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У статті визначено та обґрунтовано періоди та етапи становлення методичної системи підготовки майбутніх 
вихователів в Україні в кінці ХІХ ст. Та початку ХХ ст. Проаналізовано наукові розвідки вчених С. Русової, Т. 
та Н. Лубенець щодо теоретико-методичних засад створення дитячих садків та підготовки майбутніх вихователів 
до роботи в них; нами з’ясовано, що на різних етапах становлення методичної системи підготовки майбутніх вихо-
вателів були різні підходи до організації навчання майбутніх вихователів, які забезпечували ефективний розвиток 
та навчання дітей дошкільного віку у дитячих садках. Представлено ретроспективний аналіз діяльності «Cпілки 
народних дитячих садків» та особливості впровадження програми і методики роботи з дітьми дошкільного віку, 
розроблених Ф. Фребелем та М. Монтессорі; визначено умови розбудови системи методичної підготовки майбут-
ніх вихователів дитячих садків в Україні, під впливом прогресивних ідей відомих педагогів і громадських діячів 
(С. Русової, Т. Лубенця, Н. Лубенець, А. Симонович та інших), які здійснили суттєвий вклад у теорію і методику 
дошкільного виховання; проаналізовано діяльність педагогічних товариств як осередків навчально-методичної 
допомоги у підготовці майбутніх вихователів; презентовано аналіз програмно-методичного забезпечення дитячих 
садків з орієнтацією на наступність у роботі дитячого садка і школи.

Визначено, що на початку XX ст. були наявні дві основні тенденції становлення системи методичної підго-
товки майбутніх вихователів дитячих садків. З’ясовано, що перша – це наукова діяльність учених та їхній доро-
бок у становлення системи методичної підготовки майбутніх вихователів, а друга тенденція характеризувалася 
створенням педагогічних інститутів та організацією професійної підготовки майбутніх учителів та вихователів 
педагогічними товариствами. 
Ключові слова: методична підготовка, майбутні вихователів закладів дошкільної освіти, історико-педагогічний 
огляд, С. Русова, Н. Лубенець, дитячий садок, дошкільне виховання.

Не можна достеменно схарактеризувати про-
блему методичної підготовки майбутніх вихова-
телів у сучасних закладах, не занурюючись у її 
витоки, глибоке практико-спрямоване коріння, 
яке зійшло і розквітло на національному ґрунті 
методичної підготовки майбутніх фахівців 
дошкільної освіти в сучасній Україні.

Історико-педагогічний огляд проблеми 
методичної підготовки майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти в умовах педагогіч-
них закладів у ХІХ-ХХІ століттях дає можли-
вості виявити фундаментальні підходи та нау-
ково-методичні аспекти в організації освітньої 
діяльності зі спеціальності «Дошкільна освіта» 
та окреслити шляхи подальшого розвитку 
сучасної системи методичної підготовки фахів-
ців дошкільної галузі.

Вивчення трансформації процесу розви-
тку методичної підготовки майбутніх вихова-
телів слугуватиме орієнтиром для розроблення 
та оновлення системи підготовки здобувачів 
фахової передвищої освіти зі спеціальності 
012 Дошкільна освіта.

Ретроспективний аналіз нормативно-право-
вих документів, архівних матеріалів, статистич-
них даних та науково-педагогічних праць учених 
дозволив виокремити певні періоди становлення 
і розвитку вітчизняної системи методичної підго-
товки майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти.

У наукових дослідженнях приділяється 
увага методичній підготовці майбутніх вихова-
телів дитячих садків, як-от: науковою основою 
теоретичних положень з проблем дошкільного 
виховання є праці М. Монтессорі, С. Русо-
вої, Т. та Н. Лубенець; історико-педагогічні 
аспекти розвитку системи підготовки фахівців 
суспільного дошкільного виховання в Україні, 
характеристика українського національного 
дошкілля знайшли своє відображення в пра-
цях А. Богуш, Н. Маліновської, Н. Лисенко, 
Г. Улюкаєвої, М. Ярмаченка; проблеми під-
готовки фахівців дошкільної галузі розкриті 
в працях Л. Артемова, А. Богуш, В.Бондаря, 
Н. Дем’яненко, О. Ковпак, Н. Гупан, С. Сіро-
полко, Л. Березовська.
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Глибоке вивчення педагогічної спадщини 
українських учених дало можливість виокремити 
й охарактеризувати певні послідовні історичні 
періоди зародження, розвитку, становлення, 
реформування та модернізації професійної 
дошкільної освіти, зокрема методичної підго-
товки майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти в Україні, зокрема, в педагогічних закла-
дах фахової передвищої освіти.

