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SUMMARY 
Batsurovska Ilona. Historical aspects of development of massive open online courses 

in higher education.  
The article observes the term massive open online courses, its meaning and purpose, it 

also observes some platforms of the course, investigates the history of the emergence of massive 
open online courses. The technology of masive open online courses as a result of a logical 
development of open educational resources and distance learning is described. The concept of 
open education is observed as the basis of the concept of massive open online courses. Examples 
of universities involved in open education and their features are described. The prospects of open 
education and massive open online courses in the future are also described. It reveals the 
negative impact of massive open online courses on traditional system of education.  

The advantages of the projects of massive open online courses are outlined: free, 
mass and global character; they attract the best teachers from all universities in the world; 
presence of elements of traditional education – schedules, deadlines, exams; presence of 
numerous channels for feedback between all elements of the educational sphere: listener – 
teacher, listener – listener, teacher – teacher; after courses the information remains on the 
Internet and continues to be supplemented by the participants; the role of the teacher 
changes: the teacher becomes only a mediator or a colleague; use of specially prepared 
lectures, rather than simple electronic content of the material. 

It is concluded that massive open online courses are gaining high popularity around 
the world. The emergence of massive open online courses is based on the implementation of 
modern educational principles of openness of education, equality of participants in the 
educational process, internationalization of the educational systems, globalization of the 
educational space, individualization of education. The rapid development of massive open 
online courses challenges the effectiveness of the traditional education system, and today 
massive online courses challenge this traditional system by collecting millions of donations 
and participants. Despite the fact that these courses have appeared relatively recently, they 
are already known and implemented in many countries, in particular in the European Union, 
the United States, Canada, the United Kingdom and even China. In the future, massive open 
online courses will become a commonplace phenomenon in our country, so teachers should 
be prepared to apply them. 

Key words: massive open online courses, open education, open educational resources, 
distance learning, higher education, traditional education system. 
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СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННа В ДІаЛЬНОСТІ  

НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 1920–1922 РР. 
 
У статті обґрунтовано особливості діѐльності Наркомосу на етапі розробки та 

прийнѐттѐ Декларації «Про соціальне вихованнѐ дітей» (1920 р.). Систематизовано 
нормативно-правову базу, розроблену відділами та дорадчими органами Наркомосу з 
питань реалізації Концепції соціального вихованнѐ означеного періоду. 
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Розкрито форми роботи державних органів, установ, закладів освіти щодо 
соціального захисту дітей, організації навчаннѐ та вихованнѐ в контексті 
реформуваннѐ шкільної освіти в Україні. 

Ключові слова: соціальне вихованнѐ, рада захисту дітей, відділ соціального 
вихованнѐ, охорона дитинства, тиждень захисту дітей.    

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток української освіти, 
шкільництва спрѐмовую до історичного досвіду минулого, до пошуку відповіді 
на запитаннѐ: що сприѐло прогресу в реалізації завдань навчаннѐ й 
вихованнѐ дітей та молоді? У чому були втрати? У чому були прорахунки? 
Історіѐ вітчизнѐної педагогічної науки свідчить про особливість, значущість, 
неординарність, новаторство, хоча інколи й повільний рух уперед, вітчиз-
нѐної освіти. Крок за кроком школа завдѐки відомим громадським діѐчам, 
керівникам освітньої галузі, ученим, педагогам-практикам досѐгала успіхів, 
втілявала і втіляю кращі вітчизнѐні й світові інноваційні здобутки в освіті та 
вихованні дітей і молоді. Усе це активізую вивченнѐ цього історичного досвіду 
задлѐ знаходженнѐ відповідей на поставлені питаннѐ в умовах сьогоденнѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Історичний період твореннѐ нової 
освітньої політики у 20–30-х роках ХХ століттѐ досліджувавсѐ й 
досліджуютьсѐ вченими-істориками педагогіки та визначаютьсѐ ѐк 
особливий (Л. Березівська, Н. Гупан, Н. Колѐда, О. Сухомлинська, 
Л. Штефан, В. Федѐюва ті ін.). У працѐх цих науковців розкрито різні аспекти 
організації виховної системи, ѐка відповідала вимогам часу.  

