукових категорій – це загальні, фундаментальні поняття, що
відображають найбільш сутнісні, закономірні зв’язки та відношення реальної
дійсності й пізнання. Категорію «час» розрізняємо у фізичному та історичному
смислах та у двох видах: фізичний – «рахівний» – час, який використовується в
хронології, та історичний. Історичний час змістовий, наповнений подіями і
залежить від характеристик цих подій. Визначений часовий проміжок та
процес, пов’язаний з ним, становить нерозривне ціле [136, с. 132–133].
Визнання змістової наповненості історичного часу має важливе значення для
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визначення періодизації розвитку системи дошкільних навчальних закладів
різних типів, що побудована на основі системного підходу.
Пізнаючи суспільство як об’єктивну реальність, розглядаємо різноманітні
факти та явища, зокрема політичні, економічні, педагогічні як притаманні йому
події об’єктивної реальності. Ці факти та явища є причинами та умовами, в
яких розвивається суспільство. У контексті дослідження передумови та
чинники розглядаємо як такі, де причиною є факт або явище, що породжує
умову або зумовлює в ній зміни. До передумов, що вплинули на розвиток
системи дошкільних закладів різних типів, віднесено: соціально-економічні
передумови – обставини, що зумовлюють або сприяють розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів, пов’язані з економікою
українського суспільства; соціально-педагогічні передумови – обставини, що
зумовлюють, сприяють або впливають на розвиток системи ДНЗ різних типів у
контексті розвитку та поширення наукових досягнень у галузі дошкільної
освіти, спеціальної освіти та медицини. До чинників, що також впливали на
розвиток системи дошкільних навчальних закладів різних типів, віднесено
соціально-політичні чинники, які розглядаємо як обставини, що пов’язані із
соціальним життям українського суспільства та соціально-педагогічні чинники,
які розглядаємо як обставини, що зумовлюють, сприяють та впливають на
виховання особистості дитини раннього і дошкільного віку в суспільстві,
зокрема в дошкільних навчальних закладах різних типів.
В

історіографічних

джерелах

проблемі

дослідження

соціально-

педагогічних умов, які сприяли розвитку системи дошкільних навчальних
закладів різних типів в історичному часі дослідження, приділено значну увагу
(Н. Манжелій, Л. Пісоцька, Л. Покроєва, М. Соловей, І. Улюкаєва). Так, ДНЗ у
регіонах, кількість охоплення дітей дошкільною освітою, процес створення
груп короткотривалого перебування у ДНЗ та соціально-педагогічного
патронажу було досліджено Л. Пісоцькою. Авторка розкрила функціональні
напрями управління розвитком дошкільної освіти та їх склад, що є актуальним
для дослідження внутрішнього середовища та управління ДНЗ різних типів

17
[165].

Л.

Покроєвою

обґрунтовано

соціально-педагогічні

умови

функціонування сучасних дошкільних закладів (2001): варіативність типів та
видів дошкільних закладів, гнучкий режим їх роботи, створення педагогічно
доцільного

розвивального

середовища,

формування

дитячих

груп

за

функціональним призначенням, запровадження додаткових послуг [168, с. 8]. У
дослідженні Н. Манжелій визначено умови формування НВК: спеціально
організована педагогічно доцільна взаємодія у системі НВК, наступність і
цілісність у змісті і структурі функціонування НВК, єдність інтеграції й
диференціації у технології створення педагогічно організованого середовища
навчання, виховання, саморозвитку дітей. Соціальні умови авторка розглядає
через чинники: адміністративно-територіальні одиниці, рівень розвитку
економіки,

соціальної

характеристику

інфраструктури;

дошкільної

та

шкільної

педагогічні
підсистем,

умови

–

матеріальну

через
базу,

контингент дітей, педагогів, особливості роботи НВК [129]. М. Соловей
наголошує на структурній реорганізації та реформі школи (1958), як головних
причинах руйнування сформованої системи дитячих будинків, які призвели до
перетворення дитячих будинків різних типів у школи-інтернати [247].
І. Улюкаєвою розкрито проблему підготовки педагогів дошкільного виховання
та дошкільної освіти; питання виявлення та впровадження передового
педагогічного досвіду; змісту навчально-виховної роботи в дошкільних
закладах [272].
Схарактеризуємо

організаційні

та

процесуальні

особливості,

що

притаманні кожному з основних типів ДНЗ. Здійснений аналіз довідкових
джерел дозволив виокремити та уточнити низку понять як от:
-організаційні особливості системи ДНЗ різних типів – специфічні
особливості, що пов’язані з організацією ДНЗ різних типів як систем або з
особливостями зовнішніх систем, які здійснюють їх організацію, що
забезпечує хід розвитку системи ДНЗ різних типів;
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-процесуальні особливості ДНЗ різних типів – сукупність послідовних
змін, що відбуваються закономірним порядком, спрямовують розвиток
системи ДНЗ різних типів [48].
Поняття «розвиток» розуміємо як процес, що спричиняє кількісні та
якісні зміни у системі дошкільних навчальних закладах різних типів [48].
Диференціація – розділ дошкільних навчальних закладів за типами, наприклад,
ДНЗ: ясла, ясла-садки (компенсуючі (спеціальні, санаторні)), дитячі садки,
будинки дитини, дитячі будинки, ясла-садки сімейного типу, комбінованого
типу (з групами загального розвитку, компенсуючого типу, сімейними,
прогулянковими),

центри

розвитку

дитини;

ДНЗ

зі

спеціальними,

інклюзивними групами [40; 80].
Послуговуючись визначеннями, закріпленими у Законі «Про дошкільну
освіту», поняття «дошкільна освіта» розглядаємо як цілісний процес,
спрямований на: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку
відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та
фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного
віку моральних норм; набуття нею життєвого соціального досвіду [80]. Систему
дошкільної освіти складають: дошкільні навчальні заклади незалежно від
підпорядкування, типів і форм власності; наукові та методичні установи;
органи управління освітою; освіта і виховання в сім’ї [80].
Спираючись на ідеї вчених (І. Волощук, П. Образцов), було обрано із
сукупності історичних принципів ті, які, на нашу думку, допоможуть здійснити
дослідження відповідно до наукового історико-педагогічного знання [52; 155].
Одним з основних принципів дослідження є принцип об’єктивності. Було
враховано передумови створення системи дошкільних навчальних закладів
різних типів, та чинники, їх вплив на розвиток системи ДНЗ різних типів на
основі історіографічних джерел; адекватність дослідницьких підходів і засобів,
які дали можливість отримати істинне знання про розвиток системи
дошкільних навчальних закладів різних типів та уникнути суб’єктивізму,
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однобічності й упередженості в доборі та оцінюванні історичних й
історіографічних фактів.
Дотримання принципу сутнісного аналізу пов’язано зі співвіднесенням у
досліджуваних типах дошкільних навчальних закладів, як системах, особливого
і одиничного, проникненням в їхню внутрішню боротьбу як елементів, з
розкриттям процесів їхнього розвитку і протиріч функціонування, процесу
диференціації.
Принцип розвитку сприяв вивченню кількісних та якісних змін у системі
дошкільних навчальних закладів різних типів під впливом соціальнополітичних чинників.
Принцип наступності (спадкоємності) забезпечив можливість простежити
досягнення

попереднього

історичного

етапу

щодо

розвитку

системи

дошкільних закладів різних типів та критично їх переосмислити; виявити вплив
соціокультурних передумов, які представлені науковими досягненнями 1943 –
1949 рр., та сприяють поширенню теорії та практики дошкільного виховання,
розвитку типології дошкільних закладів; соціально-економічних та соціальнопедагогічних передумов на розвиток системи дошкільних навчальних закладів
різних типів в Україні [3; 83; 84; 92, с. 27–29].
Теоретичні орієнтири у здійсненні історико-педагогічного дослідження
вимагають звернутися до наукових підходів. Спираючись на наукові погляди
Н. Гупана, історіографічний підхід використано з метою оцінювання стану
проблеми в науці та уточнення за джерелом персоналій, які зробили певний
внесок у розвиток системи дошкільних навчальних закладів різних типів на
різних етапах історичного розвитку українського суспільства [59].
Історичний (історико-логічний) підхід застосовано з метою порівняння
минулого і теперішнього історичного часу, історичних періодів та етапів, що
дає можливість умовно передбачити розвиток сучасної системи дошкільних
навчальних закладів різних типів. Історичний підхід вмотивовує звернення до
більш раннього етапу (1943 – 1949 рр.), а саме умовне розширення нижньої
хронологічної межі до 40-х років ХХ ст., з метою більш ґрунтовного розгляду
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взаємозв’язків та суперечностей, тенденцій у розвитку системи дошкільних
навчальних закладів різних типів і визначення передумов та чинників,
організаційних, процесуальних особливостей її розвитку.
Системний

підхід

обрано

провідним

для

здійснення

історико-

педагогічного дослідження з огляду на вивчення процесу розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів як цілісної системи з
притаманними для неї взаємозв’язками, суперечностями та тенденціями.
Детальніше вибір системного підходу обґрунтовано в підрозділі 1.2.
Аналіз

історіографічних

джерел

та

історико-типологічний

метод

дозволили виокремити основні типи дошкільних закладів: дитячі ясла, дитячі
садки, ясла-садки, дитячі будинки, на основі яких побудовано дослідження
типології дошкільних навчальних закладів у системі освіти України у
визначений період [29; 32; 33; 53; 60; 71; 86; 89; 95; 96].
Вважаємо за потрібне обґрунтувати обраний для визначення типології
дошкільних навчальних закладів в Україні історико-типологічний метод. Вчені
(О. Аніщенко, С. Гончаренко) до теоретичних загальнонаукових методів
відносять класифікацію як типовий приклад аналізу та рекомендують
використовувати її на початкових стадіях дослідження, що дає можливість
упорядковувати і класифікувати педагогічні явища на основі визначення їх
однорідності [2, c. 19; 55, с. 13]. Продуктивність класифікації автори
визначають залежно від вибору єдиних ознак, за якими вона здійснюється.
Ю. Сурмін трактує метод класифікацій як розподіл предметів якогонебудь роду на взаємопов’язані класи згідно з найістотнішими ознаками,
властивими предметам цього роду, які відрізняють його від інших родів. При
цьому кожен клас посідає в отриманій системі певне постійне місце і, в свою
чергу, поділяється на підкласи. Дослідник уважає, що типологізацію часто
здійснюють на основі певної ідеальної моделі з широким використанням
абстракції [259, c. 169].
На думку вчених (О. Нечухрін, В. Сидорцов, О. Шутова) визнають
використання багатомірного інтегрального групування, що ґрунтується на
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багатомірному та одночасному врахуванні всіх визначених ознак, можливе
здійснення типологізації як прийому якісного аналізу об’єктів. Науковці
зазначають, що об’єкти, віднесені до одного типу, наділені необхідними
рисами, однак у різній мірі: одні більш характерні для цього типу, інші – менш
характерні, тому перші мають кваліфікуватись як складові ядра типу, а другі –
як його оточення [136, с. 178–179].
Спираючись на вищезгадані наукові погляди, було визначено загальні
якісні ознаки для дошкільних навчальних закладів різних типів: функціональні
особливості, що ґрунтуються на основних функціях ДНЗ – розвитку, вихованні,
навчанні, здоров’язбереженні дітей; вікова ознака, яку розглядаємо як
паспортний вік, що визначається кількістю років, прожитих дитиною;
приналежність дошкільного навчального закладу до форми власності,
встановленої державою [33].
Послуговуючись науковими поглядами С. Нікітчиної щодо функцій
дошкільного

закладу,

які

зумовлені

його

метою

і

завданнями,

до

функціональних особливостей ДНЗ відносимо розвивальну, виховну, навчальну
діяльність, яка здійснюється в основних типах дошкільних навчальних закладів
для дітей раннього та дошкільного віку, особливостями яких є специфіка
(характерні, відмінні особливості) їх існування у певні періоди та етапи їх
розвитку [149]. На основі історіографічних джерел з’ясовано змістове
наповнення процесів розвитку, виховання та навчання в основних типах ДНЗ у
різні періоди та на різних етапах їх функціонування як діяльності, що
виявляється в різних формах взаємодії з дітьми.
Здоров’язбережувальна

функція

ДНЗ

ґрунтується

на

здоров’язбережувальній технології – комплексі засобів та заходів, cпрямованих
на зміцнення психофізичного та психологічного здоров’я дітей [61; 73].
Здоров’язбережувальна функція дошкільного навчального закладу полягає у
забезпеченні умов для впровадження засобів та заходів, спрямованих на
зміцнення психофізичного і психологічного здоров’я дітей раннього та
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дошкільного віку. Вибір засобів та заходів, забезпечення умов для їх
застосування залежить від типу ДНЗ.
Вік

є

категорією,

якою

позначають

часові

характеристики

індивідуального розвитку людини. У дослідженні розглядаємо паспортний вік
дітей, що визначається кількістю прожитих ними років [135]. Вікова ознака
відіграє провідну роль у комплектуванні груп у дошкільних навчальних
закладах різних типів [179, c. 123–124].
Форми власності – встановлені державою види власності [78]. В
Українській РСР, як і в інших республіках колишнього Радянського Союзу, до
початку 90-х років ХХ ст. перевага віддавалась суспільній власності в двох
основних її формах – державній та колгоспно-кооперативній, причому роль
провідної форми відводилася державній власності, а колгоспно-кооперативна
мала «влитися» у державну. Це означало, що реальним суб’єктом привласнення
поступово ставала держава. Одержавлення процесів привласнення неминуче
вело до одержавлення процесу управління. Загалом, практичне втілення
теоретичних догм щодо суспільної власності не могло не призвести до
відчуження трудящих та їх колективів від суспільного багатства та управління
ним. Одержавлення власності суперечило потребам суспільного розвитку.
Об’єктивною

необхідністю

стало

запровадження

різноманітних

форм

господарювання, а отже, і форм привласнення, в результаті чого з’явилися
дошкільні навчальні заклади різних форми власності [78].
Відповідно здійснено розподіл якісних ознак на більш і менш характерні
для дошкільних навчальних закладів різних типів, на основі яких визначено
типологію дошкільних навчальних закладів різних типів, виокремлено основні
типи дошкільних закладів: дитячі ясла, дитячі садки, ясла-садки, дитячі
будинки. Ознаку приналежності дошкільних навчальних закладів до певної
форми власності визнано невід’ємною складовою їх функціонування в різні
періоди та етапи їх розвитку, проте менш характерною.
Історико-типологічний

метод

спрямовує

до

розгляду

дошкільних

навчальних закладів різних типів у системі освіти України у безперервно-
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часовому їх розвитку. Визначений часовий відрізок і процес, пов’язаний з ним,
становлять нерозривне ціле, тому в ході визначення типології розглядаємо
основні типи, типи дошкільних навчальних закладів у визначені періоди та
етапи відповідно до їх періодизації [136, c. 133].
Беручи до уваги вищевикладені наукові засади, типологію дошкільних
навчальних закладів розуміємо як процес розподілу їх сукупностей на якісно
визначені типи, при врахуванні періодів та етапів їх розвитку. Доцільно
наголосити, що здійснена типологія сприяє визначенню елементів та процесу
змін у меті дошкільних навчальних закладів, специфіці елементів, виявленню
діалектичного характеру виникнення ДНЗ різних типів.
З огляду на специфіку проблеми розвитку системи дошкільних
навчальних закладів різних типів в Україні (друга половина ХХ – початок
ХХІ ст.) нами здійснено аналіз наукових поглядів Л. Артемової, Л. Березівської,
Л. Болотіної, О. Гребенщикової, Н. Гупана, Я. Калакури, С. Козлової,
В. Логінової, О. Любара, М. Шабаєвої, який дозволив дійти висновку, що
історіографію історико-педагогічного дослідження проблеми розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів у системі освіти України (друга
половина ХХ – початок ХХІ ст.) варто вивчати як складову історіографії історії
дошкільної педагогіки [3; 12; 23; 56; 59; 91, с. 124; 97; 122; 124].
Оскільки об’єктами історіографії історико-педагогічного дослідження є
науковці, державні діячі, наукові та державні установи, вважаємо обов’язковим
розгляд їх друкованих та недрукованих праць – історіографічних джерел, що
відображають розвиток системи дошкільних навчальних закладів різних типів
України у визначений період [91, с. 124]. В результаті використання підходу
наукової джерелознавчої критики та методів джерелознавчого аналізу і синтезу
сформовано комплекс джерел та отримано сукупність науково перевірених
фактів з досліджуваної проблеми, узагальнено історіографічні джерела і
розподілено їх на історичні та історіографічні факти [12, c. 40].
До історіографічних джерел відносимо історичні факти як факти
історичного минулого – повідомлення джерел (за О. Сидорцовим). До них
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належать документи державних, громадських, наукових, видавничих органів та
установ. Історіографічні джерела містять історіографічні факти – відомості з
історії розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в
Україні та інформацію про осіб, які збагатили історико-педагогічне знання з
проблеми, яку вивчаємо [92, с. 19]. До них належать дисертації, монографії,
статті, навчальні посібники, підручники, довідкова література, особові архівні
фонди. Отже, в комплексі історіографічні джерела склали джерельну базу
історіографії проблеми нашого дослідження, яка дає можливість вивчити
процес розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів
України, проаналізувати надбання історико-педагогічної думки в Україні та за
її межами у досліджуваний період.
Окрім цього, серед історіографічних джерел визначено

джерела

(історіографічні факти та історичні факти) з історіографії інших наук: історії
України, спеціальної та корекційної педагогіки, історії медицини, що дає змогу
вивчити процес розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів
у розрізі предметної класифікації історико-педагогічних знань [13; 59].
Спираючись на ідею Л. Березівської, в історіографії нашого дослідження
визначаємо періоди згідно з визначеною нами періодизацією розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні [10]. На нашу думку
розвиток системи дошкільних навчальних закладів різних типів можна
поділити на два періоди: перший період (1950 – 1990 рр.) – радянський період
розвитку системи дошкільних закладів різних типів Української РСР, другий
період (1991 – 2015 рр.) – період розвитку системи дошкільних навчальних
закладів різних типів в незалежній Україні. Опишемо їх.
Історичні факти першого періоду, знайдені в документах Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України та документах
державних,

громадських,

наукових,

видавничих

органів

та

установ,

розкривають процес розвитку дошкільних закладів різних типів як системи у
межах нашого дослідження. До 1986 року історичні факти відображають
марксистсько-ленінську ідеологію, притаманну радянському періоду розвитку
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системи дошкільних закладів різних типів, однак вони розкривають сутнісні
характеристики процесу розвитку, диференціації дошкільних закладів різних
типів, розширюють межі їх типології. Аналіз документів переконує, що
історичні факти першого періоду, зокрема документи Міністерства освіти
СРСР та Української РСР, Міністерства охорони здоров’я СРСР та Української
РСР, відіграли важливу роль у забезпеченні дітям раннього та дошкільного віку
можливості виховуватись у дошкільних закладах різних типів. Історичні факти
другого періоду (Постанови, Положення, данні Державної служби статистики
України) забезпечують знання про еволюційні зміни в системі ДНЗ різних
типів, їх типології, процеси реформування та модернізації в системі ДНЗ різних
типів та форм власності.
Реалізуючи принцип наступності (спадкоємності) задля уточнення
передумов та чинників розвитку системи дошкільних закладів різних типів,
вводимо до історіографічних джерел історичні та історіографічні факти, які
свідчать про розвиток системи дошкільних закладів в УРСР в історичний час,
що передував хронологічним межам нашого дослідження. Змістове наповнення
історичного часу 1943 – 1949 рр. розглянуто як логічне продовження
попередніх етапів розвитку закладів різних типів для дітей раннього та
дошкільного віку в Українській РСР та як етап, що дозволило розкрити
взаємозв’язки та суперечності в розвитку системи дошкільних закладів у 50-х
роках ХХ ст. [92, с. 28–29].
Серед наукових праць, що віднесено до радянського періоду, вагомими є
дослідження А. Бондаря (1967), В. Кузя (1992), М. Ярмаченка (1968). Варто
наголосити, що у монографії «Народна освіта і педагогічна думка в Українській
РСР (1917 – 1969)» (1967) А. Г. Бондар розкрив шляхи науково-теоретичного
забезпечення дошкільного виховання у повоєнні роки: створення відділу
дошкільної педагогіки при академії педагогічних наук РРФСР та поновлення
діяльності відділу дошкільної педагогіки Науково-дослідного інституту
педагогіки України, дію Постанов ЦК ВКП (б) з ідеологічних питань у центрі
уваги яких були питання цілеспрямованого й активного навчання і виховання
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дітей, забезпечення провідної ролі вихователя у формуванні особистості
дитини, поглиблене вивчення змісту, форм і методів дошкільного виховання,
дослідження проблем фізичного, розумового, морального, естетичного і
трудового

виховання дітей раннього та переддошкільного віку, наукове

узагальнення педагогічного досвіду, всебічне вивчення вікових особливостей
дітей.

Це спрямовувало діяльність науковців до вивчення і використання

вітчизняної педагогічної спадщини і передового досвіду радянських педагогів з
питань дошкільного виховання. Також А. Г. Бондар у праці зосередив увагу на
вагомому внеску персоналій у поновлення наукової діяльності в галузі
дошкільної педагогіки в Українській РСР, що зумовлює її значну цінність для
розв’язання завдань нашого дослідження, зокрема виявлення соціальнопедагогічних

передумов

та

соціально-політичних

чинників

розвитку

дошкільних закладів різних типів у радянський період дослідження [24].
Наукова праця В. Кузя «Педагогічні основи виховного процесу в
комплексі «Школа-дитячий садок» (1992) розкриває процес становлення та
розвитку навчально-виховного закладу ШДС, особливості його діяльності,
умови розвитку комплексу ШДС, що дає можливість урахувати історіографічні
факти: залежність закладів у сільській місцевості від її економічного та
демографічних чинників, міграційних процесів; складне становище у сільській
місцевості системи дошкільного виховання, зокрема функціонування малої
кількості дитячих дошкільних закладів, із-за якої організуються нетрадиційні
типи дитячих садків, які, на нашу думку, спричинили зміни у типології дитячих
дошкільних закладів [113, с. 14–20].
Особливої уваги заслуговує наукова праця М. Ярмаченка «Виховання і
навчання глухих дітей в Українській РСР» (1968). Автором окреслено напрями
розвитку та функціонування дошкільних закладів для дітей з розладами слуху,
вказано на причини глухоти у дітей, що є важливим для визначення передумов
та чинників розвитку системи дошкільних закладів різних типів у радянський
період в межах завдань нашого дослідження [288, с. 380, 392].
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Н. Маковська у дисертаційному дослідженні «Діяльність КПРС по
відновленню системи охорони здоров’я районів,звільнених УРСР в роки
Великої Вітчизняної війни (1943 – 1945)» розкриває взаємозв’язок між
існуванням дітей з різними захворюваннями і процесом диференціації у
дитячих закладах шляхом першочергового відкриття груп для дітей раннього
віку; звертає особливу увагу на законодавче забезпечення процесу розвитку
дитячих закладів та його залежність від діяльності урядів СРСР і УРСР як факт,
що підтверджує відновлення системи охорони здоров’я в УРСР, та на наслідки
Великої Вітчизняної війни як явища, що сприяли змінам у мережі дитячих ясел
і дитячих садків. Це спонукало нас до вивчення причин розвитку дитячих
закладів у 1943 – 1945 рр. і звернення до наукового доробку в галузі медицини,
яка зумовила розвиток дошкільних закладів різних типів у І періоді нашого
дослідження [125].
До історіографічних джерел першого періоду віднесено статті журналів
«Дошкільне виховання», «Дошкольное воспитание», «Педіатрія, акушерство і
гінекологія», у яких увагу акцентовано на типах дошкільних закладів в УРСР та
їх функціональних особливостях. Варті уваги статті О. Запорожця «Розвиток
науки про виховання дітей дошкільного віку» (1967); «60 років розвитку
радянської теорії дошкільного виховання» (1977), Л. Венжик «Суспільне
дошкільне виховання в Українській РСР» (1978) та «Розвиток суспільного
дошкільного виховання в Українській РСР» (1982), М. Ярмаченка «Союз науки
і практики» (1986), Г. Тростянської «Історія розвитку суспільного дошкільного
виховання в документах» (1987).
Так, у статтях О. Запорожця, присвячених питанням розвитку теорії
радянського дошкільного виховання, розкрито шляхи формування дитячої
особистості з урахуванням вікових, психофізіологічних особливостей дітей:
організація систематичного виховання маленької дитини, побудованого у
відповідності із метою суспільства та пов’язаного із розробкою в радянській
дошкільній педагогіці проблеми взаємозв’язку навчання та розвитку, яка
поєднана з вивченням питань фізичного, розумового, морального та
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естетичного

виховання.

Подано

короткі

описи

результатів

наукових

досліджень, які проводились в Інституті дошкільного виховання АПН СРСР.
Зазначимо, що комплексний погляд науковця на проблему радянського
дошкільного виховання, яка розв’язувалась шляхом інтеграції досягнень
суміжних наук, розкриває вплив досліджень у галузі фізіології, психології та
медицини на розвиток системи дошкільних закладів різних типів. Критичний
погляд автора на зарубіжні теорії виховання та цілковите схвалення
марксистської теорії дошкільного виховання, що лежала в основі радянської
дошкільної педагогіки, розкривають вплив соціально-політичних чинників на
розвиток системи дошкільних закладів різних типів, забезпечують наше
дослідження важливими історіографічними фактами, зокрема фактами про
результати наукових досліджень, що проводились в Інституті дошкільного
виховання АПН СРСР, які вважаємо соціально-педагогічними передумовами
розвитку типології дошкільних закладів [83, с. 55–60; 74, с. 18–25].
У статтях Л. Венжик на основі нормативно-правових документів
окреслено кроки найбільш ефективного розвитку системи дошкільних закладів
в Українській РСР, зокрема будівництво дошкільних закладів з метою
розширення мережі, вирівнювання охоплення дітей дошкільним вихованням в
місті та на селі, кооперація коштів різних підприємств, колгоспів та радгоспів,
переведення сезонних дошкільних закладів у постійно діючі та ліквідація їх
мало комплектності, розгляд питань дошкільного виховання та розвитку мережі
дошкільних закладів депутатськими комісіями по народній освіті та місцевими
Радами народних депутатів; вирішення питання виготовлення та забезпечення
дитячими іграшками, ігровим обладнанням; проведення різних форм роботи з
педагогічними

колективами,

впровадження

в

практику

передового

педагогічного досвіду, розробка навчально-методичних посібників, системи
занять, використання комплексного підходу до питань керівництва методичною
та навчально-виховною роботою в дошкільних закладах, що дозволяє нам
окреслити причини розвитку системи дошкільних закладів різних типів на
першому періоді їх розвитку. Однак перебільшено керівну роль Комуністичної
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партії СРСР у розв’язанні завдань забезпечення дітей дошкільними закладами,
що було типовим для радянського періоду їх розвитку [49, с. 26–29; 50, с. 5–7].
М. Ярмаченко у статті «Союз науки і практики» (1986) на основі
законодавчих документів урядів СРСР та УРСР, таких як Основні напрями
реформи загальноосвітньої і професійної школи, матеріалів пленумів ЦК КПРС
(1983 – 1985 рр.), проекту нової редакції Програми КПРС, який виносився на
розгляд ХХVІІ з’їзду КПРС, висвітлює залежність організації виховання та
освіти дітей дошкільного віку від реформи загальноосвітньої й професійної
школи; звеличуючи роль партії та уряду, органів радянської влади та народної
освіти на місцях, розкриває доробок науковців республіки, які досліджували
проблеми

дошкільної

педагогіки,

впровадження

результатів

дослідної

діяльності у практику; обґрунтовує вплив прискорення соціально-економічного
розвитку країни на розвиток дошкільних закладів у контексті визначених
програмою партії чітких орієнтирів формування гармонійно розвиненої,
суспільно активної особистості задля виховання якої створюються умови,
зокрема, поліпшення організації виховання і освіти дітей дошкільного віку,
збільшення
методичного

кількості

дошкільних

керівництва

закладів,

піднесення

навчально-виховним

рівня

процесом,

науково-

поліпшення

кадрового і матеріально-технічного забезпечення [287, с. 5–7].
Г. Тростянською виокремлено дати у розвитку суспільного дошкільного
виховання в документах та подано їх короткі характеристики, які забезпечують
знання про розвиток системи дошкільних закладів у радянський період, однак,
на нашу думку, типологічні зміни та процеси диференціації у дошкільних
закладах різних типів розглянуті дослідницею законодавчі документи не
розкривають [270, с. 8–11].
Вчені (О. Дудко, О. Кореньок, П. Радченко) розкривають причини
розвитку дитячих закладів для дітей раннього віку та їх перетворення у ясласадки різних типів [75; 107; 218; 219; 220]. Так, П. Радченко зосереджує увагу
на Указі Президії Верховної Ради СРСР (1944), який сприяв будівництву та
відбудові приміщень дитячих ясел у повоєнні роки, підтримці інтересів жінки-
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матері;

на

проведенні

республіканських

нарад

працівників

охорони

материнства і дитинства, що уможливило розгортання мережі дитячих ясел; на
забезпеченні дітей та матерів сезонними дитячими яслами на період польових
робіт. У праці П. Радченко «За високу якість медичного обслуговування в
дошкільних дитячих закладах» (1960) автор визначає причини об’єднання двох
типів дитячих установ – дитячі ясла і дитячий садок: стан забезпечення
населення дошкільним виховання не відповідає сучасним вимогам і не
задовольняє потреби в них, мала охопленість дитячими яслами і дитячими
садками дітей, недоліки у будівництві приміщень дитячих дошкільних закладів.
Важливого значення надає організаційним та процесуальним особливостям
функціонування

дитячих

ясел-садків,

зупиняється

на

зовнішньому

та

внутрішньому управлінні такими закладами, специфіці кадрового складу, що
забезпечує наше дослідження історіографічними фактами для уточнення
процесу розвитку системи дошкільних закладів різних типів у перший період її
розвитку [219].
Стаття О. Кореньок та О. Дудко «Про організацію обслуговування дітей,
які вперше вступають у дитячі ясла» (1958) розкриває актуальність процесу
удосконалення організації обслуговування дітей у дитячих яслах, який
зумовлено плинністю та не тривалим перебуванням дітей у дитячих яслах.
Вирішення цього питання автори вбачають в організації попереднього
патронату, ігор, чіткого режиму дня, які є невід’ємними складовими
організаційних засад функціонування дитячих ясел як одного із основних типів,
які ми вивчаємо [107].
У працях О. Сорокіної (1951; 1958) вказано типи дошкільних закладів. У
навчальному посібнику та підручнику «Дошкільна педагогіка» розкрито
сутнісні характеристики дошкільних закладів, які найбільш повно та всебічно
відповідають суспільному вихованню дітей, визначено основний тип – дитячий
садок, особливий тип – санаторний дитячий садок та віднесено до основних
типів дошкільних закладів; дошкільні дитячі будинки для дітей, які залишилися
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без батьків, що дало нам змогу уточнити та виокремити основні типи
дошкільних закладів радянського періоду [250, с. 49–51; 251, с. 23–27].
Для дослідження проблеми розвитку дитячих ясел як системи та як
одного з основних типів закладів для дітей раннього віку вагомими є праці
А. Гольфельд, М. Щелованова «Керівництво для лікарів дошкільних закладів
ясла-садок» (1962), Л. Гречишнікової «Керівництво для лікарів ясел та будинків
дитини» (1957), М. Ковригіної «Керівництво для лікарів по обслуговуванню
дітей в яслах та будинках дитини» (1947), «Керівництво для сестер дитячих
ясел» (1966), [54; 57; 95; 96].
Серед наведених праць виокремимо «Керівництво для лікарів по
обслуговуванню дітей в яслах та будинках дитини» М. Ковригиної, у якому
детально розкрито особливості виховання дітей раннього віку, окреслено
розділи роботи з виховання дітей у яслах, відзначено важливість та
необхідність гри, організованих занять та розваг, підкріплених методами і
прийомами проведення їх з дітьми раннього віку [95, с. 47, 49, 60, 67–69].
О. Ногіною розглянуто організацію диференційованого обслуговування дітей у
яслах через створення спеціальних груп, класифіковано їх за видами
захворюваності дітей, що дає підстави говорити про розвиток диференціації
груп у дитячих закладах для дітей раннього віку та його вплив на процес
диференціації у системі дошкільних закладів різних типів у радянський період
їх розвитку, що вносить суттєві зміни у типологію цих закладів [95, с. 223].
Автори навчального посібника «Хрестоматія радянської дошкільної
педагогіки» Л. Гребенщикова, О. Лебеденко, Н. Мчелидзе (1980), до якого
включено документи про народну освіту, матеріали з’їздів і конференцій з
дошкільного виховання в Українській РСР, твори радянських педагогів та
психологів,

розкривають

причини

становлення

системи

суспільного

дошкільного виховання та значення нового типу дошкільного закладу «ясласадок», покликаного сприяти єдності виховання дітей переддошкільного і
дошкільного віку, найважливішою із яких, на нашу думку, вважають
нормативно-правове забезпечення, наукову діяльність радянських педагогів.
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Попри

ідеологізацію

на

основі

марксистсько-ленінського

вчення,

авторитарність, радянізацію та русифікацію шкільної освіти та дошкільної
зокрема, які знаходимо у змісті хрестоматії, у праці переконливо розкрито
наукові звершення у галузі дошкільної педагогіки, як факти, що дозволяють
виокремити поступ суміжних наук однією із головних передумов розвитку
системи дошкільних закладів різних типів [56].
Отже, історіографічні факти, знайдені у працях вітчизняних вчених
першого періоду, є для нас значущими з огляду на їх наповнення відомостями з
історії розвитку системи дошкільних закладів різних типів. Вагомий внесок у
розвиток типології закладів для дітей раннього та дошкільного віку зроблено
медичною науковою спільнотою, про що свідчать історіографічні джерела [28;
54; 57; 75; 95; 96; 107; 126; 153; 218; 219; 220; 226; 234; 241]. Однак варто
наголосити на характерному перебільшенні ролі Комуністичної партії та
радянської влади у розвитку системи дошкільних закладів різних типів в
окремих працях. Історіографічні джерела радянської доби мають наукову
цінність, оскільки містять факти, які вказують на причини виникнення та
розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів – це існування
нормативно-правових документів, здійснення науково-дослідної роботи в
суміжних галузях, яка обґрунтовує відкриття дошкільних закладів різних типів;
наявність у історіографічних джерелах опису організаційних та процесуальних
особливостей функціонування дошкільних закладів різних типів, визначення
основних типів дошкільних закладів та програмно-методичного забезпечення їх
функціонування, підтвердженого історіографічними джерелами. У свою чергу
історіографічні джерела радянського періоду дають змогу: простежити процеси
диференціації дошкільних закладів різних типів; уточнити роль передумов та
чинників у розвитку системи дошкільних закладів різних типів в радянський
період; окреслити наслідки та тенденції, які мали вплив на подальший розвиток
системи дошкільних навчальних закладів різних типів у другий період
дослідження.
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До другого періоду історіографії нашого дослідження (1991 – 2015 рр.)
віднесено наукові праці Л. Пісоцької «Соціально-педагогічні умови управління
розвитком дошкільної освіти в регіоні» (2004), С. Дітковської «Розвиток
відомчих дошкільних закладів у Донбасі в кінці 50-х – початку 90-х років»
(2004), Т. Степанової «Трансформація змісту передшкільної освіти в історії
розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: методологія, теорія, практика
(кінець ХІХ-ХХ століття)» (2011).
У дослідженні Л. Пісоцької «Соціально-педагогічні умови управління
розвитком дошкільної освіти в регіоні» (2004) розглянуто зовнішні соціальнопедагогічні умови, які включають в себе реформування управління системою
освіти та внутрішні – реформування управління навчальним закладом, як
синтез трансформованих у педагогічне середовище політичних, економічних і
соціальних запитів суспільства. Виокремлення дослідницею внутрішніх
соціальних умов як трансформованих у конкретне педагогічне середовище
зовнішніх умов, котрі значною мірою детермінуються його специфікою, є
важливим для розуміння соціально-педагогічних передумов розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів [164; 165, с. 9].
С. Дітковська в дисертаційному дослідженні «Розвиток відомчих
дошкільних закладів у Донбасі в кінці 50-х – початку 90-х років» (2004)
схарактеризувала праці, присвячені історії народної освіти й громадського
дошкільного виховання, нею акцентовано увагу на дослідженнях, позбавлених
об’єктивності у висвітленні історико-педагогічних процесів. Дослідницею
висвітлено основні тенденції розвитку відомчих дошкільних закладів Донбасу в
кінці 50-х – початку 90-х років: домінування дошкільних закладів відомчого
типу впродовж визначеного часу; наявність двох періодів у розвитку дитячих
садків відомчого типу – кінець 50-х – 1985 рік, другий період – 1985 – початок
90-х років; здійснено кількісний аналіз розвитку мережі дошкільних закладів та
окреслено передумови виникнення дошкільних закладів відомчого типу:
соціально-економічні
необхідність

у

(розвиток

залученні

до

промислового
виробництва

виробництва,

жінок-матерів);

гостра
політичні
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(необхідність в охопленні партійно-державним контролем духовного життя
максимально-можливої кількості дітей дошкільного віку), соціокультурні
(наявність багатого історичного досвіду роботи дошкільних закладів при
підприємствах, товариствах і організація; готовність більшості населення
виховувати

дітей

обґрунтованими

у

дошкільних

педагогічними

закладах,

принципами).

тобто
Для

згідно
нашого

з

науково

дослідження

важливими є ідеї автора щодо класифікації дошкільних закладів різних типів, їх
суттєвих перетворень. Однак у зазначеній праці не знаходимо аналізу
дошкільних закладів різних типів у радянський період як систем [72].
У праці Т. Степанової «Еволюція змісту дошкільної освіти у другій
половині

ХХ

століття»

(2010)

обґрунтовано

трансформації

змісту

передшкільної освіти на прикладі чинних та інших типів програм, що надає
цінні для нашого дослідження історіографічні факти про змістове забезпечення
навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах в різні
періоди їх функціонування [255].
Принцип наступності (спадкоємності) дає підстави звернутися до
наукових праць з історії України, які є дотичними до нашого дослідження.
Дослідження Л. Голиш (2006), М. Соловей (2009) висвітлюють чинники та
окремі аспекти розвитку та функціонування дошкільних закладів різних типів у
радянський період. У дослідженні Л. Голиш «Функціонування спеціальних
дитячих установ УРСР у 1943 – 1950 рр.» (2006) розглянуто констрюючі
чинники функціонування дитячих установ: воєнно-політичні, соціальноекономічні,

духовні,

психологічні

та

екзистенційні,

їх

взаємодію

та

взаємообумовленість; процес здійснення соціального захисту, реабілітації,
оздоровлення,

специфіку

організації

навчально-виховного

процесу

в

спеціальних дитячих установах республіки; виділено їх типи та види (дитячі
будинки дошкільного типу, будинки для дітей-інвалідів, дитячі будинки для
дітей із фізичними

вадами, лікувальні дитячі

будинки

за профілем

захворювання, санаторні дитячі будинки та колгоспні) та згруповано за
контингентом,

соціальними

функціями,

відомчим

підпорядкуванням,
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суспільним значенням та нормативно-правовими документами (Постановами,
Розпорядженнями) як джерелом їх розвитку. Також проаналізовано історію
наукових досліджень діяльності спеціальних дитячих установ у воєнний і
повоєнний час, здійснено історіографічний розподіл на два періоди –
радянський та сучасний, які відповідають періодизації воєнної історіографії
України, що є важливим для вивчення соціально-політичних чинників та
соціально-економічних передумов у дослідженні етапу 1943 – 1949 рр. та для
визначення періодизації розвитку системи дошкільних навчальних закладів
різних типів у досліджуваний період, уточнення їх типології [53, с. 14, 34].
У науковій праці «Дитячі будинки Донбасу в 1943 – 1965 роках» (2009)
М. Соловей

здійснено

історіографічний

огляд

праць

узагальнюючого

характеру, в яких висвітлено проблему розвитку народної освіти в СРСР і в
Україні зокрема, питання охорони та захисту дітей-сиріт та окремих згадок про
розвиток системи народної освіти. Автором проаналізовано нормативноправову базу забезпечення діяльності дитячих будинків та розвитку їх мережі,
виокремлено типи дитячих будинків: дошкільні спеціальні, змішані, санаторні,
для дітей із фізичними вадами, самостійні при підприємствах, колгоспні та
групи при дитячих садках, що розкриває та підтверджує процеси диференціації,
які спричинили зміни у їх типології [247].
До історіографічних джерел введено наукові праці зі спеціальної та
корекційної

педагогіки

Т. Дегтяренко

(2005),

В. Золотоверх

(2000),

О. Таранченко (2006), які розкривають процес розвитку дошкільних закладів
різних

типів

для

дітей

з

особливими

потребами

та

специфіку

їх

функціонування. Так, Т. Дегтяренко у праці «Комплексна система корекційнореабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушенням зору»
(2005) досліджено специфіку функціонування спеціального дошкільного
закладу компенсуючого типу для дітей із порушеннями зору та змістову
складову корекційно-реабілітаційної допомоги дітям, що є цінним для нашого
дослідження з огляду на виокремлення дошкільних навчальних закладів
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компенсуючого типу в окремий тип на основі історико-типологічного методу
[60].
В. Золотоверх у праці «Становлення та розвиток дошкільних закладів для
дітей з психофізичними вадами в системі спеціальної освіти України» (2000)
проаналізовано становлення системи дошкільних закладів для дітей із
психофізичними вадами; виявлено динаміку їх розвитку на різних етапах
суспільного буття та відповідність мережі потребам суспільства; обґрунтовано
виокремлення дошкільних закладів різних типів у самостійну ланку, що дає
підстави говорити про процес диференціації дошкільних закладів для дітей із
психофізичними вадами, який спричинив зміни у типології [86, с. 9, 93].
Результати

наукового

дослідження

Л. Чумак,

подані

у

статті

«Становлення та розвиток вітчизняної системи соціального виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (2008), розкривають
етапи розвитку системи соціального виховання дітей, які перебувають у
дитячих будинках, а саме: 1935 – 1945 – створення уніфікованої системи
соціального забезпечення та утримання дітей-сиріт; основним типом є дитячий
будинок; 1945 – 1956 – вдосконалення системи державної опіки дітей та молоді
за рахунок кількості та різних типів державних дитячих будинків (дошкільні,
змішані, колгоспні та при промислових підприємствах); 1956 – 1985рр. –
створення цілісної державної системи утримання і соціального виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; 1985 – 1991 – спроби
модернізації форм опіки, створення дитячих будинків сімейного типу; 1991 –
2000 – реорганізація державної системи утримання і виховання дітей-сиріт,
розширення мережі дитячих будинків сімейного типу. Дослідницею розглянуто
опікунські заходи щодо виявлення, влаштування та поліпшення матеріального
становища дітей-сиріт і розширення мережі дитячих будинків, а також форми
влаштування дітей, які забезпечують соціальне виховання, зокрема дитячі
будинки; форми опікунсько-виховної діяльності відповідно до віку і сімейного
статусу дитини; приділено увагу дитячим будинкам сімейного типу, що
насичує історіографічними фактами наше дослідження та дає можливість
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уточнити етапи розвитку дитячих будинків як одного з основних типів ДНЗ
[280].
Досвід розвитку дитячих дошкільних установ Канади висвітлено у
підрозділі «Передшкілля як основа системи національної освіти й виховання
канадських

українців»

наукового

дослідження

І. Руснака

«Розвиток

українського шкільництва в Канаді (кінець ХІХ – ХХ ст.)» (2000). Автор
визначив дошкільні установи першим чинником національного виховання
дітей; схарактеризував типи дитячих дошкільних установ для канадських
українців (світські дошкільні установи, дитячі світлички, садочки, класи
передшкілля при школах, громадських організаціях і церквах) з початку 50-х
років ХХ ст.; розглянув функціональні характеристики дитячих дошкільних
установ залежно від віку дітей та терміну їх перебування в установах, відомчої
приналежності дитячих установ та змістового наповнення у межах «Програми
українознавчого напрямку в Канаді», що дає можливість виокремити
особливості розвитку дошкільних закладів для дітей у радянський період за
межами УРСР. Зокрема, науковець визнає вплив на розвиток дошкільних
установ на початку 50-х років рішення емігрантів про те, що «…. молоде
покоління активно входить в соціум країни, населення і втрачає зв'язок з
українознавством» і відповідно потрібно зберегти у системі національного
виховання першу ланку – дошкілля. Визначені мета і завдання довкілля
(прищеплення любові до рідної мови, культури, історії та релігії), були
орієнтиром для здійснення українознавчого виховання, яке охоплювало
релігійний та національний напрями [227, с. 267–268, 269, 271–274, 276, 281;
228].
Розвиток дошкільних навчальних закладів різних типів у період
незалежності України відображено в історіографічних джерелах, зокрема у
працях Н. Манжелій (1995), Н. Лазарович (2006), Л. Покроєвої (2001),
Т. Степанової (2010; 2011).
У

дослідженні

Н. Манжелій

«Педагогічні

умови

функціонування

сільських навчально-виховних комплексів «школа – дитячий садок» (1995)
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розкрито організаційно-педагогічні, змістово-структурні та організаційнотехнологічні,

педагогічні

умови

функціонування

навчально-виховних

комплексів «школа – дитячий садок», специфіку їх організації; окреслено
умови

виникнення

навчально-виховних

комплексів;

розглянуто

малокомплектний дитячий садок з різновіковими групами як підсистему
виховної системи «школа – дитячий садок», що забезпечує історіографічними
фактами наше дослідження [129, с. 44, 47, 56].
Н. Лазарович у праці «Навчально-виховна робота з обдарованими дітьми
5-6 років у дошкільних навчальних закладах (кінець ХХ – початок ХХ
століття)» (2006) розкрито аспекти програмового забезпечення навчальновиховного процесу дітей, яким притаманні відхилення від норми розвитку
(обдаровані діти), що дало інформацію про змістове забезпечення навчальновиховного процесу в дошкільних навчальних закладах різних типів [118].
Особливий інтерес становлять ідеї Л. Покроєвої (2001), яка дослідила
організаційно-педагогічні

умови

функціонування

сучасних

дошкільних

закладів. Науковець зазначила, що організаційно-структурні форми дошкільних
закладів, в основі виокремлення яких лежить поділ їх за ознакою віку, дитячого
контингенту, можуть бути названі видами дошкільних закладів. На цій підставі
визначено три види дошкільних закладів: дитячі ясла, дитячий садок, дитячі
ясла-садок – та проаналізовано дошкільні заклади за типами залежно від
особливостей змісту їхньої діяльності, яка відзначається функціональною
спрямованістю, за врахування вибору батьками форм дошкільної освіти для
своєї дитини; їх приналежності, терміну роботи [167, с. 24–25].
Т. Степанова у дисертації «Трансформації змісту передшкільної освіти в
історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: методологія, теорія,
практика (кінець ХІХ – ХХ століття» (2011) зосереджує увагу на розвитку ДНЗ
різних типів, який спричинено соціально-економічними умовами та наголошує
на передумовах становлення змісту вітчизняної передшкільної освіти, що
дозволяє уточнити хронологію розвитку ДНЗ різних типів з 1943 року по 2000
рік, забезпечення навчально-виховного процесу змістом чинних та варіативних
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програм, які відображають зміни у меті, функціях ДНЗ різних типів, розвиток
зовнішнього та внутрішнього середовища у контексті системного підходу [256].
У навчальному посібнику «Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія
і

практика»

(2014)

С.

Нікітчина

розкриває

організаційно-педагогічне

забезпечення функціонування сучасних дошкільних закладів на основі
порівняльного аналізу зарубіжного та вітчизняного історичного досвіду в галузі
дошкільної

освіти.

Науковець

значну

увагу

приділяє

політичним

та

економічним умовам, які сприяли розвитку суспільної дошкільної освіти в
Україні; аналізує основні ознаки сучасних дошкільних закладів за типами
(дитячі ясла, дитячий садок, дитячі ясла-садок), видами, приналежністю та
терміном роботи, що насичує наше дослідження вагомим історіографічним
матеріалом [149, с. 89–103].
Низка публікацій у науково-методичному журналі «Дефектологія»
(В. Бондар, Л. Одиниченко (1996), Т. Берник (2006), В. Золотоверх (2006),
О. Таранченко (2012)) дала змогу уточнити періоди та етапи розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів України [25, с. 2–4; 14, с. 51–55;
87, с. 12–15; 263, с. 2–5].
Праця І. Улюкаєвої «Історія суспільного дошкільного виховання в
Україні» (2008), у якій науковець умовно розподіляє хронологічні межі
розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні, зокрема виділяє етапи
1943 – 1959 рр. та 1960 – 1990 рр., що уможливлює наше звернення до
1943 – 1949 рр. як до етапу, що передував розвитку системи дошкільних
закладів різних типів. Авторка наголошує на значних збитках дошкільної
системи освіти та процесі відновлення приміщень у повоєнні роки, якому
сприяла Постанова «Про розширення мережі дитячих садків і покращення їх
роботи» (1945); на існуванні великої кількості хворих дітей задля яких уряд
прийняв рішення про відкриття санаторних дитячих цілодобових та дитячих
садків із цілодобовими групами. Змістова складова навчального посібника
І. Улюкаєвої

дає

можливість

визначити

вагомий

внесок

персоналій

(Т. Введенська , З. Лебедєвої, Г. Лози, К. Назаренко, К. Савельєвої, Є. Сухенко,
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М. Шейко, та ін.) у розвиток системи суспільного дошкільного виховання.
Окреслені в ньому педагогічні чинники, які сприяють розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні, дали змогу виокремити
розвивальне середовище як чинник для реалізації цілей та специфіки
функціонування дошкільних навчальних закладів різних типів, що, на нашу
думку, є малодослідженим і вимагає суттєвого вивчення [272].
Зміст

навчального

посібника

«Хрестоматія

з

історії

дошкільної

педагогіки» (2004) З. Борисової та В. Кузьменко дозволив простежити розвиток
прогресивної педагогічної думки у галузі громадського та сімейного
дошкільного виховання. У праці розкрито шляхи становлення наукових засад
дошкільної педагогіки у творах відомих педагогів та психологів; окреслено
функціональні особливості дошкільних закладів у радянський період, зокрема
зосереджено увагу на ролі освітньої роботи, виховному процесі дитячого садка,
ігровій та навчальній діяльності, її значенні для дітей, занятті як формі
організації процесу навчання, ролі виховання у психічному розвитку дітей, що
дозволило уточнити мету дошкільних закладів як одну із причин появи
суперечностей між ними, як елементами [278].
Ґрунтуючись на законі «Про дошкільну освіту», Т. Поніманська
окреслила типи дошкільних навчальних закладів та їх функції – догляд,
розвиток, виховання, навчання дітей, уточнила комплектацію груп за віковими,
сімейними, родинними ознаками, що дає підстави стверджувати, що вікова
ознака є однією з визначальних у розвитку системи дошкільних навчальних
закладів різних типів України [179, с. 123–124].
Отже, наведені праці мають значну наукову цінність, оскільки містять
фактичний матеріал, зокрема про особливості розвитку та функціонування
дошкільних навчальних закладів, змістове наповнення програм, організацію
навчально-виховного процесу в закладах для дітей раннього та дошкільного
віку. Водночас, у вказаних працях охарактеризовано дошкільні навчальні
заклади в розрізі їх приналежності до різних державних установ, терміну
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перебування в них дітей, терміну роботи закладів, контингенту та чисельності
груп, що не дає повної характеристики особливостей їх функціонування.
У науковій праці В. Сидоренко «Організаційно-педагогічні умови
забезпечення розвитку вітчизняної системи дошкільної освіти» (2006) розкрито
історичні, соціокультурні, організаційно-педагогічні детермінанти становлення
дошкільної освіти в Росії; окреслено періоди, з яких дотичним до нашого
дослідження є другий період – 1917 – 1985 рр. Науковець наголошує, що
вказаний

період

є

часом

становлення

партійно-державної

радянської

педагогіки, що підтверджує існування та вплив радянської ідеології СРСР на
розвиток системи дошкільного виховання в УРСР у вказані роки [244].
Зазначимо, що у вказаній праці відсутня типологія дошкільних закладів у
системі дошкільної освіти Росії, однак результати цього дослідження
розкривають умови виникнення нових форм дошкільних навчальних закладів та
їх організаційно-педагогічного забезпечення: варіативний підхід до створення
нових форм дошкільних закладів, враховуючи новий соціокультурний простір;
підвищення ефективності організаційної культури та управлінської діяльності
свієї системи дошкільного виховання [244].
Досвід розвитку закладів для дітей дошкільного віку в країнах далекого
зарубіжжя представлено науковими дослідженнями О. Локшиної (1991),
Н. Мельник (2011). Так, у дослідженні О. Локшиної «Суспільне дошкільне
виховання у Великобританії на сучасному етапі» (Київ) запропоновано умовну
класифікацію типів дошкільних закладів за змістом виховної роботи в них;
встановлено, що теоретичні основи англійського дошкільного виховання
являють собою синтез елементів різних західно-європейських та американських
виховних

концепцій, які

спрямовані

на формування

індивідуальності,

створення умов для розвитку її інтелектуальної, емоційної та вольової сфер;
окреслено підходи до класифікації дошкільних закладів: за джерелом
фінансування, за відомчою приналежністю, за часом відвідування (режимом).
Увагою дослідниці охоплено існуючі державні документи як передумови, що
сприяють створенню та функціонуванню дошкільних закладів у Великобританії
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[123, с. 62–64]. Н. Мельник у дослідженні «Розвиток дошкільної освіти у США»
(2011) схарактеризовано та класифіковано американські дошкільні установи за
типами. В основу виокремлення етапів розвитку дошкільної освіти в контексті
державної освітньої політики в США покладено особливості реформування
дошкільної освіти у США в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. [134, с.
34–35, 82].
Отже, історіографічні джерела, в яких синтезовано досвід історичної
спадщини щодо розвитку системи дошкільних закладів різних типів у
радянський період УРСР, та найновіші здобутки наукових досліджень, у яких
розкрито шляхи створення і функціонування дошкільних навчальних закладів
різних типів у період незалежності України, дають можливість сформулювати
історико-педагогічне бачення проблеми, яку вивчаємо, хоча і не розкривають її
повною мірою. Проведений історіографічний пошук дає підстави для висновку,
що питання розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів як цілісної
системи в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. вимагає ґрунтовного
історико-педагогічного вивчення на засадах системного підходу, як провідного.
1.2. Системний підхід до вивчення розвитку системи дошкільних
навчальних закладів різних типів в Україні з другої половини ХХ ст. –
початку ХХІ століття
Логіка дослідження вимагає розглянути насамперед поняття «система» та
«системний підхід».
За довідковими джерелами поняття «система» розглядається як порядок,
зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком
частин чого-небудь; прийнятий порядок; форма суспільного устрою [48].
Л. Берталанфі визнає систему як комплекс елементів, які знаходяться у
взаємодії; І. Міллєр – як множину елементів разом із відношеннями між ними,
Р. Акофф – як сітку взаємопов’язаних елементів любого типу концепцій,
об’єктів, людей [6]. Властивістю системи є наявність системної якості, тобто
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властивості системи визначаються наявністю та специфікою зв’язку та
відношень між елементами, конструюються як інтегративні властивості
системи як цілого (В. Садовський, В. Тюхтін) та такої властивості як цілісність
(М. Чумаченко, В. Коренєв) [6; 231; 271; 281].
В. Афанасьєв розглядає цілісну систему як систему, в якій внутрішні
зв’язки частин між собою є переважаючими по відношенню до руху цих частин
та до зовнішнього впливу на них [6]. На його думку цілісна система активно
впливає на компоненти з яких вона утворена та перетворює їх відповідно
особистій природі. Автор наголошує, що тільки системний підхід дозволяє
відшукати єдину інтегративну якість, зокрема таку як цілісність, як основу, до
якої входять та перетворюють за власним мірилом множини об’єктів, процесів,
явищ, які на перший погляд не пов’язані один із одним [6].
Характеристику

соціальної

системи

як

цілісної

надають

вчені

Л. Берталанффі, І. Міллер, Р. Акофф, які до її атрибутів вводять наявність
компонентів та зв’язків між ними; Г. Поспелов та В. Іриков додають цілісність
та відносну самостійність, єдність по відношенню до середовища; І. Верещагін
вважає, що атрибутом системи у суспільстві є існування мети та ієрархічності
(сходинок) побудови, структури, до того ж кожна сходинка ієрархії є засобом
досягнення мети сходинки більш вищого рівня; М. Чумаченко, В. Коренєв
виокремлюють такі ознаки системи: система володіє загальною метою,
складається із взаємопов’язаних елементів, існує в оточенні, яке являє собою
обмеження системи; володіє ресурсами, які забезпечують її функціонування,
очолюється керуючим центром (органом управління) [182; 281]. На думку
В. Афанасьєва, перелік ознак системи, який запропоновано І. Блаубергом та
Е. Юдіним є підґрунтям для визначення ознак цілісної системи, аспектів
системного підходу: цілісність, наявність у системі двох або більше типів
зв’язків (просторових, функціональних, генетичних та інших), структура
(організація) системи, наявність рівнів та ієрархії рівнів, управління, мета та
доцільний характер, самоорганізація, функціонування та розвиток [6; 16].
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За М. Слемнєвим, системи можуть бути прості та складні. Діапазон
складності, який характеризується кількістю елементів, зв’язків та відношень у
єдності з їх різноманітністю, великий [246]. А. Авер’янов розрізняє цілісні та
сумативні, органічні та механічні, динамічні та статичні, відкриті та закриті,
саморганізоані

та

неорганізовані,

керівні

та

некеровані

системи

[1].

Л. Петрушенко класифікує системи за походженням (штучні та природні), за
змістом (матеріальні та ідеальні), по відношенню до причинно-наслідкових
зв’язків (детерміновані та ймовірні), по відношенню до навколишнього
середовища (відкриті і закриті (замкнені)) [160; 6]. Т. Степанова відносить
дошкільні навчальні заклади до педагогічної системи як складової соціальної
системи та визнає їх відкритими, коли між ними та зовнішнім світом
відбувається постійний обмін інформацією [256].
Аналіз словникових джерел дозволив виокремити системний підхід як
загальнонаукову методологічну концепцію, особливу стратегію наукового
пізнання і практичної діяльності, яка орієнтує на розгляд складних об’єктів як
деяких систем та визначити загальне ключове поняття системного підходу –
систему, як множину елементів з відносинами та зв’язками між ними, які
утворюють цілісність [275, с. 584; 276, c. 18].
На системному вивченні багатогранності сторін, елементів, відношень,
внутрішніх і зовнішніх факторів функціонування і розвитку соціальнопедагогічного процесу наголошував С. Гончаренко. Розглядаючи даний підхід
як напрям методології наукового пізнання, відомий науковець наголошував, що
в основі такого підходу лежить дослідження об’єктів як систем, розкриття
цілісності об’єкта, його механізмів, які забезпечують його розвиток, виявлення
множини зв’язків та об’єднання їх в єдину теоретичну картину [55, c. 93].
Ю. Сурмін презентує системний підхід як єдність методологічної інтеграції і
диференціації та домінування тенденції об’єднання, збирання методологічного
комплексу [259, с. 145]. С. Харченко розглядає системний підхід як
загальнонауковий

рівень

методології,

всезагальний

зв'язок

та

взаємозумовленість явищ та процесів навколишньої дійсності, систему як
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соціально-педагогічну та цілісне явище, визначає як множину взаємопов’язаних
елементів, які об’єднані загальною метою функціонування та єдністю
управління у взаємодії із середовищем [277].
У дослідженнях

учених (Л. Артемова, Л. Березівська, Т. Берник,

Т. Бондаренко, А. Г. Бондар, В. Бондар, С. Дітковська, В. Курило,
С. Мартиненко, В. Сидоренко, О. Таранченко, І. Улюкаєва) використано
системний підхід як доцільний для вивчення складних історико-педагогічних
об’єктів, що забезпечує розгляд елементів та компонентів цілісної педагогічної
системи в контексті політичних, соціальних та педагогічних процесів в Україні
[3; 11; 14; 24; 25; 26; 72; 115; 130; 244; 264; 272].
Обираючи системний підхід до здійснення дослідження, було враховано
наукові погляди В. Кушніра (педагогічний процес як система), Т. Степанової
(ДНЗ як педагогічна система), П. Стефаненко (генеза дидактичної системи), які
вважають, що за допомогою системного підходу можна здобути знання, що
розкриватимуть сутність системи, її структуру, як єдиного цілого та
розглядають у контексті системного підходу ціле як педагогічну систему [116;
255; 258].
Доцільність системного підходу до вивчення проблеми розвитку системи
ДНЗ різних типів у визначений період обумовлена наявністю мети
функціонування дошкільних навчальних закладів різних типів, які з одного
боку

утворюють

систему

цілей,

доповнюють

одна

одну,

водночас

підпорядковані єдиній меті – здійснення дошкільної освіти та меті початкової
освіти в Україні з іншого, що дозволяє говорити про процес функціонування
ДНЗ різних типів як складної системи.
Система ДНЗ різних типів, як складна, утворена із множини елементів. У
контексті нашого дослідження виокремлюємо елементи – дошкільні навчальні
заклади різних типів як об’єкти та елементи системи як суб’єкти – діти
раннього та дошкільного віку, дорослі. Використання системного підходу до
дослідження дошкільних навчальних закладів як систем з множиною елементів
та взаємозв’язків між ними є доцільним з огляду на існування специфічних
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властивостей складної системи у кожній із систем. Зокрема, для ДНЗ
характерним є присутність елементів, яким властиві особливості, які формують
його структуру; взаємозв’язок та взаємозалежність елементів між собою;
наявність внутрішньої організації; яскраво вираженої ієрархічності (система,
яка керує, та підсистема якою керують); цілісність кожного ДНЗ як системи
досягається через складові елементи; існування у зовнішньому середовищі, від
якого залежить система, з яким вона взаємопов’язана; наявність цілі; розвиток у
часі – динамічність; наявність суперечностей. Можна попередньо говорити про
те, що вище перераховані характерні особливості складної системи є
притаманними кожному із ДНЗ різних типів, відповідно належать і системі ДНЗ
різних типів та характеризують їх як складну.
Цілісності, як однієї з інтегративних якостей системи взагалі, притаманне
існування якісно тотожних елементів, які складають ціле і ціле без них
неможливе [6]. Отже, послуговуючись історіографічними джерелами, які
вказують на існування ДНЗ різних типів у історичному часі нашого
дослідження, можна стверджувати, що процес розвитку системи ДНЗ різних
типів має якісно тотожні (однакові) елементи, відповідно має системну
цілісність.
Використання системного підходу дозволяє відслідкувати утворення
системи ДНЗ різних типів як цілісної системи, а саме виникнення нових її
якостей, зміну вихідних елементів за умов утворення нових, які при утворенні
системи були відсутніми.
Доцільним є використання системного підходу з огляду на те, що при
якісних перетвореннях елементів у історичному часі нашого дослідження може
відбутися виникнення чи то руйнування якості цілісності самої системи, що
уможливлює розгляд розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних
типів та поділ історичного часу на періоди. Водночас це говорить про її
цілісність та системність як якісну визначеність. Саме поняття системність
відображає одну із важливих рис дійсності – здатність елементів входити до
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такої взаємодії, в результаті якої утворюються їх нові якості, які не є
притаманними взаємодіючим елементам [6].
У контексті системно-структурного аспекту системності, цілісності,
послуговуючись Законом «Про дошкільну освіту» (2001), зазначимо, що
система дошкільних навчальних закладів різних типів підпорядкована органам
управління освітою та взаємодіє з науковими та методичними установами, які є
системами вищого порядку з власними елементами. Водночас, система
дошкільних навчальних закладів є елементом системи дошкільної освіти в
Україні [80]. Уі якості елементів виступають підсистеми. Підсистеми – це такі
частини системи, які у свою чергу теж створені із елементів, це системи в
системі більш вищого рівня [6]. Адміністративна, методична, медична,
господарська служби, які співпрацюють у ДНЗ різних типів є підсистемами, які
створені із власних елементів.
Розглядаючи систему ДНЗ різних типів у системно-функціональному
аспекті системності, розуміємо функції системи та її елементів як дію цієї
системи, її елементів із залученням засобів. Функції елементів похідні від
функцій системи, вони є суттю дії, спрямовані до досягнення системних цілей
[6]. Водночас, працюючи на головну мету системи ДНЗ різних типів, її
елементи виконують свої специфічні функції, дії для досягнення специфічної
(не системної) мети. Цю специфічну мету елементів розуміємо як засіб
досягнення загальної мети системи. Водночас маємо враховувати, що
досягнення підцілей є результатом функціонування елементів [6].
Кожна система діє, перебуває у зовнішньому по відношенню до неї
середовищі, пов’язана з множиною комунікацій. Кожна система більш високого
рівня ставить перед конкретною системою мету, завдання, виокремлює
ресурси, нормативи – так розгортається такий аспект системності, як системнокомунікативний [6]. Враховуючи, що система дошкільних навчальних закладів
різних типів є елементом системи дошкільної освіти в Україні, важливим для
нас є виокремлення зовнішнього середовища, з яким система ДНЗ різних типів
перебуває в тісному зв’язку. Таким середовищем є органи управління освітою
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та наукові і методичні установи. До органів управління освітою відносимо ті,
які власне є постачальниками інформаційних (мети, нормативів) та частково
постачальниками матеріальних ресурсів для функціонування ДНЗ як системи та
як елементу системи – ДНЗ різних типів, що вкотре наголошує на складності
системи. До постачальників інформаційних та частково матеріальних ресурсів
відносимо: районні та міські управління освіти, районні та міські науковометодичні центри. Водночас вище вказані структури підпорядковані та є
елементами таких структур як Департаменту освіти і науки в Україні,
Міністерства освіти і науки в Україні; до наукових і методичних установ
відносимо науково-дослідні інститути НАПН України, вищі навчальні заклади
освіти, інститути післядипломної педагогічної освіти.
Історичний аспект системності вказує на те, що кожна система
історична, тобто вона має свій початок, процес поступовості, якому характерні
кількісні зміни у елементах, диференціація, інтеграція, субординація, що
супроводжують розвиток системи дошкільних закладів різних типів в УРСР;
стійка диференціація, яка говорить про її розквіт. Цей аспект системності
вмотивовує до врахування передумов розвитку системи та чинників, які
впливають на її розвиток, наповнення історичного часу подіями, які дозволяють
констатувати вище вказані процеси та процес загибелі системи ДЗ різних типів,
зумовлений зміною її якості, яка має відображення у меті, функціях, специфіці,
структурі ДЗ різних типів. Такі зміни сприяють створенню нової системи,
зокрема системи ДНЗ різних типів, яка за умови кількісного зростання або
зменшення елементів, процесу диференціації знаходиться у стані поступового
розвитку.
Поряд зі специфічним підбором елементів, специфічною структурою є
інші

системоутворюючі,

системозберігаючі

фактори,

які

називають

інтегративними. Саме вони розкривають аспект системності, цілісності –
інтегративний, тобто управлінський, бо важливим фактором системності є
управління [6]. Управління дошкільних навчальних закладів різних типів як
елементів системи ДНЗ різних типів здійснюють безпосередньо органи
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управління освітою на всіх її рівнях. У свою чергу управління неможливе без
інформації, даних, відомостей, які характеризують стан, цілісність системи ДНЗ
різних типів, вказують на мету системи та похибки від мети, їх причини.
Інформація є засобом зв’язку елементів системи один із одним, кожного з
елементів із системою в цілому, а системи в цілому із середовищем, що складає
аспект системності – інформаційний [6].
Зауважимо, що системний підхід

у системному аспекті дозволяє

розглядати різні соціальні об’єкти. Кожна система є елементом системи більш
високого рівня та має в собі системи нижчого, більш елементарного порядку.
Носієм соціальної системної якості є людина у рамках соціальної системи
різних рівнів. Елемент є мінімальним носієм, проте і він виконує в системі
визначальну функцію, він слугує системі та працює на неї [6]. У ДНЗ як системі
та її елементах (адміністративній, методичній, медичній, господарській
службах), виокремлюємо завідувача, методиста, вихователів, практичного
психолога, соціального педагога, інструктора з фізичного виховання, музичного
керівника, лікаря, медичну сестру, процедурну медичну сестру, завідувача
господарською частиною як елементи, які підпорядковані системам більш
високого рівня.
Розглянемо розвиток системи дошкільних навчальних закладів різних
типів як цілісну, визначимо її у контексті чотирьох основних класів цілісних
систем, різниця яких пов’язана передусім із її сутністю, характером

та

виникненням (походженням). Перший клас систем – це системи, які існують в
об’єктивній дійсності, живій чи неживій природі. Вони виникли, пройшли шлях
становлення та розвитку незалежно від мети, волі та свідомості людини. Вони
просто є в дійсності і людина їх пізнає, відображає у своїй свідомості. Другий
клас – системи концептуальні, ідеальні, з різним ступенем повноти та точності,
в тій чи іншій мірі відображають реальні системи. Іноді вони бувають
абстрактними (наукові теорії). Ідеальні системи об’єктивні за джерелом,
виникненням, оскільки їх першоджерелом є об’єктивно існуюча дійсність.
Третій клас систем – це системи, які спроектовані, сконструйовані та створені
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людиною з певними, потрібними для людини цілях. Це штучні, сконструйовані
системи, вони створюються людиною за раніше розробленими планами та
проектами. Четвертий клас систем – це «змішані системи», в яких органічно
поєднані елементи, які є продуктом природничої або суспільної природи, та
елементи, створені людиною [6]. Систему дошкільних навчальних закладів
різних типів як таку, яка підпорядкована та створена для функціонування
відповідно цілей, визначених людьми та для людей, відносимо до третього
класу систем.
Отже, враховуючи термінологічний аналіз довідкових джерел та
багатомірність

визначень

поняття

«система»,

під

поняттям

«система

дошкільних навчальних закладів різних типів» розуміємо як множину елементів
– дошкільних навчальних закладів різних типів, якій притаманний процес
суперечливої єдності виникнення та становлення, кількісного зросту та якісних
змін, цілісність, взаємозв’язки та специфічні закономірності.

Поняття

«типи

дошкільних навчальних закладів» – це такі дошкільні навчальні заклади, що
створюються відповідно потреб населення тієї чи іншої держави (ясла, дитячий
садок, ясла-садок, дитячі будинки, дошкільні навчальні заклади санаторного
типу та ін.) яким характерна мета, специфіка, структура (внутрішня
організація), взаємодія з внутрішнім та зовнішнім середовищем.
У контексті системного підходу, виокремимо структуру та функції
системи ДНЗ різних типів як цілісної системи. Структуру системи дошкільних
навчальних закладів різних типів розглядаємо як внутрішню організацію, що є
специфічним способом взаємозв’язку, взаємодії елементів, які її утворюють.
Проте кожен із дошкільних навчальних закладів, як система, складається із
елементів, що утворюють структуру саме окремого ДНЗ. Прикладом є
функціонування дошкільних навчальних закладів (комбінованого типу) для
дітей із хронічними неспецифічними захворюваннями верхніх дихальних
шляхів, до структури яких входять: адміністрація, методична, медична,
господарська служби, між якими налагоджено певні зв’язки.
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Учений В. Садовский розуміє структуру як особливу впорядкованість
елементів структури, інтегративний зв'язок елементів об’єкта, що входять до
структури [231]. Отже, зазначимо, що елементами структури ДНЗ є діти
раннього і дошкільного віку, керівник, вихователь-методист, педагогічні
працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які
їх замінюють, та фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної
освіти [80]. Саме завдячуючи структурі набір елементів перетворюється в ціле
[6]. Відповідно, наявність у структурі ДНЗ елементів проявляє її цілісність як
якість системи ДНЗ різних типів. В. Афанасьєв наголошує, що кожній структурі
притаманні особливості. Особливість спеціальних ДНЗ полягає у специфічній
структурі,

а

саме:

обов’язковій

наявності

медичної

служби

(лікаря,

процедурних медичних сестер), диференціації груп за захворюванням у дітей.
ДНЗ як конкретному цілому притаманна своя специфічна структура. У ході
дослідження було враховано той факт, що за ускладнення цілісної системи,
збільшення числа, диференційованості її елементів, ускладнюється і її
структура [6].
Час – важлива характеристика цілісності системи [6]. У контексті
системного підходу система дошкільних навчальних закладів різних типів як
ціле є процес, тому структура є разом із тим і організацією елементів цілого в
часі. При визначенні періодизації розвитку системи дошкільних навчальних
закладів різних типів було враховано історичний час функціонування елементів
системи, часову погодженість: одні із частин (елементів) функціонують
одночасно, інші – послідовно, через проміжки часу.
І. Блауберг, Є. Юдін вказують на те, що структура рухома, динамічна,
змінна [16]. Розглядаючи структуру системи ДНЗ різних типів, враховуємо
зміну її елементів (діти раннього і дошкільного віку, дорослі), функцій
(навчальну, виховну, розвивальну, здоров’язбережувальну), її відношень із
зовнішнім середовищем – системами вищого порядку як якісно-різними
ситемами. Також вивчаємо розвиток системи ДНЗ різних типів як соціальну
систему, якій притаманні дві множини зв’язків та відношень: множина
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внутрішніх та множина зовнішніх. Внутрішні зв’язки та відношення поєднують
в ціле елементи системи. Саме внутрішні зв’язки системи, її організація,
структура є основними системо утворюючими зв’язками. Насамперед вони
формують інтегративні системні якості [6]. Зовнішні зв’язки та відношення
забезпечують комунікації системи із зовнішніми умовами, зокрема необхідною
для її функціонування інформацією, матеріальними ресурсами (прикладом є
взаємодія ДНЗ з органами управління освітою).
Організація – є упорядкованість системи у 2-х нерозривно пов’язаних
планах: у плані упорядкованого зв’язку елементів в межах системи та у плані
упорядкованої взаємодії системи із середовищем. Внутрішня організація
системи, її структура – є продуктом організаційної діяльності людей, які
утворюють систему. Саме в процесі організаційної роботи здійснюється підбір
дітей раннього та дошкільного віку в ДНЗ як систему, їх входження в систему із
усіма її особливостями та характеристиками. Ця діяльність провокує залежність
системи ДНЗ існуючих елементів з одного боку та з іншого – підкорює їх меті,
яка поставлена перед системою (діти з хворобами очей мають виховуватись у
ДНЗ для дітей із вадами ока). Водночас, було враховано, що така діяльність
формує, налагоджує зв’язки старих та нових елементів, їх взаємодію, їх
взаємовідношення із зовнішнім середовищем.
Розглянемо середовище, що оточує систему дошкільних навчальних
закладів різних типів та яке змінює її під своїм впливом. Середовище складають
зовнішні

по

відношенню

до

цілісної

системи

предмети

та

явища

(В. Афанасьєв). Системний підхід передбачає саме дослідження необхідного,
суттєвого середовища системи – умов середовища, без яких ця система не може
функціонувати та розвиватися. До системи ДНЗ різних типів як цілісної
відносимо тільки ті об’єкти, які беруть пряму, безпосередню участь у творенні
властивостей її як цілого. Взаємодія цих об’єктів і створює систему ДНЗ різних
типів з усіма її якісними особливостями. Ті об’єкти, які є зовнішніми по
відношенню до системи ДНЗ різних типів, беруть участь у формуванні її
інтегративних властивостей опосередковано через окремі елементи цієї системи
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або систему в цілому, відносимо до середовища. Зокрема, до зовнішнього
середовища відносимо функціонування органів управління освітою та наукових
і методичних установ. Середовище є важливим чинником диференціації
цілісної системи, якою ми вважаємо систему дошкільних навчальних закладів
різних типів. На думку В. Афанасьєва, якщо умови середовища сприятливі,
проходить зріст існуючих частин цілого, їх поновлення або придбання цілим
якісно тотожних елементів [6]. Продовжуючи думку вченого, під час
дослідження було враховано середовище як чинник інтеграції елементів
системи, їх стандартизації, модернізації, реформування, що надало нам в
кінцевому результаті можливість виокремити провідні тенденції розвитку
системи ДНЗ різних типів в Україні.
Також було враховано, що від умов зовнішнього середовища у значній
мірі залежить і загальна спрямованість розвитку системи ДНЗ різних типів –
прогресивний чи регресивний та залежність системи ДНЗ різних типів від
внутрішніх чинників – складу і структури системи, та процесів, які
відбуваються в оточуючих її умовах. Збільшення кількості елементів даної
системи, ускладнення та удосконалення їх взаємозв’язків, що потребує
постійного притоку інформаційної та матеріальної підтримки вважаємо
показниками прогресивного розвитку системи ДНЗ різних типів.
Розрізняємо поняття мета – це майбутній стан системи, до якого вона
спрямована, кінцевий результат, заради якого вона створюється та функція у
системному її розумінні – це відношення частини до цілого, при якому саме
існування або будь-який вид прояву частини забезпечує існування або форму
прояву цілого [242].
Наголосимо, що за В. Афанасьєвим, функції системи є інтегрованим
результатом функціонування її елементів [6]. Учені (В. Дружинін, Д. Конторов)
вважають, що для багатофункціональної системи притаманні такі функції як
просте існування, слугування для існуванні іншої системи, обслуговування
системи більш високого рівня, засіб або вихідний матеріал для створення більш
досконалої системи [74]. Кожен елемент ДНЗ як системи виконує специфічні
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функції, задля її збереження, удосконалення та розвитку, на досягнення
системного

результату.

Важливого

значення

набирає

функція

органів

управління. Орган управління, наприклад Управління освіти районної в місті
Києві

державної

адміністрації,

існує

для

забезпечення

ефективного

функціонування та розвитку системи, якою він керує. Було враховано, що
елемент може виконувати

функцію, яка є специфічною в межах системи,

наприклад, адміністративну (керівну) функцію в ДНЗ має виконувати керівник
або

вихователь-методист;

вихователь

виконує

навчальну,

виховну,

розвивальну, здоров’язбережувальну функції, які, у свою чергу, підпорядковані
органам управління освітою та взаємодіють із науковими та методичними
установами. Послуговуючись історико-типологічним методом, науковими
поглядами Н. Денисенко, С. Нікітчиної щодо функцій дошкільного навчального
закладу та визначеною нами типологією дошкільних навчальних закладів, було
визначено специфіку функцій елементів системи дошкільних навчальних
закладів різних типів, зокрема дитячих ясел, дитячих садків, дитячих яселсадків, дитячих будинків як основних типів та специфіку функцій елементів
ДНЗ

(адміністративної,

методичної,

медичної,

господарської

служб)

[61; 62; 149].
Отже, вибір системного підходу, як провідного для дослідження розвитку
системи дошкільних навчальних закладів різних типів дозволив нам вивчити
систему дошкільних навчальних закладів різних типів як цілісну із урахуванням
організаційних та процесуальних особливостей, як таку, якій притаманні
загальне та особливе в меті, множина та специфіка, якісна тотожність
елементів, специфіка структури (внутрішньої організації), суперечності у
функціональних

якостях,

розглянути

процес

взаємодії

із

зовнішнім

середовищем.
1.3. Критерії періодизації розвитку системи дошкільних навчальних
закладів різних типів в Україні
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Відповідно контексту порушеної проблеми, здійснено аналіз наукових
досліджень у царині історії педагогіки, історії дошкільної педагогіки, історії
України, спеціальної педагогіки. Було з’ясовано, що у працях Л. Березівської,
Т. Бондаренко, З. Борисової та В. Кузьменко, В. Золотоверх, Л. Медвідь,
Т. Поніманської, О. Сухомлинської визначено періодизації з питань історії
педагогічної думки, персоналій та здійснено їх характеристики [10; 26; 86; 132;
179; 260; 278;]. Аналіз питання змісту дошкільної освіти, сприяв визначенню
періодизацій у наукових працях А. Артемової, В. Бондаря та Л. Одиниченко,
Л. Пісоцької, Т. Степанової [3; 25; 164; 256]. Водночас відзначимо, що
суспільно-політичні,

економічні

та

педагогічні

фактори

або

чинники,

досліджені науковцями та використані при визначенні періодизацій, сприяли
уточненню періодів та етапів у вказаних вище наукових працях та стосуються
окремих досліджуваних феноменів.

Більшість дослідників спирається у

наукових працях на нормативно-правове забезпечення розвитку дошкільної
освіти, яке, на їх погляд, є вагомим чинником у розвитку закладів для дітей.
Так, Н. Гупаном запропоновано періодизацію розвитку історикопедагогічної науки як окремої ланки загального процесу національної освіти. В
основу періодизації лягли зміни у змісті, методології та підходах до розгляду
педагогічних явищ на тому чи іншому етапі розвитку самої науки; поступова
зміна парадигм наукового мислення; персоналії, які працювали над історикопедагогічними

проблемами;

історичні

та

культурні

умови

розвитку

національної освіти; визначальні явища та факти, досягнення чи прорахунки в
розвитку національної історико-педагогічної думки [58].
В. Курило вважає, що при визначенні періодизації потрібно враховувати
суттєві характеристики об’єкта дослідження. Науковцем висвітлено систему
критеріїв, модель критеріально-комплексного підходу, які можуть бути
універсальними для аналізу різних педагогічних систем у різні періоди часу в
країні загалом; обґрунтовано думку про те, що ці критерії відображають
найсуттєвіші характеристики системи освіти, які обумовлюють зміну парадигм:
спрямованість цілей освіти, зміст навчально-виховного процесу в освітніх
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закладах, доступність освіти та інші характеристики [115, с. 39; 48]. Зокрема із
системи критеріїв, визначених автором, варто виокремити науковість освіти,
що визначається через показники-індикатори: наукова обґрунтованість системи
закладів

освіти;

відповідність

методики

навчально-виховного

процесу

сучасному рівню психолого-педагогічної науки та дидактична й методична
забезпеченість

навчально-виховного

процесу

в

освітніх

закладах,

яка

визначається через: забезпеченість підручниками, навчально-методичними
посібниками, роздатковими, наочними матеріалами; наявність і застосування
навчальних приладів, обладнання, технічних засобів навчання; наявність
різноманітних методичних матеріалів для викладачів [115, с. 22].
У дослідженні Л. Покроєвої

(2001) визначено критерії ефективності

формування сучасних дошкільних закладів: повнота використання наявних
місць, стан захворюваності дітей, якість навчання і виховання, рівень
задоволення батьків якістю послуг, що надає дошкільний заклад дітям.
Показником до першого критерію визначено відношення середньорічної
кількості дітей до кількості місць у дошкільному закладі; показником до
другого критерію обрано середню кількість днів на рік, що пропущені через
хворобу однією дитиною; до третього критерію віднесено показник – рівень
психічного розвитку та освітню функцію [168]. У праці Л. Меленець (2014) до
критеріїв періодизації розвитку дошкільних закладів у сільській місцевості
віднесено:

суспільно-політичні,

соціально-економічні,

культурні

умови

розвитку України загалом і сільської місцевості зокрема, державну регуляторну
політику, типологію дошкільних закладів [133].
Результати аналізу наукових поглядів щодо організації дослідження
історико-педагогічних фактів і явищ із загальної та дошкільної педагогіки,
наукових розвідок зі спеціальної та корекційної педагогіки дозволили дійти
висновку, що праці Л. Артемової, Л. Березівської, Т. Берник, Т. Бондаренко,
В. Бондаря, С. Дітковської, В. Курила, Л. Лохвицької, С. Мартиненко, І.
Погорілої, В. Сидоренко, О. Таранченко, І. Улюкаєвої побудовані з
використанням системного підходу, що надало змоги авторам розглянути
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об’єкти

дослідження

як

цілісні

системи

із

притаманними

для

них

взаємозв’язками та суперечностями.
Термінологічний аналіз довідкової літератури дозволив зорієнтуватись у
загальній

характеристиці

понять

«період»,

«періодизація»,

«критерій

періодизації». Критерій періодизації – історичний фактор, який розкриває
основний зміст визначеного відрізку часу, конкретного історичного процесу,
або основа для оцінювання, визначення критерію або класифікації чогось; міра.
Період – проміжок часу, обмежений датами, подіями; час, коли відбувається
будь-яка подія, продовжується дія, розгортається чиясь діяльність; відтинок
часу, означений існуванням, наявністю чогось; певна стадія, фаза чого-небудь;
історичний етап у суспільному та культурному розвитку країни, народу, який
характеризується важливими подіями, явищами або процесами; проміжок часу,
протягом якого відбувається який-небудь процес або рух, що регулярно
повторюється. Періодизація – розподіл на періоди [48].
З метою уточнення сутності поняття «критерій періодизації», варто
звернутись до поняття «критерій істини». Питання про критерій істини
пов’язане з основним питанням філософії. Критерієм істини називають міру для
визначення достовірності наших знань про предмети, явища об’єктивної
дійсності. Критерієм істини є людська практика, практична похідна діяльності
людей [99; 276, с. 89–90]. З огляду на філософське розуміння критерію істини, у
дослідженні передбачено вивчення явищ історичної об’єктивної дійсності як
міри достовірності наших знань про предмет, який вивчаємо.
Водночас з огляду на діалектику виникнення та становлення систем
(за А. Авер’яновим), та з метою отримати нове знання про об’єкт дослідження,
відтворити процес його розвитку, розглядаємо виникнення як і становлення
сиcтеми дошкільних навчальних закладів різних типів, як процес, самостійний
історичний період розвитку; кожне виникнення нового елемента – дошкільного
навчального закладу – поява того, чого не було раніше [1]. Виникнення системи
ДНЗ різних типів розуміємо як процес, який є діалектичною єдністю
протилежностей поступовості та стрибка. У період поступовості з’являються
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нові елементи – дитячі ясла, дитячі садки, ясла-садки, дитячі будинки всередині
старої системи, іде їх кількісний зріст, що звичайно ще не означає появи нової
системи

ДНЗ

різних

типів.

Послуговуючись

науковими

поглядами

А. Авер’янова, появу нових ДНЗ у надрах старої системи закладів для дітей
раннього та дошкільного віку у вигляді окремих нових елементів та їх
кількісний зріст розуміємо як етап виникнення нової якості у системі, «без
врахування якої момент стрибкоподібної появи нової системи уявляється
чимось раптовим, наче містичним» [1, с. 94]. Водночас, враховуємо, що одна
система може перетворюватись в іншу систему при збереженні одних і тих
самих дошкільних навчальних закладів, про що дозволяють стверджувати
історіографічні джерела. В даному випадку виникнення нової якості, нової
системи відбувається в силу зміни структури старої системи за існування
кількісних накопичень ДНЗ різних типів, зміни їх типів, руху елементів
системи.
З огляду на вище зазначене, становлення та функціонування ДНЗ
розуміємо як діалектичну єдність процесів поєднання і роз’єднання. Поєднання
та роз’єднання є дві сторони одного процесу. В процесі пізнання та
дослідження системи ДНЗ різних типів вдаємось до аналізу, виділення
елементів системи, які подумки можна з’єднати, інтегрувати в єдину систему.
Тому розгляд процесу діалектики виникнення системи ДНЗ різних типів маємо
починати з розгляду відштовхування, саме з відштовхування як «розщеплення
одного», «як породження багатьох інших» [1, c. 95–98].
У контексті використання системного підходу та з огляду на об’єкт
дослідження, взаємодію систем ДНЗ розглядаємо як такі, які наявні в
історичному часі дослідження. Відповідно, досліджуємо суперечності між
такими системами, зокрема між ДНЗ різних типів. Сторони суперечності – це
ДНЗ з усім захованим під цим поняттям багатством змісту та індивідуальними
якісними особливостями. Також ДНЗ різних типів, як взаємодіючі системи,
можуть бути тотожними. Таким чином, уточнення поняття ДНЗ як системи,
для визначення сторін суперечності зумовлено системністю об’єктивної
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реальності і відповідно допомагає точніше відобразити його сутність. Тож ДНЗ
розуміємо як систему взаємопов’язаних елементів з притаманними для неї
якісними особливостями, суперечностями.
А. Авер’яновим виокремлено основні форми взаємодії систем у
притаманних для них суперечностях:
- взаємодія системи з джерелом існування;
- взаємодія системи з якісно різноманітними системами;
- взаємодія якісно тотожних систем [1, с. 101–102].
Науковець також виокремлює суперечності як форму взаємодії,
притаманну не тільки протилежностям та розглядає діалектичну суперечність
як таку взаємодію між системами, в процесі якої вони взаємозаперечують,
перебувають у боротьбі, взаємовиключають одна одну, що призводить до зміни
та перетворення або самих систем або їх функцій, або просторового
розміщення, форми, властивостей, забезпечуючи розвиток того елементу, який
вони самі утворюють [1, с. 101–103]. Варто, на нашу думку, звернути увагу на
функціональні особливості ДНЗ різних типів, які є специфічними для кожного
окремого закладу для дітей раннього чи то дошкільного віку та водночас
поєднують такі заклади у якісно тотожні.
Послуговуючись

науковими

поглядами

А.

Авер’янова,

розгляд

виникнення системи дошкільних навчальних закладів різних типів у
хронологічних межах дослідження як нової є одночасно розглядом виникнення
нової системи руху або нового виду визначеної (певної) форми руху. У ході
дослідження враховано, що будь-яка подальша організаційна перебудова ДНЗ
та елементів у рамках певної форми руху веде не до зміцнення та
вдосконалення цієї системи, а навпаки, до її перетворення. Системі, яка
завершує ту чи ту форму руху характерний кількісний ріст ДНЗ як елементів.
Оскільки, діти раннього та дошкільного віку, – це соціальна форма руху,
елементи системи ДНЗ різних типів, відповідно, на основі історіографічних
джерел, саме їх кількісне зростання було виявлено впродовж дослідження, з
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одного боку, та кількісний ріст ДНЗ різних типів виявлено та зафіксовано, з
іншого (див. додаток А).
Розглядаємо ДНЗ різних типів як систему та вважаємо систему такою, яка
вже виникла тільки тоді, коли між елементами – дошкільними навчальними
закладами

різних

типів

–

носіями

нової

форми

руху,

утворюється

взаємозв’язок, тобто має прояви нова форма руху. Нова якість системи вже
існує, проте невизначено, але саме таке існування є можливим. Воно має
утвердитись, проявитися у повній мірі, стати стійкою, тобто «нова система, яка
виникла, має ще стати» [1, с. 108].
Процес становлення системи, яка виникла, вважаємо одним із етапів в
розвитку системи ДНЗ різних типів, в ході якого вона перетворюється в
розвинену систему або ціле. Причому цей процес ускладнений присутністю
тенденцій, зокрема тенденцією до кількісного збільшення елементів, а саме
основних типів: дитячих ясел, дитячих садків, ясел-дитячих садків, дитячих
будинків, як елементів системи ДНЗ різних типів.
При аналізі процесу виникнення системи дошкільних закладів різних
типів в Українській РСР та системи ДНЗ різних типів в Україні в
історіографічних джерелах було виокремлено притаманну цим системам
закономірність появи множини якісно тотожних елементів. Тотожний – такий
самий, однаковий з чимсь, цілком подібний до чогось, схожий один з одним за
своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом [48]. Мова йде про тотожність
між елементами системи, наприклад, між дитячими яслами загального типу або
тотожність між спеціальними дошкільними закладами. Функціонуванню
кожного із вказаних якісно тотожних елементів притаманні мета, специфіка
(наприклад

здоров’язбережувальна

функція),

структура

(внутрішня

організація), взаємодія із внутрішнім та зовнішнім середовищем. Враховуючи,
що абсолютної тотожності предметів немає, проте чим більша тотожність
окремих якісних ознак, які належать окремим елементам, тим більше вони
тотожні [1, с. 115]. Відповідно, якщо у ДНЗ як елементів є єдиними мета,
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специфіка (функції), структура, внутрішнє та зовнішнє управління, тоді можемо
їх вважати якісно тотожними.
ДНЗ як система володіє функціональною якістю – це специфічні якості,
які вона набуває в результаті її способу зв’язку із середовищем. Під
функціональною якістю елементів розуміємо їх внутрішню визначеність, яка
становить специфіку, що відрізняє елемент від інших або вказує на його
тотожність. Також враховуємо, що функціональна якість може змінюватись
відповідно до зовнішніх умов [1, с. 116].
Суголосні із науковими поглядами А. Авер’янова про те, що якщо
елементи якісно тотожні, то тенденція розвитку їх одна і та сама: вони існують
за рахунок поглинання, переробки інформації однієї якості, одного порядку,
однієї сутності, в один і той самий спосіб. Відповідно вони не можуть
знаходитись в одному і тому ж самому місці простору одночасно в силу
тотожності їх способів існування. Між ними виникають суперечності, боротьба
за джерело існування [1, с. 116, 120]. Кожен елемент системи ДНЗ різних типів,
щоб зберегти себе, має або віддалитися від інших тотожних йому елементів,
або змінити спосіб існування, тобто змінити своєю функціональну якість, що
вкінці кінців призводить до диференціації ДНЗ, яка пов’язана з внутрішньо
типологічною боротьбою. Проте, було враховано, що кожен елемент системи
ДНЗ різних типів, будучи тотожним іншому елементу системи, може
відрізнятися

від

собі

подібних

за

функціональними

ознаками

(ДНЗ

комбінованого типу із групами загального типу та сімейними групами або для
дітей із хворобами верхніх дихальних шляхів та з хворобами опорно-рухового
апарату).
З огляду на те, що суперечності між елементами є одним із джерел
розвитку системи та визначаючи розвиток системи ДНЗ різних типів
внутрішньо типологічними суперечностями (функціональні суперечності, які
існують між ДНЗ різних типів або ДНЗ однакових типів), маємо наголосити на
суперечностях між ДНЗ, які виникли на основі тотожності їх сутності, а
відповідно тотожності їх взаємодії з джерелом існування, яке веде до боротьби
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між закладами за джерело. Щоб прослідкувати розвиток системи ДНЗ різних
типів та її періодизацію визначимо критерії, які відображають внутрішньо
типологічні суперечності між елементами (див. табл. 1.1).
Як видно з таблиці, першому компоненту – взаємодія якісно тотожних
систем відповідає критерій: мета ДНЗ та специфіка елементів; до цього
критерію визначено показники: функції навчання, виховання, розвиток,
здоров’язбереження. Другому критерію – структура ДНЗ відповідає показник –
Таблиця 1.1
Критерії періодизації розвитку системи дошкільних навчальних
закладів різних типів в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ
століття)
Компоненти
Критерії
Показники
(внутрішньо типологічні
суперечності)
Взаємодія якісно
Мета
ДНЗ,
Функції навчання,
тотожних систем (ДНЗ специфіка
елементів виховання,
розвиток,
різних типів)
(ДНЗ, діти раннього та здоров’язбереження
дошкільного віку)
Структура ДНЗ
Організаційні
засади функціонування
ДНЗ або внутрішня
організація
Взаємодія системи
Зовнішнє
Наукові
і
з
якісно
різними середовище
методичні установи
системами
та
з
Органи
джерелами існування
управління освітою
Внутрішнє
Розвивальне
середовище
середовище ДНЗ, що
забезпечує умови для
реалізації
мети
та
специфіки
функціонування
ДНЗ
різних типів для дітей
раннього
та
дошкільного
віку,
управління ДНЗ
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організаційні засади функціонування ДНЗ або внутрішня організація. До
другого компоненту – взаємодія системи з якісно різними системами та
джерелами існування визначено перший критерій – зовнішнє середовище, який
має показники: наукові і методичні установи, органи управління освітою;
другий критерій – внутрішнє середовище, показниками якого є розвивальне
середовище ДНЗ, що забезпечує умови для реалізації мети та специфіки
функціонування ДНЗ різних типів для дітей раннього та дошкільного віку,
управління ДНЗ.
Було враховано, що ДНЗ різних типів, як елементи, «намагаються
розійтися у просторі» [1]. Це прагнення обумовлено двома причинами:
неперервним кількісним ростом

ДНЗ різних типів; суперечностями, які

виникають між ДНЗ. Зазначимо, що одним із наслідків суперечностей між ДНЗ
різних типів є тенденція до просторового розширення їх як системи та ДНЗ як
систем.
Зважаємо на той факт, що на знову створені дитячі ясла, дитячі садки,
ясла-садки, дитячі будинки, як елементи системи, впливають ДНЗ як системи та
зовнішні системи, які функціонували в середовищі до їх появи. Вони
перешкоджають появі нових закладів в середовищі свого існування. Таким
чином, з одного боку, ДНЗ як елементи нової системи, знаходяться в
суперечності один з одним, з іншого – під тиском зовнішнього середовища та
умов існування вони перебувають у взаємозв’язку, в єдності. За таких обставин
було враховано тенденцію до іманентного зв’язку [1].
Розміщені у просторі різним чином, що зумовлено їх кількісним
зростанням, ДНЗ підлягають різним впливам оточуючого середовища і в силу
цього набувають специфічних якостей. Проте, можливий розвиток, коли в
процесі взаємодії між собою у ДНЗ закріплюються та розвиваються тільки ті
якості, які відсутні в інших (ДНЗ санаторного типу) і це відбувається за
рахунок

того,

що

функціональна

якість

(наприклад,

функція

здоров’язбереження), яка відрізняє такий ДНЗ від інших, перша отримує засоби
для функціонування.
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У силу просторового розподілу ДНЗ різних типів та суперечностей між
ними, відбувається їх диференціація. Було враховано, що разом із тим іде
процес ускладнення зв’язків між диференційними ДНЗ, їх супідрядність, що
призводить до становлення системи як цілого. Супідрядність розуміємо як
підпорядкування двох чи кількох типів груп у ДНЗ одному типу ДНЗ. Із
збільшенням кількості дітей, наприклад дітей дошкільного віку, спочатку
збільшується кількість груп, з часом такі типи груп об’єднуються в єдиний
заклад у якому функціонують групи для дітей тільки дошкільного віку. Іншими
словами іде інтеграція диференційних елементів – об’єднання груп в один тип
закладу для дітей раннього чи то дошкільного віку. Проте, диференціація не
закінчується утворенням ДНЗ із різними або тотожними функціональними
якостями. Суперечності між елементами залишаються та продовжують сприяти
подальшій диференціації елементів системи ДНЗ. Зазначимо, що саме у період
диференціації груп або закладів роль суперечностей, їх гострота неминуче
вирівнюється, послаблюються, але не зникає. Виникнення субординації
(підпорядкування ДНЗ як системи зовнішнім системам як якісно-різним) знову
посилює суперечності між різними елементами, так як вона (субординація) веде
до появи елементів, чиї функціональні якості корінним чином відрізняються від
функціональних якостей інших елементів, тобто іде мова про появу ДНЗ з
протилежними функціональними якостями – як один із шляхів виникнення
суперечностей (розпорядження про відкриття у закладах для дітей різних типів
груп, особливо для дітей з особливими потребами). Відбувається підкорення
ДНЗ системі ДНЗ різних типів, що є однією із ознак становлення системи.
Під час дослідження розвитку системи дошкільних навчальних закладів
розглянуто дію зупинення диференціації ДНЗ в процесі її становлення, що
спостерігається у всіх системах ДНЗ. Це означає, що функціональна відмінність
ДНЗ різних типів як систем та як системи досягла протилежності. Проте,
оскільки в системі ДНЗ різних типів відбуватися неперервне виникнення нових
та зміна існуючих елементів, про що свідчать історіографічні джерела, то
відповідно продовжує відбувається їх диференціація. Така неперервна
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диференціація можлива лише в межах досягнутої протилежності між ДНЗ, що
дозволить довести процес розвитку дошкільних навчальних закладів як
системи.
Отже, у процесі дослідження виникнення та становлення системи ДЗ
різних типів та системи ДНЗ різних типів як систем із урахуванням
виокремлених суперечностей, тенденцій їх розвитку можемо припустити, що
при спостереженні кількісного зросту нових елементів, основною, що рухає
розвиток суперечністю є суперечність між ДНЗ різних типів та старою
системою дошкільних закладів в УРСР. Ця суперечність вирішується
перемогою, тобто виникненням нової системи ДНЗ різних типів в Україні, її
нової якості. Водночас, в цей період існують інші суперечності між новими
елементами, але нова система ДНЗ різних типів на цьому етапі розвитку
знаходиться ще в простому стані. ДНЗ різних типів як елементи нової системи
ще несуть в собі те, що складало їх сутність як завершальної системи
попередньої форми руху. Тобто в них залишаються елементи функціональних
якостей, які були притаманними для них на етапах існування старої системи –
системи дошкільних закладів різних типів. У цьому їх суперечність самих із
собою та між собою, бо вони є однаковими. Проте, щоб стати дійсними
елементами нової системи ДНЗ різних типів, такі ДНЗ мають лишиться своєї
самостійності, вони підкорюються зовнішнім системам, залишаючи за собою
власну специфічність (у функціях). Кожен ДНЗ отримує можливість існувати як
система, тільки за існування в ньому специфічних функціональних якостей.
Було враховано, що суперечності між ДЗ та ДНЗ знаходять вирішення в
диференціації. Диференційно-інтеграційний процес, який відбувався в системі
дошкільних закладів різних типів в УРСР, є процесом організаційним. ДЗ
різних типів організуються у такий спосіб, що їх взаємозалежність стає
неможливо більш повною в даних умовах. Таким чином система дошкільних
закладів різних типів перетворюється в організовану систему або в ціле.
Перетворення системи дошкільних закладів різних типів в УРСР як акт її
переходу в нову якість вважаємо завершальним етапом розвитку цієї системи,
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що дозволяє визначити загальну тенденцію, яка спрямована в сторону
самопоновлення, виникнення нових ДНЗ, диференціації ДНЗ та їх руху в бік
підвищення організованості системи, яка ґрунтується на вічній взаємодії
взаємопов’язаних суперечливих сторін, процесів, зміна, рух ДНЗ в системі.
З метою відтворення процесу розвитку системи ДНЗ різних типів, у
контексті системного підходу, розглядаємо цей процес як виникнення та
становлення при врахуванні діалектичної єдності поступовості та стрибка, за
появи нових якостей в ДНЗ системи та самій системі, та за збереження типів
дошкільних закладів; при існуванні змін у структурі ДНЗ, за єдності процесів
з’єднання та роз’єднання, виявлення суперечностей у однакових елементах,
боротьбі між ДЗ та ДНЗ, виникнення нової форми руху та процесу
утвердження,

які

відбуваються

за

присутності

тенденцій:

кількісного

збільшення елементів; існування суперечностей між ДНЗ як елементами; якщо
елементи однакові, то вони існують за рахунок поглинання, переробки
інформації однієї якості, одного порядку, однієї сутності, в один і той самий
спосіб; тенденції до просторового розміщення ДНЗ; існування іманентного
взаємозв’язку між ДЗ; ускладнення зв’язків між диференційними ДЗ, їх
супідрядність,
присутність

інтеграція

диференційованих

диференційно-інтеграційного

організаційного;

загальної

тенденції,

елементів,

процесу
яка

між

які

декларують

елементами,

спрямована

в

як

сторону

самопоновлення, виникнення нових ДНЗ, диференціації ДНЗ та їх руху, в
сторону підвищення організованості системи, яка ґрунтується на вічній
взаємодії взаємопов’язаних суперечливих сторін, процесів, зміна, руху ДНЗ в
системі.
Висновки з першого розділу
Окреслено теоретичні орієнтири та концептуальні засади дослідження
проблеми розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів
(друга половина ХХ століття – початок ХХІ століття): визначено доцільними
для здійснення історико-педагогічного дослідження принципи: об’єктивності,
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сутнісного аналізу, наступності (спадкоємності), розвитку; наукові підходи
(історіографічний,
генетичний,

історичний,

бібліографічний;

системний);
на

основі

методи:

аналіз,

історико-

історико-типологічного

методу

визначено типологію ДНЗ різних типів (1950 – 2015 рр.).
Системний підхід як методологічний концепт дослідження передбачав,
що досліджуване явище «система дошкільних навчальних закладів різних
типів» розглядається як цілісна система, якій притаманна структура, а
властивості кожного її елементу визначаються місцем у загальній структурі.
Сутність і структура феномена «система дошкільних навчальних закладів
різних типів» як множини елементів – дошкільних навчальних закладів різних
типів, полягає в тому, що їй притаманний процес суперечливої єдності
виникнення і становлення, кількісного зросту та якісних змін, цілісність,
взаємозв’язки

та

специфічні

закономірності;

уточнено

поняття

«типи

дошкільних навчальних закладів» – це такі дошкільні навчальні заклади, що
створюються відповідно до потреб населення тієї чи іншої держави, яким
притаманна мета, специфіка, структура, взаємодія з внутрішнім та зовнішнім
середовищем; структуру системи дошкільних навчальних закладів різних типів
розглядаємо як внутрішню організацію, що є специфічним способом
взаємозв’язку, взаємодії елементів, які її утворюють.
Визначено

критерії

періодизації

розвитку

системи

дошкільних

навчальних закладів різних типів (друга половина ХХ століття – початок ХХІ
століття): мета та специфіка функціонування ДНЗ різних типів (навчання,
виховання, розвиток, здоров’язбереження дітей раннього та дошкільного віку,
структура ДНЗ різних типів, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище у
контексті визначених А. Авер’яновим основних форм взаємодії систем у
притаманних для них суперечностях: взаємодія якісно тотожних систем,
взаємодія системи з джерелом існування; взаємодія системи з якісно різними
системами.
Основний зміст І розділу висвітлено в таких публікаціях автора [32; 33;
34; 35; 36; 38].
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РОЗДІЛ 2
РОЗВИТОК СИСТЕМИ
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНИХ ТИПІВ В
УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

2.1. Передумови розбудови системи дошкільних навчальних закладів
різних типів в Україні
Принцип наступності (спадкоємності) дав можливість констатувати
наявність історичних та історіографічних фактів, які підтверджують розвиток
дитячих закладів різних типів у попередній до хронологічних меж дослідження
історичний час (1943 – 1949).
Докорінний перелом у ході другої світової війни, визволення Києва у
1943 році, політика Комуністичної партії в СРСР та Українській РСР, визначена
Конституцією (Основним законом) УРСР (1944), надання жінці рівних прав із
чоловіком у всіх галузях господарського, державного, культурного і
громадсько-політичного життя зумовили відкриття дитячих ясел, дитячих
садків та дитячих будинків та забезпечили дітей раннього і дошкільного віку
доглядом у державних закладах різних типів [245].
Евакуація промислових потужностей та об’єктів сільського господарства,
випуск військової продукції та забезпечення військової галузі, евакуація
дитячих закладів різних типів на схід СРСР зумовили руйнацію матеріальної
бази закладів. Визнання урядами РСРС та УРСР за недоцільне повернення
значної частини евакуйованих підприємств та господарств, їх відновлення та
будівництво у післявоєнні роки спричинили голод та виникнення масових
захворювань у дітей, що зумовило утворення дитячих закладів різних типів з
метою збереження та реабілітації здоров’я дітей [90].
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українського народу та наукові дослідження в суміжних наукових галузях
визначали повоєнний розвиток дитячих закладів різних типів; існування дітей
раннього та дошкільного віку з різними захворюваннями у воєнні та повоєнні
роки зумовлювало розвиток процесу диференціації дитячих закладів різних
типів у 1943 – 1949 рр., які у 1950 – 1959 рр. продовжували функціонувати
[25; 86].
Історіографічні джерела засвідчують, що з 1943 до 1949 року Народним
комісаріатом охорони здоров’я та Народним комісаріатом освіти УРСР, а
згодом Міністерством охорони здоров’я та Міністерством освіти УРСР було
створено і впроваджено в життя державні документи, які сприяли розвитку
дитячих закладів, зокрема основних типів: дитячих ясел, дитячих садків,
дитячих будинків. У зв’язку з існуванням значної кількості дітей із
захворюваннями, крім загального типу дитячих закладів, основні типи дитячих
закладів розподілялись на такі: санаторного, інтернатного типів, учбово-базові
ясла; спеціальні дитячі будинки для дітей воїнів Червоної армії та партизанів
Великої Вітчизняної війни, дошкільні дитячі будинки загального типу для
глухонімих, сліпих, розумово відсталих дітей, спеціальні лікувальні будинки
для дітей з нервово-психічними захворюваннями та фізичними дефектами.
Водночас, відкривались при дитячих закладах спеціальні групи для хворих
дітей, що дає підстави говорити про існування в цей історичний час процесу
диференціації, яка надалі розділить основні типи дитячих закладів на різні
типи.
Історіографічні джерела ЦДАВОВ України констатують функціонування
дитячих будинків для дітей, батьки яких загинули у Великій Вітчизняній війні
(1943); санаторних, лікувальних та дитячих будинків-ізоляторів для дітей
дошкільного віку, в яких перебували діти шести років і молодші. Зазначимо, що
на цьому етапі переважали дитячі будинки для дітей із захворюваннями очей,
що підтверджують документи Міністерства освіти СРСР Української РСР
[290; 291; 292]. У сільській місцевості існували всі типи дитячих будинків, крім
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груп дитячих будинків при дитячих садках; діти-інваліди, як зазначають
історіографічні джерела, перебували у дитячих будинках Міністерства
соціального забезпечення [337; 338].
Зазначимо, що історіографічні джерела, починаючи з 1943 року,
підтверджують процес відкриття закладів для дітей раннього та дошкільного
віку в сільській місцевості. Про це свідчать Постанова № 223 РНК УРСР «Про
заходи в справі поширення мережі і поліпшення роботи дитячих садків»,
(1944), Постанова № 307 РНК УРС «Про покращення роботи дитячих
будинків» (1943), Наказ НК охорони здоров’я № 449 «Про підвищення якості
роботи дитячих ясел в містах, робітничих селищах та при промислових
підприємствах» (1943). Функціонування сезонних дитячих ясел та сезонних
дитячих садків у повоєнний час з метою забезпечення дітей доглядом, надавало
можливість відвідувати дитячі заклади дітям раннього та дошкільного віку
[288; 294; 295; 296; 289; 293; 299; 300; 301].
Дослідження документів Народного комісаріату охорони здоров’я (з
15.02.1920), Міністерства охорони здоров’я СРСР (з 25.03.1946)) засвідчило, що
починаючи з 1942 року укладено положення та інструкції, методичні листи з
медичного обслуговування дітей раннього віку, які офіційно підтверджують
процес виникнення та утворення дитячих ясел та дитячих будинків, що, у свою
чергу, сприяє процесу розвитку закладів для дітей раннього віку [302; 297; 303;
304; 307].
Нормативно-правове забезпечення щодо створення дошкільних закладів
Міністерства освіти СРСР та УРСР представлено рішеннями, постановами,
розпорядженнями, матеріалами статистичного відділу Міністерства освіти
УРСР [29, с. 9–20]. У рішенні першого Пленуму ради лікпрофдопомоги дітям
Наркомздоров’я СРСР та РРФСР (1944) сформульовано чіткі розпорядження
радянської влади щодо створення та реорганізації дошкільних закладів різних
типів, особливо про відкриття постійних дитячих ясел та дитячих садків у
сільській місцевості, організаційні засади їх функціонування [297]. Дитячі
заклади відкривались у приміщеннях, які були придатними для функціонування
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та
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номенклатури. Історичні факти, знайдені у матеріалах статистичного відділу
Міністерства освіти УРСР, звіти, складені за офіційними формами, відомості
про мережу та контингент дітей станом на перші числа кожного нового року,
констатують існування дитячих закладів для дітей дошкільного віку – дитячих
садків та дитячих будинків та їх кількісне зростання [29, c. 11,13–16]. В
історіографічних джерелах, які відображають розвиток закладів різних типів,
крім загального, знайдено посилання на Постанови та Розпорядження
Міністерства охорони здоров’я, оскільки йому були підпорядковані дитячі
заклади всіх типів, що існували на той час, зокрема такі: дитячі ясла та дитячі
будинки, дитячі заклади санаторного типу та для дітей із нервово-психічними
захворюваннями і фізичними дефектами та спеціальні групи при дитячих
закладах загального типу. Отже, маємо зазначити, що у з 1943 до 1949 року
існувало нормативно-правове (законодавче) забезпечення щодо створення
дитячих закладів різних типів [29, с. 52–61]. Водночас таке забезпечення
сприяло розвитку дитячих закладів різних типів та процесу їх диференціації,
забезпечувало організаційні засади функціонування закладів.
Процес розвитку системи дошкільних закладів різних типів вмотивований
та підкріплений чинниками, які пов’язані з політичним життям УРСР, зокрема
ідеологічним спрямуванням процесу виховання дітей раннього та дошкільного
віку, створенням нормативно-правової бази УРСР на основі законодавчої бази
СРСР, що відображає та документально стверджує даний вплив [29].
Упродовж 1943 – 1949 рр. унаслідок воєнних дій на території УРСР
основні типи закладів для дітей раннього та дошкільного віку розподілялися
здебільшого за рахунок процесу відкриття

груп для дітей із різними

захворюваннями, який було розпочато та продовжено в дитячих яслах [95].
Історичні факти дали змогу уточнити, що у 1943 – 1949 рр. функціонували такі
заклади для дітей раннього віку: ясла для дітей з туберкульозною
інтоксикацією, ясла з санаторними, карантинними, ізоляторними, спеціальними
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тубінфікованих, для дітей, які перенесли тяжкі захворювання, для хворих на
коклюш та інші захворювання дітей. Така диференціація у дитячих яслах,
спричинена, на нашу думку, втручанням медичної наукової спільноти та
виявленням тяжких захворювань у дітей раннього віку у воєнні та повоєнні
роки, водночас сприяла розподілу дитячих ясел на різні типи і, які різнилися за
захворюваннями дітей, і, відповідно ініціювала відкриття груп у дитячих
садках, дитячих будинках для таких дітей [218].
У свою чергу, дитячі садки у 1943 – 1949 рр. розподілялися на санаторні
– для дітей, хворих на туберкульоз, і дитячі садки з групами з особливим
режимом – для дітей з туберкульозною інтоксикацією, підвищеною нервовою
збудливістю, дизентерійних хроніків; з’являлись дитячі садки з групами для
сліпих та глухих дітей; із санаторними та карантинними групами.
Історичні факти вказують на функціонування дитячих будинків для дітей
дошкільного віку: спеціальних дитячих будинків для дітей воїнів Червоної
армії та партизан Вітчизняної війни, а також для дітей-сиріт, батьки яких
загинули від рук німецьких окупантів з дошкільними групами (1943); дитячих
будинків для дітей дошкільного віку загального типу (7 років і молодші), для
дітей глухонімих і сліпих, розумово відсталих; із санаторними групами;
санаторного типу – для дітей з туберкульозною інтоксикацією, що говорить про
появу нових груп, диференціацію, відповідно поступовість процесу розвитку
дитячих закладів різних типів у 1943 – 1949 рр. [139; 292; 303; 304; 305].
Зазначимо, що починаючи з 1943 року, коли УРСР було звільнено від
фашистських загарбників, діти раннього та дошкільного віку, які залишились
без батьків, розподілялись у приймальники-розподільники, медичні установи,
дитячі будинки, частково на патронат. Кількісні показники дитячих ясел по
місту Києву та областях УРСР зростають у порівнянні із 1944 роком у 1945 на
313 закладів, у 1947 році у порівняні із 1945 на 713 закладів. У 1949 році
функціонує 2376 закладів для дітей раннього віку; у порівнянні із 1944 роком у
1949 році функціонує на 584 дитячі садки більше; кількість дитячих будинків
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різних типів для дітей дошкільного віку з 1945 року по 1949 рік зростає на 303
одиниці, що говорить про кількісний ріст дитячого контингенту та відповідно
кількісні накопичення основних типів дитячих закладів. Упродовж 1949 року
дитячі будинки системи органів освіти частково реорганізуються в лікувальні
дитячі будинки облздравів у зв’язку зі збільшенням кількості дітей із
хворобами ока [309; 317].
Для дитячих садків та дитячих будинків санаторного типу, які
організувались у системі Наркомпросу як інтернатні заклади оздоровчого та
учбово-виховного характеру, метою було забезпечення правильного фізичного
розвитку та попередження загострення хвороби у дітей. Оздоровча та виховна
робота вибудовується у відповідності до Уставу дитячого садка, програмнометодичних рекомендацій, затверджених вказівками РРФСР та інструктивнометодичними

вказівками,

розробленими

Наркомпросом,

Наркомздравом

РРФСР. Здійснювали процес виховання дітей у дитячих будинках старші
педагоги-вихователі, педагоги-вихователі, організатори гурткової роботи,
інспектори з праці [303].
Дитячі садки були державними закладами громадського радянського
виховання для дітей від 4 до 7 років, метою яких було забезпечення їх
всебічного розвитку та виховання; піклування про здоров’я дітей, правильний
фізичний розвиток, та загартування організму дитини [213].
У зазначені роки в країні функціонували учбово-базові дитячі ясла, дитячі
садки, метою яких було опрацювання кращих здобутків передового медичного
та педагогічного доробку та їх практичне впровадження для презентації
колективам дитячих закладів досвіду роботи з дітьми раннього та дошкільного
віку. Учбово-базові ясла відкривались за рахунок існуючих штатів в яслах, при
наявності 1000 місць до штату базових ясел вводилась посада педагогаметодиста (1943), що уможливлювало проведення відкритих заходів з метою
ознайомлення педагогічних колективів з науковими інноваціями у галузі
медицини та дошкільної педагогіки; об’єднувало їх функції в єдиний
навчально-виховний процес. Для дітей у санаторних групах забезпечували
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відповідні умови: посилене харчування, сон на повітрі, спеціальний режим та
лікування; відкривались ізолятори або тимчасові кімнати для хворих дітей. З
метою забезпечення якісним кадровим складом та підвищенням кваліфікації
педагогів готували методистів та інструкторів з виховання. Було видано
посібник «Воспитание детей в яслях» (1939) та посібник по виготовленню
іграшок-саморобок. Методичне керівництво роботою у всіх базових яслах
здійснювали обласний інститут ОМД, Педіатричний інститут або кафедра
педіатрії через міських або районних лікарів. Відділ науково-дослідних
інститутів

існував

при

Управлінні

лікпрофдопомоги

[45].

Внутрішнє

управління дитячих ясел здійснювали завідуюча, лікар, старша медична сестра;
патронатна сестра, педагоги, няні, бухгалтер виконували відповідні до посад
функції. Методичне керівництво виховною роботою в основному здійснюється
обласними методкабінетами, які забезпечували дитячі заклади матеріалами
Центральних педіатричних інститутів [45].
Характерним

для

розвитку

дитячих

ясел

є

існування

процесу

диференціації. У статтях журналів «Педіатрія», «Педіатрія, акушерство і
гінекологія» наголошується на важливості відокремлення дітей, які захворіли,
спочатку до ізоляторів; із збільшенням кількості дітей із однаковим
захворюванням, відкривались тимчасові групи. Поступово, у зв’язку із
переходом захворювання у стан хронічного, створювались для дітей раннього
віку групи, які функціонували впродовж трьох місяців, півроку, рік [279].
Метою відкриття таких груп, було відновлення та збереження здоров’я дітей,
подолання їх смертності у повоєнні роки.
Особливим для 1943 – 1949 рр. було внесення змін у мету виховання та
навчання, розвитку дітей дошкільного віку. З появою «Керівництва для
вихователів дитячого садка» (1945) було започатковано введення у навчальновиховний процес дитячих садків авторитарно-дисциплінарної моделі навчання
дітей, яка орієнтувала на розумову підготовку дітей до школи та було здійснено
повну уніфікацію всіх навчально-методичних і програмних матеріалів для всієї
системи освіти СРСР, зокрема й в дошкільній її ланці [14; 25; 86; 255].

75
Внутрішню організацію у контексті системного підходу, як один із
системоутворюючих

та

системозберігаючих

факторів,

розуміємо

як

організаційні засади функціонування дитячих ясел, до якої відносимо: 1)
контингент дітей із урахуванням їх віку, зокрема для ясел діти з 1 до 3–4 років;
для дитячих садків – діти з 3 до 7 років, для дитячих будинків діти 7 років і
менші; 2) комплектація дитячих ясел дитячих садків відбувається відповідно
показників здоров’я в дітей; 3) діти із захворюваннями мають перебувати у
спеціальних дитячих садках, тривалість перебування дітей у дитячих яслах та
дитячих садках 12, 24 години на добу та впродовж тижня за винятком вихідних
днів; 4) у дитячих будинках діти дошкільного віку перебувають впродовж року
із врахуванням канікул; 5) наповнюваність груп дітьми раннього віку до 15–20
дітей, у дитячих садках до 20–25 дітей; дитячих будинках 20–25 дітей; режим
роботи дитячих ясел укладався відповідно їх психофізіологічних особливостей
та тривалості перебування у закладі [45].
Внутрішнє управління дитячими будинками у 1943 – 1949 рр.
здійснювалось директором, старшим
виховний

процес

проходив

під

педагогом-вихователем,
керівництвом

навчально-

педагогів-вихователів,

організаторів гурткової роботи, інспекторів з праці [46]. Внутрішнє управління
дитячими будинками для дітей воїнів Червоної армії та партизан вітчизняної
війн, а також дітей сиріт, батьки яких загинули від рук німецьких окупантів
здійснювалось директором, у його підпорядкуванні були вихователі-педагоги,
діловод, лікар, медична сестра, санітарки, до кожного закладу – дитячого
будинку був прикріплений лікар з метою організації постійного медикосанітарного обслуговування [46].
Для забезпечення змістової складової дошкільного виховання у 1943
1949 рр. психологи і педагоги визначили теорії та концепції розвитку
особистості основою розвитку дошкільного й спеціального виховання дітей
раннього та дошкільного віку. Психологічна концепція Л. Виготського стала
підґрунтям для подальшого поглибленого дослідження особливостей розвитку
дітей з частковим дефектом [262].
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Для наукового забезпечення змісту дошкільного виховання у дошкільних
закладах в Москві у жовтні 1943 року було створено Академію педагогічних
наук РРФСР, яка об’єднала кілька науково-дослідних інститутів і велику
кількість науково-педагогічних кадрів, що сприяли розвитку наукового
забезпечення

дошкільного

виховання.

Інститути

АПН

працювали

над

проблемами теорії та історії педагогіки, розробляли методики викладання
окремих навчальних предметів, дошкільної педагогіки. Наприкінці 1943 року в
Харкові, а потім у Києві (1944) поновили роботу Український науководослідний інститут педагогіки (УНДІП), обласні інститути вдосконалення
вчителів [24, с. 325–326]. Важливу роль у розробленні теоретичних та
методичних проблем виховання відіграли науково-практичні конференції, які
були присвячені питанням теорії та практики дошкільного виховання, що
сприяло науковому обґрунтуванню змісту Керівництво для вихователя
дитячого садка та Статуту дитячого садка (1945) [224; 310].
Наукове дослідження Т. Степанової дає підстави стверджувати, що у 1943
– 1949 рр., зі створенням сектору дошкільного виховання під керівництвом
О. Усової при Академії педагогічних наук РРФСР та відновленням науковопедагогічної діяльності НДІП України з відділом дошкільного виховання, було
поновлено наукову діяльність, що сприяло забезпеченню змісту дошкільного
виховання у дитячих закладах різних типів, розробленню методик виховання та
навчання дітей на організованих заняттях [256].
Відновленню та розвитку системи закладів для дітей раннього віку
сприяли настанови наукової медичної спільноти. Так, у працях Н. Маковської,
П. Радченко, М. Семашко подано рекомендації щодо поновлення, відбудови та
функціонування дитячих ясел та дитячих будинків різних типів в УРСР, що
свідчить про підтримку рішень уряду УРСР щодо створення таких закладів, з
одного боку, та реальне професійне бачення медичною спільнотою проблеми
забезпечення дітям можливості перебування у дитячих закладах різних типів, з
іншого [126, с. 43–49; 218, с. 4–8; 241, с. 45].
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В

українському

науково-дослідному

інституті

Охматдиту

було

організовано відділ виховання дітей раннього віку з метою здійснення
оперативно-методичного керівництва практичною роботою в яслах і дитячих
будинках; розроблення конкретних питань виховної роботи з дітьми у формі
методичних вказівок, положень, інструкцій для вихователів дитячих закладів,
максимальної конкретизації завдань, змісту і форм роботи за всіма її розділами,
а також деталізація їх відповідно до різних вікових груп [28, с. 72].
Т. Бродською відведено значне місце «проробці» основних питань виховної
роботи

з

практичними

працівниками

ясел

та

дитячих

будинків,

з

інструкторами-педагогами, лікарями, вихователями, на організації базового
закладу – ясел для безпосереднього показу зразків роботи з дітьми, на збиранні
та рекомендуванні відділом виховання спеціальної літератури на допомогу
практикам, організації групових консультацій при дошкільному методкабінеті
при відділі фізіології та дієтики дитини інституту, що сприяло поглибленому
змістовому й методичному забезпеченню функціонування дитячих закладів для
дітей раннього віку. Зазначимо, що історіографічні джерела розкривають
вагомий внесок медичних працівників у створення наукового обґрунтування
спільної діяльності дітей раннього віку й дорослих у дитячих яслах
[28, с. 71–73; 95, с. 47–60, 61–71; 298; 308].
Починаючи з 1944 року, прийнято рішення НКомісаріатом СРСР про те,
що на базі педіатричних кафедр медичних інститутів та дитячих лікувальнопрофілактичних

закладів

відкрити

медичні

кабінети

в

кожному

республіканському або обласному центрі та містах республіканського
підпорядкування, які не мають педіатричних інститутів або інститутів ОМД, що
підтверджує масовість охоплення медичними ресурсами процесу збереження
здоров’я дітей раннього віку [298; 308]. Прикладом є звіт про роботу сектора
виховання Харківського інституту Охматдит, який був на той час (1946)
науково-методичним центром, що керував виховною роботою ясел м. Харкова
та Харківської області, та здійсненням розробки інструкцій та методичних і
дидактичних матеріалів з питань виховання дітей під керівництвом професора
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М. Щелованова [298]. Затребуваність у медичному персоналі для ясел
визначена відповідно типових штатів, у зв’язку з кількісним ростом дітей
раннього віку [306].
Дослідження В. Золотоверх доводить, що саме у 1944 – 1945 роках
почалось розроблення методик усунення слухових, зорових, мовленнєвих та
інших порушень, які виникли внаслідок поранень і контузій під час війни. За
післявоєнну п’ятирічку була створена теоретична концепція щодо розгортання
диференційованої системи спеціального навчання і виховання дітей із
психофізичними вадами [86, с. 74]. У післявоєнні роки було обґрунтовано
необхідність забезпечення спеціального дошкільного виховання дітей з вадами
психофізичного розвитку як однієї з ланок цілісної системи обов’язкового
загального навчання і виховання. Методологічною основою цієї системи стала
ідея про те, що подолання порушень психофізичного розвитку в ранньому віці
педагогічно найбільш доцільне, оскільки саме в цьому віці дефекти найбільш
успішно піддаються корекції й компенсації. Ця методологія здобула визнання
серед дефектологів України і була реалізована в нормативних документах
уряду та Міністерства освіти [86].
Відзначимо, що у праці «Керівництво для лікарів по обслуговуванню
дітей в яслах та будинках дитини» (1947) М. Ковригіна звертає увагу на
нервово-психічний

розвиток

дітей

раннього

віку

та

обґрунтовує

взаємозалежність особливостей розвитку дітей і виховання, формування у дітей
елементарних умінь та навичок у процесі гри та організованих занять, розваг,
що сприяє подальшому введенню психофізичних характеристик дітей різного
віку до програм виховання у дитячому садку і створює наукове підґрунтя для
організації та функціонування дошкільних закладів різних типів. Водночас
історіографічні

джерела

підтверджують

існування

єдиного

завданнях

суспільного дошкільного виховання в усіх дитячих закладах – всебічний
розвиток дітей у дусі комуністичної моралі (1947), що підтверджує залежність
розвитку ДЗ різних типів від суспільно-політичних чинників [95]. Вихід з друку
«Руководства для врачей по обслуживанию детей в яслях и домах ребенка»
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(1947) під редакцією М. Ковригіної, заклав психолого-педагогічні та медикопсихологічні засади створення дитячих ясел та дитячих будинків, забезпечив
виховний процес методиками спілкування та ігрової діяльності з дітьми
раннього віку.
Історіографічні

джерела

дозволили

схарактеризувати

програмно-

методичне забезпечення дитячих закладів, як от: «Керівництво для вихователя
дитячого садка» та «Статут дитячого садка» (1939); «Керівництво для
вихователів дитячого садка. Устав дитячого садка» (1945), «Програмнометодичні вказівки для вихователя дитячого садка», Статут дитячого садка
(1947) та літературні видання для дітей, методична література для педагогів, що
забезпечували змістом навчально-виховний процес у дитячих закладах
основних типів [223; 224; 213; 316].
Було встановлено наявність методичного забезпечення навчальновиховного процесу в дитячих закладах загального типу, зокрема літературних
видань для дітей, методичної літератури для педагогів, забезпечення
предметного середовища у закладах для дітей дошкільного віку, що присутні у
планах та звітній документації щодо друкованої продукції, в історіографічних
джерелах та джерелах ЦДАВОВ [311; 313; 314; 315; 316].
Здійснений аналіз історичних та історіографічних фактів дозволив
виокремити дитячі ясла, дитячі садки, дитячі будинки загального типу як
елементи, функціонування яких у силу їх однаковості викликало між ними
суперечності. З огляду на те, що функції дитячих ясел, дитячих садків, дитячих
будинків, є схожими і кожен із основних типів здійснює на перший погляд одні
й ті ж самі функції, проте за джерелом існування дитячі садки та дитячі
будинки, їх функціонування підпорядковано одному джерелу існування. Дитячі
ясла підпорядковані іншому джерелу існування (Міністерству охорони
здоров’я).