У цьому зв’язку вважаємо за потрібне виокре-
мити період, пов'язаний з історичною педагогіч-
ною спадщиною українських учених.

Період (1871–1916 рр.) – витоки української 
національної системи становлення методичної 
системи підготовки майбутніх вихователів для 
перших українських дитячих садків. У межах 
цього періоду виокремлюємо певні послідовні 
етапи:

1871–1889 роки – етап появи перших україн-
ських дитячих садків (Марія Ліндфорс та Софія 
Русова). Охарактеризуємо його. Зазначимо, що 
проблема методичної підготовки майбутніх вихо-
вателів для дитячих садків була зумовлена поя-
вою перших українських дитячих садків і при-
тулків для дітей дошкільного віку, тобто витоки 
методичної підготовки майбутніх вихователів 
пов’язані з ім’ям відомої української вченої Софії 
Русової.

Перший український дитячий садок було від-
крито в Києві в 1871 році Софією Русовою та її 
сестрою Марією Ліндфорс. Це був заклад з різ-
новіковим складом дітей дошкільного віку. Зміст 
і методику роботи з дітьми в дитячому садку роз-
робила С. Русова. Це був справжній центр націо-
нальної української культури, в якому у вечірні 
години збиралися відомі діячі української 
культури.

С. Русова пов’язала своє життя з педагогікою 
та методикою навчання, виховання, викладання. 
Особливу увагу звертала вчена на підготовку 
майбутніх «садівниць» (термінологія С. Русової) 
до роботи з дітьми. Авторкою було розроблено 
не тільки зміст дошкільного виховання, а й мето-
дичну систему роботи з дітьми та методичну 
підготовку майбутніх вихователів. Вчена сама 
викладала фахові дисципліни в освітніх закладах 
різного рівня.

Методичним кредом у підготовці майбутніх 
педагогів Софії Русової було таке: «Бути гар-
ним педагогом – це бути справжнім реформато-
ром майбутнього життя України, бути апостолом 
Правди і Науки» [1]. Сама Софія Русова все своє 
свідоме педагогічне і викладацьке життя працю-

вала над удосконаленням методики навчання, 
виховання, викладання. Про це свідчать «Спо-
мини Софії Русової», у тексті яких учена спові-
щає, що її, як педагога, не задовольняла буденна 
(не творча) праця. Проілюструємо це сло-
вами С. Русової, яка писала таке: «У педагогіці 
я повсякчас шукала чогось мистецького, твор-
чого, ухиляючись від усякої традиційності, фор-
малізму: все, чого я навчала, я викладала на свій 
лад (за своєю методикою – Р. Найда), переводячи 
на практиці великі думки філософів, педагогів … 
я всього навчала без підручників і захоплювала 
учнів (малих) у дитячих садках і дорослих (май-
бутніх вихователів) на вечірніх курсах недільних 
шкіл [1].

Вчена багато років віддала викладацькій 
діяльності з підготовки фахівців з дошкільної 
освіти. Куди б не закидала доля Софію Русову, 
вона організовувала курси, недільні школи, 
народні читальні з методичної підготовки май-
бутніх вихователів для дитячих садків.

Отже, з упевненістю можемо стверджувати, 
що саме С. Русова є засновницею системи мето-
дичної підготовки майбутніх вихователів для 
закладів дошкільної освіти. 

1890–1899 роки – етап, на якому розпочато під-
готовку майбутніх педагогів дошкільного вихо-
вання педагогічними товариствами; створено 
«Cпілку народних дитячих садків»; впроваджено 
програми і методики роботи з дітьми дошкільного 
віку, розроблені Ф. Фребелем та М. Монтессорі.