Мета нашої публікації – розкрити нормативні засади і шлѐхи 
реалізації Концепції соціального вихованнѐ на етапі роботи Наркомосу 
України під керівництвом І. Гринька (1920–1924 рр.). 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети статті 
використано такі методи дослідженнѐ: історіографічний аналіз історико-
педагогічної, психолого-педагогічної літератури, аналіз, синтез та 
узагальненнѐ архівних матеріалів. 

Виклад основного матеріалу. Початок ХХ ст. – роки функціонуваннѐ 
Української держави (1920–1922 рр.), що заклали підвалини національної 
освітньої системи. Саме в цей час було прийнѐто низку нормативних 
державних документів, що свідчили про твореннѐ нової навчально-
виховної системи в Україні, зокрема системи соціального вихованнѐ. 
Завдѐки українським науковцѐм І. П. Соколѐнському, О. С. Залужному, 
О. Ф. Музиченку, Я. А. Мамонтову, О. І. Попову педагогічна наука 
наповниласѐ особливими концепціѐми, змістом, формами, прийомами, 
засобами вихованнѐ підростаячого поколіннѐ, об’юднавши теорія і 
практику в юдиний процес. Їхні педагогічні напрацяваннѐ, думки, ідеї, 
позиції знайшли відображеннѐ в нормативно-правовому забезпеченні 
реалізації освітньої політики цього періоду, прийнѐтті важливих урѐдових 
рішень, проведенні Всеукраїнських нарад із питань освіти під керівництвом 
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Наркомосу УСРР (1917–1964) (державний орган управліннѐ дошкільноя, 
шкільноя, позашкільноя, вищоя освітоя в Україні).   

Основні засади соціального вихованнѐ в Україні визначалисѐ 
Деклараціюя Народного комісаріату освіти УСРР «Про соціальне вихованнѐ 
дітей» (1.07.1920 р.) [1, 9], ѐка була видана цим уповноваженим 
державним органом країни ѐк відповідь на декрет від 1 лятого 1919 р. 
«Про організація Ради захисту дітей», що відіграв позитивну роль у справі 
мобілізації сил длѐ захисту дітей, ѐкі постраждали від розрухи й голоду в 
роки громадѐнської війни.  

Питаннѐ соціального вихованнѐ були тісно пов’ѐзані з політичними, 
економічними, соціальними проблемами, що постали перед країноя через 
протистоѐннѐ різних урѐдів, партій, громадѐнську війну, іноземну інтервен-
ція. Це все вплинуло на економіку, добробут населеннѐ, принесло голод і 
розруху, змінило доля багатьох сімей, лядей, особливо дітей, тисѐчі ѐких 
просто залишилисѐ без елементарних умов життѐ й підтримки дорослих. 

Така ситуаціѐ зі становищем дітей спрѐмувала Наркомос УСРР на 
негайне прийнѐттѐ заходів і рішень щодо її розв’ѐзаннѐ. Одним із перших 
кроків урѐдовців стало створеннѐ на початку 1919 р. відділу соціального 
вихованнѐ, ѐкий і став у подальшому основоя реалізації нагальних питань 
захисту й допомоги дітѐм у їхній освіті, навчанні й вихованні. 

Першим кроком цього відділу була підготовка та поданнѐ до урѐду 
проханнѐ про затвердженнѐ декларації про соціальне вихованнѐ дітей ѐк 
основи всіюї виховної роботи.  

Поѐва такої декларації, причини та терміновість її прийнѐттѐ 
визначалисѐ в поданій до неї поѐснявальній записці. Порѐд із 
економічноя складовоя (рівнем життѐ дітей) визначаласѐ і така, ѐк 
неспроможність сім’ї дати повноцінне життѐ дітѐм, виховати їх відповідно 
до завдань розбудови країни в тогочасних ідеологічних умовах.  