Водночас

відбувається

організаційна

перебудова

структури,

елементів у дитячих яслах як системі, що призвело не до укріплення цієї
системи, а навпаки – до її перетворення. Поступово зростає кількість дітей із
різними захворюваннями, що в свою чергу призводить до утворення нових груп

80
та дитячих ясел. Відповідно виокремлення та введення груп за захворюваннями
в дітей до дитячих ясел загального типу або іншого типу вносить зміни до мети
функціонування таких дитячих ясел, виокремлюючи по вагомості функцію
здоров’язбереження, та змінюючи їх внутрішню організацію. Між групами
загального типу та притаманними їм функціями та групами, наприклад для
дітей із туберкульозною інтоксикацією виникає суперечність, що має
відображення у їх функціональних особливостях. Також можемо вести мову
про існування просторового розміщення дитячих ясел, дитячих садків, дитячих
будинків, яке спричинене їх неперервним кількісним ростом, як систем, так і
елементів та їх функціональними особливостями. Виникненню нових типів
дитячих ясел, дитячих садків, дитячих будинків упродовж 1943 – 1949 рр.
характерний взаємозв’язок між елементами, які забезпечують їх внутрішню
організацію, тобто їх структуру. До таких елементів входять наприклад, на рівні
дитячих

ясел

медичні

сестри,

лікарі,

які

підпорядковують

процес

функціонування дитячих ясел збереженню життя та здоров’я дітей, на рівні
дитячих садків та дитячих будинків – елементи, такі як вихователі, які
забезпечують виховну, навчальну функції [46; 224]. Взаємозв’язок між
елементами відбувається за рахунок наявності дітей раннього віку, коли
медичні

працівники

поєднують

виховну,

розвивальну,

навчальну

та

здоров’язбережувальну функції разом, забезпечують режиму роботи, розклад
перебування дітей, дотримуючись контингенту дітей із урахуванням їхнього
віку; комплектації дитячих ясел, тривалості перебування дітей у дитячих яслах
та наповнюваності груп дітьми раннього віку. Такий взаємозв’язок між
елементами відбувається в дитячих садках та дитячих будинках, тільки
педагогічні працівники обирають на себе функції виховання, навчання,
розвитку за врахування взаємозв’язку із працівниками медичної галузі. Саме
кількісні накопичення елементів (дітей раннього віку і дітей дошкільного віку)
та, відповідно, прояв закономірності появи множини елементів (груп),
елементів (дитячих ясел, дитячих садків, дитячих будинків) дозволяє нам
констатувати, що впродовж 1943 – 1949 рр. відбувалось становлення системи
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дитячих ясел, системи дитячих садків, системи дитячих будинків як окремих
елементів за функціональними якостями.
Отже, ідеологічний вплив КП СРСР на суспільне життя українського
народу, а також наукові дослідження у суміжних галузях були причинами
подальшого розвитку дошкільних закладів різних типів; існування дітей
раннього та дошкільного віку з різними захворюваннями, зумовлювали та
сприяли розвитку типології дошкільних закладів у наступному історичному
етапі; економічні факти та явища 1943 – 1949 рр., як то залучення жінки-матері
до відновлення галузевого виробництва та сільського господарства, відбудова
країни після воєнних дій, сприяли подальшому перетворенню, диференціації,
інтеграції диференційних груп у 1950 – 1959 рр. [25; 86; 286].
Зазначимо, що в усіх типах дитячих ясел, дитячих садків, дитячих
будинків переважала функція здоров’язбереження, що знайшло відображення у
меті, специфіці та структурі (внутрішній організації), взаємодії із медичними
організаціями та установами. Проте санаторні дитячі ясла та дитячі садки
упродовж 1943 – 1949 рр. відокремились від дитячих ясел та дитячих садків
різних типів, за рахунок саме збереження здоров’язбережувальної функції як
провідної, що в кінцевому результаті хоч і призвело до диференціації, проте не
відбулось змін у назві типу. Зі зміною функціональної якості, тобто отримання
функції здоров'язбереження у вигляді відкриття в дитячих яслах, дитячих
садках загального типу груп для дітей із певним захворюванням, відбувалась
диференціація груп. Кількісні накопичення елементів, а саме дітей раннього та
дошкільного віку із однаковими захворюванням, сприяють відкриттю більшої
кількості груп для таких дітей. Саме такі кількісні накопичення призводять до
того, що елементи (дитячі ясла, дитячі садки, групи) за кількістю своєю стають
спроможними утворити дитячі ясла, дитячі садки саме однакового типу. У
такий спосіб саме відбувалася спочатку диференціація груп, а згодом і дитячих
ясел, дитячих садків та їх просторове розширення.
Здійснений аналіз історіографічних джерел дозволив констатувати
диференціацію в групах дитячих ясел, дитячих садків загального типу, яка
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поступово переходить у диференціацію самих дитячих ясел, дитячих садків.
Процес диференціації таким чином переходить у інтеграцію диференційних
елементів при наявній субординації, яка проходить під впливом законодавчих
документів з боку МО УРСР та МОЗ УРСР, співпраці з секторами виховання
інститутів, обласним інститутом ОМД, Педіатричними інститутами або
кафедрами педіатрії, міськими, районними лікарями.
Отже, передумовами розвитку системи дошкільних закладів різних типів
у 50-ті роки ХХ століття були соціально-економічні обставини як то
відновлення галузевого виробництва та сільського господарства, відбудова
країни у повоєнні роки, залучення жінки-матері до цього процесу у містах та
сільській

місцевості,

соціально-педагогічні

передумови

як

то

наукові

дослідження у галузі психології, педагогіки, спеціальної педагогіки та
медицини, які консолідували зусилля на збереження життя та здоров’я дітей
раннього та дошкільного віку; розвиток дитячих закладів зумовили соціальнополітичні чинники: ідеологічний вплив КП СРСР на суспільне життя
українського народу; створення та впровадження законодавчих документів з
боку МО УРСР та МОЗ УРСР; соціально-педагогічні чинники – програмнометодичне забезпечення дитячих закладів, як от: «Керівництво для вихователя
дитячого садка» та «Статут дитячого садка» (1939); «Керівництво для
вихователів дитячого садка. Устав дитячого садка» (1945), «Програмнометодичні вказівки для вихователя дитячого садка», Статут дитячого садка
(1947) та літературні видання для дітей, методична література для педагогів, що
забезпечували змістом навчально-виховний процес у дитячих закладах
основних типів; поновлення процесу забезпечення предметного середовища у
закладах для дітей дошкільного віку, який виявлено у планах і звітній
документації щодо друкованої продукції, в історіографічних джерелах та
джерелах ЦДАВОВ.
2.1.1. С о ц і а л ь н о – п е д а г о г і ч н і п е р е д у м о в и р о з в и т к у
системи дошкільних закладів різних типів за часів
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У к р а ї н с ь к о ї Р С Р . У 50-ті роки ХХ ст. посилилася ідеологізація
суспільного життя в Українській РСР. Проявами такої ідеологізації виступали
активні спроби реформування у галузі освіти (1959), русифікація, розширення
меж наукової діяльності в галузях психології, педагогіки, медицини [22, с. 526–
528]. Науково-технічна революція в СРСР та Українській РСР та економічні
реформи М. Хрущова спричинили залучення населення, зокрема жіночого, до
виробничих потужностей, що, відповідно, сприяло відкриттю дошкільних
закладів різних типів у містах та сільській місцевості. Як свідчать історичні
факти, вивільняли жіночий час для роботи на виробництві та у сільському
господарстві ясла, дитячі сезонні колгоспні ясла для дітей раннього і
дошкільного віку, з’єднані у спільний дошкільний заклад з окремими групами,
дитячі ясла та дошкільні заклади різних типів [90]. Також історичні факти
підтверджують існування комбінованих дитячих установ для дітей раннього
(ясельного) та дошкільного віку в 1950 році, що констатує початок процесу
інтеграції дитячих ясел і дитячих садків у ясла-садки (1959) та дитячих ясел та
дошкільних майданчиків у спільні дитячі заклади з окремими групами, який
розпочався у 1952 році саме у сільській місцевості – колгоспні дитячі ясла та
дитячі садки були першими серед впровадження інтеграції та диференціації
дошкільних закладів в Українській РСР, і це, зрештою, сприяло розвитку
інтеграції дитячих ясел та дитячих садків у єдиний дошкільний заклад – ясласадок у масштабах країни (1959). Такі процеси були спричинені залученням
жіночого населення до розвитку економіки та сільського господарства країни.
Результати дослідження М. Ярмаченка дають підстави констатувати факт
появи значного числа дітей із хворобами та дефектами слуху і зору (внаслідок
впливу війни та голодних повоєнних років), що, на нашу думку, зумовило
створення дошкільних закладів для дітей та сприяло диференціації груп, а
згодом диференціації дошкільних закладів, яка вносила зміни до їх типології
[286].
Починаючи

з

1950

року

з’явилася

низка

нормативно-правових

документів, що регулювали порядок виявлення та діагностування дітей з

84
порушеннями слуху і мали забезпечити умови для диференційованого навчання
дітей цієї категорії. О. Таранченко зазначає, що цей процес гальмувався
політикою центрального уряду, спрямованою на русифікацію та політехнізацію
спеціальної освіти, що впливало на розвиток спеціальних дошкільних закладів
та спеціальних груп для дітей з вадами розвитку, однак залишався вагомим
чинником розвитку дошкільних закладів таких типів [264]. Зазначимо, що
державні документи про освіту в СРСР та УРСР, як один із чинників,
спричинили зміни у нормативно-правовому забезпеченні процесу створення
дошкільних закладів різних типів. Дослідження Л. Березівської внутрішньо
системного реформування загальноосвітньої школи в УРСР (1930–1991)
конкретизує реформи, впроваджені урядом. Вивчення цього дослідження дало
нам змогу визначити вплив реформування загальноосвітньої школи на зміни,
які відбувались у законодавчому полі створення та організації дошкільних
закладів різних типів в УРСР. Так, реформа щодо зміцнення зв’язку школи з
життям 1954 – 1964 рр. як складова десталінізації суспільного життя та Закон
«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи
народної освіти в Українській РСР (1959) спричинили створення такого типу
дошкільного закладу як ясла-дитячий садок та вплинули на процес інтеграції
дошкільних закладів різних типів, обумовивши зміни у їх типології [9; 11].
Процес уніфікації змісту дошкільного виховання і створення програмнометодичних документів було продовжено у 1950 – 1959 рр. під керівництвом
МОН СРСР та МОН УРСР, що відображало пряму залежність всіх видів
діяльності дітей дошкільного віку від політики, ідеології КП СРСР.
Дитячі ясла на початку 50-років ХХ століття залишалися установою
охорони дитинства лікувально-профілактичного, оздоровчого та виховного
характеру для дітей від 2 місяців до 3 років. Історіографічні джерела
дозволяють констатувати, що 1950 – 1959рр. продовжували функціонувати
дитячі ясла із санаторними групами, дитячі ясла санаторного типу для дітей,
хворих на туберкульоз; відкривалися групи та окремі ясла для дітей з
дефектами слуху і мови, що говорить про вплив наслідків Великої Вітчизняної
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війни на здоров’я батьків та дітей і констатує появу нових захворювань, які
зумовили, на нашу думку, диференціації груп в основних типах дошкільних
закладів.
Водночас, у 1950 – 1959 рр. продовжували функціонувати дитячі садки
для дітей з туберкульозною інтоксикацією; садки загального типу із
санаторними групами; до дитячих садків загального типу входили групи
дитячих будинків.
Постанова ЦК ВКП(б) Ради Міністрів СРСР «Про заходи з розширення
дитячих дошкільних закладів і пологових будинків та покращанню їх роботі»,
прийнята в 1949 р., сприяла посиленню темпів будівництва нових дитячих
садків, поліпшення медичного обслуговування дітей в дитячих садках,
покращанню харчування дітей та виготовлення різних видів обладнання:
меблів, фізкультурного обладнання, іграшок, влаштування обов’язкових
ігрових майданчиків, організації загартування та виховання культурногігієнічних навичок у дітей. У постанові також зазначалось, що надалі все
будівництво дитячих закладів необхідно проводити за типовими проектами
об’єднаних дошкільних установ (ясла-садок) та доручити АПН РРФСР разом з
АМН СРСР розробити єдину програму виховання дітей переддошкільного і
дошкільного віку. Цією постановою в науковий і педагогічний обіг було
введено нові поняття, як от: «дошкільний заклад», «дошкільна установа»,
«ясла-дитячий садок», «переддошкільний вік» [256; 370].
Дитячі садки були закладами, які реалізували завдання всебічного
розвитку дітей дошкільного віку (від 3 до 7 років), виховання їх здоровими та
бадьорими, життєрадісними, в дусі комуністичної моралі; розширювали
кругозір дітей, давали їм доступні за віком знання, вміння, розвивали мислення
і мови, готували їх до навчання у школі [212; 373]. Дитячі дошкільні будинки та
дитячі будинки змішаного (мішаного або для дітей різного віку) типу системи
Міністерства освіти, були державними виховними закладами, які здійснювали
комуністичне виховання, готували всебічно розвинених, дисциплінованих,
безмежно

відданих

соціалістичній

батьківщині

майбутніх

будівничих
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комуністичного суспільства [47; 374]. Наприкінці 1950-х років відбувається
процес перетворення дитячих будинків різних типів, крім спеціальних дитячих
будинків (1943), про що повідомляють історичні факти, у яких виховуються
діти шести років і менші [324]. Такий процес був спричинений рішенням МОН
СРСР та МОН УРСР і кількісним зменшенням контингенту дітей, які
потребували виховання у дитячих будинках загального типу. Поступове
зменшення кількості дитячих будинків, у яких перебували діти 6 років і менші,
в свою чергу, зумовило відокремлення дітей, які перебували у родинних
стосунках, та їх переведення у дошкільні дитячі будинки Української РСР
(1959). Рішення про інтеграцію дитячих будинків до шкіл-інтернатів було
прийнято у 1958 році [321]. Відомості про контингенти дитячих будинків УРСР
та зведені дані річних звітів дитячих будинків УРСР дають змогу простежити
процес реорганізації дошкільних дитячих будинків у школи-інтернати за
віковою ознакою вихованців та підтверджують наявність інтеграційних
процесів у розвитку дитячих будинків різних типів [322; 323; 377].
Кількість дитячих ясел у порівнянні із 1949 роком на 1959 рік зросла на
1498 одиниць, дитячих садків на 3168 одиниць; дитячих будинків у яких
перебували діти шести років і менші зменшилась на 715 одиниць (див. додаток.
А.1).
Аналіз історичних фактів дає підстави констатувати, що починаючи з
1950 року до типів закладів для дітей раннього та дошкільного віку
попереднього етапу їх розвитку (1943 – 1949 рр.) додались, отримавши
законодавче забезпечення, стаціонарні дитячі ясла та дитячі садки, дитячі
будинки (1950); дошкільні заклади для дітей з розладами слуху (з окремими
групами для глухонімих, оглухлих і туговухих дітей), для дітей з розладами
зору (з окремими групами для сліпих і для слабозорих) (1950); для дітей
раннього віку – групи у яслах та окремі ясла для дітей з дефектами слуху та
мови (1952), дитячі будинки санаторного типу для дітей з туберкульозною
інтоксикацією (1953), що сприяло розвитку дошкільних закладів основних
типів та диференціації дітей в групи за захворюваннями, про що зазначено в
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архівних документах [318; 320; 376]. Рішення 1952 року про організацію груп у
яслах та окремих ясел для дітей раннього віку з дефектами слуху та мови
сприяло продовженню диференціації груп у дитячих яслах та диференціації
закладів для дітей раннього віку на різні типи.
Створенню такого типу дошкільного закладу як ясла-дитячий садок
сприяла постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР з питань народної освіти
(1956), у якій зазначалося, що в разі необхідності міністерства та відомства
можуть об’єднувати або реорганізовувати за згодою з виконкомами місцевих
рад депутатів трудящих та профспілковими органами дитячі ясла і садки у
єдині заклади для дітей дошкільного віку [369]. Законом «Об укреплении связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в
СССР» (1958), постановою «О мероприятиях, связанных с исполнением закона
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы
народного образования в СССР» (1959) ясла – дитячий садок проголошено
одним з нових типів дошкільних закладів, а його існування законодавчо
закріплено Положенням про об’єднану дошкільну дитячу установу (ясла-садок)
(1960) [368]. Цей документ затвердив можливість відкриття у разі потреби
таких типів ясел-садків: для дітей з фізичними вадами (глухонімих, сліпих та
інших; діти з ураженням центральної нервової системи до дошкільних закладів
загального типу не приймаються), ясел-садків санаторного типу для дітей з
туберкульозною інтоксикацією, що дає підстави говорити про об’єднання
основних типів дитячих ясел і дитячих садків на інший основний тип – «ясласадок» [378]. Така інтеграція елементів вказує на диференціацію закладів за
захворюваннями у дітей.
Упродовж 1950 – 1959 років відбуваються зміни у організаційних засадах
функціонування закладів (внутрішній організації) для дітей раннього та
дошкільного віку зокрема, контингент дітей у дитячих яслах з урахуванням їх
віку становив від 1 місяця до 3-х років, у дитячих садках від 3-х років до 7
років, у дитячих будинках діти шести років і менші; комплектація та
наповнюваність груп у дитячих яслах становила 20 дітей, у молодшій, середній,
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старшій групі дитячих садків по 20–25 дітей. у дитячих будинках по 20–25
дітей у групі; тривалість перебування дітей становила 12–14; 24 години на добу
у дитячих яслах, 9; 10; 12; 24 години на добу при 6-ти днях роботи закладів, у
дитячих будинках впродовж року. Режим дня у закладах для дітей раннього та
дошкільного віку складався відповідно їх вікових особливостей та специфіки
захворювань. Такі зміни визначено законодавчими документами Міністерства
освіти УРСР та Міністерства охорони здоров’я УРСР (у Законах, Постановах,
положеннях і Санітарних правилах, окремих листах та вказівках) та розкрито в
історіографічних джерелах [51; 172; 175; 177; 192; 195; 201; 234; 254; 325].
Характерним для 50-х років ХХ століття були зміни у меті виховання,
навчання, розвитку дітей. Педагоги під час здійснення навчально-виховного
процесу в дошкільних закладах різних типів керувалися принципами
спрямувальної ролі виховання та вихователя, комуністичної ідейності,
принципом виховання у колективі, для колективу, через колектив; принципами
активності, систематичності, повторності виховного впливу, індивідуальним
підходом до дітей, з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, що
використовувались з метою найбільшого наближення до колективу, збагачення
колективу всім тим, чим володіє кожна дитина [167; 251]. Виховання дітей
дошкільного

віку

на

цьому

етапі

являло

собою

цілеспрямований,

систематичний вплив на дітей з метою прищеплення їм базових рис
комуністичної моралі та поведінки, засвоєння їх дітьми. Навчання полягало у
передачі дітям елементарних знань, прищепленні первинних навичок та вмінь,
формуванні

розумових

здібностей,

розвитку

допитливості.

Основними

складовими всебічного розвитку дітей були політехнічне навчання, фізичне та
розумове, моральне й естетичне виховання [47; 250].
На початок 50-х років ХХ ст. зміст навчання та виховання у дошкільних
закладах загального типу та дитячих будинках відображали «Програмнометодичні вказівки для вихователя дитячого садка» (1947) [213]. У 1949 –
1952 рр. було розроблено методики навчання рідної мови, малювання,
ліплення, конструювання, лічби [272]. У дитячих садках було введено навчання
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на заняттях. У зв’язку з цим «Методичні вказівки для вихователів дитячих
садків» 1947 р. були доопрацьовані та в 1955 році перевидані Міністерством
освіти УРСР [365]. Змістове наповнення обов’язкових занять та занять «за
вибором дітей» визначалося «Керівництвом для вихователів дитячого садка»
(1955), яке відображало ідеологічні позиції уряду СРСР і, відповідно,
Української РСР, що підтверджує вплив на виховання особистості дитини
соціально-політичних чинників [225].
Конкретизації змісту навчання та виховання сприяли розробки з теорії й
методики дошкільного виховання. Як зазначила І. Улюкаєва, науковці відділу
дошкільного виховання УНДІП здійснювали дослідження в таких напрямах:
активізація пізнавальної діяльності дитини, мовленнєвий розвиток, системний
підхід до навчання (З. Лебедєва, К. Назаренко, Є. Сухенко, К. Савельєва та ін.),
що повинно було допомогти вихователям правильно організовувати і
здійснювати навчально-виховну роботу з дітьми різних вікових груп та
відповідати вимогам комуністичної моралі держави [273].
Аналіз історіографічних джерел засвідчує існування

у загальній

психології (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв) теорії відображення буття через
конкретну діяльність, положення про єдність психіки і діяльності, їх
детермінованість, що спонукало фахівців з педагогічної психології до
виокремлення дидактики як особливої галузі науково-педагогічного знання.
Ідеї інтелектуального розвитку, розвитку свідомості стають основними в
дидактиці, відмежовуючись від інших аспектів особистісного розвитку, та
переадресовуються виховному процесу [261]. О. Сухомлинська зазначає, що
психологи Л. Занков, Д. Ельконін, П. Гальперін, Г. Костюк – учні та
послідовники Л. Виготського – проводили масштабні експерименти в галузі
дошкільного виховання, «спрямовані на поетапне формування мисленнєвої
діяльності», наближаючись до того, що нині відомо як розвивальне навчання
[260; 261]. ХІХ з’їзд КПРС (1952) прийняв рішення про політехнізацію освіти,
що привело до поступової зміни парадигми школи: від навчання до
утвердження концепції радянського варіанта трудової школи, що в кінцевому
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результаті формувало «homo faber» соціалістичного суспільства. Дослідниця
вказує на суперечливість у розвитку освіти: з одного боку, навчання
спрямоване на розвиток самостійності й активності мислення дитини, з іншого
– спостерігається підхід до дитини як до частини соціалістичного виробництва;
розвиток не людини для людини, а людини – члена трудового і виробничого
колективу, що було головним чинником розвитку особистості [260; 261].
Проблема спадковості, середовища і виховання у їх єдності є однією з
проблем

педагогіки

початку

50-х

років

ХХ ст.

Питання

спадковості

розглядається з марксистсько-ленінських позицій: людина є продуктом
суспільних відносин, її розвиток не може розглядатися поза законами
історичного суспільного розвитку [251, c. 7]. Радянська педагогіка спирається
на діалектичний та історичний матеріалізм, який розкриває рушійні суспільні
сили, їх боротьбу та розвиток суспільних і педагогічних ідей. Біологічні науки
визначають закономірності розвитку та визрівання і складають природнонаукову основу педагогіки. Питання виховання розв’язуються на основі
висновків загальної та дитячої психології. Дошкільні заклади у системі
комуністичного виховання функціонують на основі марксистсько-ленінської
науки про виховання з урахуванням фізіологічних особливостей дітей
[251, c. 23].
У 1950 – 1960-ті роки особливого значення в розвитку теорії дошкільного
виховання набула наукова діяльність групи вчених під керівництвом О. Усової
з розроблення проблеми навчання дітей дошкільного віку, що сприяло зміні
структури навчально-виховної роботи в дитячому закладі та знайшло
відображення у Програмно-методичних вказівках для вихователів дитячих
садків (1955) [278, с. 406].
Методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільних навчальних
закладах різних типів у досліджуваний період представлено науковометодичними посібниками для педагогів та літературними джерелами для дітей
і педагогів.
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У 1950 році було прийнято рішення про публікацію спеціальних брошур:
«Збірник з досвіду роботи дитячих будинків УРСР», «Керівні матеріали на
допомогу працівникам дитячих будинків» з метою забезпечення дитячих
будинків програмами з трудового навчання та виховання дітей, однак змістове
наповнення згаданих документів було спрямовано на забезпечення процесу
виховання та навчання дітей шкільного віку [370].
Одним
методичного

з

важливих

забезпечення

джерел

оприлюднення

навчально-виховного

та

процесу

розповсюдження
в

дошкільних

закладах на початку 50-х років ХХ століття був журнал «Дошкільне
виховання». Історичні джерела повідомляють про поновлення друку журналу
«Дошкільне виховання» з 1951 року. Редакційна колегія у складі: Г. Сушан,
Н. Переверзєва, Г. Костюка, Є. Сухенко, Ц. Альберт, Н. Красіна сприяла тому,
що

поновлений

журнал

відображав

новини

програмно-методичного

забезпечення навчання та виховання дітей у дошкільних закладах загального
типу, розкривав шляхи впровадження кращого педагогічного досвіду [371].
У 1954 році побачила світ низка видань, зокрема для вихователів
колгоспних дитячих садків: «Конструювання в дитячому колгоспному садку»,
«Пісні та ігри в колгоспному дитячому садку»; для працівників стаціонарних
дитячих садків було видано методичний лист про організацію сну дітей на
повітрі, для батьків – брошуру «Виховання дитини-дошкільника в сім’ї»;
вийшли друком також вказівки для вихователів старшої та середньої груп
дитячого садка і збірник з досвіду роботи з навчання рідної мови та
ознайомлення дітей з довкіллям, що сприяли методичному забезпеченню
навчально-виховного процесу в дошкільних закладах, зокрема сільської
місцевості.
Публікації журналу «Педіатрія, акушерство і гінекологія» розкрили
шляхи вдосконалення змісту роботи з дітьми раннього віку, який було
узагальнено та презентовано у «Методичних вказівках по обслуговуванню
дітей, що вступили в ясла» (1951) Міністерства охорони здоров’я СРСР, та
питання обслуговування дітей, які вперше вступають в ясла, що стало
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важливим кроком у змістовому й методичному забезпеченні виховного процесу
в закладах різних типів для дітей раннього віку [75; 153].
Важливими для дослідження є наукові розвідки в галузі спеціальної та
корекційної педагогіки. Історіографічні джерела свідчать, що у 1950 – 1960-ті
роки здійснено диференціацію навчання дітей із порушеннями слуху, що
сприяло організації дошкільних закладів різних типів. Водночас зміст
дошкільного виховання для дітей з хворобами вуха залишався у межах чинних
«керівництв» для вихователів дитячих садків [264]. В. Бондар та Л. Одиниченко
наголошують, що у зазначений період науково-дослідницька робота у
спеціальній педагогіці тісно перепліталася з методичною і була спрямована на
підготовку спеціальної літератури для педагогів [25].
У

даний

історичний

час

у

дошкільних

закладах

різних

типів

здоров’язбереження дітей раннього та дошкільного віку реалізувалося через
організацію лікувально-профілактичної допомоги дітям, яка входила до змісту
організаційних засад функціонування закладів для дітей раннього та
дошкільного віку і здійснювалась під керівництвом медичного персоналу ДЗ.
До лікувально-профілактичної допомоги входили заходи щодо режиму дня,
харчування дітей, догляду за дітьми, утримання приміщень, обладнання,
зокрема й предметного середовища, загартування та розвитку рухів дітей [233].
Зазначимо, що спеціальні заходи із загартування дітей здійснювались в усіх
основних типах дошкільних закладів, що сприяло збереженню здоров’я
вихованців, водночас не вимагаючи спеціального техніко-технологічного
забезпечення даного процесу. Здійснення здоров’язбереження у дошкільних
закладах для дітей з дефектами, зокрема із порушенням зору, залишалося на
рівні вищезгаданої лікувально-профілактичної допомоги, проте наприкінці 50-х
років ХХ століття технічне забезпечення дошкільних закладів для дітей із
захворюваннями зору увійшло до функціональних обов’язків ДЗ і стало
здійснюватись із залученням медичних працівників.
Крім того, історіографічні факти дають підстави вести мову про процес
просторового розширення дитячих закладів із групами для дітей залежно від
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специфіки захворювань у дошкільні заклади для дітей із розладами слуху з
окремими групами для глухонімих, оглухлих та туговухих дітей, що
підтверджує диференціацію закладів за захворюванням у дітей дошкільного
віку, якій сприяли дослідження науковців у галузі психології, спеціальної та
корекційної педагогіки [336].
Управління дошкільними закладами здійснювали у дитячих яслах
завідуючі, лікарі-педіатри, які були підпорядковані тільки органам охорони
здоров’я СРСР та УРСР; у дитячих садках (завідуючі, які призначалися
відділами народної освіти, лікар-педіатр та медичні сестри, звітувалися перед
органами народної освіти та охорони здоров’я). Керівництво виховною
роботою дитячих садків здійснювало Міністерство освіти УРСР і його місцеві
органи, медичне обслуговування забезпечується Міністерством охорони
здоров’я та його органами на місцях. У дитячих будинках (директор-педагог,
діяльність якого підпорядкована відділу народної освіти і виконкому обласної
ради депутатів трудящих, лікар, якого призначає обласний відділ охорони
здоров'я, керівництво навчально-виховною роботою здійснює заступник
директора по навчально-виховній роботі, звітування про діяльність дитячого
будинку проходить перед обласним відділом народної освіти (загальне
керівництво). При дитячих будинках створюються піклувальні ради, які є
органами громадськості, представниками якої є районні та міські Ради
депутатів трудящих, відділу народної освіти, інших організацій та органів
охорони здоров’я, діяльність яких було підпорядковано виконавчим комітетам
районної або міської ради депутатів трудящих [47; 225].
Функціонування закладів для дітей раннього та дошкільного віку
забезпечувалось програмно-методичними матеріалами. Змістова складова
«Програмно-методичних вказівок для вихователя дитячого садка» (1955)
розкривала питання забезпечення предметного середовища в основних типах
дошкільних закладів, зокрема дитячих садках та дитячих будинках, і вказує на
розподіл дитячих садків на заклади з українською і російською мовою, в яких
було рекомендовано читати зразки народної творчості та твори класиків і
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радянських письменників. Зазначимо, що список творів для читання дітям у
дитячих садках залишався незмінним і всі вони були перекладені українською
мовою.
Якісні позитивні зрушення відбулися у наповненні предметного
середовища дітей іграшками та будівельними матеріалами, дидактичними
іграшками та приладдям (розбірні іграшки, приладдя для лічби, настільнодруковані ігри, лічильні ігри); додалися діафільми, діапозитиви; матеріали та
обладнання для малювання, ліплення, аплікації, конструювання; обладнання
для рухливих ігор та гімнастики; приладдя для музичного виховання, що
зумовлено розвитком досліджень у галузі психології та педагогіки, медицини і
впровадженням їх результатів у зміст дошкільного виховання [212; 375].
Водночас,

історичні

джерела

дають

підстави

говорити

про

часткове

забезпечення предметного середовища дошкільних закладів різних типів, що
спричинено відсутністю державної фінансової підтримки дошкільних закладів
у сільській місцевості [367].
Історіографічні

факти

підтверджують

розв’язання

питання

щодо

забезпечення дошкільних закладів дитячими іграшками Центральним науковометодичним кабінетом дошкільного виховання [368]. Важливою для розвитку
забезпечення предметного середовища дошкільних закладів була Постанова
«Об увеличении производства, расширении ассортимента и улучшении
качества детских игрушек» (1959). Цей документ спрямовував зусилля
співробітників

Науково-дослідного

інституту

іграшки

Роспромради

на

створення нових іграшок, які розвивали б допитливість та трудові навички
дітей, а також на надання виробникам допомоги в освоєнні виробництва
іграшок за новими зразками та розроблення видавництвом «Дитячий світ»
Міністерства культури РРФСР оригіналів настільно-друкованих ігор, альбомівсаморобок, книжок-іграшок, альбомів-розфарбовок, книжок-ширм, що свідчить
про залежність предметного середовища у дошкільних закладах різних типів
від рішень уряду СРСР та Української РСР та безпосередній вплив їх
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змістового наповнення, який координувала влада, на розвиток особистості дітей
раннього та дошкільного віку [368].
На виконання рішень ХVІ з’їзду КП (б) України, в яких були визначені
основні питання подальшої роботи з удосконалення дошкільного виховання в
Україні: поширення мережі дитячих закладів на районні центри, зміцнення
матеріальної бази, організації з 1950 року Центрального методичного кабінету
дошкільного виховання або відділу дошкільного виховання при Центральному
інституті удосконалення кваліфікації вчителів, було створено методичні
кабінети, специфіка роботи яких передбачала перевірку організації дошкільних
закладів, безпосередню участь працівників методичних кабінетів у забезпеченні
предметного

середовища

[314].

Методичні

кабінети

проводили

курси

підвищення кваліфікації дошкільних працівників, семінари з методики
навчання дітей рідної мови, фізичного виховання, методичні об’єднання та
вивчали і поширювали передовий педагогічний досвід на науково-практичних
конференціях та педагогічних читаннях [361; 362; 363].
Серед пропозицій відділу дошкільного виховання було прохання про
організацію при відділах дошкільного виховання Міністерства освіти УРСР
групи методистів для здійснення систематичного керівництва роботою
методичних кабінетів з дошкільного виховання при обласних і міських
інститутах удосконалення вчителів [364]. Задля забезпечення ефективної
роботи методичної служби на місцях було вирішено: встановити певну систему
в методичному керівництві дошкільними установами області; розробити
«Положення про роботу методичних об’єднань»; доручити відділу дошкільної
педагогіки Науково-дослідного інституту педагогіки та Республіканському
науково-методичному кабінету дошкільного виховання до 1 січня 1958 року
розробити методичні вказівки щодо роботи за програмами дитячого садка і
підготувати ці програми до перевидання у 1960 році [365]. Упродовж
1954 – 1957 років виносились пропозиції щодо поновлення діяльності
Центрального методичного кабінету дитячих будинків Міністерства освіти
УРСР [366]. Зазначимо, що вищезгадані шляхи удосконалення роботи
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методичної

служби

на

місцях

сприяли

ефективному

функціонуванню

дошкільних закладів різних типів та забезпеченню у них предметного
середовища щодо здійснення навчання та виховання дітей дошкільного віку.
Водночас актуалізація питання про поширення передового педагогічного
досвіду відкрила шлях плідній співпраці педагогів-практиків дошкільних
закладів різних типів і представників наукової спільноти. Це дозволило
науковцям долучитися до проблем організації та функціонування ДЗ різних
типів, розгортати розробку та апробацію нових методів та прийомів з
навчально-виховної роботи з дітьми у базових дошкільних закладах різних
типів, науково обґрунтувати результати досліджень та ввести їх до практики
функціонування дошкільних закладів різних типів, що сприяло змінам у
типології дошкільних закладів [24; 25; 84; 86; 286; 287]. Зокрема, В. Золотоверх
зазначає, що на початку 50-х років ХХ ст. дослідження, пов’язані з
розробленням системи дошкільних закладів для дітей з вадами слуху та
удосконаленням їх структури, були спрямовані на об’єднання різних типів
дошкільних закладів для цієї категорії дітей в єдину систему, котра
забезпечувала б наступність у їх навчанні [86].
Продовжують

працювати

науково-дослідні

інститути

охорони

материнства і дитинства як науково-методичні центри по вивченню та розробці
актуальних проблем в галузі науково-дослідної роботи. Зокрема по організації
методичних бюро до яких систематично надавались методичні матеріали,
програми семінарів, доповіді, інструктивні та супровідні матеріали [220; 312;
319; 327]. Рішенням розширеного пленуму Ради лікувально-профілактичної
допомоги дітям Міністерства охорони здоров’я УРСР (1955) порушено питання
про ліквідацію скупченості дитячих ясел, утворення нових приміщень та
добудови стаціонарних приміщень до існуючих; організацію ізоляторів,
відкриття карантинних груп, цілодобове перебування дітей в дитячих яслах,
організація методичних бюро при райздороввідділах; переведення сезонних
ясел у постійні; відкриття ясельних рад; доручення інститутам

охорони

материнства та дитинства розробку та видавництво методичних вказівок з
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питань ясельного обслуговування, розробка та вивчення найбільш ефективних
методів і форм роботи в яслах Інститутами охорони материнства і дитинства та
педіатричними кафедрами; поліпшити освіту педагогічних кадрів, зокрема для
керівників (завідувачів) дитячими яслами мати медичну освіту, для сестервиховательок відкрити однорічні курси; введення музичних інструкторів у ясла
з 45 дітьми і більше [328]. Також упродовж 50-х років ХХ століття працювали
методкабінети обласних лікарень за участі кафедр педіатрії і медичних
інститутів над питаннями усунення недоліків та надання пропозицій щодо
покращення

функціонування дитячих ясел [329; 330]. З травня 1956 року

Міністерство охорони здоров’я, будь-які матеріали (Накази, Розпорядження) до
архіву не надавало, перший відділ також не надавав, тому відомості про їх
діяльність відсутні. До 1956 року відділ науково-дослідних інститутів був
закріплений за Управлінням лікпрофдопомоги, а з 1957 року передано його до
вченої медичної Ради [331].
Наукова діяльність у галузях психології, педагогіки, медицини та
дошкільної педагогіки зумовила створення програмно-методичних документів,
однак, під значним впливом та керівництвом МОН СРСР та МОН УРСР, що
сприяло

уніфікації

змісту

дошкільного

виховання,

який

окреслював

забезпечення навчально-виховного процесу у вигляді предметного середовища.
Доцільно наголосити на значенні наукових досліджень у галузях психології,
спеціальної

та

корекційної

педагогіки,

медицини,

які

підтверджено

історіографічними джерелами і які визначаємо як одну з причин розвитку
дошкільних закладів різних типів у 1950 – 1959 рр. [24; 25; 84; 86; 286; 287].
Отже, в історичному часі 1950 – 1959 рр. переважає виникнення та
існування закладів для дітей раннього та дошкільного віку як елементів. Не
дивлячись на той факт, що впродовж означених років ці заклади забезпечували
науковими розробками та програмно-методичними матеріалами, між ними
виникали протиріччя, в основі яких лежали кількісні накопичення елементів,
причинені зростанням кількості захворювань у дітей, що призвело до утворення
груп, а з часом і закладів, в наслідок чого дошкільні заклади, за сприяння
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урядових законодавчих документів, продовжували диференціацію, розпочату
на попередньому етапі. Санаторні заклади, на які був безпосередній вплив
органів охорони здоров’я, відокремилися

у просторі та зберігали переваги

здоров’язбережувальної функції. На інші дошкільні заклади продовжували
впливати органи освіти та органи охорони здоров’я, які постійно вносили зміни
до їх функціонування, в наслідок чого дитячі ясла та дитячі садки
продовжували диференціацію, а у 1959 році повністю ввійшли у процес
інтеграції диференційних закладів. Важливо відмітити роль місцевого та
відомчого управління дошкільних закладів різних типів, яка відкрито декларує
процес субординації у контексті системного підходу. Зазначимо, що дошкільні
заклади основних типів у даному історичному часі були однаковими за
джерелом існування, тобто дитячі ясла за рахунок взаємодії з органами охорони
здоров’я, дитячі садки та дитячі будинки – з органами освіти; дитячі садки та
дитячі будинки санаторного та інших типів, які пройшли процес диференціації
(за захворюваннями у дітей) були однаковими за двома вище вказаними
джерелами існування. Отже, із зміною функцій у дошкільних закладах різних
типів, посилюється їх боротьба за джерело існування та просторове
розширення, внаслідок кількісного зростання елементів та функціональних
суперечностей.
Причинами подальшого розвитку дошкільних закладів різних типів у
1960 – 1972 рр. вважаємо ідеологізацію КПРС та КПУ, спрямовану на
український народ; реформування освіти в СРСР та УРСР; русифікацію та
політехнізацію спеціальної освіти в СРСР та УРСР; економічні реформи,
дослідження у наукових галузях, зокрема психології, педагогіці, спеціальній та
корекційній

педагогіці,

дошкільній

педагогіці,

медицині.

Чинниками

подальшого розвитку дошкільних закладів різних типів вважаємо законодавче,
програмно-методичне забезпечення розвитку та функціонування дошкільних
закладів різних типів; існування та диференціацію фізичних і розумових
дефектів у дітей раннього та дошкільного віку [22, с. 531-537; 151, с. 660–661;
203; 204; 205].
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Крім вище перелічених соціально-політичних чинників та соціальноекономічних передумов дотичними до нашого дослідження є такі факти, як
демографічна ситуація, зокрема приріст населення; міграційні процеси,
основний напрямок

яких – переселення людей із сіл у міста; наростання

катастрофічних змін у сфері екології, спричинених деформованою структурою
розміщення продуктивних сил.
Поява нових захворювань, зокрема розумових та фізичних відхилень у
розвитку дітей раннього й дошкільного віку, зумовила необхідність створення
дошкільних закладів різних типів, проте історичні джерела розкривають факти
відсутності спеціальних установ для дітей ясельного та дошкільного віку з
фізичними вадами, а також для розумово відсталих дітей у сільській місцевості,
внаслідок чого більшість дітей залишалися у сім’ях без належного догляду і
виховання, що відображає реальний стан розвитку та функціонування таких
закладів, з одного боку, та рівень задоволення потреб дітей з дефектами, з
іншого [325].
Процес інтеграції дитячих будинків у дошкільні дитячі будинки та
школи-інтернати сприяв невиправданому руйнуванню роками створюваних
дитячих

колективів

та

передачі

приміщень дитячих

будинків іншим

відомствам. При цьому ніхто не турбувався про поліпшення умов перебування
дітей-сиріт, що, у свою чергу, не сприяло покращенню розвитку та
функціонування дошкільних закладів таких типів, проте внесло зміни до їх
типології [360].
У 1960 році було розроблено й прийнято «Положення про колгоспний
дитячий садок», у якому зазначалось, що дитячий садок у колгоспі
організується «з метою суспільного виховання дітей дошкільного віку (від 3 до
7 років)». Масове будівництво дошкільних закладів у містах і сільській
місцевості, розробка для об’єднаних дитячих установ «ясла-дитячий садок»,
куди приймали дітей від 2-х місяців, програмно-методичних документів щодо
їх організації спрямовувала діяльність педагогів на «всебічний розвиток дітей і
підготовку їх до школи». Черкаська область на початку 60-х років виступила
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ініціатором створення на селі ясел-садків, де 164 були постійно дієвими, решта
– сезонними. У квітні 1963 року була опублікована Постанова «Про
розгортання сітки дитячих дошкільних закладів у колгоспах і радгоспах
республіки», в якій були визначені конкретні заходи з подальшого розвитку
суспільного

дошкільного

виховання

на

селі.

Йому

була

притаманна

авторитарно-дисциплінарна модель навчання, на засадах якої будувалась
наступність у роботі дитячих садків і початкової школи [256].
Розвитку дошкільних закладів для дітей раннього та дошкільного віку в
сільській місцевості сприяло Положення про дитячі дошкільні заклади у
колгоспах Української РСР (1963), яке визначило організаційні засади їх
функціонування та забезпечило право дітей на отримання дошкільного
виховання незалежно від місця проживання [355].
Подальшому розвитку дошкільних закладів для дітей із психофізичними
вадами (аномальних дітей) сприяло Положення про спеціальні дошкільні
заклади для косооких дітей, які визнавалися лікувально-виховними закладами і
мали організовуватись як самостійні заклади інтернатного типу, а в 1972 році
введення в дію номенклатури дошкільних закладів для аномальних дітей
системи Міністерства освіти СРСР: дошкільних закладів та груп для дітей з
порушеннями слуху; з порушеннями мови (за збереження слуху); з
порушеннями зору; для дітей з порушенням інтелекту; опорно-рухового
апарату [152; 340]. У типових положеннях про дошкільні заклади та групи для
дітей з порушенням мови, зору, для розумово відсталих (для дітей з
порушенням інтелекту визначено основні типи дошкільних закладів: дитячі
ясла, дитячі садки, дитячі будинки; дошкільні групи при дошкільних закладах
загального типу, при школах-інтернатах різних типів – та диференційовано їх
за

конкретними

дефектами

[267;

268].

Практику

впровадження

цієї

номенклатури підтверджено історичними фактами [381].
Зазначимо, що в той час дитячі ясла, дитячі садки, дитячі будинки, ясласадки функціонували як заклади загального типу; дитячі садки з групами для
глухонімих та туговухих дітей було частково перетворено у спеціальні
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дошкільні заклади за вказаними захворюваннями у дітей; було виокремлено
також

санаторні

дошкільні

заклади

для

дітей

із

ранніми

проявами

туберкульозної інтоксикації та групи при дитячих садках та при яслах-садках
загального типу; спеціальні дошкільні заклади для косооких дітей або
відділення при школах-інтернатах для глухих і туговухих дітей, що
продовжило процес диференціації за групами захворювань у дітей.
На цьому етапі, як свідчать історичні факти, з’являються дошкільні групи
для аномальних дітей (1972) як провісники закладів для дітей з особливими
потребами; ясла-садки: загального типу, для дітей із фізичними вадами
(глухонімих, сліпих, з ураженнями центральної нервової системи та інших),
дошкільні заклади санаторного типу для дітей із туберкульозною інтоксикацією
продовжили процес диференціації дитячих ясел та дитячих садків шляхом
перетворення та організації вказаних закладів для дітей із вадами [382].
Історіографічні джерела вказують на відкриття та функціонування
дошкільних дитячих будинків для глухонімих та туговухих дітей, санаторних,
груп дитячих будинків при дитячих садках; дитячих дошкільних будинків для
дітей з дефектами розумового та фізичного розвитку і розладами мови, що
засвідчує процес диференціації у всіх основних типах дошкільних закладів
[344; 345]. Водночас функціонували дитячі дошкільні будинки та дитячі
будинки для дітей різного віку, могли створюватись дошкільні відділення для
дітей з родинними зв’язками при окремих школах-інтернатах для дітей-сиріт
(1971), що говорить про розвиток дитячих будинків, у яких між вихованцями
зберігаються сімейні стосунки.
У 1971 році було піднято питання про створення при окремих школахінтернатах дошкільних відділень для дітей-сиріт з родинними зв’язками, що
мало сприяти збереженню сімейних відносин таких дітей та їх навчанню і
вихованню поряд з рідними [326]. Наведений факт зумовив процес
впровадження досвіду існування таких закладів на наступних етапах за
підтримки

законодавчого

сімейного типу.

забезпечення

розвитку

дошкільних

закладів
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Упродовж історичного часу 1960 – 1972 рр. відбувався процес
диференціації дошкільних закладів за захворюваннями у дітей. Зокрема,
функціонували спеціальні дошкільні заклади для дітей з ранніми проявами
туберкульозної інфекції [339]. Для дітей із хворобами очей відкривали
спеціальні дитячі садки, які були лікувально-виховними закладами, створеними
з метою лікування косоокості у дітей дошкільного віку та її ліквідації до вступу
у школу [340]. Для дітей із хворобами вух на цьому етапі організовувались
дитячі садки та дошкільні групи або відділення при школах-інтернатах і
дошкільні дитячі будинки, дошкільні відділення при школах-інтернатах. При
дитячих будинках і дитячих садках могли створюватись два відділення (одне
для глухих дітей та одне для туговухих) і самостійні групи при інтернатах для
туговухих дітей [341].
Диференціацію та інтеграцію ясел-садків було законодавчо закріплено
Положенням про об’єднану дошкільну дитячу установу (ясла-садок) (1960)
[378]. Для дітей з дефектами розумового та фізичного розвитку і з розладами
мови запроваджено дитячі будинки та ясла-садки [342]. Аналіз історичних
фактів дає підстави говорити про випереджальні кроки практики відкриття
дитячих садків та ясел-садків для слабочуючих дітей, для дітей з порушеннями
мови та іншими вадами і дитячі садки та ясла-садки загального типу з
окремими групами для аномальних дітей [343].
Кількість дитячих ясел з 1959 року зменшується на 68 одиниць на 1964
рік, дитячих садків на 2607 одиниць у зв’язку із об єднанням ясел-дитячих
садків в єдину установу. В 1960 році по УРСР функціонувало 817 ясел-садків, а
у 1972 році 3138 закладів. Кількість дитячих дошкільні будинки для дітей
шести років і молодших зменшилась на 17 одиниць, проте залишалась
стабільною впродовж десяти років (див. додаток А.1).
У історичному часі дитячий садок існував як державна установа
суспільного виховання, яка забезпечує комуністичне виховання дітей віком від
двох місяців до семи років, метою якого було формування особистості нової
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людини, яка житиме в комуністичному суспільстві, виховувати дітей на
принципах морального кодексу програми партії [205].
Виховна і освітня робота в основних типах дошкільних закладів
будувалася на принципах радянської педагогіки, матеріалістичного вчення про
вищу нервову діяльність. В організації роботи з дітьми враховувалися їхні
вікові й індивідуальні особливості. Змістова складова Програми виховання в
дитячому садку (1962) впроваджувалася через поєднання виховної й освітньої
роботи та відповідної організації побуту дітей, гри, занять і праці [205].
Програма виховання в дитячому садку (1971) передбачала фізичне, розумове,
моральне й естетичне виховання дошкільників відповідно до вікових та
індивідуальних психофізичних особливостей. Принцип єдності навчання,
виховання й розвитку, прийнятий радянською педагогікою і психологією, став
основою для виховання і розвитку дітей у дошкільних закладах. Заняття були
основною формою освітньої роботи з дітьми в дошкільних закладах різних
типів [204].
Для

подальшого

практичного

втілення

наукових

здобутків

першочерговими документами були програми для вихователів дошкільних
закладів. В їх основу лягли типові програми, розроблені НДІ дошкільного
виховання АПН СРСР. Неодноразово доопрацьовувалася Програма виховання в
дитячому садку (1962, 1966, 1971). Програмні завдання будувались на основі
положень радянської дошкільної педагогіки та поєднували зміст дошкільного
виховання з сучасністю, систематичним навчанням і вихованням дитини,
розкривали основний зміст діяльності дітей: ігрової, трудової, навчальної,
художньої, побутової [3].
У 1962 році вийшло з друку «Керівництво для лікарів дошкільних
закладів ясла-сад» (рос.) під редакцією А. Гольдфельд та М. Щекованова, яке
окреслювало змістове наповнення навчально-виховної роботи з дітьми
раннього та дошкільного віку [226].
Із історіографічних джерел відомо, що в 70–80-ті роки ХХ ст.
виокремилися спеціальні дошкільні заклади, що забезпечило обґрунтування

104
принципів комплектування таких закладів дітьми [25]. Для дітей раннього та
дошкільного

віку

корекційного

питання

процесів,

змістової
їх

складової

методичного

навчально-виховного

забезпечення

і

залишилося

невизначеним.
Досвід

роботи

співробітників

Центрального

науково-методичного

кабінету з дошкільного виховання (В. Авансова, О. Батурина, В. Захарова,
А. Зоріна-Тарасова, О. Лебедєва, О. Русакова, О. Соловйова,

С. Чешева,

Т. Тарунтаева) було оприлюднено у книзі для завідуючих дошкільними
закладами «Детский сад». Методичні вказівки «Воспитание детей третьего года
жизни» (1962) Т. Маркової, Л. Пеньєвської складено на основі досвіду
вихователів та матеріалів дослідників Інституту дошкільного виховання АПН
РРФСР

[65; 125]. У своїй роботі автори спирались на дослідження в галузі

педагогіки раннього дитинства, які проводились в Інституті педіатрії АМН
СРСР та Центральному інституті удосконалення лікарів.
Низку

видань,

зокрема

авторів

О. Леві-Гориневської,

А. Бикової,

Г. Благовещенського, О. Смірнової, присвячено загартуванню організму дитини
та гігієнічним основам виховання в дошкільних закладах. Виходили методичні
листи: «Навчання лічби дітей віком від 3 до 7 років» Т. Дмитренко (1963), «Ігри
з лічби для дошкільників» (1964) від Республіканського науково-методичного
кабінету дошкільного виховання, вказівки: «Організація ігрової діяльності дітей
дошкільного

віку»

Л. Артемової

(1968),

«Активізація

розвитку

дітей

дошкільного віку в процесі навчання та виховання» Д. Ніколенко (1969),
«Шляхи формування початкових математичних понять у дітей дошкільного
віку» З. Лебедєвої (1969). Продовжували виходити друковані матеріали,
присвячені питанням гігієни дітей раннього та дошкільного віку, їх
загартуванню, зокрема авторів А. Чабовської (1971), В. Спіріної (1972; 1978),
Є. Смірнової (1973).
Специфіка дошкільних закладів різних типів мала відображення у
типології закладів, їх функціях та відповідно у підборі вихованців у групи.
Дошкільні заклади для аномальних дітей забезпечувались спеціалістами,
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зокрема сурдопедагогами, логопедами, окулістами, оторингологами, що
привносило деякі корективи до режиму дня у таких закладах (окремі заняття,
ігрові вправи з корекції дефектів у дітей).
Процес здоров’язбереження у дошкільних закладах різних типів
здійснювався у контексті фізичного виховання, в якому загартування організму
дитини набуло великого значення та розглядалося поряд із загальними цілями
та завданнями комуністичного виховання. Водночас, цей процес у дітей
раннього та дошкільного віку було забезпечено принципами послідовності,
систематичності та врахування індивідуальних особливостей дітей, що сприяло
виокремленню індивідуальності дитини у межах її фізичних та психічних
особливостей. Засобами здоров’язбереження на цьому етапі залишалися
доступні фізичні вправи та ігри, розваги у поєднанні з повітрям, водою та
сонцем [120; 248; 252].
Водночас історичні факти дають змогу встановити зміни в організаційних
засадах функціонування дошкільних закладів різних типів в історичному часі
нашого дослідження. Контингент дітей з урахуванням їхнього віку для дитячих
ясел складали діти від 1 до 3 років, дитячих садках, дитячих будинках 3-7 років;
комплектація дошкільних навчальних закладів: діти першого року життя –
група раннього віку, діти від 1 до 2 років – друга молодша група раннього віку,
діти від 2 до 3 років – перша молодша група; тривалість перебування дітей у
дитячих яслах, дитячих садках, яслах-садках складала 12 та 24 години

у

дитячих будинках впродовж року; кількість дітей, наповнення груп, ясла – до
15 дітей, дошкільні групи 20–25 дітей; їх режим роботи, знайшли відображення
в законодавчому полі Української РСР [341].
Внутрішнє управління закладами для дітей раннього та дошкільного віку
здійснювали завідувачі, лікарі; процес навчально-виховної роботи здійснювали
педагоги-вихователі, музичні керівники, вихователі-методисти, медичні сестри
та санітарки, окрім них працювали завідуючі господарством, бухгалтери,
рахівники, обслуговуючий персонал [202]. П. Радченко у статті «За високу
якість медичного обслуговування в дошкільних дитячих закладах» (1960), на
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грунті законодавчих документів, вбачає завдання органів охорони здоров’я у
забезпеченні дієвого контролю за станом і якістю будівництва дитячих ясел та
дитячих ясел-садків, підготовці по Міністерству охорони здоров’я ясельних
сестер на однорічних курсах та медичних сестер для дошкільних закладів, при
цьому розділяє керівництво на органи освіти та органи охорони здоров’я, які
несуть

відповідальність

за

лікувально-профілактичне

обслуговування,

додержання санітарно-гігієнічного режиму. Покладає відповідальність на
головних лікарів дитячих консультацій-поліклінік та їх заступників у активній
допомозі з організації медичного обслуговування у дошкільних закладах різних
типів [219].
Історичні джерела стверджують, що педагогічна система радянського
дошкільного виховання створювалася і розвивалася на основі марксистськоленінського вчення про комуністичне виховання та що дошкільне виховання в
Радянському Союзі було невід’ємною складовою системи народної освіти і
його першою сходинкою [372]. Розвиток школи, її докорінна перебудова
ставили перед дошкільними закладами нові, незрівнянно вищі завдання, і
насамперед щодо формування особистості дитини на перших етапах її розвитку
та підготовки до практичної діяльності відповідно до віку, зокрема до
успішного навчання в школі [368].
О. Сухомлинська визнає, що з 1960-х роках ідеї розвивального навчання
стали провідними у дидактиці, в основі яких лежала гіпотеза Л. Виготського
про зони найближчого розвитку. Вони репрезентовані науковими поглядами
Л. Занкова (дидактична система з розвивальним ефектом) та українською
школою розвивального навчання: В. Рєпкіна, О. Дусавицького; Д. Ельконіна,
В. Давидова та О. Савченко (система навчання, що базується на гіпотезі
Л. Виготського про зони найближчого розвитку, в основі якої лежать зони
найближчого

розвитку

як

очікувані

новоутворення).

Проте

зміни

у

концептуальних засадах навчання стосувались початкової школи. Але
спрямованість

цих

заідеологізований,

наукових

стримувальний,

поглядів

мала

збережувальний,

«заформалізований,
охоронний

характер
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підтримуючої ідеології, а не розвитку особистості» [260; 261]. Відображення
заідеологізованої спрямованості радянської освіти та початкової школи
знаходимо у програмних документах, а також статутах і положеннях
дошкільних закладів різних типів.
На думку Т. Степанової, «дошкільний похід», який сприяв розбудові
дошкільних закладів та активізації науково-методичної роботи в них, був
«золотим періодом» радянського дошкілля [256]. Про це свідчать й
історіографічні джерела, підтверджуючи керівну роль КП СРСР та КП УРСР.
Так, рішенням Ради Міністрів СРСР при Академії педагогічних наук РРФСР
було організовано Інститут дошкільного виховання, який у співпраці з
Академією медичних наук СРСР працював над створенням програми виховання
дітей дошкільного віку, в якій ідеал суспільного виховання, орієнтований на
гармонійний усебічний розвиток особистості, поступився заідеологізованому
комуністичному вихованню, що вкотре підтверджує факт впливу панівної
ідеології СРСР на дошкільне виховання та розвиток особистості дитини
раннього і дошкільного віку в Україні [256].
Поряд із цим розгортання соціалістичного змагання за своєчасну та
якісну підготовку дошкільних закладів у межах «дошкільного походу» в
кожному новому навчальному році стало одним із шляхів контролю МОН
СРСР та МОН УРСР їхньої діяльності, що свідчить про залежність їх розвитку
від

урядових

настанов.

Соціалістичні

зобов’язання

щодо

підготовки

дошкільних закладів до забезпечення виконання планів розвитку народної
освіти та соціалістичних зобов’язань в умовах постійної громадської
взаємоперевірки та контролю діяли кожного року [199].
Історіографічні джерела дають підстави схарактеризувати 1960 – 1972 рр.
як історичний час, коли у дошкільних закладах загального типу предметне
середовище забезпечувалось на державному рівні [203; 204; 205]. У доповідних
записках відділу дошкільного виховання (1962) стверджується про необхідність
централізованого

виготовлення

в

Українській

РСР

навчально-наочних

посібників і приладдя державними підприємствами за науково обґрунтованою
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номенклатурою, затвердженою Міністерством освіти УРСР [354]. Положення
«Про Республіканський конкурс на створення кращих дитячих іграшок і
іграшок сучасної тематики» (1963), «Про проведення громадського огляду
об’єднання дошкільних закладів» (1964) окреслюють класифікацію ігор та
ігрових матеріалів для дітей раннього та дошкільного віку та предметне
середовище у дошкільних закладах [355; 358]. Вищезгадані законодавчі
документи сприяли забезпеченню предметного середовища у дошкільних
закладах загального типу, водночас залишаючи за МОН Української РСР право
приймати рішення щодо їх змістових характеристик [205]. Відзначимо
існування розбіжностей у законодавчих документах та доповідних записках, які
підтверджено історичними фактами, щодо завдань уряду та здійснених
перевірок стану дошкільного виховання на місцях, що засвідчує стан реального
забезпечення предметного середовища у дошкільних закладах різних типів
[356].
Серед перспектив на 1966 – 1970 рр. було визначено піднесення рівня
виховної та освітньої роботи в дошкільних закладах республіки, зокрема
збільшення обсягів видання методичної літератури, посібників, збірок з досвіду
вихователів – майстрів своєї справи; докорінного поліпшення якості
виробництва дитячої іграшки, що мало сприяти якісному урізноманітненню
предметного середовища у дошкільних закладах різних типів [335; 357].
Історичні джерела свідчать, що пропозиції до Академії педагогічних наук
та

науково-дослідних

інститутів

УРСР

щодо

розроблення

науково

обґрунтованої класифікації ігор та іграшок відповідно до завдань всебічного
виховання дітей дошкільного віку висунуто саме МОН УРСР, що підтверджує
підпорядкованість діяльності наукової педагогічної спільноти рішенням урядів
СРСР та УРСР [350]. У звітах управління дошкільного виховання Міністерства
освіти УРСР за 1973 – 1974 рр. йдеться про здійснення роботи щодо
поліпшення предметного середовища для дітей дошкільного віку, зокрема про
проведення щорічного Республіканського конкурсу на створення нових ігор та
іграшок

і

низки

засідань

Міжвідомчої

художньо-технічної

комісії

із
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затвердження нових зразків ігор та іграшок [351]. Однак історичні факти
вказують на формальний характер забезпечення предметного середовища
іграми та іграшками [380]. Наказ про проведення Республіканського конкурсу
на створення нових оригінальних іграшок та ігор у 1974 році підтверджує, що
питання забезпечення дошкільних закладів іграми та іграшками виникло на
виконання постанов ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР та у зв’язку з
плановими перевірками дошкільних закладів, що вкотре доводить пряму
залежність створення предметного середовища у ДЗ різних типів від соціальнополітичних чинників [196, с. 21–22].
На допомогу педагогам-практикам приходять республіканські та обласні
навчально-методичні

кабінети,

Київський,

Запорізький,

Ровенський,

Слов’янський науково-дослідні інститути педагогіки та психології УРСР, які
здійснюють розробку науково-теоретичних питань дошкільної педагогіки та
психології; готуються методичні листи та збірники з досвіду роботи, які
видаються республіканським учбово-методичним кабінетом; проводяться
методичні об’єднання районними методкабінетами з метою донесення змісту
«Керівництва для вихователя дитячого садка» (1966), розроблених методик
виховання та навчання дітей раннього та дошкільного віку [203; 273].
Методичні посібники та методичні листи охоплювали коло питань, які
завжди хвилювали педагогів-практиків: «Дидактичний матеріал для навчання
елементів грамоти в дитячому садку» А. Богуш, А. Іваненко, М. Макляк, (1970);
«Фізичне виховання в дитячому садку» Є. Вільчковського (1971), «Трудове
виховання дітей дошкільного віку» З. Борисової, Т. Введенської (1972),
«Організація

життя

дітей

дошкільного

віку»

Л.

Абрамової

(1974),

«Ознайомлення з навколишньою дійсністю – засіб збагачення ігор дітей»
Л. Артемової,

І. Школьної

(1977),

«Розумове

виховання

дошкільників»

В. Кондратова (1979), «О математике малышам» О. Щербакової (1984), що
свідчить про систематичне методичне забезпечення змісту дошкільного
виховання у дошкільних закладах загального типу та, відповідно, дитячих
будинках загального типу.
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Історіографічні джерела, зокрема наукові дослідження А. Бондаря,
Л. Артемової, І. Улюкаєвої. Т. Степанової, засвідчують, що завдяки створенню
у 60–70-х роках ХХ століття наукових центрів (Інституту дошкільного
виховання при АПН СРСР, відділів дошкільного виховання та виховання дітей
раннього віку в Українському науково-дослідному інституті педагогіки в Києві)
було налагоджено координування науково-методичної роботи з дошкільного
виховання. Плідну роботу проводили в ці роки українські науковці. Зокрема
дослідження,

присвячені

розробленню

психолого-педагогічних

основ

дошкільного виховання (Л. Артемова, А. Богуш, О. Булатова, Т. Введенська,
Е. Вільчковський, О. Грибанова, Г. Костюк, В. Котирло, Д. Ніколенко,
К. Щербакова), стали підґрунтям для створення методичного забезпечення та
здійснення навчально-виховного процесу в дошкільних закладах різних типів
[276]. З кінця 1950-х років у дошкільній педагогіці започатковано ґрунтовні
дослідження проблеми навчання й виховання засобами природи, у яких
значущим є внесок О. Усової та С. Веретеннікової. Зміст і методику
ознайомлення дітей з порами року розкрито Е. Залкінд у праці «Природа в
дитячому садку». У дослідженнях періоду 60–70-х років ХХ ст. чітко окреслено
декілька тематичних блоків, а саме: природа як засіб морального виховання
(С. Веретеннікова, З. Кафічева, Л. Образцова, В. Смоліна та інші); природа як
засіб розвитку естетичного сприйняття і почуттів у дітей (М. Блавович,
Е. Залкіна, О. Єршова, Т. Чудиновська); природа як засіб розумового виховання
дітей (Н. Виноградова, С. Ніколаєва, М. Постнікова, П. Саморукова,); природа
як засіб активізації ігрової діяльності (В. Дрязгунова, О. Макаревич, Н. Седж,
В. Фокіна) [118, c. 70].
Розвиток теорії дошкільного виховання ґрунтувався на психологопедагогічних дослідженнях проблем розумового розвитку й навчання дітей
дошкільного віку (В. Аванесова, Л. Венгер, В. Давидов, Д. Ельконін,
О. Запорожець, Г. Леушина, М. Поддьяков, Н. Сакуліна, А. Сорокіна, О. Усова).
Методичне забезпечення відповідно до чинних програм радянського періоду
здійснено у таких напрямах: ознайомлення дітей з явищами соціального життя
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(М. Богомолова, Н. Виноградова, Р. Жуковська, С. Козлова); природи
(Е. Козакова, В. Фокіна); вивчення питань дитячої гри (А. Бондаренко,
Р. Жуковська, Д. Менжерицька, Е. Степаненкова); трудового виховання
(Р. Буре, В. Логінова, Д. Сергеєва); сімейного виховання (Л. Загік, В. Іванова,
Т. Маркова); виховання дітей раннього віку (Е. Радіна, А. Фонарев, Г. Ляміна,
Л. Павлова); естетичного виховання (Н. Ветлугіна, Т. Козакова, Т. Комарова,
Н. Сакуліна); фізичного виховання (А. Кенеман, Т. Осокіна, Д. Хухлаєва),
морального виховання (С. Козлова, В. Нечаєва); розвитку мови (В. Ядешко,
Ф. Сохін);

навчання

математики

(Г.

Леушина).

Співробітники

відділу

дошкільного виховання Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР,
відділу психології дітей дошкільного віку Науково-дослідного інституту
психології УРСР, викладачі кафедр дошкільної педагогіки Київського,
Запорізького,

Рівненського

і

Слов’янського

педагогічних

інститутів

здійснювали активну науково-дослідницьку роботу з дошкільної педагогіки.
Тематика і напрями досліджень визначалися завданнями виховання дітей
дошкільного віку та впроваджувались у практику дошкільного виховання у
вигляді видань навчальної та методичної літератури [4; 131; 265; 273].
В. Бондар та Л. Одиниченко 1956 – 1968 рр. характеризують як роки
поглибленого вивчення своєрідності психічного розвитку дітей, запровадження
нових підходів до диференціальної діагностики і створення на цій основі
гнучких систем навчальної, виховної, корекційної роботи. У науковометодичній роботі відбувся перехід до наукового пояснення специфіки
навчально-виховного процесу, обґрунтування корекційних методів навчання на
основі експериментальних досліджень [25].
Запровадження посади методиста з дошкільного виховання у штаті
міських відділів народної освіти дошкільних закладах та введення на початку
1970-х років у штати всіх районних (сільських) методичних кабінетів посади
інспектора-методиста з дошкільного виховання і проекту постанови «О мерах
по дальнейшему развитию сети дошкольных учреждений в колхозах» (1973)
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продовжило процес контролю за функціонуванням дошкільних закладів різних
типів, зокрема за забезпеченням предметного середовища у них [332; 333].
Отже, в історичному часі 1960 – 1972рр. продовжували функціонувати
дитячі ясла загального типу з групами для дітей із різними захворюваннями, які
різняться між собою функціями. Якщо функції дитячих ясел, дитячих садків,
дитячих ясел-садків та дитячих будинків загального типу зумовлені загальною
метою та програмно-методичним забезпеченням, то функції основних типів
дошкільних закладів для дітей із розладами слуху, зору, із фізичними та
психічними вадами (аномальних дітей) зумовлені процесом корекції дефектів у
дітей. Така різниця спричинила диференціацією груп та дитячих ясел,
відповідно виникали суперечності між елементами через зміни у функціях та
внаслідок зміни джерел існування. Функціонували: дитячі садки як один із
основних типів дошкільних закладів, базові (опорні дитячі садки), для дітей із
розладами слуху, та зору; з’являлися дитячі садки для косооких дітей; дитячі
дошкільні будинки трахофітійні, трахоматозні, лікувальні інтегруються у
дитячі будинки для дітей із порушенням зору (аномальних дітей). Було
присутнім просторове розширення елементів – основних типів дошкільних
закладів у даному історичному часі, яке зумовлено неперервним кількісним
ростом дошкільних закладів різних типів у більшій мірі за рахунок інтеграції
дитячих ясел та дитячих садків в об’єднану установу для дітей раннього та
дошкільного віку.
Важливими чинниками подальшого розвитку дошкільних закладів різних
типів у 1973 – 1984 рр. вважаємо утвердження політики КПРС та КПУ,
спрямованої на ідеологізацію українського народу; часткові перетворення,
починаючи з 1964, у системі освіти УРСР; русифікацію та політехнізацію
спеціальної освіти в СРСР та УРСР; надцентралізацію економіки Української
РСР; вагомі дослідження у галузях психології, педагогіки, спеціальної та
корекційної педагогіки, дошкільної педагогіки, медицини. Передумовами
подальшого розвитку дошкільних закладів різних типів продовжували
залишатися законодавче забезпечення розвитку та функціонування дошкільних
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закладів різних типів; існування та диференціація фізичних і розумових
дефектів у дітей раннього та дошкільного віку [22, с. 536–539, 542–548].
Загострення негативних змін в економіці УРСР призвело до погіршення
демографічної ситуації – зниження приросту населення, продовження
міграційних процесів, зокрема переїзду сімей до міста; погіршення екологічної
ситуації; водночас окреслились такі економічні обставини, підтверджені
історіографічними фактами, як уповільнення темпів зростання реальних
доходів населення; зниження рівня охорони здоров’я населення, що зумовили
до зменшення мережі дошкільних закладів у сільській місцевості, збільшення
захворюваності у дітей раннього та дошкільного віку, що в свою чергу
зумовило до інтеграції в основних типах дошкільних закладів (поява дитячих
дошкільних закладів та шкіл-дитячих садків) та диференціації у дошкільних
закладах різних типів і зміни у їх типології [22, с. 536–541].
У 1970-ті роки невпинно зростала кількість дошкільних закладів [383;
384]. Зазначимо, що процесу розвитку дошкільних закладів різних типів у
радянський період був властивий постійний вплив законодавчих документів
МОН СРСР та МОН УРСР, жорстке централізоване планування, що
підтверджують історичні джерела [29, с. 44, 46].
У зв’язку із з’єднанням дитячих ясел та дитячих садків в єдину установу
дитячий ясла-садок, кількість дитячих ясел поступово зменшувалась і досягла у
1985 році семи одиниць по УРСР. Кількість саме дитячих садків кожного року
зменшувалась від 120 до 80-60 одиниць і в 1985 році досягла 1289 одиниць по
УРСР, що на 437 дитячих садків менше у порівнянні із 1972 роком. Водночас у
історичному часі 1972-1985 років кількісні показники дитячих ясел-садків
зростали за рахунок інтеграції дитячих ясел та дитячих садків, збільшення
кількості дітей раннього та дошкільного віку. Так у 1985 році функціонувало
6099 дитячих ясел-садків, що на 2961 заклад більше у порівнянні з 1972 роком.
Кількість дитячих дошкільних будинків з 1972 по 1983 роки зменшилась на 4
одиниці із залишалась стабільною до 1985 року (див. додаток А.1).
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Продовжують у історичному часі функціонувати дитячі садки, дитячі
ясла-садки загального типу, санаторні та санаторні групи при дитячих закладах
загального

типу.

Водночас,

історіографічні

джерела

дають

підстави

охарактеризувати історичний час 1973 – 1984 рр. як час якісних змін у
дошкільних закладах різних типів [351; 353; 379; 380].
Історіографічні джерела, зокрема відомості про контингент, число груп,
штатів та комплектацію дошкільних закладів у 1977 році (форма Д-2), свідчать
про розподіл дошкільних закладів спеціального призначення за профілем –
дошкільних закладів для аномальних дітей, а у 1978–1979 роках – про
створення груп спеціального призначення для дітей до трьох років та три роки і
старші та санаторних груп при закладах загального призначення, що визначило
подальші зміни у типології дошкільних закладів [346; 347]. При достатній
кількості контингенту створювались самостійні дошкільні заклади. Тривалість
перебування в яких була до 1 року і більше [188; 189; 204; 267; 334].
Задля стимулювання подальшого розширення мережі дитячих садків Рада
міністрів Української РСР у 1974 році прийняла дві Постанови: «Про стан та
заходи по забезпеченню виконання плану будівництва дитячих дошкільних
закладів в УРСР» (від 20 лютого) та «Про стан і заходи по дальшому розвитку
дошкільного виховання дітей в республіці» (від 27 вересня). У постановах, крім
досягнень, акцентувалась увага керівних органів і на суттєвих недоліках.
Зокрема, зазначалось, що наявна мережа дитячих дошкільних закладів ще не
забезпечує потреб населення. У 1979 році Радою Міністрів УРСР була
прийнята Постанова «Про дальше поліпшення дошкільного виховання у
сільській місцевості», в якій визначено завдання відкриття постійно дієвих
ясел-садків в усіх колгоспах і радгоспах республіки, раціоналізації чинної
мережі

дошкільних

закладів,

удосконалення

освітньо-виховної

роботи.

Збільшення кількості дошкільних закладів передбачалося здійснити шляхом
перетворення сезонних дитячих садків і ясел у постійні [256].

115
Низка історіографічних фактів доводить, що проблема забезпечення
функціонування дошкільних закладів різних типів у містах та сільській
місцевості була однією з першорядних для державних органів влади [352; 354].
Реформа

освіти,

запроваджена

документом

«Основні

напрями

реформування загальноосвітньої і професійної школи» 1984 року, вплинула на
дошкільне виховання, зокрема на спосіб залучення дітей 6 років до навчання у
школі [9; 183; 272].
Навчально-виховна робота у ДЗ за «Програмою виховання у дитячому
садку» базувалася на таких принципах: ідейності змісту програмового
матеріалу, відповідності його завданням комуністичного виховання; єдності
навчання і виховання; цілісності й безперервності педагогічного процесу
виховання і навчання дітей від раннього, дошкільного віку до вступу в школу;
систематичності

й

послідовності

розміщення

матеріалу,

поступового

ускладнення від групи до групи; вікового принципу розподілу загальних і
окремих завдань, виконуваних у різних видах діяльності: ігровій, навчальній,
трудовій, побутовій; принципу концентричності – звернення до раніше
пройденого матеріалу на більш високому рівні. Ці принципи відображали
диференціацію у навчально-виховному процесі дошкільних закладів основних
типів

та

спрямовували

освітньо-виховний

процес

дітей

раннього

та

дошкільного віку на підготовку до навчання у школі [204].
Соціально-педагогічні чинники зумовили розвиток дошкільних закладів
різних

типів на цьому етапі.

Принципи комуністичної ідейності та

цілеспрямованості, виховання дітей у колективі, вимогливості до дитини у
поєднанні з повагою до її особистості, єдності впливу на почуття, свідомість і
поведінку, систематичності й послідовності, єдності вимог до дітей у дитячому
садку і сім’ї, принцип індивідуального підходу стають основними у вихованні
особистості дитини у процесі ігор-занять, навчальних занять, індивідуальних та
підгрупових, фронтальних занять для дітей з вадами слуху, ігор, праці [211].
Водночас В. Золотоверх наголошує на вузькому та однобічному використанні
виховної й розвивальної функцій навчання, трудового, фізичного, морального,
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естетичного виховання, одноманітності форм організації життя дітей у режимі
дошкільного закладу. Однією з основних причин цього науковець вважає
відсутність спеціальних програм навчально-виховної роботи в дошкільних
закладах, побудованих з урахуванням особливостей психофізичного розвитку і
спрямованих на використання компенсаторних можливостей збереження
функцій у розумово відсталих дітей [87].
Однією з перших «варіативних» програм радянського періоду вважаємо
Програму та методичні рекомендації морально-етичного виховання дітей
дошкільного віку (1981) авторського колективу Л. Артемової, А. Богуш та ін.,
яка окреслила завдання дошкільних закладів загального типу у формуванні
навичок спілкування, уявлень, що стають основою морального спрямування
особистості [210].
У межах документа «Основні напрями реформування загальноосвітньої і
професійної школи» (1984), який спрямовував до спроби реформування
освітньої системи, зокрема першого її ступеня – дошкільного виховання,
визначені завдання з розвитку педагогічної теорії. Академії педагогічних наук
СРСР, науково-дослідним інститутам педагогіки, відповідним кафедрам
педагогічних

інститутів

фундаментальних

було

досліджень,

доручено

спрямованих

активізувати
на

розроблення

здійснення
проблем

дошкільної педагогіки і психології, на вивчення основних закономірностей
розвитку дітей дошкільного віку. Особлива увага зверталася на необхідність
розроблення методів формування особистості в умовах суспільного і сімейного
виховання [156; 273].
У 1984 році було завершено процес уніфікації змісту, форм, методів
навчання і виховання дітей у дитячих садках. Численні дослідження в галузі
дошкільного виховання у 1980-ті роки, спрямовані на реалізацію змісту
дошкільної й передшкільної освіти, стали міцним підґрунтям для переходу
освіти на більш високий рівень – використання у роботі з дітьми варіативних
навчальних програм [256].
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Заходи щодо здоров’язбереження дітей в основних типах дошкільних
закладів, до яких входили загартування, фізкультурно-оздоровча робота та
процес виховання культурно-гігієнічних навичок, були невід’ємною складовою
організації життя і виховання дітей, піклування про їх здоров’я та фізичний
розвиток. У процес виховання дітей у ДДЗ різних типів у цей час вводився
комплекс заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей, підвищення їх
розумової та фізичної працездатності [204; 220; 269].
Внутрішню організацію закладів було зумовлено віком дітей та станом їх
соматичного здоров’я. До дитячих ясел приймалися діти віком від 2 місяців до
3 років, до дитячих садків – від 3 до 7 років, до дитячих ясел-садків – від 2
місяців до 7 років. У дошкільному закладі загального призначення групи
комплектувалися за віком дітей: ясельні групи в дитячих яслах та дитячих
яслах-садках: перша група раннього віку – від 2 місяців до 1 року; друга група
раннього віку – від 1 року до 2 років; перша молодша група – від 2 до 3 років;
дошкільні групи у дитячих садках та дитячих яслах-садках: друга молодша
група – від 3 до 4 років; середня – від 4 до 5 років; старша – від 5 до 6 років;
підготовча до школи група – від 6 до 7 років. Підготовча група діяла до повного
завершення переходу на навчання до школи дітей із шести років.
За необхідності було можливе комплектування груп дітьми різного віку.
Дошкільні заклади та групи спеціального призначення, а саме для дітей із
порушенням зору комплектувалися з урахуванням віку дітей: молодша група –
діти у віці від 2–3 до 3–4 років; середня – діти у віці від 3–4 до 4–5 років;
старша – діти у віці від 4–5 до 5–6 років; підготовча до школи група – діти у
віці від 6 до 7 років; із дітей розумово відсталих (із порушенням інтелекту)
комплектувалися групи: молодша – діти у віці від 3–4 до 4–5 років; середня –
від 4–5 до 5–6 років; старша – діти у віці від 5 до 6 років; підготовча до школи
група – діти у віці від 6 до 7–8 років.
Відкриття дошкільних закладів різних типів здійснювалось виконкомами
районних, міських, сільських і селищних рад народних депутатів, а також, з їх
дозволу,

державними

підприємствами

і

установами,

колгоспами,
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кооперативними та іншими громадськими організаціями, однак перебувало під
централізованим управлінням держави, що відкрито декларувало державну
форму власності. Керівництво роботою та контроль за організацією дитячих
дошкільних закладів різних типів

здійснювали органи народної освіти в

безпосередньому відомстві яких вони знаходилися. Медична допомога
надходила

від

районних,

міських,

обласних,

республіканських,

психонерводиспансерів, кафедр психіатрії медичних інститутів та інститутів
удосконалення вчителів, профільних науково-дослідних інститутів. Управління
дошкільними закладами здійснювали завідуючі з вищою освітою після
закінчення факультету дошкільної педагогіки або середньою дошкільною
освітою зі стажем роботи не менше трьох років. Організовували виховний та
навчальний процес вихователі під керівництвом вихователів-методистів. До
штатного розпису входили і музичні керівники (зі спеціальною освітою). З 1975
року введено посаду інспектора з дошкільного виховання, який входив до
складу районних, міських, окружних, обласних, крайових відділів народної
освіти, Міністерства освіти союзних республік, Міністерства освіти СРСР. На
допомогу інспектору створювались групи громадських інспекторів при відділах
освіти. Введення у відділах народної освіти посади інспектора з дошкільного
виховання, а в районних методичних кабінетах – посади методиста, мало на
меті посилити контроль за дотриманням у дитячих дошкільних закладах різних
типів змістової складової навчально-виховного процесу, спрямованої на
розвиток всебічно розвиненої дитини.
Історіографічні джерела дозволили зазначити, що на цьому етапі науководослідницьку роботу здійснювали наукові школи Л. Артемової, А. Богуш,
З. Борисової, Е. Вільчковського, О. Запорожця, В. Котирло, В. Ладивір,
З. Лебедєвої, К. Щербакової, Н. Яришевої, М. Ярмаченка – відомих діячів
педагогічної науки, що дає підстави вести мову про активний розвиток
досліджень суміжних наук як однієї з передумов розвитку дошкільних закладів
різних типів. Однак на даному етапі наукові дослідження, репрезентовані в
офіційній друкованій продукції, вводять до змісту навчально-виховної роботи з
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дітьми дошкільного віку методики, спрямовані на сприйняття педагогомпрактиком дитини як особистості [210]. У 70-х роках ХХ століття
О. Запорожець висунув теорію ампліфікації (збагачення, розширення і
поглиблення) психічного розвитку дитини, обстоюючи цінність дошкільного
віку як визначального для становлення особистості людини. Центральною
ідеєю теорії психічного розвитку дитини, запропонованої О. Запорожцем, є
визнання якісної своєрідності та цінності окремих періодів дитинства, їх
унікальних можливостей для формування психічних процесів і явищ [180].
Теорія ампліфікації окреслила теоретичні засади подальших наукових
досліджень у галузі дошкільної психології та дошкільної педагогіки і вказує
один із шляхів до визнання дитини цінністю українського суспільства.
Т. Бондаренко стверджує, що наприкінці 80-х років ХХ століття
розпочався рух за оновлення освітньої системи і реформування її початкової
ланки. Ш. Амонашвілі, С. Лисенкова, С. Соловейчик, В. Шаталов висунули
концепцію, яка отримала назву «педагогіка співробітництва», що сприяло
кардинальній переорієнтації всього стилю педагогічної взаємодії у процесі
підготовки дитини до навчання в школі на засадах гуманізму та демократизму і
знайшло відображення, на нашу думку, у «Програмі та методичних
рекомендаціях морально-естетичного виховання дітей дошкільного віку» (1981)
та Програмі навчання та виховання в підготовчій групі дитячого садка (1985)
[26].
У 1970 – 1980-ті роки наукові дослідження в системі дошкільного
виховання було спрямовано передусім на підготовку дітей до школи,
збагачення і розширення змісту знань з усіх розділів програми. Серед
науковців, які досліджували зміст дошкільної освіти та підготовку дітей до
школи в УРСР, були Л. Артемова, А. Богуш, В. Котирло, З. Лебедєва,
К. Назаренко, Н. Савельєва, Н. Яришева [5; 17; 18; 109; 119; 143; 229; 285].
Водночас ідеологізація українського суспільства зумовлювала створення
відповідного предметного середовища, випуск ігрового матеріалу, що
відповідав змісту ігор, покликаних впливати на формування дитячої
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особистості

певним

чином

[204;

269].

Історичні

факти

засвідчують

нереалізованість потреби в забезпеченні ігровим та спортивним обладнанням
дошкільних закладів сільської місцевості, більшості дитячих будинків різних
типів західних областей республіки [348; 349].
Отже, у зазначеному історичному часі

виокремлено, на основі

законодавчих документів, дитячі садки та дитячі ясла-садки, дитячі будинки як
елементи за рахунок тотожності їх мети, специфіки, внутрішньої організації та
боротьби за джерело існування (підпорядкування

до районних та міських

відділів, приналежності до державних, відомчих установ). Проте, впродовж
етапу відбувалися зміни у функціях дошкільних закладів, зокрема для дітей із
фізичними вадами. Внаслідок функціонування дошкільних закладів та груп у
дошкільних закладах загального типу, кількісного збільшення дітей раннього та
дошкільного віку кожен із дошкільних закладів, з урахуванням різниці у
функціях, працював за програмно-методичним забезпеченням, створеним на
основі досліджень науковців та передового педагогічного досвіду, та під
впливом взаємодії із державними та місцевими органами освіти, інститутами
післядипломної освіти, науково-дослідними установами УРСР. В наслідок
збільшення кількості дітей раннього та дошкільного віку, відповідно
збереження та створення дошкільних закладів різних типів (дитячих яселсадків) відбувалось їх просторове розширення (дитячі будинки залишаються у
сільських поселеннях, більшість ясел-дитячих садків розміщено по великих
містах та селах міського типу обласного підпорядкування), що дозволяє
констатувати розвиток дошкільних закладів різних типів у контексті
системного підходу.
У 1985 – 1990 роках, на думку О. Бойка, Українська РСР перебувала у
процесі перебудови, як і весь СРСР. У політичній сфері переважав процес
зміцнення

політичного

монополізму

КПРС,

ідеологічного

диктату

у

гуманітарній сфері та посилення процесу русифікації [22, с. 556–557]. Даний
процес

доповнювали

економічні

факти

та

явища,

зокрема

згасання

економічного розвитку в містах та сільській місцевості, зниження основних
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економічних показників, що призвело до стрімкої втрати економічних позицій
СРСР на міжнародній арені та загострення соціально-економічних проблем:
зменшення реальних доходів населення, загострення житлової проблеми,
зниження якості охорони здоров’я. Також продовжувала погіршуватись
екологічна

ситуація

внаслідок

деформування

структури

розміщення

продуктивних сил та катастрофи на ЧАЕС; ускладнення демографічної ситуації
проявлялося у процесах зниження природного приросту.
Економічний стан в УРСР спричинив закриття дитячих дошкільних
закладів у сільській місцевості. З метою забезпечення дітей раннього та
дошкільного віку ДДЗ загального типу на місцях функціонували школи-дитячі
садки, відкриття яких підтримано «Положением о порядке создания и
организации работы учреждения «Школа – детский сад»» 1986 р. [171].
Наукове дослідження О. Кузя підтверджує вплив соціально-економічних
передумов на створення шкіл – дитячих садків [113].
На думку Н. Манжелій, створення ШДС розв’язувало проблему
соціального і педагогічного значення: максимального охоплення всіх сільських
дітей суспільним вихованням; раціонального використання існуючих шкільних
приміщень

в

дитячих

дошкільних

закладах;

встановлення

справжньої

наступності, інтеграції у навчально-виховній роботі дошкільного виховання і
молодшої школи; зміцнення педагогічних колективів, підвищення їх ролі у
житті села; створення оптимальних умов для взаємодії з сім’єю, оточенням;
забезпечення цілісного навчально-виховного процесу [129].
Уведення Положення про дитячий дошкільний заклад (1985) стверджує
існування основних типів закладів для дітей раннього та дошкільного віку –
дитячих ясел, дитячих садків, дитячих ясел-садків як закладів суспільного
виховання дітей у тісній співдружності із сім’єю він здійснює гармонійний
розвиток та комуністичне виховання дітей дошкільного віку, успішну
підготовку їх до навчання у школі [170].
У 1986 році малокомплектні школи та дитячі садки сільської місцевості
було об’єднано в новий тип закладу для дітей дошкільного віку – комплекс
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«школа – дитячий садок». Це забезпечувало не тільки наступність у вихованні
та навчанні дітей дошкільного та шкільного віку, а й надавало дітям окремих
малих сіл можливість отримувати дошкільне виховання та підготовку до школи
[171].
Проте збереглися та продовжували працювати й дитячі ясла, дитячі
садки, дитячі ясла-садки, дитячі дошкільні будинки загального призначення,
санаторні та дитячі будинки із санаторними групами для дітей із
туберкульозною інтоксикацією. Виявлено, що у законодавчих документах
цього етапу здебільшого вживаються такі назви типів дитячих садків з
«групами спеціального призначення» та «ДДЗ спеціального призначення» для
дітей раннього та дошкільного віку [170; 171]. Дитячі дошкільні будинки
загального призначення, санаторні для дітей із туберкульозною інтоксикацією
продовжували функціонувати як дошкільні, змішані. З’явились при дитячих
дошкільних будинках групи спеціального призначення при дитячих садках, при
дитячих будинках загального типу, випробувальні групи при дитячих будинках
для дітей із порушенням інтелекту, опорно-рухового апарату [170; 171]. Отже,
процес збереження ДДЗ різних типів та поява нових груп та дитячих
дошкільних закладів дозволяє прослідкувати, в контексті системного підходу,
їх диференціацію за захворюваннями у дітей та подальше існування. Такий
процес зумовлено кількісним зростом ДДЗ: чисельність дитячих ясел на 1999
рік збільшилась на 92 одиниці, дитячих садків у порівнянні із 1985 роком на
323 одиниць, дитячих ясел-садків на 12876 одиниць; кількість дитячих
дошкільних будинків зменшилась на 4 одиниці, проте на 1990 рік зафіксовано,
за історіографічними джерелами, 55 дитячих будинків сімейного типу (див.
додаток А.1).
Аналіз історіографічних джерел засвідчив, що на початок 80 – 90-х років
ХХ століття дитячі дошкільні будинки продовжували функціонувати. Проте
дитячі будинки для дітей різного віку на 1981 рік перестали існувати, що було
спричинено реорганізацією дитячих будинків для дітей різного віку в школиінтернати. У 1991 році, згідно з матеріалами ЦДАВО України, з’явилися дитячі
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будинки сімейного типу, що продовжило процес розвитку одного з основних
типів дошкільних закладів радянського періоду, в якому зберігалися сімейні
стосунки вихованців [385]. Санаторні дошкільні заклади та санаторні групи при
дошкільних

закладах

загального

типу

для

дітей

з

туберкульозною

інтоксикацією або інфекцією присутні впродовж усього досліджуваного
радянського періоду, і процеси диференціації та інтеграції їх не торкнулися.
Історіографічні факти засвідчують поширення у цей історичний час ДДЗ
різних типів, які різнилися за формами власності (державна, колективна,
змішана, комунальна) [167]. Водночас у законодавчому полі Української РСР
не

існувало

нормативно-правого

забезпечення

для

їх

відкриття

та

функціонування, що дає підстави стверджувати про часткове нормативноправове забезпечення ДДЗ різних типів у 1985 – 1990 рр.
У 1985 – 1990 рр. введено на основі законодавчих документів, перехід
дітей на навчання у школі з 6 років. Відбулося створення підготовчих груп,
відкриття підготовчих класів у всіх областях України з метою підготовки дітей
до школи [256]. Дитячі дошкільні заклади загального типу здійснювали
навчання дітей за програмою першого класу, що внесло суттєві зміни до засад
їх функціонування, не змінюючи лінії комуністичного виховання, що, у свою
чергу, підтверджує вплив суспільно-політичних чинників на розвиток ДДЗ
різних типів [156].
Зміст навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку визначався
завданнями комуністичного виховання. Водночас розвиток теорії і практики
дошкільного виховання сприяв означенню підходу до дитини як до особистості.
Виховна робота здійснювалась як цілісний, комплексний процес, увагу
педагогів було спрямовано на глибоке вивчення дитини, знання вікових
закономірностей, та індивідуальних особливостей її розвитку. Дотримання
принципів ідейності змісту програмового матеріалу, єдності навчання та
виховання, цілісності та безперервності педагогічного процесу виховання і
навчання,

систематичності

і

послідовності,

вікового,

концентричного
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забезпечувало розв’язання завдань виховання і навчання дітей на всіх вікових
етапах дошкільного дитинства [284].
Упровадження заходів задля забезпечення здоров’язбереження дітей
раннього та дошкільного віку в основних типах дошкільних закладів було
спричинено

розвитком

науково-технічного

прогресу,

науковими

дослідженнями суміжних галузей – психології, педагогіки, дошкільної
педагогіки, медицини – і відображено у змісті «Програми виховання та
навчання в дитячому садку» (1986) у розділі «Організація життя та виховання
дітей», відповідно для кожної вікової групи [207].
Дитячі дошкільні будинки загального типу з дітьми дошкільного віку
розподілялись: для дітей сліпих та глухонімих; для розумово відсталих;
трахофітійних та трахоматозних (захворювання зору), окремо лікувальні – для
дітей, хворих на трахому, при Міністерстві охорони здоров’я; окремі при
дитячих садках. Дитячі будинки додатково розподілилися на заклади для дітей
з дефектами розумового і фізичного розвитку та з розладами мови. Факти
диференціації

груп

у

дошкільних

дитячих

будинках

відповідно

до

захворювання у дітей за збереження попередньої типології дошкільних дитячих
будинків дають підстави говорити про її розвиток у радянський період.
Внутрішню організацію дитячих дошкільних закладів складав контингент
дітей з урахуванням їхнього віку: діти раннього віку від 2 місяців до 1 року
перша молодша група до 15 осіб, від 1 року до 2 років – друга група раннього
віку від 20 осіб, від 2 до 3років – перша молодша група – від 20 осіб; відбулися
зміни у тривалості роботи, а саме при шестиденному робочому тижні додалися
9 та 10 годин перебування дітей у дитячих яслах, при п’ятиденному робочому
тижні 9; 10,5; 12; 24 години перебування дітей. У дитячих садках, дитячих
яслах-садках відбулися відповідні зміни щодо тривалості перебування дітей,
офіційно введено різновікові групи при дитячих садках та дитячих яслахсадках, дитячих будинках. Комплектація та наповнюваність груп у ДДЗ
спеціального призначення відрізнялась меншим числом вихованців. Так, для
дітей із порушенням слуху у групі перебувало 10-12 (8 зі складними
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дефектами) дітей, з порушенням мови 12-15 дітей, зору – від 2 до 5 дітей , у
підготовчій групі – 10-12 дітей; із порушенням інтелекту (розумово-відсталі)
від 3-4 років до 8, підготовча група 10-12 дітей семи-восьми років. Така ж
комплектація та наповнюваність груп була притаманною дитячим яслам-садкам
загального типу, дитячим будинкам різних типів.
Керівництво всією діяльністю окремого ДДЗ здійснював завідувач,
зокрема прийом дітей до закладу та зарахування. Відбір дітей до ДДЗ
спеціального призначення та санаторні дитячі садки встановлювався відповідно
до положень про ці заклади. Зарахування відбувалось за путівкою відповідного
районного (міського) відділу народної освіти (охорони здоров’я) за місцем
проживання дітей по путівці підприємства, закладу, організації, колгоспу,
кооперативної, іншої суспільної організації.

Прийом відбувався за згоди з

виконкомом селищної, сільської Ради народних депутатів. ДДЗ були
підпорядковані виконкому місцевої ради народних депутатів або підприємству,
закладу, організації за згоди виконкому (режим роботи); районним, міським
відділам народної освіти (охорони здоров’я) або відомствам. До штатного
розкладу ДДЗ входили: старший вихователь, вихователі,музичний керівник,
старша медична сестра, патронажна медична сестра, завідуюча господарством,
обслуговуючий персонал. Керівництво і контроль за фінансово-господарською
діяльністю здійснювали органи народної освіти та організації в залежності від
підпорядкування ДДЗ. Методичне керівництво та забезпечення педагогічними
кадрами здійснювали органи народної освіти. Лікувально-профілактичну
роботу та забезпечення ДДЗ медичними кадрами здійснювали органи охорони
здоров’я. Рішення про створення шкіл-дитячих садків, у склад яких було
включено ДДЗ підвідомчі союзно-республіканським міністерствам, державним
комітетам, відомствам союзних республік має бути погоджено з відповідними
міністерствами, державними комітетами або відомствами СРСР. Керівництво
роботою школи-дитячого садка здійснює директор; керівництво і контроль за
навчально-виховною роботою, підбір та розташування педагогічних кадрів
здійснює районний відділ народної освіти. Медичний контроль за станом
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здоров’я дітей, проведенням учбово-профілактичних та оздоровчих заходів у
школі-дитячому

садку

здійснюється

територіальними

лікувально-

профілактичними закладами: дитячою поліклінікою (відділенням), лікарнею
[171].
Основним завданням дошкільної освіти в УРСР був всебічний розвиток
дітей у дусі комуністичної моралі, що зберігало залежність розвитку ДЗ різних
типів від соціально-політичних чинників [170; 171]. Концептуальні засади
функціонування дошкільних закладів різних типів відображено у змісті завдань
суспільного дошкільного виховання в УРСР впродовж 1950 – 1990 рр.,
представлено у програмах (1962; 1971; 1972; 1984), проте вони не були
задекларовані в окремо визначених документах із відповідними назвами.
Здійснювали наукові дослідження працівники лабораторії дошкільного
виховання науково-дослідного інституту педагогіки України під керівництвом
Л. Артемової та кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного
університету ім. М. Драгоманова під керівництвом З. Борисової у 80-х роках
ХХ століття. Зокрема З. Плохій (екологічна культура), Е. Вільчковський
(фізичне виховання), Г. Сухорукова (методика образотворчого мистецтва)
[149]. Відповідно упродовж цього історичного періоду для педагогів-практивів
було створено методичне забезпечення навчально-виховного процесу такими
науковцями УРСР: А. Богуш, З. Борисовою, В. Котирло, С. Ладивір,
Т. Поніманською, О. Проскурою, К. Щербаковою,та ін. [ 19; 20; 21; 27; 110;
117; 181; 200; 282].
Т. Берник зазначає, що використання «Програми виховання та навчання
дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мови (7-й рік життя)» (1986);
«Програми навчання і виховання дітей з ОНР» (1989) у роботі із дітьми, які
мають вади, свідчить про вагомі зрушення у змістовому забезпеченні
навчально-виховного процесу в дошкільних закладах для таких дітей, однак не
розкриває питання методичного забезпечення цього процесу [14].
Джерела з приватного архіву О. Мензелінцевої розкривають один із
шляхів розвитку програмно-методичного забезпечення процесу навчання дітей
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з вадами зору [85; 108; 138; 142; 159; 236; 237; 238; 239; 240]. Науковий
доробок Т. Свиридюк презентують матеріали доповідей («Зміст і методи
роботи вчителя-дефектолога в спеціальному дошкільному закладі з патологією
зору»; «Педагогічне керівництво ігровою діяльністю дітей з порушенням зору
дошкільного віку»; «Розвиток пізнавальної самостійності сліпих та слабозорих
дітей дошкільного віку»), які, завдяки поєднанню наукового досвіду та
практики досліджень, трансформувались у праці державного значення:
«Методичні вказівки працівникам дошкільних закладів» (1977); «Педагогічне
керівництво ігровою діяльністю дітей з порушенням зору (методичний лист)»
(1981); «Корекційно-виховна работа з слабозорими дітьми дошкільного віку
(методичні рекомендації)» (1984).
У зв’язку зі створенням шкіл-дитячих садків відбуваються зміни у
функціонуванні дитячих дошкільних закладів. З огляду на те, що ДДЗ
загального типу, які приєднались до загальноосвітньої школи та робота яких
була підпорядкована Положенню про ДДЗ, мета, специфіка елементів та
структура (внутрішня організація) залишалися у рамках ДДЗ загального типу;
відбувалися зміни у внутрішньому управлінні, з’явилися, здебільшого, школидитячі садки в сільській місцевості, вони були однаковими за джерелом
існування з ДДЗ загального типу [170; 171].
Аналіз історіографічних джерел у контексті системного підходу дозволив
дійти висновків, що функціонуванню кожному із дошкільних закладів, які
різняться за типами та дошкільним закладам основних типів були притаманні
мета, яка поєднує їх у елементи. Типологічну різницю між типами визначає
мета функціонування дошкільних закладів загального типу, для дітей із
фізичними або психічними розладами. Водночас всі дошкільні заклади
основних типів та різних типів підпорядковані у даному історичному часі
єдиній меті – здійснення дошкільного виховання у контексті комуністичних
ідей, підготовки дітей до шкільного навчання.
На основі історіографічних джерел упродовж історичного часу визначено,
що система дошкільних закладів різних типів складається із множини елементів
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– саме дошкільних закладів різних типів та дітей, дорослих. Взаємозв’язок між
елементами

–

дошкільними

закладами

ґрунтувався

на

специфіці

функціонування закладів для дітей раннього та дошкільного віку або груп в них
і залежав від особливостей елементів, зокрема від дітей, які приходять до
закладу (здорові, із соматичними захворюваннями), від чого залежала
структура (внутрішня організація) самих дошкільних закладів різних типів.
Взаємозв’язок між елементами – дорослими людьми, які забезпечують
функціонування дошкільних закладів різних типів у здійсненні керівних та
організаційних, виховних, навчальних, розвивальних, здоров’язбережувальних
функцій.
Вести мову про існування системи дошкільних закладів різних типів як
цілісної дозволяють факти присутності у історичному часі елементів –
дошкільних закладів різних типів, мета, специфіка, структура, управління яких
є однаковими, і проходили такі дошкільні заклади процеси інтеграції та
диференціації, утворюючі однакові типи закладів або груп у них для дітей
раннього та дошкільного віку.
Кожному із дошкільних закладів різних типів була наявна внутрішня
організація, яка забезпечувалась наявністю керівника (завідуючої, директора),
вихователя-методиста,
вихователів,

лікаря,

медичної

сестри,

адміністративно-господарського

музичного

сектору та

була

керівника,
присутня

ієрархаїчність між елементами у дошкільному закладі та за умови наявної
системи, яка керує дошкільними закладами різних типів – органи системи
освіти СРСР, органи охорони здоров’я СРСР. Вище вказані складові елементи у
даному випадку забезпечують цілісність системи дошкільних закладів різних
типів.
Водночас дошкільним закладам різних типів притаманні суперечності у
функціях, що відповідають меті існування дошкільного закладу. За умови
існування законодавчих документів, у дошкільних закладах загального типу,
внаслідок збільшення кількості дітей із захворюваннями, відкривалися нові
групи відповідно дефекту в дітей. У такий спосіб функціональні якості
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дошкільного закладу руйнувалися при входженні такого типу групи в
дошкільний заклад загального типу або виникали, коли кількість дітей
збільшується до такого числа, яке надавало можливості відкривати самостійний
дошкільний заклад відповідного типу. Так виникала нова якість – наприклад –
збереження та корекція зору або слуху у дітей, відповідно виникали
суперечності і між функціональними якостями, що приводило до просторового
розширення дошкільних закладів або відокремлення їх у самостійні (наприклад,
санаторні дошкільні заклади).
Історіографічний та хронологічний аналіз Постанов Уряду про дошкільні
заклади різних типів, дошкільне виховання, програмно-методичних документів,
виданих для дитячих ясел, дитячих садків, дитячих ясел-садків, дитячих
будинків, дозволив виокремити період, що охоплює 1950 – 1990 рр. ХХ
століття – радянський період розвитку системи дошкільних закладів різних
типів Української РСР.
Здійснений аналіз історіографічних джерел дозволяє дійти висновку, що в
першому періоді (1950 – 1990 роки) перераховані характерні особливості є
притаманними системі дошкільних навчальних закладів, що стверджує її
складність, цілісність та системність у даному періоді.
Аналіз історіографічних джерел, програмно-методичних документів
дозволив виокремити чотири етапи першого періоду, що охоплює 1950 – 1990
рр. ХХ століття – радянський період розвитку системи дошкільних закладів
різних типів Української РСР:
перший етап – 1950 – 1959 рр. – розвиток дошкільних закладів різних
типів у роки розбудови Української РСР; для даного етапу є характерним
функціонування основних типів дошкільних закладів (дитячих ясел, дитячих
садків, дитячих будинків), кількісні накопичення дошкільних закладів різних
типів, що зумовлюють суперечності у меті, функціях та структурі закладів для
дітей раннього та дошкільного віку; процеси диференціації елементів та
інтеграції диференційних дошкільних закладів (створення дитячих ясел-садків,
уведення дитячих будинків до шкіл-інтернатів та відокремлення дошкільних
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дитячих будинків, санаторних дошкільних закладів), субординації; вплив
нормативно-правових документів на розвиток та функціонування мережі
дошкільних закладів різних типів;
другий етап – 1960 – 1972 рр. – розвиток дошкільних закладів різних
типів в умовах авторитарного суспільства; цей етап характеризується
функціональними особливостями, що зумовлені процесом ранньої корекції
дефектів у дітей; продовженням процесів диференціації дошкільних закладів та
груп у них; суперечностями у функціях внаслідок зміни джерела існування,
кількісним ростом дошкільних закладів різних типів за рахунок продовження
інтеграції дитячих ясел та дитячих садків у «дитячий ясла-садок»;
третій етап – 1973 – 1984 рр. – розвиток дошкільних закладів різних типів
в умовах наростання застійних явищ в УРСР; цей етап характеризуємо як
історичний час в якому функціонують основні типи дошкільних закладів як
однакові за рахунок тотожності їх мети, функцій, специфіки, структури,
внутрішнього та зовнішнього управління; змінами у функціях дошкільних
закладів різних типів для дітей із фізичними вадами; появою однакових груп у
ДЗ; процесами збереження та просторового розширення мережі дошкільних
закладів різних типів;
четвертий етап – 1985 – 1990 рр. – розвиток дитячих дошкільних закладів
різних типів в умовах перебудови Української РСР; для цього етапу характерне
створення ДДЗ різних типів та форм власності; зміна у загальній назві;
зменшення ДДЗ для дітей раннього віку як основного типу; кількісне
збільшення ясел-дитячих садків за рахунок інтеграції даних дитячих
дошкільних закладів; процес інтеграції дитячих садків у загальноосвітні школи
та як наслідок, створення «школи-дитячі садки»; процес субординації; зміни у
внутрішній організації ДДЗ різних типів; процес диференціації у ДДЗ та груп у
них; реорганізація дошкільних дитячих будинків в школи-інтернати та дитячі
будинки сімейного типу.
Радянський період розвитку системи дошкільних закладів різних типів
характеризується функціонуванням дошкільних закладів різних типів, їх
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кількісним накопиченням; процесами диференціації елементів та інтеграції,
субординації диференційованих дошкільних закладів; впливом нормативноправових документів, програмно-методичного забезпечення на розвиток та
функціонування мережі дошкільних закладів різних типів; процесом ранньої
корекції дефектів у дітей; суперечностями у функціях ДЗ різних типів внаслідок
зміни джерела існування; процесами збереження та просторового розширення
мережі дошкільних закладів різних типів; створенням ДДЗ різних типів та форм
власності; змінами у загальних назвах; реорганізацією дошкільних дитячих
будинків в школи-інтернати та дитячі будинки сімейного типу; існуванням
процесів модернізації в мережі ДДЗ різних типів, виникненням нової якості в
системі ДДЗ різних типів при збереженні елементів за присутності взаємодії
суперечливих процесів диференціації.
Типологія дошкільних закладів радянського періоду представлена у
додатку Б.1.
Отже, було з’ясовано, що спричинили процеси диференціації та інтеграції
та визначили розвиток дошкільних закладів різних типів у 1950 – 1959 рр. –
соціально-політичні чинники як то ідеологізація українського народу;
реформування освіти в СРСР та УРСР; русифікація та політехнізація
спеціальної освіти, які підкріплені нормативно-правовими документами, в
основі яких лежить низка обставин, сформованих у 1943 – 1949 рр. за участі
урядів СРСР та Української РСР; соціально-педагогічні передумови як то
наукові дослідження у галузі психології, педагогіки, спеціальної педагогіки та
медицини, які консолідували зусилля на збереження життя та здоров’я дітей
раннього та дошкільного віку виступили підґрунтям для здійснення галузевих
наукових

досліджень,

методичного забезпечення

соціально-педагогічних

чинників:

програмно-

та його впровадження у практику роботи

дошкільних закладів різних типів; відкриття учбово-базових ясел, введення
посади педагога-методиста, діяльність обласних, крайових, міських відділів
народної освіти, підпорядкованих Міністерству освіти РСФСР, секторів
виховання інститутів Охматдит були основою для організації Центрального
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методичного кабінету дошкільного виховання, методичних кабінетів, що
здійснювали розробку методичних вказівок щодо роботи за програмами.
Процес

поширення

передового

педагогічного

досвіду

продовжив

функціонування базових дошкільних закладів різних типів. Науково-методичні
центри при НДІ охорони материнства і дитинства (методичні бюро при
райздоров відділах) вивчали питання обслуговування дітей раннього віку.
Зазначені передумови були всебічно підпорядковані соціально-політичним
чиннику – реформам М. Хрущова, масовому залучення жіночого населення до
виробництва та сільського господарства. У 1960 – 1972 рр. – проголошення
КПРС керівною і спрямувальною силою радянського суспільства, ядром його
політичної системи; повне всевладдя партійної номенклатури в усіх сферах
життя суспільства, як соціально-політичні чинники, залишаються вагомими
обставинами для розвитку радянської системи дошкільних закладів різних
типів. У цьому етапі були сформовані соціально-економічні передумови,
зокрема надцентралізація економіки Української РСР, що призводила до її
згасання, диспропорційного розвитку. Водночас соціально-політичні чинники
та соціально-економічні передумови впливали на демографічну ситуацію,
міграційні процеси, призводили до катастрофічного погіршення екологічної
ситуації. Враховуючи дію соціально-педагогічних передумов та соціальнопедагогічних чинників, сформованих у попередньому етапі 1950 – 1959 рр., для
подальшого

практичного

програмно-методичне

втілення

забезпечення

наукових

здобутків

навчально-виховного

було

створено

процесу

в

дошкільних закладах різних типів, розроблене НДІ дошкільного виховання при
АПН СРСР; досвід роботи Центрального науково-методичного кабінету з
дошкільного виховання, республіканських та обласних навчально-методичних
кабінетів, районних методкабінетів, дослідження в галузі педагогіки раннього
дитинства; впровадження передового педагогічного досвіду, активізація
науково-методичної роботи у формі «дошкільного походу», що зумовили
розбудову системи дошкільних закладів різних типів у яких ідеал суспільного
виховання був орієнтований на гармонійний усебічний розвиток особистості.
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У 1973 – 1984 рр. розвиток системи дошкільних закладів різних типів
зумовили такі соціально-політичні чинники: часткова реанімація сталінської
командно-адміністративної системи; процеси суспільного застою в Українській
РСР; продовження русифікації, політизації навчально-виховної роботи в
дошкільних закладах різних типів, підтримані законодавчими документами
уряду УРСР; загострення екологічної ситуації. Водночас у цьому етапі
формуються соціально-педагогічні передумови: активізація фундаментальних
досліджень у галузі психології, педагогіки, спеціальної та корекційної
педагогіки, зумовлені реформуванням освіти (1984). Соціально-педагогічні
чинники: завершення у 1984 році уніфікації змісту, форм і методів навчання і
виховання зумовлено численними науковими дослідженнями, впровадженням у
практику роботи системи дошкільних закладів різних типів програмнометодичного забезпечення, введення посади інспектора з дошкільного
виховання, яких входив до складу районних, міських, окружних, обласних,
крайових відділів народної освіти, Міністерства освіти союзних республік та
Міністерства освіти СРСР, а в районних методичних кабінетах – посади
методиста, посилює зв'язок із зовнішнім середовищем як джерелом існування
дошкільних закладів різних типів.
В етапі 1985 – 1990 років на розвиток системи дошкільних закладів
різних типів впливали соціально-політичні чинники: зміцнення політичного
монополізму КПРС, ідеологічний диктат у гуманітарній сфері, посилення
процесу русифікації, що сформували соціально-економічні передумови як то
згасання економічного розвитку, загострення соціально-економічних проблем,
погіршення екологічної ситуації, ускладнення демографічної ситуації, що
знайшли відображення у зменшенні кількості дитячих дошкільних закладів
різних типів, зумовили зміни у їх типології. Створення ДДЗ різних типів та
форм власності зумовлено фінансовим розшарування населення. Зважаючи на
дію

соціально-педагогічних

передумов

попереднього

етапу,

зумовлену

реформування освіти (1984), здійснення наукових досліджень НДІ педагогіки
та кафедр дошкільної педагогіки УРСР, розвиток галузевих наукових
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досліджень, на кінець 1990 року були сформовані соціально-педагогічні
чинники,

що

сприяли

створенню

варіативного

програмно-методичного

забезпечення навчально-виховного процесу в ДДЗ різних типів. Зв'язок із
зовнішнім середовищем як джерелом існування дитячих дошкільних закладів
різних типів зумовлено Положеннями про ці заклади, що дозволило дійти
висновку про вплив соціально-політичних чинників на такі зв’язки.
Внаслідок дії сукупності соціально-політичних, соціально-економічних
причинно-наслідкових зв’язків, сформованих у 1950 – 1984 рр. та підтриманих
законодавчими документами СРСР і УРСР, дитячі дошкільні заклади різних
типів у 1985 – 1990 рр. – розвивалися під впливом процесу перебудови в країні.
Впродовж 1950 – 1990 рр. на розвиток та функціонування дошкільних закладів
впливав

вагомий

соціально-політичний

чинник:

нормативно-правове

забезпечення створення дошкільних закладів різних типів, яке, у свою чергу,
відображало їх диференціацію та інтеграцію.
Соціально-економічними передумовами виступили в 1950 – 1990 рр. –
повоєнна розруха й відбудова економіки; економічна криза в державі4
економічна розруха, закриття підприємств, що призвело до закриття
дошкільних закладів. Серед соціально-педагогічних передумов визначено в
1950 – 1990 рр. – створення товариства народних дитячих садків, уведення
дошкільного виховання в загальну систему освіти в УРСР; розбудова змісту
дошкільного виховання, інтеграційні процеси в типології дошкільних закладів.
На розвиток дошкільних закладів різних типів у 1950 – 1990 рр. впливали
соціально-політичні

чинники:

гуманізація

світової

політики

держави,

особистісно орієнтована модель взаємодії вихователя з дітьми, відкриття
дошкільних закладів та дитячих дошкільних закладів відповідно потреб
громадян; соціально-педагогічні чинники – оновлення змісту дошкільної
совіти; реформування освіти, стандартизація освіти.
Було визначено, опираючись на принцип наступності (спадкоємності), що
соціально-політичні чинники, коріння яких лежить у 1943 – 1949 рр.,
центровані в кожному з визначених етапів, що дає підстави, спираючись на
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свідчення

історіографічних

джерел,

констатувати

причинно-наслідковий

зв’язок соціально-політичних фактів і явищ.
Таким чином, визначені нами передумови, що вплинули на розвиток
системи дошкільних закладів різних типів в Українській РСР можна
простежити в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Передумови розвитку дошкільних закладів різних типів в Україні
(1950 – 1990 рр.)
Періоди
-1Перший
період –
радянський
період
розвитку
дошкільних
закладів
різних типів
в
Українській
РСР (1950 –
1990 рр.)

Етапи
-2Перший етап (1950 – 1959 рр.) – «розвиток дошкільних закладів
різних типів в умовах повоєнної розбудови Української РСР»:
- соціально-економічні передумови: науково-технічна револю-ція
в СРСР та Українській РСР та економічні реформи М. Хрущова,
залучення жіночого населення до виробничих потужностей;
- соціально-педагогічні передумови: дослідження в галузі
психології, педагогіки, спеціальної педагогіки та медицини, як
підгрунття для наукових досліджень.
Другий етап (1960 – 1972 рр.) – «розвиток дошкільних закладів
різних типів в Українській РСР в умовах авторитарного
суспільства»:
- соціально-економічні передумови: економічні реформи;
- соціально-педагогічні передумови: дослідження у психології,
педагогіці, спеціальній та корекційній педагогіці, дошкільній
педагогіці, медицині.
Третій етап (1973 – 1984 рр.) – «розвиток дошкільних закладів
різних типів в умовах наростання застійних явищ в Українській
РСР»:
- соціально-економічні передумови: загострення негативних змін
в економіці УРСР; погіршення демографічної ситуації –
зниження приросту населення, продовження міграційних
процесів, погіршення екологічної ситуації;
- соціально-педагогічні передумови: наукові дослідження;
існування та диференціація фізичних і розумових дефектів у
дітей раннього та дошкільного віку; спроби реформування
освітньої системи, зокрема першої її ланки – дошкільного
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Продовж. табл. 2.1
1
Перший
період –
радянський
період розвитку дошкільних закладів різних
типів в
Українській
РСР (1950 –
1990 рр.)

2
виховання.
Четвертий етап (1985 – 1990 рр.) – «розвиток дитячих
дошкільних закладів різних типів в умовах перебудови
Української РСР»:
- соціально-економічні передумови: згасання економічного
розвитку в містах та сільській місцевості, загострення соціальноекономічних проблем; ускладнення демографічної ситуації;
- соціально-педагогічні передумови: розвиток теорії і практики
дошкільного виховання, що сприяв означенню підходу до
дитини як до особистості.

Чинниками першого періоду розвитку системи дошкільних закладів
різних типів (1950 – 1990 рр.) виступили:
Перший етап (1950 – 1959 рр.) – «розвиток дошкільних закладів різних
типів в умовах повоєнної розбудови Української РСР»:
- соціально-політичні чинники: ідеологічний вплив КП СРСР на суспільне
життя українського народу; створення та впровадження законодавчих
документів з боку МО УРСР та МОЗ УРСР;
- соціально-педагогічні чинники: програмно-методичне забезпечення
дитячих садків; вихід Постанов та Положень, «Керівництва для вихователів
дитячого садка» (1955).
Другий етап (1960 – 1972 рр.) – «розвиток дошкільних закладів різних
типів в Українській РСР в умовах авторитарного суспільства»:
- соціально-політичні чинники: ідеологізація КПРС та КПУ, спрямована
на український народ; реформування освіти в СРСР та УРСР; русифікація та
політехнізація спеціальної освіти в СРСР та УРСР; створення та впровадження
в 1972 році в дію номенклатури дошкільних закладів для аномальних дітей
системи Міністерства освіти СРСР; Положенням про об’єднану дошкільну
дитячу установу (ясла-садок) (1960);
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- соціально-педагогічні чинники: активізація науково-методичної роботи,
«золотий період» радянського дошкілля; розробка програмно-методичних
документів щодо організації закладу «ясла-дитячий садок».
Третій етап (1973 – 1984 рр.) – «розвиток дошкільних закладів різних
типів в умовах наростання застійних явищ в Українській РСР»:
- соціально-політичні чинники: ідеологізація українського народу;
русифікація та політехнізація спеціальної освіти в СРСР та УРСР; законодавче
забезпечення розвитку та функціонування дошкільних закладів різних типів;
реформа освіти, запроваджена документом «Основні напрями реформування
загальноосвітньої і професійної школи» 1984 року;
- соціально-педагогічні чинники: диференціація у навчально-виховному
процесі дошкільних закладів основних типів; спрямування освітньо-виховного
процесу дітей раннього та дошкільного віку на підготовку до навчання у школі.
Четвертий етап (1985 – 1990 рр.) – «розвиток дитячих дошкільних
закладів різних типів в умовах перебудови Української РСР»:
-

соціально-політичні

чинники:

процес

зміцнення

політичного

монополізму КПРС, ідеологічного диктату у гуманітарній сфері та посилення
процесу русифікації; введення Положення про дитячий дошкільний заклад
(1985);
- соціально-педагогічні чинники: впровадження «Програми виховання та
навчання в дитячому садку» (1986) та методичного забезпечення.
Дія соціально-економічних передумов у радянський період пов’язана із
соціально-політичними чинниками і зумовлює економічні факти та явища, які
сприяли розвитку дошкільних закладів різних типів. Соціально-політичні,
соціально-педагогічні чинники та соціально-економічні, соціально-педагогічні
передумови у радянському періоді розвитку системи дошкільних навчальних
закладів перебували у причинному зв’язку. Таким чином, існуючий причинний
зв’язок між визначеними нами передумовами, чинниками зумовив розвиток
системи дошкільних закладів різних типів в УРСР.
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2.1.2. Е в о л ю ц і я с и с т е м и д о ш к і л ь н и х н а в ч а л ь н и х
з а к л а д і в р і з н и х т и п і в в У к р а ї н і (1 9 9 1 – 2 0 1 5 р р. ). Після
проголошенням у 1991 році незалежності України в розвитку системи
дошкільних закладів різних типів відбулися зміни. Так, виховання та навчання
дітей раннього й дошкільного віку було спрямовано на визнання особистості
дитини як цінності; функціонування ДДЗ різних типів зазнало впливу
суспільно-політичних та соціально-педагогічних передумов, серед яких
вагомими є поступ наукової спільноти, спрямований на внесення змін до
законодавчого поля дошкільної освіти в Україні, зокрема на створення
дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності.
На думку О. Бойка, проголошення незалежності України стало початком
переходу на якісно новий рівень суспільного розвитку: в політичній сфері – від
тоталітаризму до демократії; в економічній – від командної до ринкової
економіки, де людина є активним творцем загальнолюдських цінностей та
власної долі [22, с. 581, 584]. Водночас, характеризуючи становлення владних
структур та стартові умови розгортання державотворчого процесу в Україні,
наслідки Чорнобильської аварії, невиправдану економію витрат на охорону
природи, історик констатує екологічне становище в країні як катастрофічне.
Зазначимо, що економічні факти і явища: успадкована від СРСР деформовану
структура народногосподарського комплексу; значний, але незбалансований
природно-ресурсний потенціал; недосконала організація державної влади в
країні вливали на державотворчі процеси в Україні на початку 90-х років ХХ
століття. Рішення влади про зміни в освітній галузі, що знайшли відображення
у законодавчих документах, та оформлення наукових досліджень у державних
програмах і методичних рекомендаціях, спричинили подальший розвиток ДВЗ
різних типів [22, с. 585].
Законодавчі документи уряду України започаткували зміни в системі
освіти України, зокрема дошкільної, та сприяли перетворенню дитячих
дошкільних закладів різних типів у дошкільні виховні заклади різних типів та
форм власності (1993) [170; 173].
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З 1991 р. впродовж трьох років відбувалось становлення дошкільних
виховних закладів різних типів (1993) [217; 266]. Так, у 1991 році дитячі
дошкільні заклади розподілилися на типи: дитячі ясла, дитячі ясла-садки,
школи – дитячі садки, дитячі садки сімейного типу, прогулянкові та дошкільні
заклади і групи спеціального призначення (профілю) для дітей з відхиленнями в
розумовому або фізичному розвитку. У 1992 році до них додались компенсуючі
дошкільні заклади (для дітей, які потребують корекції фізичного і психічного
розвитку) і комбіновані (загального типу із компенсуючими ми або сімейними
групами) дитячі садки інтернатного типу: дитячі будинки, школи-садки [266].
Також у 1993 році утверджено комбіновані ДВЗ: загального розвитку (з
групами загального розвитку, компенсуючого, санаторного, прогулянкового
типу); філії ДВЗ – сімейні; приватні ДВЗ; ДВЗ з прогулянковими групами, що
розширює типологію дошкільних виховних закладів і сприяє охопленню дітей
раннього й дошкільного віку дошкільною освітою відповідно потреб дітей та
батьків [173].
Державна національна програма «Освіта»

(Україна ХХІ століття)

визначила перспективну стратегію розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті для
забезпечення

випереджального

розвитку

галузі

загалом.

У

Програмі

стверджується, що дошкільне виховання є вихідною ланкою в системі
безперервної освіти, становлення й розвитку особистості; існує необхідність
створення дошкільних виховних закладів різних типів і профілів з метою
розвитку обдарованих дітей, а також тих, що потребують корекції здоров’я, та
визначено один із шляхів реформування дошкільного виховання в Україні –
створення дошкільних виховних закладів нового покоління, що внесло суттєві
зміни у розвиток дошкільних виховних закладів різних типів [64]. Розвиток
системи дошкільної освіти зумовили: Закон України «Про освіту» 1996 р.;
Закон України «Про охорону дитинства» 2001 р. [81; 82].
Стратегічні завдання реформування дошкільного виховання – створення
належних

соціально-економічних

і

морально-психологічних

умов

для

повноцінного життя дитини, оптимального її розвитку й виховання, зміцнення
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здоров’я; піднесення авторитету суспільного дошкільного виховання та
подальший розвиток дошкільних виховних закладів з метою забезпечення
позитивних зрушень у демографічній ситуації; оновлення змісту, форм і
методів дошкільного виховання відповідно до вікових особливостей дітей
дошкільного віку – сприяли координації нормативно-правових документів та
розробленню державних та інших типів програм, змістове наповнення яких
було спрямоване на розвиток особистості дитини [64].
На рівні Міністерства народної освіти УРСР відбулося перетворення
національної системи шкільної освіти за такими напрямами: розроблення
освітнього законодавства (Концепція середньої загальноосвітньої національної
школи України (1990); відновлення національного компонента в змісті освіти
що, на нашу думку, сприяло змінам у законодавчому полі дошкільної освіти в
Україні та, відповідно, у процесах функціонування дошкільних виховних
закладів різних типів [9; 105].
Водночас несприятлива екологічна ситуація в Україні, зокрема наслідки
Чорнобильської катастрофи, посилила негативні зміни в індивідуальному
розвитку дітей, які мешкали або мешкають на радіоактивно забрудненій
території. Це погіршення функціонального стану організму, зниження
психічних

процесів,

навчальної

мотивації,

соціальної

активності,

що

обумовлюють, на нашу думку, у кінцевому результаті необхідність створення
дошкільних виховних закладів різних типів для дітей з вадами розвитку [94;
137].
Спираючись на результати дослідження Л. Покроєвої, вважаємо зміну
суспільного ладу й політичної системи держави, створення й упровадження в
освітню практику нової виховної парадигми, спрямованої на формування
особистості та сучасної законодавчої бази системи освіти загалом і дошкільної
освіти зокрема, причинами, які зумовили розвиток дошкільних виховних
закладів у 1991 – 2000 рр. За Л. Покроєвою, серед найбільш суттєвих
економічних умов, що вплинули на стан дошкільної освіти в Україні, необхідно
назвати фінансову неспроможність більшості підприємств у ринкових умовах і,
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як наслідок, їхню здатність утримувати свою соціальну сферу, а також дефіцит
бюджетного фінансування, що були показниками глибокої економічної кризи в
Україні [167].
Закриття відомчих дошкільних виховних закладів з 1993 року та їх
часткова передача у комунальну власність, перетворення постійно діючих
дошкільних виховних закладів у сезонні сприяли зменшенню їх мережі.
Вагомі зрушення в мережі дошкільних виховних закладів для дітей
раннього та дошкільного віку, на нашу думку, зумовлено скороченням
чисельності населення в результаті від’ємного природного (перевищення
смертності над народжуваністю) та міграційного (скорочення населення)
приростів населення. Від’ємний природній приріст – результат сукупної дії
низької народжуваності, високої смертності й несприятливої вікової структури.
Зменшення населення України за 1993 – 1998 рр. на 1643,6 тисячі осіб,
збільшення частки громадян старших вікових груп внаслідок різкого
погіршення життя та його зубожіння значною мірою зумовили систематичне
падіння народжуваності у 1990-х роках. О. Карпенко та В. Костицький
вищезгадані обставини визнають наслідком загостренням проблем фінансового
і організаційного забезпечення охорони здоров’я, що поставили значну частину
населення України в ситуацію «боротьби за виживання» [79].
Створенню інтегрованих

комплексів для

забезпечення

належного

виховання, навчання, здобуття професійної освіти дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського піклування, розвитку дитячих будинків сімейного
типу, влаштуванню дітей-сиріт на виховання у сім’ї громадян, розширенню
мережі

спеціальних

навчальних

закладів

та

проведенню

заходів

з

організаційно-правових питань, науково-методичного забезпечення, розвитку
науки сприяє Національна програма «Діти України», одним із прогнозованих
результатів реалізації якої є забезпечення дошкільної освіти та виховання дітей
з урахуванням їхніх здібностей та потреб [146].
Міжвідомча Інструкція про організацію роботи та комплектацію
дошкільних виховних закладів компенсуючого типу (1994) забезпечила дітям,
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які мають вади фізичного та розумового розвитку чи ослаблене внаслідок
соматичного захворювання здоров’я, можливість перебування у дошкільних
виховних закладах різних типів. Згаданий документ утвердив диференціацію в
ДВЗ, зокрема санаторні дошкільні заклади та санаторні групи, в такому
порядку: для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів
дихання, із захворюваннями серцево-судинної системи, з хворобами органів
травлення; з хворобами ендокринної системи, що спричинило зміни у типології
дошкільних виховних закладів [137].
Аналіз дошкільних виховних закладів на основі історіографічних джерел
періоду 1991 до 2000 рр. дає підстави стверджувати, що впродовж цих років
мережа ДВЗ різних типів зменшилася на 8751 одиницю (див. додаток А.1).
Перехід на ринкові відносини супроводжувався погіршенням фінансовоекономічного стану підприємств; скорочення і закриття спільних союзного
значення підприємств, безробіття, економічна нестабільність, різке зниження
життєвого рівня населення повело за собою різке зниження впродовж 90-х
років народжуваності дітей. Усе означене не могло не позначитися на стані
дошкільного виховання. Так, у 1990 році в Україні налічувалося 24000, а в 1992
році – 24500 дитячих садків з досить високою матеріальною базою і науковометодичним забезпеченням. Кількість дітей, які виховувались у дитячих садках,
складала 57 % від загальної кількості дітей (2,2 млн.), починаючи з 1992 року,
майже

припинилося

будівництво

нових

дошкільних

закладів

(із

386

запланованих було відкрито тільки 21 (що складало 6 %). Надалі руйнування
дошкільних закладів відбувалося швидкими темпами: закрили відомчі дитячі
садки, які на той час становили 67 % від їх загальної кількості. Так, уже в 1996
році кількість дошкільних закладів зменшилася на 3000 одиниць (залишилась
21500), до 2002 р. залишилось 15700 дошкільних закладів. Натомість кількість
дітей, охоплених суспільною системою дошкільного виховання, зменшилась
майже на половину – з 2.2 млн. до 1 млн. дітей. Постановою Уряду від
19.02.1996 р. вимагалося переводити відомчі дошкільні заклади в комунальні
(за статистичними даними, було переведено всього 471 дошкільний заклад). Ще
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одним негативним явищем у дошкільній ланці, яке спостерігалося в 90-х роках
в Україні, було те, що постійно дієві дошкільні заклади переводили в сезонні
(біля 2200 дитячих садків) [256].
Історіографічні

джерела

свідчать

про

зростання

кількості

груп

спеціального призначення у ДДЗ та ДВЗ різних типів, що дає підстави говорити
про диференціацію груп з дітьми дошкільного віку, ураховуючи їхні фізичні
можливості, мовленнєві порушення (логопедичні групи) та враховуючи
інтереси батьків (групи фізичного, естетичного, музичного спрямування та
групи дітей для вивчення англійської мови) [171]. Кількісні показники груп
спеціального призначення у ДВЗ для дітей з порушеннями мови (за збереження
слуху) з 1991 до 2000 рр. зросли на 301 одиницю; для дітей з порушеннями зору
– на 33 одиниці; із порушеннями інтелекту – на 67 одиниць; із порушеннями
опорно-рухового апарату – на 187 одиниць; з порушеннями інших профілів – на
114, що, на нашу думку, зумовлено зростанням кількості дітей із соматичними
захворюваннями.
Результати аналізу вищезгаданих положень дають підстави вести мову
про перехід від історичного часу 1985 – 1990 рр. до історичного часу 1991 –
2000 рр. груп спеціального призначення (профілю), які було розподілено за
захворюваннями в дітей раннього і дошкільного віку: з порушеннями слуху; з
порушеннями мови (за збереження слуху); з порушеннями зору; з порушеннями
інтелекту; з порушеннями опорно-рухового апарату; із затримкою психічного
розвитку; іншого профілю за потреби. У свою чергу, санаторні дошкільні
заклади і санаторні групи розподілено за захворюваннями у дітей: з ранніми
проявами туберкульозної інфекції та для дітей, які часто хворіють. Школидитячі садки як один з типів дошкільних закладів залишилися закладами
загального типу. До типології дошкільних закладів введено сімейні та
прогулянкові ДВЗ, однак з часом вони не набули поширення, про що свідчать
матеріали Державної служби статистики України [29, с. 70; 137; 173].
Зміст загального поняття «дошкільний виховний заклад» – заклад освіти і
суспільного виховання дітей віком від 2 місяців до 7 років, який реалізує
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завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні та
навчанні дітей дошкільного віку дозволяє уточнити збереження функцій ДВЗ
різних типів [173]. Основною функцією ДВЗ загального розвитку є
інтелектуальний розвиток особистості дитини, її навчання та виховання,
відновлення здоров’я, соціально-психологічна реабілітація та адаптація дитини,
корекція вад розвитку дитини, – що базуються на засадах гуманізації
навчально-виховного процесу. Такі заклади для дітей раннього та дошкільного
віку мають певну спеціалізацію (фізичну, художньо-естетичну, музичну,
вивчення іноземних мов). Саме зміст комплексної програми «Малятко» (1991)
підтверджує переорієнтацію основних завдань навчання, виховання та розвитку
дітей раннього й дошкільного віку і спрямовує діяльність дошкільних виховних
закладів різних типів на формування світогляду дитини, її соціальної та
психологічної культури, емоційно-вольової сфери, що сприяє становленню
особистості; стає засобом упровадження особистісно орієнтованої моделі
спілкування педагога з дітьми [127].
За історіографічними джерелами визначено, що з 1993 року було внесено
зміни у форми роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, зокрема у заняття в
дошкільних виховних закладах вводились диференційовані та індивідуальні
завдання,

динамічні

перерви,

що

сприяли

виявленню

індивідуальних

особливостей розвитку дітей, урахуванню їхніх психофізичних особливостей; у
закладах для дітей з вадами було продовжено підгрупові та індивідуальні
заняття, які здійснювалися за чинними програмами, і заняття, які проводили
лікарі та інші фахівці відповідно до специфіки функціонування і типу
дошкільного виховного закладу.
Функціональні особливості визначаються й спеціалізацією закладу
(художньо-естетична спеціалізація), (фізична), (музична), вивчення іноземних
мов, що зумовило в історичному часі 1991 – 2000 років до відкриття груп та
згодом дошкільних виховних закладів приватної форми власності.
Комбіновані дошкільні виховні заклади (1993) – це заклади до яких
входять

групи

загального

розвитку,

компенсуючого,

санаторного,
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прогулянкового типу. Створення таких комбінованих закладів для дітей
раннього та дошкільного віку зумовлює та продовжує процес функціональних
змін у закладах: в меті, змісті, в кадровому складі ДВЗ.
До дошкільних виховних закладів компенсуючого типу, а саме до груп
для дітей із тяжкими вадами мови, приймаються діти з 4-річного віку, з
фонетико-фонематичною недорозвиненістю – з 5 років, з заїканням – з 2 років;
до ДВЗ для дітей з вадами зору приймаються діти від 2 років; для розумово
відсталих та для дітей із затримкою психічного розвитку – від 3 років; до
закладів для дітей з вадами опорно-рухового апарату приймаються діти 3–4річного віку; до дитячих будинків для дітей із різними дефектами приймалися
діти з 1,5 років [173].
Внутрішнє управління дошкільними виховними закладами здійснювали
завідуючі, директори (дитячі будинки). До особового складу входили а) група
адміністрації: завідуючий, вихователь-методист, завідуючий господарством,
старша медична сестра, б) педагогічний персонал: вихователі, музичний
керівник, в) медичний персонал: лікар, процедурна медична сестра, медична
сестра, г) обслуговуючий персонал: помічники вихователя. Психологічне
забезпечення навчально-виховного процесу в ДВЗ здійснювалось практичним
психологом [173].
Щодо форм власності, з’ясовано, що у 1991 році форми власності дитячих
дошкільних закладів різних типів визначалися економіко-правовим становищем
і були репрезентовані, зокрема, державними, акціонерними, громадськими,
сімейними, змішаними формами власності. У 1992 р. форми власності ДДЗ –
державна, колективна, індивідуальна (особисті й приватні заклади), трудова. З
1993 року дошкільні виховні заклади існували за такими формами власності, а
саме: колективна форма власності (їй належало 6329 закладів); державна –
16 617

закладів,

до

змішаної,

зокрема

орендного

підприємства

та

господарського товариства (об’єднання), – 232 дошкільних виховних заклади.
Приналежність до певної форми власності здійснювала вплив на специфіку
функціонування ДВЗ для дітей раннього та дошкільного віку, яка полягала в
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забезпеченні

інтелектуального

розвитку

особистості

дитини

або

в

здоров’язбережувальній його функції. Засновниками ДВЗ були підприємства,
установи та організації незалежно від форм власності, а також фізичні особи.
Відкривали дошкільні навчальні заклади колективи працівників, організації
орендарів, господарські товариства, кооперативи та інші суб’єкти колективної
власності. Засновники ДВЗ у статутах визначали не тільки вік дітей та форми
здоров’язбережувальної діяльності, а й інші функції, за якими, особливо
кооперативні дошкільні виховні заклади, різнилися від державних та інших,
що, у свою чергу, вказує на існування залежності процесу розвитку ДВЗ різних
типів від соціально-економічних передумов.
Аналіз законодавчих документів дозволив з’ясувати, що упродовж
історичного часу 1991 – 2000 рр. управління ДВЗ здійснювалось їх
засновниками та місцевими органами державної виконавчої влади в межах
повноважень, передбачених чинним законодавством. З 1991 року режим роботи
встановлювався рішенням місцевої Ради народних депутатів на подання
Управління (відділу) народної освіти виконкому або підприємства, установи,
організації, у віданні яких знаходився дитячий дошкільний заклад, погодженим
радою

з

народної

освіти,

радою

дитячого

дошкільного

закладу.

Комплектування здійснювалось органом народної освіти, або підприємством,
установою, організацією, у віданні яких він перебуває. До дитячих дошкільних
закладів та груп спеціального призначення дітей направляли республіканські,
обласні, міські, районні медико-педагогічні комісії; до санаторних закладів –
територіальні лікувально-профілактичні установи і тубдиспансери. З 1993 року
контроль

за

дотриманням

державних

стандартів

дошкільної

освіти

здійснювався місцевими органами державної виконавчої влади. Направлення до
ДВЗ різних типів, режим роботи забезпечували та встановлювали місцеві
органи виконавчої влади з урахуванням потреб батьків, психолого-медикопедагогічні

комісії,

тубдиспансери.

територіальні

лікувально-профілактичні

заклади,
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Відбувались зміни у концептуальних положеннях теорії дошкільного
виховання [255]. Цьому сприяли дослідження вчених і створення в Україні у
1991–1993 рр.

альтернативних

дошкільного віку. Програми

програм

виховання

та

навчання

дітей

«Дитина» (1993), «Малятко» (1991), які

враховували вікові особливості дітей, передбачали формування індивідуально
творчих начал особистості дошкільника, стали основою для гуманізації
навчально-виховного процесу в ДВЗ [127; 206; 255]. Програмно-методичне
забезпечення в цьому етапі створювали праці А. Богуш, зокрема «Мова ваших
дітей» (1989), «Методика навчання української мови в дошкільних закладах»
(1993), «Українське народознавство в дошкільному закладі» (1994), що
забезпечували мовленнєвий і водночас моральний розвиток особистості.
Різнорівневі програми з навчання математики дітей дошкільного віку Т.
Степанової (1997) орієнтували вихователів на використання в роботі з дітьми
різного рівня математичного розвитку поєднання різних форм навчання
(індивідуальної та колективної), створюючи тим самим умови для опанування
дітьми знаннями [19; 20; 21; 256; 257].
Програми «Дитина в дошкільні роки» (1991), «Малятко» (1999)
приділяють пильну увагу дітям, які потребують допомоги батьків та
вихователів, і створенню відповідного середовища у ДНЗ, яке б сприяло
гармонійному психофізичному розвитку дітей [68; 128]. Аналіз чинних програм
дав підстави для висновку, що проблему створення предметного середовища у
ДНЗ різних типів, починаючи з 1991 року, спрямовано на розвиток потреб
дитини, її особистості, що суттєво відрізняється від орієнтацій предметного
забезпечення навчально-виховного процесу в історичному часі 1950 – 1984 рр.,
завдання якого було у навчанні та вихованні дітей у дусі комуністичної моралі.
Базовий компонент дошкільної освіти (1998) як державний стандарт
дошкільної освіти в Україні, затвердив на законодавчому рівні зміни у
концептуальних положеннях дошкільного виховання та визначив обов’язковий
мінімум змісту основних освітніх програм, обсяг навантаження, вимог до рівня
розвиненості, вихованості та навченості дітей семи (шести) років та умови їх
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досягнення [7]. Цей документ став основою для створення різних типів та видів
програм, які визначають зміст роботи основних типів дошкільних виховних
закладів – дитячих садків та дитячих будинків, ясел-дитячих садків; розвиток,
виховання, навчання дітей, що ґрунтуються на гуманістичних засадах, та
окреслюють предметно-розвивальне середовище у ДВЗ різних типів, дія якого
спрямована на виховання особистості та її базових якостей.
Збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку як складник
фізичного виховання і система фізкультурно-профілактичних заходів у цьому
історичному часі

було

побудовано

з

урахуванням психофізіологічних

особливостей дітей на основі індивідуального підходу до них.
Забезпечення змісту дошкільної освіти у дошкільних виховних закладах
різних типів окреслено у низці програм та методичних рекомендацій до них,
методичних посібниках, розроблених для педагогів та дітей раннього і
дошкільного віку. Це програми «Дитина у дошкільні роки» (1991), «Малятко»
(1991; 1999) [68; 127; 128]. Водночас історіографічні джерела вказують на те,
що впродовж 1993 – 2000 рр. постала потреба в оновленні науково-методичного
забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних виховних закладах,
де на той момент не існувало наукових та методичних рекомендаціях щодо
організації роботи з дітьми у профільних групах, не у всіх напрямках були
розроблені програми для спеціальних дошкільних закладів [166, с. 4–5].
Зі створенням першого покоління державних стандартів для 11-річної
школи (1997 – 1998) та для початкової освіти (2000), які поклали початок
переходу на 12-річний термін шкільного навчання, та з прийняттям Базового
компонента дошкільної освіти (1998) виникла проблема узгодження цих
документів. Розбіжності у змісті, кінцевих результатах, обов’язковості та обсязі
навчального матеріалу не створюють наступності між рівнями освіти.
Реалізація Базового компонента вимагає створення навчальних програм, які за
збереження варіативності не мають знижувати вимоги державних стандартів
[230, с. 3–4].
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Отже, аналіз історіографічних джерел дозволяє констатувати, що процес
розвитку дошкільних виховних закладів різних типів у 1991 – 2000 рр.
продовжився диференціацією основних типів ДВЗ, для яких характерні: зміна
назви ДДЗ на ДВЗ (1993); диференціація груп, яка існує у дитячих будинках та
при школах-інтернатах (відкриття дошкільних відділень; розподіл дошкільних
виховних закладів загального типу за спеціалізаціями; перетворення дитячих
дошкільних закладів та груп спеціального призначення у компенсуючі ДВЗ
(спеціальні). Варто відзначити, що практика

диференціації груп сприяє

розподілу ДДЗ загального типу на ДВЗ комбіновані (із групами загального
розвитку) і компенсуючого, санаторного, прогулянкового типів. В кінці 90-х
років було перетворено ДВЗ загального типу в приватні, мета яких –
інтелектуальний розвиток особистості дитини, підготовка її до успішного
навчання в школах різних типів та форм власності; забезпечення попиту батьків
на приватні послуги та їх бажання надати дитині кращу освіту, проте не завжди
виправдано.
Створені ДВЗ різних типів у 1991 – 2000 роках підпорядковані новій меті.
Відбулися

зміни

в

специфіці,

структурі

(внутрішній

організації)

та

внутрішньому управлінні. Так, функціонували основні типи ДВЗ як то дитячі
ясла, дитячі садки, ясла-садки, дитячі будинки загального типу, та як
компенсуючі (спеціальні) для дітей із вадами слуху, мови, зору (лікувальновідновлювальна робота), розумово відсталих дітей (відновлення нервовопсихічної діяльності), для дітей із затримкою психічного розвитку (корекція
психофізичного розвитку) та із вадами опорно-рухового апарату; як санаторні
та санаторні групи при ДВЗ загального типу (лікувально-профілактичні заходи,
спрямовані на зміцнення здоров’я дітей, зниження їх захворюваності); як
комбіновані у яких поєднані групи загального розвитку, компенсуючі,
санаторні, прогулянкового типів. Приватні ДВЗ функціонують з огляду на
різницю у їх меті, функціях, специфіці існування, структурі та внутрішньому
управлінні. Для приватних ДВЗ є характерним забезпечення фізичного та
психічного здоров’я дітей; розвиток творчих здібностей та інтересів дітей;
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формування вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі, якому
підпорядковані попередні завдання дошкільного виховання закладу. Приватні
ДВЗ різняться між собою за спеціалізацією і можуть існувати як система
завдяки цій спеціалізації та залежно від зовнішнього управління.
Із виникненням нової мети та відповідно до нових функцій між ДВЗ
різних типів продовжують виникати суперечності на основі поєднання в
одному ДВЗ груп (наприклад, загального типу та санаторного типу для дітей із
хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання).
Як відомо, 2001 рік знаменувався прийняттям Закону «Про дошкільну
освіту», в якому подано іншу назву «дошкільні навчальні заклади». З 2001 року
на законодавчому рівні задекларовано право на функціонування дошкільних
навчальних закладів різних типів, діяльність яких підтверджено наявністю
ліцензій, виданих у встановленому законодавством України порядку [80; 144].
На виконання Закону «Про дошкільну освіту» видано законодавчі
документи, які підтримали практику створення дошкільних навчальних
закладів різних типів. Положення про Центр розвитку дитини (2009)
ознаменувало створення центрів розвитку дитини як однієї з форм здобуття
дітьми дошкільної освіти [89; 157; 178].
Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного
розвитку в найближчі роки та на перспективу (2003) визначила одним із
завдань розробку типів освітніх установ, створення законодавчої бази для
забезпечення освітніх потреб осіб, можливості яких одержати освіту обмежені
за станом здоров’я, що оптимізує розвиток ДНЗ

різних типів для дітей з

особливими потребами [106].
Закон України «Про охорону дитинства» визначив право дитини на освіту
та проголосив державу гарантом доступності, безоплатності дошкільної освіти,
надав право на вибір навчального закладу й навчання рідною мовою (розділ
ІV), що сприяло забезпеченню попиту батьків на послуги у дошкільних
виховних закладах різних типів та охопленню більшості дітей раннього та
дошкільного віку дошкільними виховними закладами різних типів [82].
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Відповідно до потреб громадян з 2001 року створюються такі дошкільні
навчальні заклади: ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки компенсуючого
типу (спеціальні та санаторні), дитячі будинки інтернатного типу, ясла-садки
сімейного типу, ясла-садки комбінованого типу, центри розвитку дитини,
дитячі будинки сімейного типу, навчально-виховні комплекси «дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», дошкільні групи при
школах-інтернатах – санаторних та спеціальних загальноосвітніх школах,
дошкільні відділення, дошкільні навчальні заклади з сезонним перебуванням
дітей, що дає підстави вести мову про продовження процесу диференціації
дошкільних навчальних закладів та груп, зміни у їх типології, розпочаті ще в
1950-1990рр. в Українській РСР [80; 215].
У 2004 р. ухвалено

рішення про створення умов для забезпечення

рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами
шляхом навчання їх у дошкільних навчальних закладах з метою соціальної
реабілітації та інтеграції в суспільство; про продовження роботи з формування
оптимальної мережі навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний
заклад – загальноосвітній навчальний заклад», створення навчально-виховних
об’єднань «освітній округ», що підтримало процес диференціації груп у ДНЗ
різних типів та внесло зміни до їх типології [222].
Під час доповіді на Підсумковій колегії МОН України (2007) Міністр
освіти і науки України С. Ніколаєнко проголосив Концепцію розвитку освіти в
Україні. Принциповим у Концепції було положення про необхідність
забезпечення рівного доступу до якісної освіти, утвердження новітніх
інформаційних педагогічних технологій [150]. Забезпечення якісної та
доступної дошкільної освіти, виховання здорової й компетентної особистості є
головними пріоритетами дошкільної освіти в Україні [150].
Чинником розвитку ДНЗ різних типів залишається внесення змін до
законодавчого поля щодо здійснення дошкільної освіти в Україні. Так, голова
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти К. Самойлик підняла
питання про внесення змін до чинного освітянського законодавства і

152
повідомила, що до другого читання підготовлено проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти» (щодо
створення належних умов для навчання дітей, реєстр № 0927). Це зміни до
статті 33 Закону України «Про дошкільну освіту» – щодо обов’язкової
підготовки до систематичного навчання у школі дітей старшого дошкільного
віку в ДНЗ, що актуалізує питання забезпечення цих дітей можливістю
здобувати освіту в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм
власності [232].
Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення захисту прав
і законних інтересів дітей» (2008) визначено завдання щодо вжиття заходів,
спрямованих на розвиток мережі дошкільних навчальних закладів для дітей з
вадами психофізичного розвитку, та недопущення скорочення мережі таких
закладів. Вказано на необхідність розширення практики спільного перебування,
зокрема й короткотривалого, в дошкільних навчальних закладах дітей з
обмеженими можливостями і здорових дітей, що сприятиме узаконенню
інклюзивної освіти та інтеграції в соціум дітей з особливими потребами
розвитку, що уможливлює відкриття груп для таких дітей у ДНЗ різних типів
[283].
Одним із чинників розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів
для дітей з особливими освітніми потребами на цьому етапі є впровадження
Концепції розвитку інклюзивної освіти, що передбачає комплексне розв’язання
питань,

пов’язаних

з

нормативно-правовим,

навчально-методичним

забезпеченням інклюзивної освіти, створенням інклюзивного освітнього
середовища [77; 104].
У 2001 – 2015 роках створюються дошкільні навчальні заклади – центри
розвитку дитини, дошкільні навчальні заклади сімейного типу, базові дошкільні
навчальні заклади для роботи з дітьми старшого дошкільного віку [174; 178].
Практика створення та функціонування корпоративних закладів для дітей
дошкільного віку випереджає процес забезпечення таких закладів нормативно-
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правовими документами, що підкреслює виявлені у історичному часі
2001 – 2015рр. схожі випадки [158].
Також було створено Концепцію Державної цільової програми розвитку
дошкільної освіти на період до 2017 року (2010) на забезпечення захисту
конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо
доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у державних та
комунальних дошкільних навчальних закладах, зокрема дітьми п’ятирічного
віку. Ця концепція визначила процеси збереження та розширення, підтримки
дошкільних навчальних закладів різних типів, зокрема закладів з інклюзивними
групами;

розширення

дошкільних навчальних

закладів,

що

провадять

діяльність за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньоестетичним,

фізкультурно-оздоровчим,

музичним,

гуманітарним),

що

є

актуальними для розвитку системи дошкільної освіти України [101].
2010 – 2015 рр. насичений фактами, серед яких, зокрема, перетворення
дошкільних навчальних закладів санаторного типу на комбіновані із
санаторними та загальними групами, що сприяло зменшенню числа груп
санаторного типу для дітей із хворобами верхніх дихальних шляхів і засвідчило
залежність розвитку мережі ДНЗ спеціального призначення від рішень МОНУ,
районних управлінь освіти при державних адміністраціях міст України.
Реформування системи закладів усіх форм власності для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема дитячих будинків різних
типів, сприяє їх перетворенню у дитячі будинки сімейного типу, які утворені
місцевими органами виконавчої влади за місцем походження дітей, з
урахуванням їх віку та соціального статусу [63; 187; 190; 191; 197].
На державному рівні нормативно-правові документи (2010 – 2015)
підтримують розширення функцій ДНЗ різних типів та форм власності [101;
174]. Розширення мережі ДНЗ, що проводять діяльність за кількома
пріоритетними напрямами (художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим,
музичним, гуманітарним), дає підстави говорити про збереження у процесі
диференціації ДВЗ у ДНЗ мережі закладів для дітей раннього та дошкільного
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віку, спрямованості функціонування ДНЗ на задоволення потреб дітей та
батьків. Створення приватних ДНЗ і ДНЗ сімейного типу розглядаємо як
продовження процесу диференціації, розпочатого у 1991–2000 рр. не зважаючи
на їх кількісні зріст або зменшення.
Матеріали державної служби статистики дозволили прослідкувати
кількісні зміни в основних типах ДНЗ, зокрема кількість дитячих ясел у 2001
році складала 6 одиниць як окремого закладу, а у 2012 році досягла нуля.
Кількість дитячих садків збільшилась з 2001 року на 685 одиниць; дитячих
ясел-садків зменшилась на 1038 одиниць; дитячих будинків сімейного типу
збільшилась на 55 одиниць (див. додаток А.1). Також матеріали 2001 – 2012 рр.
підтверджують існування та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів з
групами спеціального призначення для дітей з порушеннями слуху, мови (за
збереження слуху), зору, опорно-рухового апарату, інтелекту (розумово
відсталих) та інших профілів [148].
В історичному часі, не дивлячись на зміни у назві, залишились та
продовжили функціонувати основні типи закладів для дітей раннього та
дошкільного віку: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, дитячі будинки
сімейного типу, дитячий ясла-садок компенсуючого типу, спеціальні та
санаторні, сімейного, комбінованого типу; приватні.
Залежність від кількісного зростання або зменшення дітей раннього та
дошкільного віку, збереження форми догляду за дітьми в домашніх умовах у
даному історичному часі не впливають на формування мети функціонування
ДНЗ різних типів. Забезпечення потреби дітей та батьків у дошкільній освіті є
пріоритетною метою сучасних ДНЗ різних типів та форм власності.
Перший Всеукраїнський з’їзд педагогічних працівників дошкільної освіти
на якому було схвалено Державну цільову програму розвитку дошкільної
освіти на до 2017 р. визначив мету, завдання і засади розвитку дошкільної
совіти, теоретичні основи її змісту [221]. Також було рекомендовано до
отримання грифу МОН України програму «Впевнений старт» з метою
впровадження різних форм дошкільної освіти, зокрема інклюзивної [214].
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Дошкільна освіта у дошкільному навчальному закладі визначається як
цілісний процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини
дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних,
психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; на формування у
дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального
досвіду. Розвиток особистості визначено як набуття дошкільником упродовж
дитинства дедалі якіснішої визначеності; наявності прогресивних змін в його
прагненні задовольнити основні потреби, реалізувати свої здібності, відстояти
права, здійснити вибори, прийняти власні рішення й відповісти за їх наслідки,
вчинити по совісті, в умінні відповідально самовизначитися. Виховання
особистості має полягати у збагаченні моральної свідомості й поведінки
дошкільника; його залученні до світу вироблених людством цінностей; у
формуванні ціннісних основ ставлення до навколишнього світу та самого себе;
в закладанні фонду дитини «хочу» (потреб, прагнень, намірів, мрій, інтересів,
ідеалів, життєвих планів, мотивів, цілей). Навчання особистості визначено як
спрямування педагогічної діяльності на розвиток у дошкільника пізнавальної
активності, творчого ставлення до дійсності; розумовий розвиток дитини,
закладання фонду дитячого «можу» (здібностей, знань, умінь, навичок, базових
якостей особистості) [98].
У період незалежності України зусилля педагогів – науковців і практиків,
спрямоване на утвердження визнання та розвитку особистості дитини як
головного завдання дошкільної освіти. Концепції Я-центрованості у вихованні
та духовному розвитку особистості (І. Бех) та громадянського виховання
(О. Сухомлинська, М. Боришевський, К. Чорна, І. Тараненко), які визначають
засади виховання особистості в дошкільних навчальних закладах в умовах
розвитку

української

державності,

відкрили

шляхи

до

оновлення

та

утвердження варіативності змісту дошкільної освіти в Україні [15; 100].
О. Таранченко визнає, що сучасний етап (2015) є завершальною стадією
реформування спеціальної освіти, що характеризується розширенням спектра
корекційних послуг у закладах нового типу (реабілітаційних центрах,
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навчально-виховних

комплексах),

запровадженням

спеціалізації

та

індивідуальних форм навчання, нових підходів і технологій, чому сприяють
розроблена українськими науковцями відповідно до світових стандартів
нормативно-правова

база,

оновлення

змісту

та

програмно-методичного

забезпечення спеціальної освіти [264].
У Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на
період до 2017 року зазначено, що ДНЗ різних типів та форм власності мають
створювати необхідні умови для надання дітям дошкільної освіти та сприяти
розвитку особистості, можуть визначати зміст власної діяльності відповідно до
освітніх запитів населення; реалізувати принцип варіативності в Україні через
участь у створенні різних освітніх програм (комплексних, парціальних,
регіональних, авторських) поліпшувати предметне середовище за рахунок
навчально-методичного, ігрового обладнання і дидактичних матеріалів,
проявляючи таким чином турботу про дітей, державне керівництво розширює
можливості педагогічних працівників щодо творчого підходу до змісту
освітньої діяльності кожного ДНЗ [101].
Для реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти в
дошкільному навчальному закладі К. Крутій наголошує на ролі предметнорозвивального

середовища

в

розвитку

дошкільника.

Виокремлюючи

розвивальне та предметне середовище в ДНЗ, до основних елементів
предметного середовища науковець відносить архітектурно-ландшафтні та
природно-екологічні об’єкти, ігрові й спортивні майданчики та їх оснащення,
великогабаритні та сумірні зросту дитини конструктори (модулі), тематичні
набори іграшок, посібників [111]. Важливо зазначити, що в кожному окремому
дошкільному навчальному закладі за останні роки створено предметне
середовище відповідно до фінансових можливостей закладу. Зокрема, у
забезпеченні предметного середовища велику роль відіграють спонсорські,
окремі батьківські асигнування, що говорить про залежність його створення від
соціально-економічних передумов.
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Методичні рекомендації (2006, 2008) щодо добору і використання
іграшок для дітей раннього та дошкільного віку в дошкільних навчальних
закладах регламентують забезпечення предметного середовища у ДНЗ.
Параметри, за якими формується система ігрових засобів – педагогічна
класифікація іграшок, згідно з якою вони розрізняються за ступенем готовності,
матеріалом,

розміром,

за

художньо-образним

рішенням

та

видовою

приналежністю. З огляду на те, що предметне середовище у ДНЗ оснащується
відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних
посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України
2002 р. № 509), згадані методичні рекомендації враховують специфічний
додатковий матеріал відповідно до певної варіативної програми, типу
дошкільного закладу, пріоритетного напрямку його діяльності [162; 163]. Однак
нерозв’язаним залишається питання асортименту іграшок для дітей із
фізичними вадами в закладах компенсуючого типу.
Вагомим кроком у забезпеченні змістової складової дошкільної освіти в
дошкільних навчальних закладах різних типів

є оновлення

Базового

компонента дошкільної освіти (2012), що є державним стандартом, який
реалізується у програмах та навчально-методичному забезпеченні, що
затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України [8].
Щодо здоров’язбережувальної функції дошкільних навчальних закладів
різних типів, яка в цей період набуває форми системи фізкультурно-оздоровчої
роботи в ДНЗ, з урахуванням специфіки їх функціонування та типів, вона
охопила: комплексне використання традиційних засобів фізичного виховання,
сукупність організаційних форм роботи, обов’язкових для впровадження в
освітній процес ДНЗ, самостійну рухову діяльність дітей, нетрадиційні
загартувальні процедури та спеціальні лікувально-профілактичні заходи, що дає
підстави констатувати факт входження функції збереження здоров’я в освітній
процес, який здійснюється педагогами впродовж усього часу перебування дітей
в ДНЗ різних типів [76].
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Характерним для етапу 2001 – 2015 рр. є питання модернізації
дошкільних навчальних закладів різних типів. Одним із важливих аспектів цієї
модернізації є формування дитячих груп за функціональним призначенням.
Завдання і зміст роботи педагогів з дітьми спрямовано на забезпечення
здійснення певних функцій – освітньої, оздоровчої, культурно-розвивальної.
Модернізація дошкільних навчальних закладів реалізовувалася у відкритті в
них освітньо-розвивальних, оздоровчих груп, груп-ізоляторів та розвивальнодозвільних груп з метою задоволення попиту родин, а також збереження і
поліпшення здоров’я, дотримання інтересів і розвитку здібностей дітей, що
підтверджує важливість здоров’язбережувальної функції ДНЗ [169].
Внутрішнє управління ДНЗ різних типів здійснюється завідувачами або
директорами за існування адміністративної служб (методичної, медичної,
психологічної,

господарської).

Складові

адміністративної

служби

підпорядковані меті, функціям та структурі закладу, який, у свою чергу,
підпорядкований Управлінню освіти районної (міської) держадміністрації. При
районних та міських управліннях освіти функціонують районні науковометодичні центри до складу яких входять завідувач центру, методисти,
діяльність ДНЗ різних типів та діяльність РНМЦ підпорядковане інспектору,
заступнику

начальника

районного,

міського

районного(міського)

управління.

Районне

управління
(міське)

та

начальнику

управління

освіти

підпорядковане Департаменту освіти і науки в Україні та Міністерству освіти і
науки в Україні. Практика отримання розпоряджень районними управліннями
щодо розгортання ДНЗ різних типів у 2010 – 2015 роках від МОН України
дозволяє говорити про зміни у типології ДНЗ, зокрема про введення до ДНЗ для
дітей з особливими потребами груп загального типу та введення до ДНЗ
санаторних груп для дітей з особливими потребами, що продовжує процес
диференціації груп та сприяє розвитку системи ДНЗ різних типів.
Забезпечення змісту дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах
різних типів окреслено у низці програм та методичних рекомендацій до них,
методичних посібниках, розроблених для педагогів та дітей раннього і
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дошкільного віку. Це програми «Дитина» (2003; 2012), «Дитина у дошкільні
роки» (2011) [66; 67; 70]. Забезпечення змістової складової освітнього процесу
в ДНЗ різних типів частково вирішено у програмі «Дитина» (2012), яка
ґрунтується на засадах Базового компонента дошкільної освіти в Україні (нова
редакція) та враховує початки пропедевтичних знань, визначені у проекті
Базового компонента початкової освіти в Україні [67; 216]. Комплексна освітня
програма для дошкільних навчальних закладів

«Світ дитинства» (2015)

А. Богуш, Л. Батліної забезпечує механізм реалізації завдань Державного
стандарту дошкільної освіти України [235].
Індивідуальні освітні програми як засіб урахування відмінностей
«нестандартної» дитини розроблено В. Кузьменко. Науковець обґрунтовує
створення

таких

програм

необхідністю

врахування

особливостей

індивідуального розвитку дітей з метою створення особливих умов для дітей з
особливостями психічного розвитку, обдарованих, з вадами зору, слуху [114].
Отже, науковці стурбовані необхідністю створення індивідуальних програм для
роботи з дітьми з різними фізичними і розумовими можливостями.
Так, лист МОН України від 27.05. 2010 р. № 1/9-369 «Щодо порядку
розроблення програм для дошкільних навчальних закладів» визначено, що
програми

для

дошкільних

навчальних

закладів

розробляються

та

затверджуються відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту»,
наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537 «Порядок
надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню
грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 р. за № 628/15319. У ньому
зазначено також, що для дошкільних навчальних закладів можуть розроблятися
та затверджуватися основні й додаткові програми [184].
З метою програмно-методичного забезпечення освітнього процесу з
дітьми

раннього

і

дошкільного

віку,

які

мають

особливі

потреби,

співробітниками Інституту спеціальної педагогіки НАПН України розроблено
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та підготовлено до видання програми роботи з дітьми, що мають відхилення
різних нозологій [141].
Одним із чинників, який сприяє покращенню предметного середовища в
ДНЗ, є легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів відповідно до
Примірного

положення

про

батьківський

комітет

(раду)

дошкільного

навчального закладу за наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 26.04.2011 р. № 398 [185]. Це дало можливість: вводити додаткові
джерела фінансування у дошкільні навчальні заклади різних типів – кошти
батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески
фізичних

та

юридичних

осіб,

інші

кошти,

не

заборонені

чинним

законодавством України; вносити на розгляд керівництва (педагогічної,
піклувальної ради) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу,
вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей; створювати благодійні
фонди відповідно до чинного законодавства; сприяти дотриманню санітарногігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу, брати
участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців
закладу [185].
Починаючи з 2013 року, реалізовано питання про надання додаткових
освітніх послуг, понад встановлені обсяги в державних та комунальних
закладах освіти задля освіти дітей, спрямованої на розвиток особистості, її
талантів, розумових та фізичних здібностей. Визначено основне нормативноправове забезпечення, Положення про порядок надання додаткових освітніх
послуг у дошкільному навчальному закладі, яке регулює загальні питання щодо
надання додаткових освітніх послуг, що зумовило розширення мережі
приватних ДВЗ різних типів [176]. Інструктивно-методичний лист «Про
організацію додаткових освітніх послуг» окреслив перелік та порядок надання
платних послуг, які можуть реалізувати варіативну частину Базового
компонента (2012), організаційні особливості здійснення додаткових освітніх
послуг, що уможливлює розширення мережі та типів ДНЗ приватної власності
[194].

161
Отже, відповідно до законодавчого забезпечення в історичному часі
функціонують за однаковими метою, функціями, структурою та внутрішнім,
зовнішнім управлінням такі ДНЗ різних типів: ясла, ясла-садки, ясла-садки
компенсуючого типу (спеціальні та санаторні), дитячі будинки, ясла-садки
сімейного типу, ясла-садки комбінованого типу. Центри розвитку дитини в
залежності

від

мети

визначаються

функціональними

особливостями,

внутрішньою організацією. Керує центром розвитку дитини завідувач,
здійснюють навчально-виховний процесс педагогічні та медичні працівники,
інші спеціалісти, помічники вихователів [178]. Продовжують створюватись
групи для дітей із особливими потребами в ДНЗ різних типів, що зумовлює
введення інших функцій та структур, зміни у функціональних якостях вже
існуючих закладів для дітей раннього та дошкільного віку. Групи в ДНЗ та самі
ДНЗ на фоні зниження кількості дітей, які відвідують заклади, намагаються
зберегти притаманні для них особливості (ДНЗ компенсуючого типу,
комбінованого

типу),

проте

за

втручанням

зовнішнього

управління

(нормативно-правові документи МОНмолодьспорту України, районних та
міських управлінь) їм це не

завжди вдається. Розподіл закладів

у

2001 – 2015 рр. дозволяє говорити про початок процесу диференціації в ДНЗ
різних типів, що визначається зміною типології груп, зокрема зменшенням груп
для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями на групи загального
типу, що зумовлено, на нашу думку, економічною кризою у країні. Проте такий
підхід має і свою позитивну сторону. Виховуючи та навчаючи дітей з різними
фізичними можливостями в одній групі ДНЗ, ми з одного боку соціалізуємо
дитину з інклюзією, а з іншого – виховуємо позитивні якості особистості у
дітей без вад.
В історичному часі 1991 – 2015рр. функціонують основні типи ДВЗ та
ДНЗ. Дитячі ясла, ясла-садки, ясла-садки компенсуючого типу (спеціальні та
санаторні),

дитячі

будинки,

ясла-садки

сімейного

типу,

ясла-садки

комбінованого типу, центри розвитку дитини перебувають у процесі
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суперечностей, які визначаються метою та функціональними особливостями
існування даних ДНЗ різних типів.
У зазначених часових межах розвиток дошкільних навчальних закладів
різних типів зумовлено соціально-педагогічними чинниками: ДНЗ різних типів
та форм власності мають можливість створювати необхідні умови для надання
дітям дошкільної освіти та сприяти розвитку особистості, можуть визначати
зміст власної діяльності відповідно до освітніх запитів населення; реалізувати
принцип варіативності в Україні через участь у створенні різних освітніх
програм (комплексних, парціальних, регіональних, авторських), поліпшувати
предметне середовище за рахунок навчально-методичного, ігрового обладнання
і дидактичних матеріалів, проявляючи таким чином турботу про дітей;
державне керівництво розширює можливості педагогічних працівників щодо
творчого підходу до змісту освітньої діяльності кожного ДНЗ; оновлення
Базового компонента дошкільної освіти (2012), що є державним стандартом,
який реалізується у програмах та навчально-методичному забезпеченні, що
затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Характерним є введення навчання дітей у школі з шести років, закриття в ДНЗ
підготовчих груп, оновлення всіх ланок освіти, максимальна доступність
отримання

дошкільної

освіти,

відкриття

нових

ДНЗ,

створення

короткотривалих груп для підготовки дітей до школи, паралельне існування
державних і недержавних дошкільних навчальних закладів освіти з єдиною
програмою підготовки дітей до школи, 2010 р. – внесення змін до Закону
України «Про дошкільну освіту» щодо обов’язкової освіти дітей з 5 років.
Поступове зростання кризових економічних явищ у 2001 – 2015 рр.;
продовження впровадження в освітню практику нової виховної парадигми та
утвердження принципів демократизації, гуманізації й особистісної орієнтації,
спрямованих на розвиток особистості дитини як вищої цінності суспільства, в
сукупності з випереджальним поступом суміжних наук впливали на розвиток
системи дошкільних навчальних закладів різних типів, спрямований на цьому
етапі на забезпечення освітніх потреб дітей з особливими потребами. У
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результаті дії сукупності передумов та чинників та їх причинно-наслідкових
зв’язків, сформованих у 1943 – 2000 рр., розвиток дошкільних навчальних
закладів різних типів у 2001 – 2015 рр. відбувався під впливом наростання
кризових економічних явищ та прогресу наукових досягнень, спрямованих на
розвиток особистості дитини (див. таблицю. 2.2).
Таблиця 2.2
Передумови і чинники розвитку дошкільних навчальних закладів
різних типів в Україні (1991 – 2015 рр.)
Періоди
Етапи
-1-2Перший етап (1991 – 2000 рр.) – «розвиток дошкільних
Другий
виховних закладів різних типів в умовах державної незалежності
період –
період
України»:
розвитку
- соціально-економічні передумови: перехід від командної до
системи
ринкової економіки, невиправдана економія витрат на охорону
дошкільних природи;
навчальних - соціально-педагогічні передумови: поступ наукової спільноти,
закладів
спрямований на внесення змін до законодавчого поля дошкільної
різних типів у освіти в Україні; зміни у концептуальних положеннях теорії
незалежній дошкільного виховання. Цьому сприяли дослідження вчених і
Україні (1991 створення в Україні у 1991 – 1993 рр., впровадження
– 2015 )
альтернативних програм виховання та навчання дітей
дошкільного віку.
- соціально-політичні чинники: перехід від тоталітаризму до
демократії; вихід низки державних документів, що зумовили
розвиток ДВЗ різних типів та форм власності;
- соціально-педагогічні чинники: переорієнтацію основних завдань
навчання, виховання та розвитку дітей раннього й дошкільного
віку на формування світогляду дитини, її соціальної та
психологічної культури, емоційно-вольової сфери, що сприяє
становленню особистості; упровадження особистісно
орієнтованої моделі спілкування педагога з дітьми;
Другий етап (2001 – 2015 рр.) – «розвиток дошкільних
навчальних закладів різних типів в умовах зростання кризових
явищ в Україні»:
- соціально-економічні передумови: економічна криза;
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Продовж. табл. 2.2
-1Другий
період –
період
розвитку
системи
дошкільних
навчальних
закладів
різних типів у
незалежній
Україні (1991
– 2015 )

Отже,

-2- соціально-педагогічні передумови: зусилля науковців
спрямовані на розвиток особистості дитини; НДР інститутів
НАПН, дослідження яких спрямовані на розробку та
впровадження інноваційних технологій, методів та форм
виховання дітей раннього та дошкільного віку.
- соціально-політичні чинники: Закон «Про дошкільну освіту»
(2001); низка документів, які на законодавчому рівні ствердили
розвиток нових типів ДНЗ в Україні;
- соціально-педагогічні чинники: оновлення та утвердження
варіативності змісту дошкільної освіти в Україні; творчий підхід
до змісту освітньої діяльності кожного ДНЗ; оновлення Базового
компонента дошкільної освіти (2012); забезпечення освітніх
потреб дітей з особливими потребами; обов’язкова освіта дітей з
5 років.
аналіз

історіографічних

джерел

та

програмно-методичних

документів дозволив виокремити другий період розвитку системи дошкільних
навчальних закладів різних типів в незалежній Україні, у якому виділено два
етапи:
перший етап – 1991 – 2001 рр. – розвиток дошкільних виховних закладів
різних типів в умовах державної незалежності України; характерним для цього
етапу є процес перетворення ДДЗ різних типів у ДВЗ різних типів;
диференціація основних типів ДВЗ та груп у них відповідно дефекту дітей;
зміна назви; присутні диференціація груп, розподіл ДВЗ за спеціалізаціями,
процес перетворення ДДЗ та груп спеціального призначення у компенсуючі
ДВЗ (спеціальні), укрупнення ДВЗ компенсуючих; функціонування ДВЗ
комбінованих, компенсуючого, санаторного, прогулянкового типів, приватних
ДВЗ; кількісне зменшення дитячих ясел як основного типу у мережі ДВЗ різних
типів; закінчення диференціації ДДЗ різних типів, пов’язаної зі змінами у
загальній меті функціонування; виникнення нової диференціації у ДВЗ різних
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типів,

зумовленої

зміною

мети,

функцій,

внутрішньої

організації,

суперечностями між ДВЗ;
другий етап – 2001 – 2015 рр. – розвиток дошкільних навчальних закладів
різних типів в умовах зростання кризових явищ в Україні. Цей етап
характеризуємо як історичний час змін у назві (ДВЗ на ДНЗ), якому притаманне
функціонування основних типів ДНЗ, дитячих будинків сімейного типу, ДНЗ
компенсуючого, спеціальних, санаторних, сімейних, комбінованого типів,
приватних ДНЗ різних типів, як однакових за метою, функціями, структурою,
внутрішнім та зовнішнім управлінням; центрам розвитку дитини та приватним
ДНЗ різних типів характерно введення особливих функцій та структур,
внутрішнього

управління;

диференціації

(введення

також
груп

даному

загального

етапу
типу

характерний
до

ДНЗ

процес

спеціальних,

компенсуючих, санаторних) та кількісне зменшення мережі ДНЗ різних типів.
Період розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів у
незалежній Україні характеризується модернізацією і реформуванням системи
ДДЗ різних типів у систему ДВЗ різних типів та форм власності; розвитком
дошкільних виховних закладів різних типів; диференціацією основних типів
ДВЗ та груп у них відповідно дефекту дітей; змінами у назвах; розподілом ДВЗ
за спеціалізаціями, розвитком приватних ДВЗ різних типів; закінченням
диференціації ДДЗ різних типів; виникнення нової диференціації у ДВЗ різних
типів; поступовим процесом диференціації ДНЗ. Типологію дошкільних
навчальних закладів періоду розвитку в незалежній Україні подано у додатку
Б.2.
Соціально-економічними передумовами виступили в 1991 – 2015 рр. –
кризові явища в економіці, екології країни; спад виробництва та поступове його
згортання; зниження народжуваності дітей, що привело до масового закриття
відомчих дитячих садків і передачу їх у відомство держави; соціальноекономічна стратегія на європейську інтеграцію (2002 р.); поступове подолання
кризових явищ; перехід до ринкової економіки сприяв поступовому відкриттю
приватних дошкільних навчальних закладів, ДНЗ різних типів. Серед
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соціально-педагогічних передумов визначено в 1991 – 2015 рр. – урахування
потреб батьків в організації роботи ДНЗ; відкриття ДНЗ різними суб’єктами
колективної власності; уведення до Закону «Про дошкільну освіту» доповнення
про обов’язкову освіту для дітей з 5 років (2010 р.); розробка Базового
компонента дошкільної освіти. З’ясовано, що на розвиток системи дошкільних
навчальних закладів різних типів мали вплив у 1991 – 2015 рр. – рівний доступ
до якісної освіти дітей з особливими потребами; реформування системи
закладів усіх форм власності; соціально-педагогічні чинники – утвердження
новітніх освітніх технологій; впровадження Концепції розвитку інклюзивної
освіти.
У процесі дослідження виявлено, що розвитку системи дошкільних
навчальних закладів різних типів притаманний довготривалий історичний
досвід. Кожний наступний етап передбачав критичне опанування ідей
минулого. Подана в дослідженні періодизація спирається на наукові погляди
вчених щодо функціонування, підпорядкованості різних типів дошкільних
навчальних закладів, напряму їх діяльності, змісту, структури та форм
власності.
Визначаючи

періодизацію,

хронологічні

межі

розвитку

системи

дошкільних навчальних закладів різних типів, зауважимо, що вони є
відносними, оскільки залежать від об’єктивних (стан розвитку освіти, науки,
економіки в державі, необхідних законодавчих документів) і суб’єктивних
(поява педагогів-практиків, науковців, наявність відповідного контингенту
дітей дошкільного віку) чинників.
Отже, розвиток системи дошкільних навчальних закладів в Україні
пройшов тривалий шлях – від умов повоєнної розбудови Української РСР
(1950) до умов зростання кризових явищ у незалежній Україні (2015). На
кожному етапі свого розвитку дошкільні навчальні заклади різних типів
вирізнялися тенденціями, проблемами та способами їх розв’язання.
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2.2.

Тенденції

і

перспективи

розвитку

системи

дошкільних

навчальних закладів різних типів у сучасній Україні
Дослідження історіографічних джерел дозволяє констатувати, що
розвиток системи ДНЗ різних типів у 50-ті роки ХХ століття – на початку ХХІ
століття проходить під впливом соціально-економічних передумов, зокрема
тривалої економічної кризи та нестабільності, екологічних та демографічних
змін, низької народжуваності дітей, що спричинили диференціацію та
стратифікацію суспільства та докорінно вплинули на розвиток системи ДНЗ
різних типів.
В сучасних умовах глобалізації та зростання інформативності суспільства
процес розвитку ДНЗ різних типів зумовлений оновленням та модернізацією
дошкільної ланки освіти, зокрема ДНЗ різних типів, яка має за мету
забезпечити потреби дітей та батьків. У національній доповіді В. Кременя про
стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2016) наголошено, що
модернізація дошкільної освіти пов’язана з європейськими та світовими
тенденціями і викликами, зростаючою увагою міжнародної спільноти до цього
освітнього рівня. Водночас соціально-політичні кризові події останніх років
погіршили умови для вирішення фінансових та організаційно-правових питань
дошкільної освіти. Також у доповіді В. Кременя вказано на тенденцію
зменшення народжуваності дітей та на збільшенні потреби в наданні послуг
дошкільної освіти, що спричинено чергами, збільшенням наповнюваності груп
в окремих регіонах, що є небезпечними факторами зниження якості дошкільної
освіти. Зазначено, що ключовим перспективним розв’язанням питання
дошкільної освіти може бути впровадження кращого зарубіжного досвіду
функціонування мережі ДНЗ різних типів та форм власності, власне з чим ми
погоджуємось з одного боку, а з іншого ні, з огляду на існування вагомого
історичного

досвіду функціонування

національної

системи

дошкільних

навчальних закладів різних типів, яка впродовж багатьох років є підгрунттям
для створення систем дошкільних закладів у Китаї, Польщі, Білорусії та інших
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країнах. Рекомендації щодо шляхів розвитку ДНЗ різних типів передбачають:
сприяння приватним ініціативам із питань відкриття приватних закладів,
створення груп з короткотривалим перебуванням у них дітей; відновлення
діяльності ДНЗ, що тривалий час використовувалась не за призначенням;
відкриття на базі загально-освітніх навчальних закладів навчально-виховних
комплексів. Окреслено актуальні для дошкільної освіти завдання на найближчу
перспективу, що є дотичними до нашого історико-педагогічного дослідження:
гармонізація нормативних документів та базових програм виховання, навчання
та розвитку дитини; усвідомлення необхідності спільних зусиль науки і
перспективи практики, культури, освіти, медицини, як векторів внеску в
дошкільний сектор соціального розвитку суспільства [145, с. 44–46; 48–49].
Визначаючи перспективи розвитку системи ДНЗ різних типів в сучасній
Україні,

необхідно

виявити

провідні

тенденції,

які

були

притаманні

радянському періоду розвитку означеної системи та ті, які проявляються в
сучасній системі ДНЗ різних типів, що зумовлені соціально-політичними та
соціально-педагогічними чинниками.
За довідковими джерелами поняття «тенденція» розглядається як напрям
розвитку чого-небудь, прагнення, намір, провідна думка, ідейне спрямування
[40]. Провідний – який указує дорогу, визначає напрям руху кого-, чого-небудь,
найважливіший, головний, основний, вирішальний, визначальний, якому
належить головна роль у чому-небудь.
Отже, провідні тенденції розуміємо як нові напрями розвитку системи
ДНЗ різних типів, що є прогресивними для її подальшого реформування та
модернізації. Прогресивними є такі напрями, що ведуть до вдосконалення,
поліпшення системи ДНЗ різних типів завдяки передовим ідеям, поглядам,
прагненням. Модернізацію системи ДНЗ різних типів розуміємо як дію за
значенням модернізувати – змінювати, вдосконалювати відповідно до сучасних
вимог; реформування розуміємо як дію за значенням реформувати – змінювати,
шляхом реформ (перетворення, зміна, нововведення, яке не змінює основ
існуючої структури), перебудови.
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На основі аналізу історіографічних джерел виокремлено:
1) тенденцію до кількісного збільшення елементів: у дитячих яслах,
дитячих садках цю тенденцію відзначаємо впродовж 1943 – 1949 рр.,
1950 – 1959 рр., у дитячих яслах-садках впродовж 1960 – 1972 рр.,
1973 – 1984 рр., 1985 – 1990 рр., у дитячих будинках впродовж
1943 – 1949 – 1951 рр. Починаючи з 1960 року кількість дитячих ясел та
дитячих садків, з 1953 року дитячих дошкільних будинків зменшується, що
суперечить тенденції до кількісного збільшення дошкільних закладів. Говорити
про тенденцію тільки кількісного зросту дошкільних закладів різних типів
замало, то ж наголосимо на:
2) тенденція до зменшення кількості елементів (дитячих дошкільних
будинків, дитячих ясел), що підкреслює суперечливість визначених тенденцій;
3) тенденція до існування суперечностей між дошкільними закладами як
елементами присутня впродовж історичного часу 1950 – 1990 рр. у зв’язку із
динамічним відкриттям груп та дошкільних закладів різних типів при якому
відбувають чіткі зміни у функціях дошкільних закладів.
Наступна, четверта, тенденція визначена на основі того, що дошкільні
заклади, зокрема їх основні типи як елементи мають однакові мету, специфіку,
структуру, що є присутніми впродовж зазначеного історичного часу, існують
за рахунок поглинання, переробки інформації однієї якості, однієї сутності в
один і той же сам спосіб. Проте, на основі історіографічних джерел нами
визначено, що впродовж виокремленого нами періоду існувала невідповідність
між забезпеченням інформацією (програмно-методичне забезпечення, дитячих
ясел, починаючи з 1960 року у порівнянні з 1943 – 1949 рр., 1950 – 1959 рр.). І
навпаки, починаючи з 1959 року, якість програмно-методичного забезпечення
для функціонування дитячих садків та дитячих ясел-садків, дитячих будинків
загального типу суттєво відрізняється від програмно-методичного забезпечення
упродовж 1950 – 1959рр., чому сприяють дослідження у галузі спеціальної та
корекційної педагогіки.
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Визначено, що з 1972 року, у зв’язку із виокремленням ранньої корекції
дефекту в дітей, розробка програмно-методичного забезпечення вийшла на
якісно новий рівень, що дозволяє говорити про існування суперечливості п’ятої
тенденції упродовж 1950 – 1990 років. Водночас, розглядаючи цю тенденцію,
не можна говорити про те, що вона присутня упродовж всього історичного часу
з огляду на те, що основні типи дошкільних закладів перебували в однакових
умовах отримання програмно-методичного забезпечення однієї якості, однієї
сутності. Це пов’язано із п’ятою тенденцією до просторового розміщення
елементів.

Основні

типи

дошкільних

закладів,

про

що

стверджують

історіографічні джерела, здебільшого були розміщені в промислових містах, що
дозволяло їм функціонувати та зберігати зв'язок із зовнішнім середовищем.
Такі дошкільні заклади, як дитячі дошкільні будинки різних типів,
розподілялися

в

сільській

місцевості,

уповільнювало

інформативне

забезпечення. Сама ж тенденція до просторового розміщення елементів
присутня до 1959 року, коли просторове розміщення відбувалось за рахунок
надання приміщень, які використовувались не за призначенням, будівництва
нових приміщень відповідно державного чи відомчого підпорядкування.
Просторове розміщення дошкільних закладів було змінено в наслідок введення
дитячих ясел до дитячих садків і утворення дитячих ясел-садків (1959),
інтеграції дитячих будинків до шкіл-інтернатів (1958), поєднання дитячих
садків із загальноосвітніми школами у школи-дитячі садки у сільській
місцевості (1985), що дозволяє говорити про присутність у зазначеному періоді
суперечності цієї тенденції. Розміщені в просторі дошкільні заклади різних
типів перебувають під впливом зовнішнього середовища і відповідно обирають
специфічні якості. Тенденція (шоста) до такого іманентного зв’язку присутня
впродовж історичного часу в зв’язку з тим, що на одні й ті ж основні типи
дошкільних закладів впливають одні й ті ж наукові та методичні установи,
науково-дослідні інститути, інститути післядипломної педагогічної освіти, вищі
навчальні заклади. Закладами спеціального призначення опікуються органи
освіти та органи охорони здоров’я в співпраці з НДІ спеціальної педагогіки.

171
Внаслідок такого зовнішнього зв’язку та відношень дошкільні заклади
спеціального призначення отримують забезпечення та підтримку власних
специфічних якостей, зокрема функції відновлення та корекції дефекту зору або
слуху, таким чином розвиваючи специфічні особливості груп або дошкільних
закладів цього типу.
Прослідковуючи процеси інтеграції впродовж визначеного історичного
часу, маємо можливість декларувати процес перетворення системи в ціле за
умови, коли диференціація виступає інтегруючим фактором та за умови
присутності координації та субкоординації з боку зовнішнього середовища, як
наступної тенденції, що підкріплено законодавчими документами. Так, на час
1985 – 1991 рр. диференційовані групи перетворюються в дошкільні заклади
різних типів та поступово входять до основних типів дитячих дошкільних
закладів представляючи процес інтеграції. Диференційовані групи та дитячі
дошкільні заклади отримують однакові назви за типами, що є інтегруючим
фактором диференційних елементів. Внаслідок субординації, яка виникла
впродовж 80-х років ХХ століття – впливу педагогіки співробітництва та
проголошення гуманістичних засад щодо здійснення виховного процесу в ДДЗ
різних типів виникають дитячі дошкільні заклади нових типів (сімейні дитячі
будинки, приватні),

функції

яких

корінним чином відрізняються

від

функціональних якостей, присутніх у періоді елементів, що говорить про появу
нових суперечностей між елементами та декларує новий етап, а з ним і період
розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів.
Починаючи

з 1993

року, задекларовані

на рівні законодавчого

забезпечення нові функції ДВЗ різних типів, які привнесли еволюційні зміни до
мети, специфіки, структури, внутрішнього управління ДДЗ для дітей раннього
та дошкільного віку, є протилежними відносно функцій ДДЗ різних типів у
1950 – 1990 рр. Саме тут маємо наголосити, що присутня в радянському періоді
диференціація ДЗ, ДДЗ та груп в них закінчена унаслідок змін у функціях ДДЗ
різних типів з одного боку, проте, маємо говорити саме й про виникнення нової
диференціації ДВЗ та груп в них з іншого. Отже, процес диференціації не
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зупиняється, але водночас він проходить у межах досягнутої протилежності
між функціями ДДЗ і ДВЗ. Виникає суперечність між елементами (ДДЗ
радянського періоду і ДВЗ періоду незалежності України), яке вирішується
виникненням нової системи, а саме виникненням нової її якості, яка присутня у
функціях ДВЗ різних типів – у процесі формування особистості дитини
раннього та дошкільного віку, всебічному розвитку її здібностей при
врахуванні її фізичних та інтелектуальних потреб, побудованого на засадах
гуманізму, демократизму, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів.
Водночас елементи системи, що забезпечують внутрішнє управління ДВЗ
різних типів, зокрема адміністративна, методична, медична, психологічна
служби, несуть в собі сутність попередньої системи, системи ДДЗ різних типів
радянського періоду і мають прямий вплив на розвиток системи дошкільних
навчальних закладів у історичному часі 1991 – 2000 рр. Такі елементи систем
основних типів ДЗ та ДДЗ вносять вагомі суперечності, які відображаються на
виконанні нової мети, дотриманні специфіки функціонування ДВЗ різних типів.
У 1991 – 2000рр. ДВЗ, а саме їх основні типи: дитячі ясла, дитячі садки,
дитячі ясла-садки та дошкільні будинки перебувають під впливом кількісного
збільшення та кількісного зменшення, що продовжує суперечливість цієї
тенденції. Так, кількість дитячих ясел як основного типу з 1991 року
зменшується до 0 в 2012 році. Кількість дитячих садків зростає на 805 одиниць;
кількість дитячих ясел-садків зменшується 10577 одиниць; кількість дитячих
будинків сімейного типу зростає на 84 одиниці.
Функціонування ДВЗ різних типів у 1991 – 2000 роках продовжує процес
становлення нової системи ДВЗ та у подальшому системи ДНЗ різних типів.
Відповідно визначеної нами типології ДНЗ різних типів у хронологічних межах
нашого дослідження основні типи ДВЗ, а з 2001 року ДНЗ (компенсуючого,
спеціального та санаторного типів, сімейного типу, комбінованого типу, центри
розвитку дитини, дитячі будинки сімейного типу), мають єдину мету, функції,
структуру та зовнішні зв’язки. Суперечності між елементами виникають саме
під час уведення груп для дітей ріннього та дошкільного віку із вадами, що
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спричиняє зміну мети, структури, розподіл функцій змінює зв'язок із зовнішнім
середовищем. Таким типам закладів як комбіновані, центри розвитку дитини,
спеціальні ДНЗ притаманні функціональні особливості, що зумовлено
наявністю та кількістю груп для дітей, які відрізняються соматичним здоров’ям,
вадами або спеціалізацією, за якою працюють центри розвитку дитини. Отже, у
1991 – 2015рр. тенденція до існування суперечностей між ДНЗ як елементами
зберігається. Водночас має прояви тенденція до введення у комбіновані та
спеціальні типи ДНЗ груп загального типу, що підтримує суперечності між
елементами.
У зв’язку з кількісним збільшенням або зменшенням основних типів ДВЗ
та ДНЗ відбуваються зміни в їх просторовому розміщенні. Із зменшенням дітей
раннього та дошкільного віку приміщення закладів закриваються або
перепрофілюються, здаються в оренду іншим організаціям. Починаючи з 2012
року, у наслідок уведення заборони на оренду приміщень та використання їх не
за призначенням, ДНЗ поступово повертаються до державного або відомчого
підпорядкування,

поновлюють

своє

функціонування.

Тенденція

до

просторового розміщення елементів зберігається.
Зазначена вище тенденція до введення у комбіновані та спеціальні ДНЗ
груп загального призначення ускладнює зв’язки між диференційованими
елементами. Процес становлення нової системи ДНЗ різних типів продовжує
перебувати під впливом координації та субкоординації з боку зовнішнього
середовища, що підкріплено законодавчими документами. Вже на сьогодні
(2016) можна говорити про присутність диференціації елементів

внаслідок

збільшення кількості дітей, які за рахунок просторового розміщення
(переведення зі східних регіонів України) впливають на процес диференціації
елементів (груп у ДНЗ різних типів).
Визначені нами тенденції в контексті системного підходу можна
простежити в таблиці 2.3.
Водночас, визначено загальні тенденції для кожного з етапів та періодів
розвитку системи ДНЗ різних типів: тенденція, спрямована на виникнення
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Таблиця 2.3
Тенденції розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів
в Україні в контексті системного підходу (1950 – 2015 рр.)
Тенденції

Роки

-1-

-2-

-до кількісного збільшення елементів ДЗ, ДДЗ

1950 – 1990 рр.

- до кількісного зменшення елементів ДЗ, ДДЗ;

1953 – 1960 рр.

- ДНЗ

1991 – 2015 рр.

- існування суперечностей між ДЗ, ДДЗ, ДНЗ як

1950 – 2015 рр.

елементами
- якщо елементи однакові, то вони існують за рахунок

1950 – 1990 рр.

поглинання, переробки інформації однієї якості, одного
порядку, однієї сутності, в один і той самий спосіб
- тенденції до просторового розміщення ДЗ, ДДЗ

1950 – 1990 рр.

- до існування іманентного взаємозв’язку між ДЗ, ДДЗ;

1950 – 2015 рр.

- ДНЗ та зовнішнім середовищем; субординація

1973 – 1984 рр.

- ускладнення зв’язків між диференційними ДЗ, ДДЗ, їх

1985 – 1990 рр.

супідрядність, інтеграція диференційованих елементів,
які

декларують

інтеграційного

присутність

процесу

між

диференційноелементами,

як

організаційного.
нових типів закладів, їх диференціацію, вдосконалення мети та специфіки,
внутрішньої організації ДНЗ як систем; тенденція взаємозв’язку на рівні
внутрішнього та зовнішнього управління та суперечності в здійсненні освітньовиховних функцій закладами для дітей раннього і дошкільного віку, що
сприяють руху елементів у системі; тенденція існування системотвірних
чинників (нормативно-правового забезпечення розвитку системи ДНЗ різних
типів, наукових засад вітчизняної науки та практики).
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Вивчення історіографічних джерел, що відображають процес розвитку
системи ДНЗ різних типів, дозволило виокремити ті, що розкривають цей
процес як систему з врахуванням в її межах змін, особливостей, специфіки
функціонування закладів для дітей раннього та дошкільного віку, їх внутрішню
організацію та внутрішнє, зовнішнє управління, зв’язки із зовнішнім
середовищем. Вагомими в цьому розумінні є наукові праці Л. Артемової,
А. Г. Бондаря, О. Запорожця,

І. Улюкаєвої, М. Ярмаченка, в яких було

проведено аналіз розвитку суспільного дошкільного виховання в УРСР,
радянської теорії дошкільного виховання, народної освіти і педагогічної науки
в цілому. Пріоритетом їх досліджень та наукових надбань залишались завжди
діти раннього та дошкільного віку. В результаті аналізу історіографічних
джерел встановлено, що питання розвитку системи ДНЗ різних типів вивчалось
у різних аспектах:
- дослідження та розробка й уточнення мети, врахування специфіки
(функціональних особливостей), які притаманні ДНЗ різних типів в УРСР та в
сучасній Україні: Н. Аскаріна, Е. Белкіна, А. Богуш, В. Г. Бондар,
Т. Бондаренко, З. Борисова, М. Вашуленко, Г. Введенська, Е. Вільчковський,
Н. Ветлугіна, Н. Гавриш, А. Гольдіна, О. Грибанова,

Н. Денисенко,

Т. Дмитренко, Р. Жуковська, О. Запорожець, З. Лебедєва, Л. Кочина,
Н. Кудикіна, В. Кузьменко, В. Кодратова, О. Кононко, С. Ковалевська,
Г. Костюк, В. Котирло, С. Кулачківська, Р. Курбатова, С. Ладивір, З. Лєбєдєва;
Н. Лазарович, Н. Манжелій, К. Назаренко, С. Нікітчина, Ю. Переверзева,
Е. Піроженко, З. Плохій, Л. Подоляк; Н. Поддякова, Т. Поніманська,
О. Проскура, Н. Рогальська, Л. Свирська, О. Соловйова,О. Сорокіна,
Т. Степанова, Е. Таранова, Р. Тамуріді, О. Усова, М. Федорова, П. Чамата,
К. Щербакова; Н. Яришева, О. Янко, М. Ярмаченко, та ін.;
- вивчення та внесення змін до внутрішньої організації (структури) ДНЗ
різних типів: Г. Благовіщенський, Л. Венжик, Т. Бродська, Л. Голиш,
А. Гольдфельд, Т. Дегтяренко, С. Дітковська, В. Золотоверх, С. Каган,
Н. Касьянова, М. Ковригіна, О. Кошель-Плескунова, С. Кроль, О. Кузь,
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Н. Кучевська. Є. Леві-Гориневська, Н. Маковська, Г. Митерєв, О. Ногіна,
Н. Переверзева; Л. Покроєва, В. Потьомкін, П. Радченко, Г. Сальнікова,
Н. Семашко, Є. Смірнова, Ю. Соболєва, В. Спіріна, О. Таранченко,
А. Чабовська, А. Чаговець, М. Щелованов, М. Ярмаченко, та ін.;
- дослідження та уточнення внутрішнього та зовнішнього керівництва,
зв’язків ДНЗ різних типів: А. Ігнат, О. Капченко, С. Пасека,

Л. Пісоцька,

О. Татенко, І. Улюкаєва.
З огляду на те, що в умовах зміни світоглядних позицій та ціннісних
орієнтацій, прагнення нашої країни інтегруватися до європейського простору,
ДНЗ різних типів мають набути нового статусу, розширити свої функції,
реалізувати державну політику щодо забезпечення конституційних прав і
одержання гарантій дітям на здобуття дошкільної освіти, на наш погляд,
процеси диференціації та модернізації системи ДНЗ різних типів сприятимуть
зміні організації структури закладів відповідно принципів варіативності,
доступності. Одним із шляхів і способів реалізації принципу варіативності є
створення різноманітних типів дошкільних закладів із різним функціональним
призначенням, становлення інноваційних типів ДНЗ, здійснення модернізації
як однієї із умов оновлення системи ДНЗ різних типів на основі нових ідей,
моделей, технологій, через модернізацію змісту дошкільної освіти, в основі
якого є узгодження процесів розвитку особистості дітей раннього та
дошкільного віку та освітніх стандартів [103].
Реалізація принципу доступності отримання дошкільної освіти в Украні
зумовлює до відновлення та збереження мережі ДНЗ різних типів, які
функціонують на сучасному етапі їх розвитку. У 2001 – 2015 рр. з’являються
нові заклади для дітей раннього та дошкільного віку, наприклад приватної
форми власності (дитячі садки, школи-дитячі садки), функції яких пов’язані з
особливостями вибору засновниками мети, специфіки та структури їх
діяльності. Відбувається їх кількісний зріст наприкінці 2010 року, в 2014 році їх
кількість зменшилась на 173 одиниці. Процеси відновлення та збереження
мережі ДНЗ різних типів, які є доступними для задоволення потреб дітей та
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батьків перш за все у фінансовому аспекті та в аспекті надання якісної
дошкільної освіти, зумовлюють до збереження закладів державної та
комунальної форм власності. Водночас, враховуючи фінансове розшарування
сімей, суспільно-політичні чинники та міграційні процеси, що відбуваються в
останні роки в Україні, замовлення на приватні ДНЗ різних типів триває. Поряд
із фактом масового створення та відкриття таких закладів залишається
нагальною потреба збереження мережі ДНЗ різних типів для сімей, фінансова
спроможність яких не відповідає вимогам приватних закладів.
Проблема надання якісної дошкільної освіти залишається актуальною та
затребуваною з огляду на існування варіативності програмно-методичного
забезпечення, потреби батьків, що уможливлює здійснення навчальновиховного процесу на інноваційно якісному рівні. Зазначимо, що такий процес
має здійснюватись з врахуванням наявності науково-методичного супроводу
дошкільної освіти, який відповідає меті, специфіці, структурі ДНЗ різних типів
і форм власності та забезпечення кадрами з високим рівнем професійної
підготовки, які мають освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта», особливо в
ДНЗ різних типів приватної форми власності. Зміна структури (внутрішньої
організації) спонукає до перегляду організаційних засад функціонування
закладів для дітей раннього та дошкільного віку: контингенту дітей з
урахуванням їх віку, комплектації та наповнюваності груп, тривалості
перебування дітей в ДНЗ та його режиму роботи. Зміни внутрішньої організації
в приватних закладах перш за все спричинені запитом та вимогами батьків,
збереженням та корекцією здоров’я дітей, підготовкою дітей до школи.
Аналіз історіографічних джерел у хронологічних межах дослідження
дозволяє говорити про існування позитивного досвіду підкріплення рішень
уряду УРСР та України законодавчою базою як одного із соціально-політичних
чинників розвитку ДНЗ різних типів. На сучасному етапі розвитку системи ДНЗ
різних типів врахування такого досвіду є актуальним у контексті забезпечення
процесу функціонування закладів нових типів та з метою оновлення структури
вже існуючих закладів для дітей раннього та дошкільного віку. Створення
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нормативно-правових документів, дозволить у повній мірі педагогампрактикам на місцях означити вибір програмно-методичного забезпечення
навчально-виховного процесу, уточнити мету, специфіку, структуру та
особливості внутрішнього управління в рамках статуту із дотриманням
специфічних особливостей функціонування ДНЗ та відповідно до їх типу у
контексті ліцензування.
Вивчення

та

аналіз

історіографічних

джерел

дозволив

виявити

позитивний досвід функціонування закладів для дітей раннього віку. Існування
такого чинника як зайнятість жінки-матері на виробництві або в сільському
господарстві спонукало уряд до прийняття рішення про створення та розвиток
мережі дитячих ясел у повоєнні роки та дитячих ясел-садків (1959). Водночас
таке рішення було спричинене збереженням життя та здоров’я дітей за чіткого
втручання в процес створення та функціонування дитячих ясел медичної
спільноти.
Хронологічний аналіз архівних матеріалів упродовж досліджуваного
періоду засвідчив, що дошкільні навчальні заклади різних типів – це динамічна
категорія і вони перебувають у постійному розвитку, в якому виокремлено дві
групи тенденцій: а) тенденції розвитку системи дошкільних навчальних
закладів різних типів в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття;
б) тенденції, що окреслюють стратегії подальшого розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні.
До першої групи віднесено такі тенденції:
- створення та функціонування закладів різних типів, спрямовані на
боротьбу за життя та здоров’я дітей (1943 – 1949 рр.);
- створення дошкільних закладів для дітей, виокремлення дошкільних
дитячих будинків, санаторних дошкільних закладів різних типів (1950 – 1959
рр.);
- функціонування дошкільних закладів різних типів за рахунок
диференціації груп (реформування дошкільних закладів (у контексті реформи
школи) (1959 р.);
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- функціонування однакових дошкільних закладів та диференціація груп
за дефектом у дітей раннього та дошкільного віку, спрямована на створення та
подальшого функціонування дошкільних закладів для аномальних дітей
(1960 – 1972 рр.);
- стабільна диференціація груп та дошкільних закладів; модернізація
дошкільних

закладів

у

сільській

місцевості

у

школи-дитячі

садки

(1973 – 1984 рр.);
- функціонування дитячих дошкільних закладів різних типів та форм
власності, спрямованих на підготовку дітей до школи: поява дитячих будинків
сімейного типу; існування санаторних дошкільних закладів і санаторних груп
при дошкільних закладах загального типу для дітей, процеси диференціації
яких не торкнулися (1985 – 1990 рр.);
- становлення, модернізація та реформування системи ДДЗ різних типів у
систему дошкільних виховних закладів (ДВЗ) різних типів та форм власності,
що спрямована на створення закладів спеціального призначення (профілю),
компенсуючих (1991 – 1992 рр.);
-

створення

дошкільних

виховних

закладів,

які

різнились

за

спеціалізацією, комбінованих, сімейних, приватних, з прогулянковими групами,
санаторних (1993 р.);
- становлення системи дошкільних навчальних закладів різних типів,
диференціація груп та ДНЗ (Закон «Про дошкільну освіту») (2001 р.);
- існування ДНЗ компенсуючого, спеціального, санаторного, сімейного,
комбінованого типів; обов’язковість отримання дошкільної освіти для дітей 5
років (2010 р.);
- становлення системи дошкільних навчальних закладів різних типів,
відкриття приватних ДНЗ, центрів розвитку дітей, прогулянкових груп, груп з
короткотривалим перебуванням дітей (2001 – 2015 рр.).
До другої групи перспективних стратегічних тенденцій розвитку системи
дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні з 2016 р. ХХІ ст. було
віднесено такі: диференціація та модернізація системи ДНЗ різних типів, що
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сприятимуть зміні організації структури закладів відповідно до принципів
варіативності, доступності; спрямованість на виникнення різних типів закладів,
їх диференціацію, вдосконалення мети та специфіки, внутрішньої організації
ДНЗ як систем; спрощена система відкриття дошкільних навчальних закладів
різних типів і форм власності з метою всеохоплюваності дітей ДНЗ; відкриття
груп для дітей дошкільного віку в школах, у вищих навчальних закладах
України.
Виконане дослідження не претендує на вичерпне висвітлення всіх
аспектів проблеми розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних
типів в історичному аспекті, а відкриває перспективне поле для подальших
наукових пошуків у цій царині. Перспективу дослідження вбачаємо у
професійній підготовці майбутніх вихователів до роботи в дошкільних
навчальних закладах різних типів.
Висновки з другого розділу
Визначено, що передумовами розвитку системи дошкільних закладів
різних типів у 50-ті роки ХХ століття були соціально-економічні обставини як
то відновлення галузевого виробництва та сільського господарства, відбудова
країни у повоєнні роки, залучення жінки-матері до цього процесу у містах та
сільській місцевості; соціально-педагогічні передумови: наукові дослідження у
галузі психології, педагогіки, спеціальної педагогіки та медицини, які
консолідували зусилля на збереження життя та здоров’я дітей раннього та
дошкільного

віку;

існування

теорії

і

концепції

розвитку особистості

(Л. Виготського); створення науково-методичного забезпечення, методичне
керівництво функціонуванням дитячих ясел та дитячих будинків різних типів у
1943 – 1949 рр.; створення Академії педагогічних наук РРФСР; створення
УНДІП,

зокрема

сектору дошкільного

виховання, з

метою

розробки

теоретичних та методичних проблем навчання та виховання; соціальнопедагогічними чинниками визначено: програмно-методичне забезпечення
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навчально-виховної роботи в закладах різних типів для дітей раннього та
дошкільного віку та початку процесу уніфікації змісту (1945); діяльність
обласних, крайових, міських відділів народної освіти, підпорядкованих
Міністерству освіти РСФСР, секторів виховання інститутів Охматдит. На
розвиток закладів для дітей раннього та дошкільного віку у 1943 – 1949рр.
впливали рішення Комуністичної партії в СРСР та в УРСР, як один із вагомих
соціально-політичних чинників розвитку мережі закладів для дітей.
В 1950 – 1959 рр. було сформовано соціально-педагогічні передумови:
продовжено здійснення наукової діяльності відділу дошкільного виховання при
УНДІП, відділу дошкільного виховання при АПН СРСР, розробка та існування
теорії відображення буття через конкретну діяльність, положення про єдність
психіки і діяльності, їх детермінованість (С. Рубінштейн, О. Лєонтьєв); наукова
діяльність Л.Занкова, Д. Ельконіна, П. Гальперіна, Г. Костюка; вивчення питань
спадковості, середовища і виховання, що мають безпосередній вплив на
розробку програмно-методичного забезпечення дошкільних закладів різних
типів, на якісні зрушення у забезпеченні їх предметного середовища;
соціально-педагогічні чинники: програмно-методичне забезпечення навчальновиховного процесу в дошкільних закладах різних типів; розширено роботу
Центрального науково-методичного кабінету з дошкільного виховання;
впровадження передового педагогічного досвіду, активізовано науковометодичну роботу у формі «дошкільного походу», що в сукупності зумовили
розбудову системи дошкільних закладів різних типів у яких ідеал суспільного
виховання був орієнтований на гармонійний усебічний розвиток особистості.
Також у 1950 – 1959 рр. виявлено соціально-політичні чинники: ідеологізація
українського народу; реформування освіти в СРСР та УРСР; русифікація та
політехнізація спеціальної освіти, які були підкріплені нормативно-правовими
документа урядів СРСР та Української РСР. Соціально-економічними
передумовами були науково-технічна революція та урядові економічні
реформи.
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У 1960 – 1972 рр. впливають на розвиток та функціонування мережі
дошкільних закладів різних типів такі соціально-педагогічні передумови як
активізація науково-дослідної роботи АПН СРСР в галузях психології,
педагогіки (місце ідеї розвивального навчання є провідним у дидактиці, що
спричиняє зміну у концептуальних засадах навчання у початковій школі),
дошкільної педагогіки (створення наукових центрів – Інституту дошкільного
виховання при АПН СРСР, відділів дошкільного виховання та виховання дітей
раннього віку при УНДІП); галузевий розвиток спеціальної та корекційної
педагогіки; соціально-педагогічні чинники: активізація науково-методичної
роботи в рамках «дошкільного походу», розробка програми та навчальнометодичних посібників. Виявлено соціально-політичні чинники як то:
впровадження нормативно-правового забезпечення рішень уряду УРСР, що
зумовили розвиток радянської системи дошкільних закладів різних типів. У
цьому етапі були сформовані соціально-економічні передумови, зокрема
надцентралізація економіки Української РСР. Водночас соціально-політичні
чинники та соціально-економічні передумови впливали на демографічну
ситуацію, міграційні процеси, призводили до погіршення екологічної ситуації.
У

1973

–

1984 рр.

були

сформовані

такі

соціально-педагогічні

передумови: активізація галузевих фундаментальних досліджень (робота
наукових шкіл Л. Артемової, А. Богуш, З. Борисової, В. Ладивір, О. Запорожця,
М. Ярмаченка); введення теорії ампліфікації О. Запорожця, як основи для
здійснення подальших наукових досліджень у галузі дошкільної психології та
педагогіки на фоні реформування освіти (1984) та концепції «педагогіки
співробітництва»; соціально-педагогічні чинники: удосконалення програмнометодичного забезпечення та предметного середовища; завершення уніфікації
змісту, форм, методів навчання у дошкільних закладах різних типів; у галузі
спеціальної та корекційної педагогіки – розкриття та дидактичне обгрунтування
необхідності застосування індивідуального та диференційного підходу у
процесі роботи з аномальними дітьми. Також виявлено соціально-політичні
чинники – процеси суспільного застою в Українській РСР; продовження
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русифікації, політизації навчально-виховної роботи в дошкільних закладах
різних типів, підтримані законодавчими документами уряду УРСР; загострення
екологічної ситуації. Зважаючи на дію соціально-педагогічних передумов
попереднього етапу, зумовлену реформуванням освіти (1984), на кінець 1990
року були сформовані соціально-педагогічні передумови: науково-дослідна
робота лабораторії дошкільного виховання НДІ педагогіки України під
керівництвом Л. Артемової та кафедр при міських та регіональних державних
педагогічних інститутах, Інституті удосконалення кваліфікації вчителів, що
сприяли

створенню

варіативного

програмно-методичного

забезпечення

навчально-виховного процесу в ДДЗ різних типів. Водночас у 1985 – 1990 рр.,
коли УРСР перебувала у процесі перебудови, соціально-політичні чинники:
ідеологічний вплив на гуманітарні сфери життя українського народу та
посилення процесу русифікації, реформування освіти існували поряд із
соціально-економічними передумовами – згасання економічного розвитку,
зменшення реальних доходів населення, загострення житлової проблеми,
зниження якості охорони здоров’я, негативна екологічна ситуація, сприяли
введенню змін до системи дошкільних закладів різних типів.
Визначено, що еволюційні зміни у системі дошкільних закладів різних
типів в УРСР, які призвели до поступового створення системи ДНЗ різних типів
в

Україні,

зумовлені

комплексом

соціально-економічних,

соціально-

педагогічних передумов та соціально-політичних, соціально-педагогічних
чинників. У 1991 – 2001 рр. були сформовані соціально-педагогічні
передумови: дії наукової спільності, спрямовані на внесення змін до
законодавчого поля дошкільної освіти в Україні, яке відображало зміни у меті,
функціях та структурі ДВЗ та ДНЗ різних типів; здійснення НДР Інститутами
при НАПН України, зусилля педагогів – науковців і практиків, спрямоване на
утвердження визнання та розвитку особистості дитини як головного завдання
дошкільної освіти; створення та впровадження Концепції Я-центрованості у
вихованні

та

духовному

розвитку

особистості

(І. Бех)

та

концепції

громадянського виховання (О. Сухомлинська, М. Боришевський, К. Чорна,
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І. Тараненко), які визначили засади виховання особистості в дошкільних
навчальних закладах в умовах розвитку української державності, відкрили
шляхи до оновлення та утвердження варіативності змісту дошкільної освіти в
Україні; розвиток спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного
розвитку,

які

створенням

були

підкріплені

державного

стандарту

соціально-педагогічними
БКДО

(1993;

чинниками:

2012);

введенням

обов’язковості здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти,
розширенням типології та варіативності програмно-методичного забезпечення,
створенням

індивідуальних освітніх програм для дітей із особливими

потребами. Водночас, упродовж 2001 – 2015 рр. на потреби дітей раннього та
дошкільного

віку

та

їх

батьків,

які

зумовлюють

до

варіативності

функціонування типів у системі ДНЗ та їх доступності із врахування
фінансового розмежування замовників дошкільної освіти в Україні, впливають
соціально-політичні чинники та соціально-економічні передумови.
Прогресивний розвиток сучасної системи дошкільних навчальних
закладів різних типів зумовлено ідеями та поглядами відомих науковців у
галузі психології, дошкільної, спеціальної, корекційної педагогіки за підтримки
педагогів-практиків, поступовим створенням законодавчої бази дошкільної
освіти в Україні, процесами диференціації та модернізації системи ДНЗ різних
типів.
Аналіз історіографічних джерел та здійснене історико-педагогічне
дослідження дозволили визначити дві групи голових тенденцій: а) тенденції
розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні в
другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; б) тенденції, що окреслюють
стратегії подальшого розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів в
Україні тенденції розвитку дошкільних навчальних закладів як системи у
контексті системного підходу.
Основний зміст другого розділу висвітлено в таких публікаціях автора
[29; 30; 31; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44].
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ВИСНОВКИ
У дисертації подано теоретичне узагальнення й нове вирішення проблеми
розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні з
середини ХХ – початку ХХІ століть. Розкрито методологічні підходи
дослідження розвитку системи ДНЗ різних типів; виявлено періоди й етапи їх
розвитку з 1950 по 2015 роки; визначено передумови та чинники періодизації
системи ДНЗ різних типів досліджуваного періоду.
1. Система дошкільних навчальних закладів різних типів – це множина
елементів – дошкільних навчальних закладів різних типів, якій притаманний
процес суперечливої єдності виникнення і становлення, кількісного зросту та
якісних змін, цілісність, взаємозв’язки та специфічні закономірності. Структуру
системи дошкільних навчальних закладів різних типів розглядаємо як
внутрішню організацію, що є специфічним способом взаємозв’язку, взаємодії
елементів, які її утворюють. Типи дошкільних навчальних закладів – це такі
дошкільні навчальні заклади, що створюються відповідно до потреб населення
(ясла, дитячий садок, ясла-садок, дитячі будинки, дошкільні навчальні заклади
санаторного типу та ін.), яким притаманна мета, специфіка, структура
(внутрішня організація), взаємодія з внутрішнім та зовнішнім середовищем.
2. Доведено, що процес розвитку системи дошкільних навчальних
закладів

різного

типу

проходить

відповідні

періоди

та

етапи,

які

віддзеркалюють особливості їх організації, функціонування та розвитку
впродовж досліджуваного періоду в межах законодавчих документів, розмаїтті
поглядів та підходів.
Було визначено періодизацію розвитку системи дошкільних навчальних
закладів різних типів: перший період (1950 – 1990) – радянський період
розвитку системи дошкільних закладів різних типів Української РСР з етапами:
перший (1950 – 1959 рр.), другий (1960 – 1972 рр.), третій (1973 – 1984 рр.),
четвертий (1985 – 1990 рр.); другий період (1991 – 2015 рр.) – період розвитку
системи дошкільних навчальних закладів різних типів у незалежній Україні, що
охоплював перший (1991 – 2000 рр.) і другий (2001 – 2015 рр.) етапи.
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3. Становлення і розвиток системи дошкільних навчальних закладів
різних типів є складним, суперечливим, тривалим і нерівномірним за
динамікою протікання процесом, зумовленим політичним, економічним і
соціальним розвитком країни.

Було виявлено соціально-економічні й

соціально-педагогічні передумови становлення й розвитку системи дошкільних
навчальних закладів різних типів. Соціально-економічними передумовами
виступили: 1950–1990 рр. – повоєнна розруха й відбудова економіки;
економічна криза в державі; економічна розруха, закриття підприємств, що
привело до закриття дитячих садків; 1991–2015 рр. – кризові явища в економіці,
екології країни; спад виробництва й поступове його згортання; зниження
народжуваності дітей, що привело до масового закриття відомчих дитячих
садків і передачу їх у відомство держави; соціально-економічна стратегія на
європейську інтеграцію (2002 р.); поступове подолання кризових явищ; перехід
до ринкової економіки сприяв поступовому відкриттю приватних дошкільних
навчальних закладів, ДНЗ різних типів.
Серед соціально-педагогічних передумов визначено: 1950–1990 рр. –
уведення дошкільного виховання в загальну систему освіти в Україні;
розбудова змісту дошкільного виховання; інтеграційні процеси в типології
дошкільних закладів; 1991–2015 рр. – урахування потреб батьків в організації
роботи ДНЗ; відкриття ДНЗ різними суб’єктами колективної власності;
уведення до Закону «Про дошкільну освіту» доповнення про обов’язкову
дошкільну освіту для дітей з 5 років (2010 р.); розробка Базового компонента
дошкільної освіти.
4. З’ясовано вплив на розвиток системи дошкільних навчальних закладів
різного типу таких чинників: соціально-політичних: 1950 – 1990 рр. –
становлення особистісно орієнтованої моделі взаємодії вихователя з дітьми;
відкриття дошкільних установ відповідно до потреб громадян; 1991 – 2015 рр. –
рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами; реформування
системи закладів усіх форм власності; і соціально-педагогічних: 1950 – 1990 рр.
– оновлення змісту дошкільної освіти; реформування освіти стандартизація
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освіти; 1991 – 2015 рр. – утвердження новітніх освітніх технологій;
впровадження Концепції розвитку інклюзивної освіти.
5. За результатами дослідження було визначено головні тенденції
розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів: а) тенденції
розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні в
другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; б) тенденції, що окреслюють
стратегії подальшого розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних
типів в Україні.
Виконане дослідження не претендує на вичерпне висвітлення всіх
аспектів проблеми розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних
типів в історичному аспекті, а відкриває перспективне поле для подальших
наукових пошуків у цій царині. Перспективу дослідження вбачаємо у
професійній підготовці майбутніх вихователів до роботи в дошкільних
навчальних закладах різних типів.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Кількість (одиниць) дитячих ясел, дитячих садків, ясел-садків,
дошкільних дитячих будинків по УРСР та Україні
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
А.1
Кількісні дані дошкільних навчальних закладів різних типів в
Україні з 1950 по 2015 рр.
Таблиця
Роки

/

Дитячі

основні типи ясла

Дитячі
садки

Ясласадки

Дошкіль
ні

ДНЗ

дитячі

будинки
1950

2376

2116

-

34

1959

3874

4413

-

78

1960

3739

5283

817

76

1972

7

1726

3138

49

1973

7

1726

3138

41

1984

7

1348

5984

45

1985

5

7388

6099

45

1990

125

4524

18975

40

1991

99

4524

18975

32

2000

20

4938

10125

34

2001

6

4644

9436

84*

2014

0

4966

7042

-

2015

1

4903

6796

-

- немає відомостей
* - сімейні дитячі будинки
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А.2
Графік розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні
з другої половини ХХ – на початку ХХІ століть

Рис. 1. Розвиток дошкільних навчальних закладів в Україні з другої
половини ХХ – на початку ХХІ століть
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А.3
Кількість дошкільних виховних закладів в Україні за формами власності
(1992 – 2000 рр.)
Таблиця
Форми

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

власності
Колективна

200
0

6698

6329

6126

6408

6708

6874

6698

6640

524
7

Державна
Змішана

1694

1661

1604

1493

1346

1153

1083

1047

120

4

7

8

1

6

1

2

6

6

108

232

161
9

16

24

371

9213

8948

8913

950

Приватна
Комунальна
Загальнодер

9581

7363

9964

6633

1043

1014

0

0

5618

4791

9793

9
3673

2318

1889

1563

-жавна
А.4
Кількість дошкільних навчальних закладів в Україні за формами
власності
(2001 - 2014 рр.)
Таблиця
Форми
власнос
ті/Роки
Колекти
вна
Держав
на
Приватн
а
Комуна
льна

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

383
6
774

292
0
500

191
0
390

-

-

-

-

-

-

-

-

331

259

236

205

202

175

168

162

156

144

97

347

291

230

766

611

496

115
81

124
82

124
0
135
59

911

106
81

153
2
130
51

373

327

305

295

200

139
33

143
34

146
01

148
37

150
87

155
89

159
35

162
41

147
05
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Додаток Б
Типологія дошкільних навчальних закладів в Україні в період із
середини ХХ до початку ХХІ століть
Б.1
Типологія дошкільних закладів в Україні
в радянський період (1950 – 1990 рр.)
Таблиця
Радянсь
1950196019731985кий
період 1959
1972
1984
1990
розвитку
Назва для основних типів ДЗ
системи ДЗ
Дошкіль
Дошкіль
Дошкіль
Дитячі
різних типів в ні заклади
ні заклади
ні заклади
дошкільні
УРСР (етапи)
заклади
/ основні типи
ДЗ
-1-2-3-4-5Дитячі
загально
**
та
**
**
ясла
го типу, з санаторні; із
групами для санаторними
дітей
із групами при
дефектами
яслах
слуху, мови; загального
сезонні, кол- типу
госпні, постійні, стаціонарні, подовженого
дня,
цілодобові

** - типи ДЗ, які продовжили функціонування в наступному етапі
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Продовж. табл.
-1Дитячі

-2загально
го
типу,
опорні
(базові),
санаторні та із
санаторними
групами,
спеціальні для
дітей
з
розладами
слуху, зору;
колгоспні

-3**та
спеціальні для
глухонімих і
туговухих
дітей,
для
косооких
дітей;
санаторні та
санаторні
групи
при
дитячих
садках
загального
типу

Ясла-

загально
го типу, для
дітей
із
фізичними
вадами
(слуху, зору.
ЦНС),
санаторного
типу

**

садки

садки

-4**
та
дитячі садки
та групи для
аномальних
дітей
(з
порушенням
зору, слуху,
мови
(при
збереженні
слуху),
інтелекту,
опорнорухового
апарату)
**
та
ясла-садки та
групи
для
аномальних
дітей
(з
порушенням
зору, слуху,
мови
(при
збереженні
слуху),
інтелекту,
опорноруховог
о апарату)

-5**
дитячі садки
та
групи
спеціального
призначення
для
дітей
глухих,
з
порушенням
мови
(при
збереженні
слуху), зору,
інтелекту,
опорнорухового
апарату
**
та
ясла-садки
тагрупи
спеціального
призначення
для
дітей
глухих,
з
порушенням
мови
(при
збереженні
слуху), зору,
інтелекту,
опорноруховог
о апарату
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Продовж. табл.
-1Дитячі
будинки

-2загально
го
типу,
дошкільні та
змішані,
санаторні,
спеціальні
(1943),
для
дітей
із
фізичнимив
адами (слуху,
зору, ЦНС),
лікувальні
(зору)

-3**
та
для дітей із
дефектами
розумового,
фізичного
розвитку
та
розладом
мови

-4**
та
дитячі
будинки
та
групи
для
аномальних
дітей
(з
порушенням
зору, слуху,
мови
(при
збереженні
слуху),
інтелекту,
опорнорухового
апарату)

** - типи ДЗ, які продовжили функціонування в наступному етапі

-5**
та
дитячі
будинки
та
групи
спеціаль
ного
призначення
для
дітей
глухих,
з
порушенням
мови
(при
збереженні
слуху), зору,
інтелекту,
опорно-рухового апарату;
дошкільні
групи
для
дітей із порушенням мови;
випробувальні
групи
для
дітей
із
порушенням
інтелекту
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Б.2
Типологія дошкільних навчальних закладів
у період незалежності України (1991 – 2015 рр.)
Таблиця
Період
(етапи)

-1Дитячі
ясла

Дитячі
садки

1991 – 2000

Дитячі
дошкільні
заклади
(1991)
-2**

**
та
сімейні,
прогулянкові;
дитячі садки
та
групи
спеціального
призначення
(профілю);
санаторні
дитячі садки і
групи
для
дітей, які

Дитячі
Дошкільні
дошкільні
виховні заклади
заклади
(1993)
(1992)
-3-4***
та
***
та
компенсуючі,
розподілені за
комбіновані
спеціалізацією;
компенсуючі
(спеціальні
із
вадами слуху,
мови);
***
та
***
та
компенсуючі,
розподілені
за
комбіновані, для спеціалізацією,
дітей
із компенсуючі
захворюваннями (спеціальні);
серцево-судин- санаторні та з
ної
системи, санаторними
органів
групами для діей
травлення
із
захворюваннями
ендокринної системи,

20012015
Дошкіль
ні навчальні
заклади
(2001)
-5***

*** та
корпоративні,
чартерні;
з
інклюзивними
групами
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Продовж. табл.
-1-

-2-

-3-

-4-

сімейні,
приват-ні, з
прогулянковими групами
Дитя Дошкільні та
***
та
***
та
чі будинки дошкільні
інтернатного
розподілені за
групи
при типу
спеціалізацією,
дитячих
компенсуючі
будинках
(спеціальні)
змішаного
типу

-5-

часто
хворіють

Ясла
**
та
-садки
сімейні,
прогулянкові;
дитячі садки
та
групи
спеціального
призначення
(профілю);
санаторні
дитячі садки і
групи
для
дітей,
які
часто
хворіють

*** та
інтернатного
типу для дітей
дошкільного
віку у родинних стосунках; сімейного типу
***
та
***
та
*** та
компенсуючі,
розподі-лені за корпоративні,
комбіновані, для спеціалізацією, чартерні;
з
дітей
із компенсуючі
інклюзивними
захворюваннями (спеціальні);
групами
серцевосанаторні та з
судинної
санаторними
системи, органів групами
для
травлення
діей із захворюваннями ендокринної системи,
сімейні,
приватні,
з
прогулянковими
групами

** - типи ДДЗ, які продовжили функціонування в наступному етапі
*** - типи ДДЗ, ДВЗ, які продовжили функціонування в наступному етапі