Витоками становлення і розвитку методичної 
системи підготовки майбутніх вихователів закла-
дів дошкільної освіти в кінці ХІХ століття став 
і суспільно-педагогічний рух. Активно розгор-
талася діяльність товариств, комітетів, комісій із 
питань народної освіти. За відсутності відповід-
них офіційно створених структур, які займалися 
б розробляли теорію та методику дошкільного 
виховання, цю роль узяли на себе деякі педаго-
гічні товариства, об’єднавши педагогів, лікарів, 
психологів, батьків, філософів та прогресивних 
діячів того часу. У 1890 році у Києві, а потім 
і в інших містах були організовані фребелівські 
товариства, що відкривали приватні дитячі садки, 
в яких працювали кваліфіковані вихователі. Май-
бутні виховательки-садівниці навчалися на кур-
сах, які тривали рік і включали як теоретичні, 
так і практичні заняття з таких предметів: педа-
гогіка, людинознавство, релігія, історія, іноземні 
мови, малювання і співи. За Фребелівською кон-
цепцією, вихователі тепер були не наглядачами 
в закладах «для нагляду за дітьми», а професій-
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ною педагогічною «силою, яка надавала справ-
жнє виховання дитини та була порадником для 
батьків у питаннях виховання дітей» [2]. У Захід-
ній Україні питання про організацію дошкільного 
виховання вперше порушила Н. Кобринська на 
жіночому вічі у Стрию 1891 року.

Особливо активним у цьому плані було Київ-
ське товариство народних дитячих садків (1899 р). 
Воно стало своєрідним науково-методичним цен-
тром, здійснивши значну роботу із визначення 
змісту, організації виховання в дитячому садку. 
У 1899 році її члени звернулися до Міністерства 
народної освіти із клопотанням про дозвіл засну-
вати Товариство народних дитячих садків. У той 
саме час у м. Києві було створено Раду із затвер-
дження наявних дитячих садків і тих, що тільки 
проєктуються. Члени ради (М. Забело, Ю. Кар-
пинська, М. Ланге, Т. Лубенець, М. Науменко, 
В. Шереметьєв, М. Шефтель, Б. Щербина) на збо-
рах піднімали питання щодо мети і завдань діяль-
ності народних дитячих садків [3]. За даними ана-
лізу архівних матеріалів, у 1899 році в м. Києві 
було створено «Спілку народних дитячих садків» 
для облаштування, за прикладом інших освіт-
ніх держав, так званих дитячих садків, які «в 
Німеччині, Франції існують у кожному малень-
кому містечку під назвою «Kindergarten», де зна-
ходять притулок і навіть харчування маленькі 
діти робітників у віці від 3 до 7 років, тобто до 
того часу, коли можна посилати їх до школи.» 
[3]. Вихователі, які пройшли підготовку на кур-
сах, організованих педагогічними товариствами, 
здійснювали освітню діяльність за чинними на 
той час програмами і методиками роботи, розро-
бленими Ф. Фребелем і М. Монтессорі, про що 
свідчить поступове утвердження системи мето-
дичної підготовки майбутніх педагогічних кадрів 
у дошкільній освіті.

Зауважимо, що за ініціативи Ю. Карпинської 
в 1899 році в м. Києві відбулося відкриття чет-
вертого народного дитячого садка, метою якого 
було – «врятувати дітей дошкільного віку від роз-
тлінного впливу вулиці, сприяти їхньому розви-
тку й підготувати їх до школи» [3].

Водночас зазначимо, що розробленої єди-
ної системи методичної підготовки до роботи 
вихователів у дитячих садках іще не було, тому 
питання змісту дошкільного виховання залиша-
лося відкритим. Так, Ю. Карпинська в одному із 
листів до редакції журналу «Життя і Мистецтво» 
закликає співвітчизників згуртуватися міцно, 
прийти «на допомогу підростаючому поколінню, 
не задаючись хитрим запитанням, за якою сис-

темою вести дітей. Візьмемо за основний прин-
цип слова: Любов, Любов, Любов. Любити дітей 
і навіювати їм любов до ближнього – ось доро-
говказна зірка, здатна вивести нас на справжню 
дорогу. Любов світла – вона проб’є темряву неу-
цтва…» [3]. Таким чином, невизначеність змісту 
і методики дошкільного виховання загострювала 
проблему становлення системи методичної під-
готовки майбутніх вихователів та вимагала при-
швидшити процес організації закладів, що готу-
ватимуть майбутніх вихователів дитячих садків 
до роботи з дітьми.

1900–1912 роки – етап розбудови системи 
методичної підготовки майбутніх вихователів 
дитячих садків в Україні, під впливом прогресив-
них ідей відомих педагогів і громадських діячів 
(С. Русової, Т. Лубенця, Н. Лубенець, А. Симоно-
вич та інших), які здійснили суттєвий вклад у тео-
рію і методику дошкільного виховання; активі-
зувалася діяльність педагогічних товариств як 
осередків навчально-методичної допомоги у під-
готовці майбутніх вихователів.

Третій етап означеного періоду характеризу-
ється офіційним відкриттям освітніх закладів для 
підготовки вихователів, які б працювали з дітьми 
раннього та дошкільного віку.

Вагомий внесок у становлення системи мето-
дичної підготовки майбутніх вихователів дитячих 
садків на початку ХХ ст. здійснили Т. Лубенець 
і Н. Лубенець [4]. У 1900–1912 роках питання 
змісту організації дошкільного виховання дітей 
трудящих приділялася значна увага. «Починати 
виховання дитини зі школи, зазначав Т. Лубе-
нець – це означає зводити будівлю на піску і без 
фундаменту» [5; 25].

У 1906 р. Т. Лубенець офіційно відкрив Київське 
товариство народних дитячих садків, де вихователі 
впроваджували ідеї суспільного виховання дітей 
дошкільного віку, а згодом у 1911 році за сприяння 
Т. Лубенця відкрилася школа виховательок. Авто-
ром науково-методичних та організаційних засад 
був Т. Лубенець [5]. Методичним порадником для 
майбутніх вихователів став журнал «Дошкольное 
воспитание», заснований Товариством та містив 
методичні аспекти роботи з дітьми дошкільного 
віку з питань дошкільної педагогіки.

Зазначимо, що Т. Лубенець вперше розробив 
систему наступності дошкільної та початкової 
ланок освіти. Вважаємо, що досвід ученого у ста-
новленні системи методичної підготовки майбут-
ніх вихователів є цінним, однак залишається не 
розкритим питання змістового та методичного 
аспекту дошкільного виховання.
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У 1906 році Київське товариство народних 
дитячих садків ініціювало відкриття «школи 
нянь» − перший в Україні освітній заклад з під-
готовки помічників вихователів для дитячих сад-
ків. Школа нянь у 1907 році була перейменована 
на «школу фребелівок» і «мала за мету підго-
товку помічниць-садівниць». У перші два роки 
навчання вивчалися загальноосвітні предмети. 
Практико-методичні вміння учениці вдоскона-
лювали, перебуваючи у дитячому садку, який 
знаходився в одному приміщенні зі «школою 
фребелівок». З третього курсу розпочиналася 
професійно-практична підготовка майбутніх 
«помічниць садівниць». Важливим методичним 
аспектом у підготовці майбутніх «помічниць 
садівниць» була практична підготовка учениць 
Школи. Натомість, випускниці школи не могли 
самостійно здійснювати освітню діяльність 
у дитячих садках, а лише працювали під керів-
ництвом садівниць. Основним завданням «поміч-
ниць садівниць» було організація режимних про-
цесів та ігор для дітей. 

Важливу роль у розвитку системи методич-
ної підготовки майбутніх вихователів відіграла 
голова Київського товариства народних дитячих 
садків 

Н. Лубенець, яка здійснювали широку про-
світницьку й організаційну роботу зі створення 
народних дитячих садків, вивчала зарубіжний 
досвід роботи з дітьми раннього та дошкільного 
віку. Під час викладання у Фребелівському жіно-
чому педагогічному інституті, вчена знайомила 
учнів із системою Ф. Фребеля та М. Монтессорі, 
вивчала проблеми в галузі дошкільного вихо-
вання та пропонувала ідеї для удосконалення 
підготовки вихователів [6]. Зазначимо, педаго-
гічні ідеї Н. Лубенець щодо цінності дошкільного 
дитинства, ставлення до маленької дитини як до 
вільної, самостійної особистості, зумовили пере-
глянути підходи в окреслений період підготовки 
педагогічних кадрів [6, c. 283].