Також у цей період Народний комісаріат освіти УСРР через відозви 
звертавсѐ до жінок різного соціального статусу (матерів-робітниць, матерів-
селѐнок) із роз’ѐснявальноя роботоя щодо необхідності перенесеннѐ сімей-
ного вихованнѐ у створявану державоя систему соціально-виховних закла-
дів: ѐсел, дитѐчих садків, майданчиків, клубів та колоній. Також наголошу-
валосѐ, що матері, батьки повинні долучитисѐ до їх створеннѐ й роботи *4+. 

Питаннѐ охорони дитинства були надзвичайно важливі, про що 
свідчить робота Ради народних комісарів УСРР із їх вирішеннѐ, зокрема, 
через створеннѐ відповідних управлінських структур ѐк на рівні країни, так і 
на місцевому рівні.  

У червні 1920 р., за спеціальноя урѐдовоя постановоя, почала 
роботу  «Рада захисту дітей», очолявана Г. Петровським, а в губерніѐх – 
головами виконавчих комітетів *5; 6; 7]. 
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Подальші кроки урѐду були спрѐмовані на розвиток шкільної освіти, на 
створеннѐ нової системи, за ѐкої б ураховувалисѐ соціально-економічний і 
політичний розвиток країни, реальний стан життѐ дітей, усього дорослого 
населеннѐ. За таких підходів до реформуваннѐ шкільної освіти і було 
спрѐмовано роботу з соціального вихованнѐ дітей, про що свідчать, 
наприклад, матеріали І Всеукраїнської наради освіти (13–25 березнѐ 1920 р.) 
та І Всеукраїнського з’їзду губернських відділів народної освіти  
(28–30 березнѐ 1920 р.). 

Аналіз цих та інших матеріалів і документів роботи Наркомосу УСРР 
показав, що освітнѐ робота практично поетапно спрѐмовуваласѐ на 
соціальний захист дітей. Прѐмим підтвердженнѐм цього ю «Деклараціѐ про 
соціальне вихованнѐ дітей», твореннѐ управлінських структур (відділу і 
секцій) соціального вихованнѐ й відповідне організаційно-педагогічне 
забезпеченнѐ реалізації ціюї концепції. Під керівництвом Г. Ф. Гринько 
(Нарком освіти УСРР, лятий 1920 – вересень 1923 рр.) почав працявати 
відділ соціального вихованнѐ, було створено Раду відділу. На її першому 
засіданні визначено завданнѐ діѐльності ѐк у цілому, так і кожного з 
чотирьох структурних підрозділів і відповідних секцій у їх складі, ѐкі б 
відповідали за такі напрѐми роботи: 

1. Загальної організації з секціѐми, що здійснявали управлінську, 
адміністративну, організаційну, пропагандистську, статистичну функції; 

2. Науково-педагогічної роботи з секціѐми: підготовки робітників 
длѐ закладів освіти, редакційну, наукової розробки з питань вихованнѐ 
дітей та молоді; 

3. Діѐльності дитѐчих установ із секціѐми, що відповідали їх типам: 
дитѐчий будинок, дошкільний, шкільний, позашкільний заклад, заклади 
длѐ дітей із певними дефектами розвитку; 

4. Охорони дитинства з секціѐми охорони дитѐчої праці, лікувально-
санітарної, оздоровчої.  

Усѐ першочергова робота цього дорадчого органу спрѐмовуваласѐ на 
підготовку Декларації соціального вихованнѐ. Цим питаннѐм було 
присвѐчено не одне засіданнѐ ради відділу соціального вихованнѐ.  

Узагальняячим, директивним, визначальним було засіданнѐ Ради 
від 19 червнѐ 1920 року, на ѐкому з ґрунтовноя доповіддя виступив 
О. І. Попов (1891–1958), висвітливши завданнѐ соціального вихованнѐ, ѐкі 
знайшли відображеннѐ в самій Декларації – охопленнѐ всього життѐ 
дитини ѐк істоти активної йсоціальної, протѐгом її розвитку. За цим 
обговореннѐм О. І. Попову було доручено підготувати повний текст 
«Декларації», а іншим членам Ради відділу соціального вихованнѐ – 
укласти до неї поѐснявальну записку. За основу покласти ідеюя щодо 
реалізації заходів із «охорони дитини», «охорони дитинства», сутність ѐких 
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базуваласѐ на таких педагогічних категоріѐх і понѐттѐх, ѐк навчаннѐ, 
вихованнѐ, матеріальне забезпеченнѐ дітей тощо. 

Вітчизнѐні вчені, урѐдовці, організатори народної освіти, спираячись на 
досѐгненнѐ науки з вивченнѐ психологічних особливостей вихованнѐ дітей та 
їх урахуваннѐ в навчально-виховному процесі школи, стан і можливості 
сімейного вихованнѐ в тогочасних умовах, проблеми забезпеченнѐ 
повноцінного життѐ дітей у повоюнний період громадѐнської війни, 
приділили велику увагу державним навчально-виховним закладам, 
перенесли туди центр виховної і навчальної роботи, поклавши в основу 
систему соціального вихованнѐ. За Деклараціюя визначалисѐ провідні 
напрѐми освітньої політики урѐду України: соціальне забезпеченнѐ, 
охопленнѐ навчаннѐм і вихованнѐм без винѐтку всіх дітей, особливо 
безпритульних. Справа вихованнѐ повинна була стати обов’ѐзковоя длѐ всіх 
членів суспільства. Велика увага в цьому документі належала питаннѐм 
твореннѐ відповідного середовища та системи навчально-виховних закладів 
різного типу й рівнѐ відповідно до індивідуальних, вікових, 
психофізіологічних потреб і можливостей дитини, у ѐких вона виховуваласѐ, 
отримувала необхідну освіту, мала належне матеріальне забезпеченнѐ та 
охорону здоров’ѐ тощо.   

Слід наголосити, що власне саме понѐттѐ «соціальне вихованнѐ» 
виникло наприкінці ХІХ ст. У вітчизнѐній педагогіці інтенсивно почало 
розроблѐтисѐ у 20-ті рр. ХХ ст. Як свідчить аналіз нормативних документів, 
соціальне вихованнѐ було протилежним до індивідуального вихованнѐ, 
сімейного, шкільного. Так, у Декларації зазначалосѐ, що створяячи нову 
виховну систему соціального вихованнѐ (країна – М. Богомолова) ставить 
завданнѐ здійснити попередня педолого-педагогічну мрія: охопити 
правильно поставленим юдиним трудовим вихованнѐм все життѐ кожної 
дитини, реалізувати, нарешті, права дитини, а не тільки висмоктувати з неї 
виконаннѐ її обов’ѐзків. ««Деклараціѐ про соціальне вихованнѐ» виступаю 
деклараціюя прав дитини» *2, 4+. 

Також у Декларації чітко визначалосѐ, що соціальне вихованнѐ всіх 
дітей від народженнѐ до 15 років здійсняять Народний комісаріат освіти 
УСРР і Народний комісаріат здоров’ѐ УСРР. До їх організаційних і 
управлінських функцій належить охорона прав та інтересів неповнолітніх. 
Деклараціѐ таким чином давала відповідь: хто здійсняю (забезпечую) 
вихованнѐ? Державні органи через систему дитѐчих будинків, ѐкі маять 
бути створенні длѐ охопленнѐ більшості дітей. 

Дитѐчі будинки відігравали значну роль у 20-х рр. ХХ ст. в умовах 
громадѐнської війни, голоду. Такі дитѐчі заклади, дійсно, були найбільш 
реальноя формоя опіки над дітьми і багатьом із них врѐтували життѐ, дали 
перші основи знань, сприѐли подальшому професійному самовизначення. 
На початку 30-х рр. на зміну їм прийшла школа-семирічка. 
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Провідне місце в Декларації посідали питаннѐ охорони дитинства. 
Утверджувалосѐ, що це те гасло, під егідоя ѐкого маю проходити наша 
робота сьогодні. При цьому наголошувалосѐ на «охороні не тільки тіюї 
дитини, ѐка випадково потрапила до нас у школу або в окремий дитѐчий 
садок з вулиці, а кожної дитини, де б ми її не зустріли, ѐкоя б вона не була: 
хвороя чи здоровоя, «здібноя до науки» чи ні, витримала вона «іспит» чи 
ні *2, с. 4+. Мова йде саме про державний захист дитинства.  

Аналіз Декларації свідчить, що за нея вибудовуваласѐ ѐк чітка 
організаційно-функціональна система соціального вихованнѐ, так і 
структурно-функціональна модель її реалізації через типи дитѐчих 
закладів, конкретні завданнѐ, мету, принципи, форми, методи роботи, їх 
фінансове та кадрове забезпеченнѐ, управлінський механізм. Так було 
визначено провідні блоки (підсистеми), складові соціального вихованнѐ: 
захист дитинства; типи дитѐчих закладів: дитѐчий садок, школа, дитѐчий 
клуб, майданчик, колоніѐ, новий дитѐчий будинок; форми шкільної і 
позашкільної роботи; освіта; навчаннѐ; вихованнѐ; дозвіллѐ; харчуваннѐ; 
забезпеченнѐ одѐгом; створеннѐ відповідних умов проживаннѐ.  

Позашкільну роботу на літніх дитѐчих майданчиках проводили у 20-х 
рр. ХХ ст. вчителі, вихователі, громадські (суспільні) діѐчі, представники 
громадських організацій. Як правило, дитѐчі майданчики розташовувалисѐ 
в парках, садах, зелених зонах – подалі від промислових підприюмств, 
заводів, промислових зон. У таких установах проводилисѐ різні за формоя 
та методами виховні заходи, а також діти харчувалисѐ за кошти 
профспілкових та громадських об’юднань.  

Робота спрѐмовуваласѐ на досѐгненнѐ головної мети соціального 
вихованнѐ – створеннѐ цілісної державної системи вихованнѐ, навчаннѐ, 
захисту дітей, а також організація нових закладів, ѐкі б органічно 
(природно) виходили із основного плану в реалізації нової системи 
соціального вихованнѐ, визначальне місце в ѐкій відводилосѐ дитѐчим 
будинкам нового типу. 

Школа залишиласѐ в системі соціального вихованнѐ, але до 
структури її навчально-виховного процесу вклячалисѐ форми, методи й 
засоби організації такої позакласної роботи, що давала можливість дітѐм 
перебувати в педагогічному середовищі цілий день: клуб, майстернѐ, 
бібліотека, студіѐ, їдальнѐ. У ній школѐрі навчалисѐ, виховувалисѐ, 
розвивалисѐ цілий день – з ранку до вечора; були під «охороноя» і в 
неділя, і в свѐто, і на Різдво, і на Великдень, і влітку. Наголошувалосѐ, що 
державні заклади освіти «… влітку поведуть її (дитину – М. Богомолова) на 
дитѐчий майданчик, повезуть у колонія, словом, змусѐть школу стати 
важелем соціального вихованнѐ» *2, с. 2]. 

Таким чином, об’юднуваласѐ всѐ шкільна й позашкільна робота з дітьми 
в різних типах дитѐчих закладів задлѐ створеннѐ цілісної та юдиної системи 
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соціального вихованнѐ, що охоплявали «всі три течії, ѐкі до сих пір (початку 
20-х рр. ХХ ст.) існували окремо в країні: так званого шкільного вихованнѐ, 
школи і позашкільної роботи». Школа в контексті реалізації завдань 
соціального вихованнѐ мала перебудувати навчально-виховний процес: 
«… вийти зі своїх чотирьохгодинних берегів «навчаннѐ», проникнутисѐ 
проблемами ѐк усіх дітей, так і власне кожної дитини – з її освітоя, 
навчаннѐм, годуваннѐм, розвагами, іграми, відпочинком, хворобами, 
«правопорушеннѐми» тощо» *2+. За таким планом дій новій школі (дитѐчому 
будинку) необхідно було зреалізувати мету й завданнѐ соціального 
вихованнѐ – твореннѐ державної виховної системи і вихованнѐ нової лядини, 
життѐ ѐкої було би пов’ѐзане з тогочасним ідеологічним (політичним) та 
економічним розвитком країни. 

Питаннѐ реалізації «Декларації про соціальне вихованнѐ» постійно 
обговорявалисѐ з учительством та громадськістя на з’їздах, нарадах, 
конференціѐх, присвѐчених різним питаннѐм реформуваннѐ освіти в Україні. 
Так, на ІІ Всеукраїнській нараді з освіти (17–25 серпнѐ 1920 р.) було схвалено 
резоляція «Про соціальне вихованнѐ», у ѐкій наголошувалосѐ на 
необхідності реалізації ідеї державного вихованнѐ через систему соціального 
вихованнѐ – «юдино доцільну й неминучу», підкреслявалосѐ, що «… 
основноя формоя соціального вихованнѐ ю дитѐчий будинок», у ѐкому діти 
перебуваять від народженнѐ до 15–16-ти років, а длѐ підлітків – трудовий 
будинок; основний виховний метод за резоляціюя – трудовий *8, с. 69]. 

На нараді Нарком освіти Г.Ф. Гринько в підсумовуячому виступі 
визначив основні напрѐми втіленнѐ плану освітньо-культурної розбудови 
України: соціальне вихованнѐ дітей, підготовка кваліфікованих робітників, 
проведеннѐ ѐкісної політико-освітньої роботи серед різних соціальних і 
вікових груп населеннѐ. 

У цілому на нараді було порушено питаннѐ щодо важливості 
розробленої Наркомосом УСРР системи соціального вихованнѐ, а одним із 
принципів побудови нової системи освіти визнававсѐ соціальний порѐд із 
трудовим, професійним, національним та інтернаціональний. 

Організаціѐ роботи із безпритульними дітьми була на постійному  
урѐдовому контролі. Приймалисѐ конкретні заходи, ѐкі знаходили чітке 
визначеннѐ та форми її проведеннѐ. Усі такі заходи проводилисѐ за 
урѐдовими розпорѐдженнѐми, наказами, постановами. До таких, наприклад, 
належить і постанова Раднаркому «Про організація тижнѐ захисту дітей» 
(5 вереснѐ 1920 р.). За ціюя постановоя в містах і селах з 1 по 15 жовтнѐ цього 
ж року проводилисѐ заходи щодо охорони дітей, дитинства [9]. 

Роботу очолявала Центральна комісіѐ, ѐка була створена саме длѐ 
проведеннѐ цих заходів. Питаннѐ харчуваннѐ дітей, забезпеченнѐ 
підручниками, проведеннѐ медичного обстеженнѐ, організаціѐ дитѐчих 
свѐт, створеннѐ належних умов праці підлітків, охорона материнства тощо 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

265 

стали предметом розглѐду й рекомендацій щодо покращеннѐ їх 
результатів на постійних засіданнѐх цього виконавчого органу.  

Така послідовна, системна робота сприѐла створення особливо 
важливої державно-громадської організації Всеукраїнської центральної 
ради охорони дітей при Раднаркомі та губернських рад при 
губвиконкомах, що давало можливість об’юднати зусиллѐ всіх причетних 
державних органів та установ, громадських об’юднань на реалізація 
завдань концепції соціального вихованнѐ. 

Аналіз матеріалів, нарад і з’їздів з питань освіти в період 1920–
1922 р. свідчить, що стан реалізації концепції соціального вихованнѐ 
обговорявавсѐ практично на кожній із них. У червні-липні 1921 р. 
відбулисѐ дві такі наради (ІІ Всеукраїнська (15–17 липнѐ 1921), 
ІІІ Всеукраїнська нарада освіти (липень 1921р.) *10+, на ѐких поруч із 
питаннѐми реформуваннѐ освіти, виокремлявалисѐ питаннѐ соціального 
вихованнѐ дітей. Окремо з доповіддя «Соціальне вихованнѐ дітей» на 
ІІІ Всеукраїнській нараді виступив О. І. Попов, ѐкий був власне творцем 
«Декларації про соціальне вихованнѐ» і на нараді виклав основні здобутки, 
прорахунки, шлѐхи подальшої роботи. У його доповіді увага 
закцентовуваласѐ на подальших кроках, завданнѐх, меті, реалізації 
соціального вихованнѐ в контексті реформуваннѐ шкільної освіти. Учений 
наголосив, що вихованнѐм дітей маю опікуватисѐ держава, створивши 
відповідне соціально-педагогічне середовище й об’юднавши громадськість 
(молодіжні організації, жіночі відділи) навколо ціюї важливої справи. Слід 
зазначити, що в цілому в 1920–1925 роках О. І. Попов багато праць 
присвѐтив саме проблемі соціального вихованнѐ, у ѐких розкривав 
теоретичні засади соціального вихованнѐ, захист дітей, підготовку фахівців 
у галузі соціального вихованнѐ, роль дитѐчих організацій у цій виховній 
системі, етапи реалізації завдань соціального вихованнѐ та 
результативність такої роботи на перших роках втіленнѐ «Декларації про 
соціальне вихованнѐ дітей» у країні *11, с. 312]. 

Вивченнѐ матеріалів наради даю підстави длѐ ствердженнѐ, що 
система соціального вихованнѐ була одним із провідних напрѐмів 
реформуваннѐ шкільної освіти в Україні. 

Також необхідно зазначити, що в цей час було чітке структуруваннѐ 
управлінських підрозділів Наркомосу через систему главків: Соціального 
вихованнѐ, Професійної освіти, Політичної освіти, Видавничого главку, ѐкі 
працявали під керівництвом колегії й виконували відповідні функції та 
завданнѐ, визначені в директивних документах урѐду, Наркомосу УСРР та 
його дорадчих органів.  

Серйозні виклики постали перед Наркомосом у 1921–1922 рр. – 
періоду боротьби з голодом. Адже державні органи опікувалисѐ ѐк 
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голодуячими дітьми РСФРР, так і надавали допомогу голодуячим дітѐм, 
ѐкі проживали в Південних губерніѐх України. 

Длѐ вирішеннѐ цих складних проблем при Центральній раді захисту 
дітей було створено секція допомоги голодуячим дітѐм. Мова йшла про 
збереженнѐ життѐ дітей, учителів, вихователів дитѐчих навчально-
виховних та позашкільних закладів. На думку Л. Д. Березівської «… 1921 р. 
став роком перетвореннѐ Наркомосу в юдиний центр забезпеченнѐ 
освітньої галузі», а «… освіта на теренах України у складних соціально-
економічних умовах кардинально зміняваласѐ, зокрема її структура, зміст 
освіти, основи навчально-виховного процесу», система дитѐчих 
навчальних закладів тощо *12, с. 168]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
розвиток педології та рефлексології, соціальний характер вихованнѐ, 
середовищний підхід, теоріѐ та практика дитѐчого колективу, розробка 
теорії «відмираннѐ сім’ї» в нових ідеологічних умовах та неспроможність 
сім’ї реалізовувати виховну функція, соціально-економічні, політичні, 
ідеологічні, освітні, культурні, державотворчі процеси привели до 
обґрунтуваннѐ у країні концепції соціального вихованнѐ на початку  
20-х років ХХ ст., ѐка вплинула на загальний процес реформуваннѐ освіти у 
країні під керівництвом Наркомосу УСРР і сприѐла створення нових типів 
навчальних закладів, розробці й реалізації форм, методів навчально-
виховної роботи з дітьми, ