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У статті розглѐнуто процес і результат національно-патріотичного та 

трудового вихованнѐ дітей в Охтирському дитѐчому містечку. З’ѐсовано виховні 
паралелі концепції нової української школи й організації навчально-виховного процесу в 
Охтирському дитѐчому містечку. Установлено засоби вихованнѐ дітей, 
проаналізовано поглѐди М. Л. Довгполяка в національно-патріотичному і трудовому 
напрѐмі вихованнѐ. Розглѐнуто педагогічні ідеї та принципи, ѐкі були впроваджені 
М. Довгополяком у навчально-виховному процесі Охтирського дитѐчого містечка в 
національно-патріотичному та трудовому вихованні.  

Ключові слова рефлексивне осмисленнѐ, вихованнѐ учнів, Охтирське дитѐче 
містечко, М. Л. Довгополяк, 1922–1930 рр. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапi розвитку демократичного 

суспiльства, у нових соцiально-економiчних умовах особливого значеннѐ 
набуваю проблема вихованнѐ в учнiв системи загальнолядських цiнностей, 
ѐка потребую забезпеченнѐ сприѐтливих умов длѐ розвитку соціуму, 
прiоритетної уваги до проблем вихованнѐ з боку держави. Роль, мiсце i 
становище дiтей у суспiльствi, рiвень ставленнѐ дорослих до дiтей, турбота 
про їхнi долi, створеннѐ достатнiх i комфортних умов длѐ їхнього розвитку, 
захисту прав шлѐхом формуваннѐ та реалiзацiї адекватної соцiальної полiтики 
– запорука розвитку держави.  

Згідно з концепціюя Нової української школи, прiоритетного значеннѐ в 
розбудовi новітньої освiтньо-виховної системи набуваю завданнѐ виховувати 
в учнiв комплекс загальнолядських цiнностей – національно-патріотичних: 
патрiотизм, культурне рiзноманiттѐ, повага до рiдної мови i культури;     
морально-етичних: гiднiсть, чеснiсть, турбота, повага до себе та iнших лядей; 
фахових: безперервна освіта, працѐ, самоосвіта, вiдповiдальнiсть; соцiально-
полiтичних: свобода, демократiѐ, справедливiсть, солiдарнiсть. Змiст 
вихованнѐ оновлявавсѐ з накопиченнѐм практичного досвiду. Невичерпноя 
скарбницея цінних думок, ідей, починань та висновків ю досвід минулого. 
Носіюм вітчизнѐного досвіду педагогічної теорії і практики ю Матвiй Лукич 
Довгополяк – директор Охтирського дитѐчого містечка. Форми та методи 
роботи, ѐкі запровадив М. Довгополяк, базуятьсѐ на традиціѐх класики 
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педагогіки XIX – початку XX ст. Вони оріюнтували учнівську молодь на 
інтеграція особистості в соціальне життѐ та майбутня трудову діѐльність.  

Аналiз актуальних дослiджень. Автори наукових праць i публiкацiй 
А. Близняк, О. Галкiн, В. Голубченко, А. Ткаченко, Н. Трипутiна, Т. Фiлiмонова 
звернули увагу на багаторiчну плiдну дiѐльнiсть вітчизнѐного педагога зi 
створеннѐ достатньо цiлiсної системи вихованнѐ безпритульних дiтей, у 
центрi ѐкої знаходилосѐ нацiонально-патрiотичне та трудове вихованнѐ, ѐке 
постiйно було пов’ѐзане з навчаннѐм (в основному в семирiчнiй школi). 

Метою статтi ю висвiтленнѐ цільових пріоритетів, змісту та методів 
вихованнѐ в Охтирському дитѐчому мiстечку (1922–1930 рр.). 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети використовувалисѐ 
конкретно-пошуковий (теоретичний аналіз, класифікаціѐ, систематизаціѐ 
архівних документів) та логіко-історичний аналіз (здійсненнѐ аналізу 
матеріалів періодичних видань, листів-спогадів стосовно діѐльності 
Охтирського дитѐчого містечка). 

Виклад основного матеріалу. Організаціѐ навчально-виховного 
процесу в Охтирському дитѐчому містечку відповідала не лише ідеѐм 
становленнѐ української національної школи першої третини ХХ століттѐ, а 
й вимогам сьогоденнѐ. Головна роль у навчально-виховному процесі 
Охтирського дитѐчого містечка відводиласѐ національно-патріотичному та 
трудовому виховання. 