Становлення та розвиток системи методич-
ної підготовки майбутніх вихователів вплинули 
й педагогічні ідеї А. Симонович (1844–1933). 
У 1907 році вченою було видано книгу «Дитячий 
садок. Практичне керівництво для дитячих садів-
ниць» (1907 р.), у якій була спроба розробити зміст 
роботи з дітьми дошкільного віку. У підготовці 
педагогічних кадрів для дитячих садків наукові 
розроблення А. Симонович уважала важливим 
саме змістово-методичний аспект, який розкри-
ває особливості підготовки дітей до навчання 
у школі. Вчена обґрунтувала значення навчаль-

них занять у «дитячих садках». Запропонована 
А. Симонович програма розвитку і навчання 
дітей дошкільного віку вперше об’єднала різні 
психолого-педагогічні ідеї щодо підготовки дітей 
до школи. Авторка називала дитячі садки «під-
готовчими закладами до школи» [2]. Погоджує-
мося з думкою вченої щодо вилучення шкільних 
методів навчання з освітньої діяльності вихова-
теля у дитячому садку. Аналізуючи програму 
А. Симонович, з’ясували, що вчена пропонувала 
проводити заняття за напрямами: формування 
елементарних математичних уявлень у дітей 
дошкільного віку, підготовка руки до письма 
та розвиток психічних процесів. Водночас учена 
критикувала прагнення вихователів до ознайом-
лення їх з історією рідного краю та заперечувала 
використання книжок у роботі з дітьми.

А. Симонович, посилаючись на Ф. Фре-
беля, писала: «Дитячий садок не повинен мати 
жодного відношення до цієї книжкової кабали, 
спадку середньовікової схоластики. Ф. Фребель 
не вводив у свої дитячі садки мертвої букви; там 
усе життєве; там предмети, форми, лінії, кар-
тини, кольори. При цьому існує тісний зв’язок 
між дитячим садком і нормальною елементарною 
школою» [2, c. 37]. 

Натомість уважаємо, що з позиції сучасних 
підходів до методичної підготовки майбутніх 
вихователів в умовах педагогічних коледжів такі 
погляди є помилковими. 

Аналіз праць А. Симонович, засвідчує, що 
вчена започаткувала розроблення змісту і форм 
організації передшкільної освіти. Це було ваго-
мим кроком у системі методичного забезпечення 
підготовки педагогічних кадрів у галузі дошкіль-
ного виховання.

У межах дослідження важливим для розбудови 
системи методичної ї підготовки майбутніх вихо-
вателів дитячих садків було видання «Плану бесід 
предметних уроків і занять у дитячому народному 
садку» (1907 р.). Вперше у підготовці виховате-
лів використовувалися матеріали, які охоплю-
вали і зміст виховної роботи в дитячому садку. 
Зауважимо, що цей план був першою, зафіксова-
ною у друкованому виданні програмою дитячого 
садка. Його було складено за місяцями і поділено 
за видами діяльності. Поступово зміст методичної 
підготовки майбутніх вихователів було оформлено 
документально, натомість, іще не було розробле-
ної методики навчання дітей дошкільного віку.

Підготовку вихователів дитячих садків 
у 1907 році було започатковано Київським фребе-
лівським педагогічним інститутом [7, c. 177–179]. 
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У ході розроблення системи методичної підго-
товки майбутніх вихователів для дитячих садків 
в інституті використовували досвід семінаріїв 
«з підготовки вчительок та дитячих садівниць» 
Німеччини. У системі методичної підготовки 
майбутніх вихователів дитячих садків важливе 
місце посідало вивчення психології дитини, осо-
бливостей її розвитку. Курс підготовки майбутніх 
вихователів розпочинався із вивчення загаль-
ноосвітніх предметів, а згодом переходили до 
вивчення спеціальних дисциплін. Обов’язковою 
умовою під час навчання в інституті було окрім 
теоретичного курсу, проходження практичної 
підготовки, яка відбувалася на базі дитячих сад-
ків та педагогічних амбулаторій, які діяли при 
інституті. Влітку майбутні вихователі прохо-
дили практику із відривом від навчання в дитя-
чих садках, притулках або на літніх майданчиках 
[7, c. 181–185]. Навчальні плани та програми 
Фребелівського інституту передбачали три осно-
вні розділи: перший – фізичний: гігієна дитячого 
віку, дитячі хвороби, фізичні вправи для розви-
тку дітей, гімнастика та ігри для дітей з метою 
розвитку їхніх фізичних сил; другий – психоло-
гічний: загальні відомості про психічний розви-
ток дитини, основні психічні процеси, розвиток 
мовлення у дітей, особливості його формування 
відповідно до віку; третій – педагогічний: харак-
теристика дошкільного закладу як у виховному, 
так і в освітньому значеннях, зміст методичної 
роботи з різних розділів знань: природознавство, 
образотворча діяльність дітей, математичні уяв-
лення, розвиток мовлення, музичний розвиток 
тощо. Зазначимо, що в інституті слухачок знайо-
мили з різними зарубіжними системами дошкіль-
ного виховання. [8, c. 286]. 

У цей період у Фребелівському інституті мето-
дику навчання і виховання дітей дошкільного 
віку та молодших школярів викладала С. Русова, 
яка своє бачення методичної системи висвітлю-
вала у педагогічних працях «Дошкільне вихо-
вання», «У дитячому садку», «Теорія і практика 
дошкільного виховання». Вченою було розро-
блено «Анкети: Програма дитячого садка» для 
«садівниць» (вихователів) дитячих садків». Про-
грама започатковувалась словами авторки: «Хоча 
ні в якому дитячому садку не може бути і не 
потрібно сталої програми, бо всі заняття мають 
відповідати інтересові (сучасному) і настроєві 
дітей, але можна дати зразок одного дня в дитя-
чому садку. Навчання в дитячому садку розклада-
ється за добами року, в залежності від того мате-
ріалу, що його дає природа» [9, c. 71]. 

Зазначимо, що С. Русова активно вживає 
у методичному обігу дефініції «навчання» та «про-
грама», хоча не була прихильницею сталих про-
грам та вбачала провідним принципом навчання 
дітей дошкільного віку – принцип сезонності. 

У 1908 році педагоги Київського товариства 
народних садків було розроблено «Положення 
про дитячі садки» в якому визначено вимоги 
до освітнього рівня педагогічного персоналу. 
При цьому зазначалося, що до роботи з дітьми 
дошкільного віку допускаються особи із серед-
ньою освітою та спеціальною курсовою або здо-
бутою підготовкою у відповідних навчальних 
закладах. Вперше з’являється кваліфікаційна 
характеристика посади «вихователька-садів-
ниця», яка повинна була організовувати різні види 
діяльності з дітьми чотирьох-восьми років: ігри 
зі співом та гімнастикою; малювання, ліплення, 
ручну працю, навчати елементів читання, письма, 
рахунку, проводити бесіди та розповіді. 

Водночас у 1910 році С. Русова опублікувала 
статтю «Дитячий садок на національному ґрунті», 
в якій виступила проти єдиної типової програми 
для всіх дитячих садків. Учена рекомендувала 
складати «план і програму» в кожному дитячому 
садку в залежності від національного складу села, 
природи, «пануючих заробітків», індивідуальних 
нахилів дітей, їхнього досвіду, з яким вони при-
йшли до дитячого садка [10].

Цінним, на нашу думку, у методичній підго-
товці майбутніх вихователів закладів дошкіль-
ної освіти в сучасній Україні є досвід С. Русової 
щодо регіонального національного виховання. 
Окреслені підходи ученої пояснюють заперечення 
С. Русовою обов’язкових програм та стандартних 
планів. Оскільки вивчаючи спадщину дослідниці, 
було з’ясовано, що в 1910 році був відсутній зміст 
дошкільного виховання у сільських дитячих садках. 

Особливого значення в методичній системі 
С. Русової набула її концепція навчання дітей 
рідної мови, що є актуальною і в сучасних умо-
вах методичної підготовки майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти. Досліджуючи спад-
щину С. Русової, академік А. Богуш зазначає 
таке: «Розроблені засоби, форми, методи і при-
йоми навчання дітей рідної мови; індивідуалізації 
навчання дітей дошкільного віку, наголошуючи 
на тому, що українська дитина дуже вразлива, 
чуйна, тому до неї треба підходити з ласкою, при-
вернути її до себе повагою до її індивідуальності, 
треба збудити її цікавість, тоді виявиться талано-
вита вдача дитини й озветься її глибока чулість», 
доповнюють зміст методичної підготовки май-
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бутніх вихователів в сучасних умовах педагогіч-
ного коледжу [11, c. 167].

Робота над змістом методичної підготовки 
майбутніх вихователів дитячих садків продовжу-
валася і в подальші роки. У 1910 році Київським 
товариством народних садків було розроблено 
«Програму занять у дитячому садку», у змісті 
якої виховна робота була розподілена за видами 
діяльності, віковими групами, а також надавалися 
деякі методичні поради, перелік рекомендованих 
наочних матеріалів. Означену Програму викорис-
товували у процесі підготовки майбутніх вихова-
телів у Фребелівському педагогічному інституті. 
Майбутні садівниці-виховательки вивчали зміст 
виховної роботи у дитячому садку, знайомились 
із плануванням різних видів діяльності, підхо-
дами до розподілу дітей у вікові групи, працю-
вали із рекомендованим переліком наочних мате-
ріалів для роботи з дітьми у дитячому садку.

Для активізації науково-методичної роботи 
із підготовки майбутніх вихователів Київське 
товариство народних дитячих садків у 1911 році 
створило «особливу педагогічну комісію», яка 
повинна була займатися «теоретичною і практич-
ною розробкою проблем виховання». Діяльність 
комісії сприяла розвитку методичної підготовки 
майбутніх вихователів дитячих садків.

1913–1916 роки – етап розроблення про-
грамно-методичного забезпечення дитячих сад-
ків з орієнтацією на наступність у роботі дитя-
чого садка і школи.

У розробці методичного змісту підготовки 
майбутніх вихователів вагомий внесок на цьому 
етапі здійснили: у царині методики математики - 
М. Шарій, за авторства якої у 1913 р. опубліковано 
програму з арифметики; у царині методики обра-
зотворчої діяльності – М. Свєнтицька, розроб-
ниця занять з образотворчої діяльності (ліплення, 
аплікація, малювання (1914 р.); у царині методики 
розвитку мови дітей – Є. Тихеєва, яка у 1914 році 
розробила програму з навчання грамоти та мето-
дичний інструментарій (програму, посібники 
тощо) для забезпечення наступності і перспектив-
ності в роботі дитячого садка і школи [12, c. 220].

Зауважимо, що до 1914 р. в Україні налічува-
лося 26 учительських семінарій і 6 учительських 
інститутів – Вінницький (1912 р.), Глухівський 
(1874 р.), Катеринославський (1910 р.), Київ-
ський (1909 р.), Миколаївський (1913 р.), Полтав-
ський (1914 р.), у 1916 р. відкрили Чернігівський 
учительський інститут. 

Свою позицію у визначенні змісту методичної 
підготовки майбутніх вихователів висловлювала 

Л. Шлегер, яка у 1915 р. розробила теорію віль-
ного виховання, створила перелік дидактичного 
матеріалу – «життєвий матеріал (глина, пісок, 
дерево і ін.), який давав би дітям можливість про-
явити творчу активність і самодіяльність». Луїза 
Шлегер запропонувала індивідуальних підхід 
у роботі з дітьми, як методологічний принцип, за 
яким виховання повинно здійснюватися за зако-
номірностями розвитку природи дитини [8].

Орієнтацію на посилення практичної підго-
товки майбутніх вихователів передбачали мето-
дичні вказівки у книзі «Практична робота в дитя-
чому саду» (Л. Шлегер, 1915), в якій було надано 
методичні вказівки з методики сенсорного вихо-
вання, розповідання, драматизації тощо. 

Відзначимо, що до 1917 року в державі продо-
вжувалося становлення системи методичної під-
готовки майбутніх вихователів. Оскільки ціліс-
ної методичної системи підготовки вихователів 
іще не було створено, то, конструювання змісту 
освіти відбувалося за принципом педагогічної 
еклектики – поєднання ідей різних суспільних 
і педагогічних течій.

Отже, в означеному першому періоді ста-
новлення і розвитку методичної системи під-
готовки майбутніх вихователів дитячих садків 
було визначено три етапи його розвитку. 1871–
1889 роки – етап появи перших українських дитя-
чих садків (Марія Ліндфорс та Софія Русова). 
1890–1899 роки – розпочато підготовку майбутніх 
педагогів дошкільного виховання педагогічними 
товариствами; створено Cпілку народних дитячих 
садків; перші наявні спроби розробити програми 
і методики роботи з дітьми дошкільного віку за 
Ф. Фребелем та М. Монтессорі. 1900–1912 роки – 
етап розбудови системи методичної підготовки 
майбутніх вихователів дитячих садків в Україні, 
яка відбувалася під впливом прогресивних ідей 
відомих педагогів і громадських діячів (С. Русо-
вої, Т. Лубенця, Н. Лубенець, А. Симонович 
та інших), які здійснили суттєвий вклад у тео-
рію і методику дошкільного виховання; акти-
візувалися педагогічні товариства як осередки 
навчально-методичної допомоги у підготовці 
майбутніх вихователів. 1913–1916 роки – етап 
розроблення програмно-методичного забезпе-
чення дитячих садків з орієнтацією на наступ-
ність у роботі дитячого садка і школи.

Таким чином, у процесі дослідження виявлено, 
що трансформаціям змісту системи методичної 
підготовки майбутніх вихователів, які відбува-
ються в результаті їхнього становлення та розвитку, 
притаманний довготривалий історичний досвід. 



Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2 / 2022 (133)
165

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Кожний наступний етап становлення та розвитку 
передбачав критичне опанування ідей минулого, 
але не кожний із виокремлених періодів був для 
становлення системи методичної підготовки май-
бутніх вихователів однаковою мірою плідним. 
Подана в дослідженні періодизація розглядає пло-
щину проблеми трансформацій системи методич-
ної підготовки майбутніх вихователів в умовах 
педагогічних училищ, що містилась у спадщині 
видатних вітчизняних науковців, педагогів-практи-
ків періоду з кінця ХІХ – на початку ХХ століття, 
в архівних документах, статистичних даних.

Визначаючи періодизацію, хронологічні межі 
розвитку системи методичної підготовки майбут-
ніх вихователів, зауважимо, що вони є відносними, 
оскільки знайти точки відліку є складним завдан-
ням через його залежність від об’єктивних (стан 
розвитку системи освіти, науки) і суб’єктивних 
(поява педагогів-практиків, науковців) чинників.
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The article defines and substantiates the periods and stages of the formation of the methodical system of training future 
educators in Ukraine at the end of the 19th century. And the beginning of the 20th century. The scientific investigations 
of scientists S. Rusova, T. and N. Lubenets regarding the theoretical and methodological foundations of creating kindergartens 
and training future educators to work in them were analyzed; we found out that at different stages of the formation 
of the methodical system for the training of future educators, there were different approaches to the organization of the training 
of future educators, which ensured the effective development and education of preschool children in kindergartens.
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A retrospective analysis of the activities of the ‘Union of People’s Kindergartens’ and the peculiarities 
of the implementation of the program and methods of working with preschool children, developed by F. Froebel 
and M. Montessori, are presented; the conditions for developing a system of methodical training of future kindergarten 
teachers in Ukraine under the influence of progressive ideas of well-known teachers and public figures (S. Rusova, 
T. Lubentsia, N. Lubenets, A. Simonovych and others) who made a significant contribution to theory and methodology are 
determined preschool education; the activities of pedagogical associations as centers of educational and methodological 
assistance in the training of future educators were analyzed; an analysis of the software and methodological support 
of kindergartens with an orientation to continuity in the work of the kindergarten and school is presented.

It was determined that at the beginning of the XX century there were two main trends in the formation of the methodical 
training system for future kindergarten teachers. It was found that the first is the scientific activity of scientists and their 
work in the formation of a system of methodical training of future educators, and the second trend was characterized by 
the creation of pedagogical institutes and the organization of professional training of future teachers and educators by 
pedagogical societies.
Key words: methodical training, future teachers of preschool education institutions, historical and pedagogical review, S. 
Rusova, N. Lubenets, kindergarten, preschool education.
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