Виділѐячи національно-патріотичне вихованнѐ у відносно 
самостійний напрѐм виховної роботи, зазначимо про органічний 
взаюмозв’ѐзок з іншими напрѐмами (трудовим, моральним тощо), що 
ѐвлѐю собоя набагато складніше співвідношеннѐ, ніж частини цілого. 
Вихованнѐ патріотизму – це цілеспрѐмована й систематична діѐльність із 
формуваннѐ в підростаячого поколіннѐ патріотичної свідомості, почуттѐ 
вірності своїй Батьківщині. Патріотичне вихованнѐ здійсняютьсѐ в юдності з 
іншими напрѐмами виховної роботи. Насамперед, патріотичне вихованнѐ 
нерозривно зв’ѐзане з трудовим вихованнѐм. 

У 1920 р. було розроблено перший навчальний план, відповідно до 
ѐкого у школі дитѐчого містечка передбачалосѐ вивченнѐ рідної мови, 
математики, природознавства, фізики, хімії, історії, географії, краюзнавства; 
запровадженнѐ розважальних ігрових та фізичних рухів. З 1921 р. щорічно 
видаятьсѐ «Порадники» соціального вихованнѐ – джерела визначеннѐ 
змісту та особливостей організації навчальної й виховної роботи дитѐчих 
закладів соціального вихованнѐ *1, с. 38+.  

Апеляячи до вимог, поставлених до організації виховної роботи в 
дитѐчому містечку, М. Л. Довгополяком розроблено низку положень щодо 
діѐльності Охтирського дитѐчого містечка. Матвій Лукич прагнув зацікавити 
своїх вихованців. Педагоги брали за приклад творчість Г. Сковороди, ѐкий 
свого часу перебував у м. Охтирка. Вихованнѐ природних здібностей дітей 
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та навчаннѐ їх рідноя мовоя вважалосѐ головним принципом життѐ 
українського філософа і просвітителѐ.  

Матвій Лукич упроваджував педагогічні ідеї та принципи, спрѐмовані 
на пропагуваннѐ рідної мови у процесі навчаннѐ, вихованнѐ на 
демократичних засадах та етнокультурних традиціѐх українського народу, 
заохоченнѐ вихованців до виконаннѐ доручень шлѐхом створеннѐ 
доброзичливої атмосфери в дитѐчому містечку.  

М. Довгополяк вважав, що школа маю бути українськоя, що необхідно 
постійно розвивати патріотичні почуттѐ вихованців. Українська мова, ѐка 
панувала в школі – це не лише засіб спілкуваннѐ, а й засіб пізнаннѐ діѐльності 
та творчості власного народу.  Педагог згадував «Рідне слово» К. Ушинського, 
де вказано, що: «У мові одухотворѐютьсѐ весь народ і всѐ його батьківщина; у 
ній втіляютьсѐ творчоя силоя народного духу в думку, у картину і звук небо 
вітчизни, її повітрѐ, її фізичні ѐвища, її клімат, її полѐ, гори й долини, її ліси й 
ріки, її бурі й грози – весь той глибокий, повний думки й почуттѐ, голос рідної 
природи, ѐкий лунаю так гучно в лябові лядини до її іноді суворої 
батьківщини, ѐкий відбиваютьсѐ так виразно в рідній пісні, в рідних мелодіѐх, 
в устах народних поетів. Проте в світлих, прозорих глибинах народної мови 
відбиваютьсѐ не тільки природа рідної країни, а й усѐ історіѐ духовного життѐ 
народу...» *9, с. 12+. Неперервне захопленнѐ ідеѐми українізації відображено 
на створенні й реалізації власної методики організації життѐ в Охтирському 
дитѐчому містечку. 

З метоя прищепленнѐ вихованцѐм лябові до української мови та 
літератури М. Довгополяк створив літературний гурток, вихованці ѐкого мали 
можливість розвивати власні письмові й усні навички – писати прозові та 
поетичні твори з їх подальшим декламуваннѐм. Окрім цього, було 
організовано зуcтрічі з письменниками задлѐ обміну досвідом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Вихованці літературного гуртка Охтирського дитѐчого містечка 
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До дитѐчого містечка приїздили Олесь Досвітній, Олександр 
Копиленко, Всеволод Вишневський, Валеріан Підмогильний та ін. Гуртківці 
читали власні вірші та твори Т. Шевченка, Л. Курбаса, О. Олесѐ. У закладі 
також діѐв краюзнавчий гурток, вихованці ѐкого здійснявали піші 
мандрівки до Скельки, Климентового. На місці відпочинку гуртківці 
створявали табір із кухнея, спортивним майданчиком; установлявали 
чергуваннѐ та проводили спортивні змаганнѐ *4, с. 7].  

У межах реформуваннѐ системи сучасної освіти школа матиме право 
розроблѐти і впроваджувати власні освітні програми *2, с. 43+. Саме такий 
шлѐх розв’ѐзаннѐ освітніх проблем вбачаюмо в директора М. Довгополяка, 
ѐкий створив програми з української літератури і краюзнавства, у ѐких 
значна увага приділенна збереження й відтворення історичної пам’ѐті 
українського народу. Його педагогічні поглѐди було спрѐмовано на 
моральне і трудове вихованнѐ дітей у процесі формуваннѐ особистості.  

Аналіз архівних джерел свідчить про те, що у своїх педагогічних 
поглѐдах М. Довгополяк вирізнѐв трудове вихованнѐ ѐк організаційну 
ланку життюдіѐльності закладу. Окрім виховного процесу утриманнѐ такого 
господарства мало практичне значеннѐ – забезпеченнѐ вихованців усім 
необхідним, що вже мало виховне значеннѐ [7, с. 104].  

Директор М. Л. Довгополяк вважав основоя розвитку і становленнѐ 
дитѐчого колективу вихованнѐ працея. Процес трудового вихованнѐ був 
клячовим в Охтирському дитѐчому містечку, завдѐки посильній праці 
вихованців створяваласѐ певна внутрішнѐ культура і благоустрій у 
містечку. Матвій Лукич усвідомлявав вся необхідність трудового 
вихованнѐ длѐ згуртуваннѐ колективу та прищепленнѐ своїм учнѐм 
різноманітних навичок, ѐкі стануть дітѐм у нагоді в самостійному 
дорослому житті. Реалізації цього задуму сприѐла матеріальна база 
дитмістечка. У розпорѐдженні  містечка було 120 гектарів орної землі, сади 
площея 70 га, ферма, пасіка, млин, сушарнѐ длѐ фруктів та майстерні: 
столѐрна, слясарна, швейна. Також діѐли медичний кабінет, пральнѐ, 
бібліотека та клуб. Дане багатогалузеве господарство вимагало доглѐду.  

Варто нагадати, що дитѐче містечко створявалосѐ ѐк навчально-
трудова колоніѐ. Згідно з цим, діти в містечку повинні були поюднувати 
свою навчаннѐ з трудовоя діѐльністя. Длѐ містечка була характерна ѐк 
сільськогосподарська, так виробнича діѐльність. А саме 
сільськогосподарська діѐльність була основноя. На відміну від виробничої, 
до сільськогосподарської  діѐльності були залучені всі вихованці, окрім 
молодших школѐрів *6, с. 12] .  

Трудова діѐльність вихованців Охтирського дитѐчого містечка була 
зосереджена у трьох колоніѐх, ѐкі розташовувалисѐ далеко від самого 
містечка. Усі ці колонії були розташовані в колишніх поміщицьких маютках, 
ѐкі були конфісковані радѐнськоя владоя. Колоніѐ «Македонщина» 
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розташовуваласѐ на дальньому від м. Охтирки кінці Поліг, поруч із 
залізницея. Колоніѐ «Сидореччина» була розташована білѐ с. Пархомівка, 
на відстані 30 км від міста. Колоніѐ «Велике Озеро» знаходиласѐ за 8–9 км 
від Охтирки на шлѐху до м. Харків. Як згадую Чорнѐвський, виїзд в колонія 
на роботу вихованці чекали «ѐк велике свѐто і довір’ѐ» *11, с. 16+. До місць 
призначеннѐ вирушали так званими «поїздами». На возах везли різний 
посуд, одѐг, продукти. Діти йшли пішки, веселились, хто втомлявавсѐ – міг 
під’їхати. Діти, ѐкі влітку залишалисѐ в містечку, доглѐдали за коняшнея та 
фермоя (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вихованці Охтирського дитѐчого містечка допомагаять 

працівникам у коняшні 
 
Жили в палатках, їжу готували в казанах. За спогадами Чорнѐвського, 

цей період залишав надзвичайно приюмне враженнѐ на все життѐ. Післѐ 
роботи, коли всі збиралисѐ на вечеря, лунав незмовкаячий сміх, веселощі, 
пісні. З шостої години ранку всі були на своїх ділѐнках. Діти виконували всі 
завданнѐ: від посівів до збору врожая. Вирощували майже всі 
сільськогосподарські культури. Забезпечували не лише себе, а ще й 
здавали державі частину врожая *11, с. 15+.  

Виховний момент вбачае у створенні самими вихованцѐми 
матеріальних благ, підвищенні культурно-побутового рівнѐ життѐ в 
містечку. Матвій Лукич вважав, що самостійна працѐ допоможе виховати в 
дітей найважливіші лядські цінності – повагу до праці інших, до своїх 
товаришів та колективу.  

У здійсненні виховного процесу в новій українській школі, ѐк і в 
Охтирському дитѐчому містечку, ураховувалисѐ такі організаційні 
оріюнтири: 1) вихованнѐ не зводитьсѐ до окремих виховних занѐть; 2) до 
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створеннѐ виховного середовища залучаютьсѐ весь колектив містечка; 
3) учитель ю взірцем, своїм прикладом він надихаю й зацікавляю вихованцѐ; 
4) у плануванні діѐльності враховуятьсѐ індивідуальні нахили і здібності 
кожної дитини та створяятьсѐ належні умови длѐ їх реалізації *13+. 

Згідно з концепціюя нової української школи, широко 
застосовуватимутьсѐ  методи викладаннѐ, засновані на співпраці (ігри, 
проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові завданнѐ тощо). 
Учні залучатимутьсѐ до спільної діѐльності, що сприѐтиме їхній соціалізації та 
дозволѐтиме успішніше оволодівати суспільним досвідом. У контексті нашого 
дослідженнѐ важливим ю розуміннѐ ефективності освітнього процесу, що 
була досѐгнута через організація навчально-виховних осередків, ѐкі 
відображали навчальні потреби й інтереси дітей. Викликаю інтерес організа-
ціѐ навчальних центрів в Охтирському дитѐчому містечку, що здійсняваласѐ 
длѐ забезпеченнѐ дослідницької діѐльності дітей, длѐ формуваннѐ 
самостійності, длѐ організації роботи дітей у парах та в малих групах.  

Учні працявали під керівництвом вихователів, учителів, агрономів, а 
також розподілѐлисѐ на групи, ѐкими в основному були класи. Усѐ робота, 
виконана вихованцѐми, обліковуваласѐ. Час від часу в колонії приїздив сам 
М. Л. Довгополяк. З настаннѐм осені, коли роботи по господарству було 
завершено, діти поверталисѐ до містечка.  

Порѐд із дитѐчим містечком розташовувалисѐ велетенські сади. 
Оскільки в них росли високосортні дерева, вони вимагали більш уважного 
доглѐду. Вихованці організовувалисѐ длѐ прибираннѐ в саду та збирали 
врожай. Врожаї були великими, тому в містечку було обладнано дві 
сушарні длѐ ѐблук та груш. Крім цього, у монастирському саду була пасіка 
на 30–40 вуликів. Діти брали участь у качанні меду та доглѐді за бджолами. 
Варто наголосити, що в Охтирському дитѐчому містечку існувало ботанічне 
дослідне поле, де вирощували різноманітні трави, ѐкі згодом продавали 
аптекам та мали прибуток, ѐкий переважно використовували на 
придбаннѐ підручників. Сільське господарство дитѐчого містечка набуло 
великого розмаху. За кваліфікованоя допомогоя до містечка зверталисѐ 
жителі навколишніх сіл *1, с. 41+.  

В Охтирському дитѐчому містечку існувала своѐ ферма (рис. 3).  
Завідували фермоя кваліфіковані працівники, але щоденно їм на допомогу 
призначали по 5–6 учнів середніх і старших класів.  

Вихованці забезпечували себе молоком та м’ѐсом, бо майже «кожна 
корова давала по 25–30 л молока, а з одного кабана отримували до 20 
пудів сала» *1, с. 39].  

Засобами порівнѐльно-зіставного аналізу архівних джерел з’ѐсовано, 
що в дитѐчому містечку була ціла низка майстерень, ѐкі допомагали у 
вирішенні побутових проблем. У майстернѐх працявали діти післѐ 
закінченнѐ семирічки. Длѐ вихованців, ѐкі не навчалисѐ в семирічній школі, 
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працявала дворічна навчально-виробнича майстернѐ. Щоб опанувати 
фахові навички, учнів розподілѐли по майстернѐм за їхнім бажаннѐм. При 
розподілі враховувалисѐ вміннѐ й можливості дітей. Вихованці охоче 
радилисѐ з педагогами у виборі спеціальності.  

 

 
Рис. 3. Вихованці Охтирського дитѐчого містечка працяять на 

господарському дворі 
 
Аналіз педагогічної діѐльності М. Довгополяка свідчить про те, що 

клячовими компетентностѐми в Охтиському дитѐчому містечку ю спілкуваннѐ 
рідноя мовоя, математична грамотність, компетентності у природничих 
науках, соціальні і громадѐнські компетентності, підприюмливість та веденнѐ 
здорового способу життѐ, уміннѐ навчатисѐ впродовж життѐ. 

В Охтирському дитѐчому містечку значна увага приділѐласѐ вибору 
мережі майстерень. Склад майстерень підбиравсѐ таким чином, щоб діти в 
подальшому житті вміли робити майже все необхідне в господарстві. 
Керуячись таким постулатами, через деѐкий час діти під керівництвом 
майстрів забезпечували себе всім необхідним: одѐгом, взуттѐм, меблѐми 
тощо. По закінчення навчаннѐ кожен отримував певний розрѐд із обраної 
спеціальності.  

Принцип «освіта впродовж життѐ» забезпечувавсѐ через підвищеннѐ 
учнѐми кваліфікації післѐ отриманнѐ фаху в дитѐчому містечку,  ѐкі згодом 
поверталисѐ до закладу і продовжували роботу в дитѐчому містечку. 
Набуттѐ вихованцѐми спеціальності мало на меті сприѐннѐ в подальшому 
навчанні вихованців. Їх направлѐли до навчальних закладів, коли учні 
досѐгали 18–19 років. У подальшому випускники Охтирського дитѐчого 
містечка мали можливість отримати роботу на підприюмствах м. Харкова, 
м. Охтирки та інших міст *9, с. 13].  
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У своя методику трудового вихованнѐ М. Л. Довгополяк вклячав 
щоденну роботу вихованців у містечку. Наприклад, усі вихованці по черзі 
обов’ѐзково мали чергувати на кухні, у їдальні, пекарні, прибиранні території 
містечка тощо. На кухні діти слідкували за чистотоя, у пекарні допомагали 
просіявати муку й місити тісто, у їдальні роздавали їжу, у бібліотеці 
відповідали за видачу і збереженнѐ книг, у клубі, спортзалі, класах – 
слідкували за збереженнѐм наочних матеріалів та інвентарѐ. Слід зауважити, 
що ніхто з вихованців не відмовлѐвсѐ від свого чергуваннѐ. Ніхто з дітей не 
соромивсѐ мити підлогу, вікна, двері, слідкувати за чистотоя приміщень.  

Клячовим виховним елементом був приклад учителѐ, зокрема Матвіѐ 
Лукича, ѐкий вважав своїм покликаннѐм захопити дитину, плекати гідність і 
віру учнів у себе, підготувати вихованців до подальшого самостійного життѐ.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, можемо зробити висновок, що гармонійний розвиток національно-
патріотичного та трудового гарту молоді став стратегічним оріюнтиром 
навчально-виховного процесу в Охтирському дитѐчому містечку. Виховний 
процес ю невід’юмноя складовоя усього освітнього процесу в Охтирському 
дитѐчому містечку й оріюнтуюьсѐ на загальнолядські цінності – національно-
патріотичні; морально-етичні; фахові; соцiально-полiтичні. Національно-
патріотичне вихованнѐ перебуваю в тісному взаюмозв’ѐзку із трудовим 
вихованнѐм, бо одніюя з головних характеристик патріотизму ю його діювий 
характер, що виѐвлѐютьсѐ у слугуванні лядини Батьківщині й, насамперед, у її 
трудовій діѐльності. Зазначимо, що кожний із цих напрѐмів розв’ѐзую свої 
завданнѐ, але їх аналіз показую наѐвність спільних завдань, що обумовляю 
необхідність їх комплексного розв’ѐзаннѐ, тобто патріотичне вихованнѐ 
проходить паралельно з різними видами вихованнѐ, зокрема і з трудовим. 
Можемо констатувати, що длѐ вихованців в Охтирському дитѐчому містечку 
було надано на вибір кілька видів роботи, при цьому було враховано вікові, 
статеві, індивідуальні особливості та інтереси учнів. За допомогоя щоденної 
посильної праці вихованці набували трудові навички і звички. 

Згідно з досвідом роботи Охтирського дитѐчого містечка, дітей 
навчали поваги до праці, своїх однолітків, колективу в цілому, суспільного 
ладу й національного відродженнѐ Батьківщини, що ю суголосним із 
сучасноя концепціюя нової української школи. М. Довгополяком 
пропаговано і стверджено ідеї національної свідомості, гідності, 
патріотизму народності у вихованні. Творче використаннѐ набутого досвіду 
вітчизнѐного педагога, безумовно, ю важливоя складовоя навчально-
виховної діѐльності в розвиткові сучасної освіти. 

Подальші наукові дослідженнѐ будуть спрѐмовані на продовженнѐ 
вивченнѐ та популѐризації педагогічного досвіду М. Л. Довгополяка, 
використаннѐ у вирішенні проблем навчально-виховного процесу в сучасній 
школі.  
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РЕЗЮМЕ 
Штань Ольга. Рефлексивное осмысление воспитаниѐ учащихсѐ Ахтырского 

детского городка сквозь призму новой украинской школы (1922-1930 гг.). 
В статье рассмотрен процесс и результат национально-патриотического и 

трудового воспитаниѐ детей в Ахтырском детском городке. Выѐснены 
воспитательные параллели концепции новой украинской школы и организации 
учебно-воспитательного процесса в Ахтырском детском городке. Установлены 
средства воспитаниѐ детей, проанализированы взглѐды М. Л. Довгполяка в 
национально-патриотическом и трудовом направлении воспитаниѐ. Рассмотрены 
педагогические идеи и принципы, которые были внедрены М. Довгополяком в учебно-
воспитательном процессе Ахтырского детского городка в национально-
патриотическом и трудовом воспитании. 

Ключевые слова: рефлексивное осмысление, воспитаниѐ учащихсѐ, Ахтырский 
детский городок, М. Л. Довгополяк, 1922–1930 гг. 

 
SUMMARY 

Shtan Olha. Reflexive comprehension of the pupils’ upbringing in the Okhtyrskyi 
children’s town through the prism of new Ukrainian school (1922–1930). 

The article deals with the process and result of the patriotic and labor education of 
children in the Okhtyrskyi children’s town. Educational parallels of the concept of the new 
Ukrainian school and organization of educational process in Okhtyrsky children’s town are 
found. The means of education of children are established, the views of M. L. Dovhpoliuk are 
analyzed in the national-patriotic and labor orientation of upbringing. The pedagogical ideas 
and principles that were introduced by M. Dovhopoliuk in the educational process of 
Okhtyrskyi children’s town are considered. The purpose of the article is to highlight the 
essence of the national-patriotic and labor education trends in the Okhtyrskyi children’s town 
(1922–1930). In order to achieve the goal, specific search (theoretical analysis, synthesis, 
systematization of archival documents) and logical-historical analysis (analysis of materials 
of periodicals, memoirs concerning the activity of Okhtyrskyi children’s town) were used. We 
can conclude that harmonious development of labor, national patriotism and moral 
restoration of youth became the focus of the educational process in the Okhtyrskyi children’s 
town. National patriotic education is connected with labor education, because one of the 
main characteristics of patriotism is its effective character, which manifests itself in serving 
Motherland and, first of all, the person’s work activity. According to the practice of 
Okhtyrskyi children’s town, children were taught the respect for the social system and the 
national revival of the Motherland, which is coherent with the modern concept of the new 
Ukrainian school. M. Dovhopoliuk propagated and affirmed the ideas of the national 
consciousness, dignity, patriotism of people in education. Further research will be aimed at 
continuing the study and popularization of the pedagogical experience of M. Dovhopoliuk, its 
use in solving educational problems in the modern school. 

Key words: reflexive comprehension, upbringing of students, Okhtyrskyi children’s 
town, M. L. Dovhopoliuk, 1922–1930. 

 

 
 

  




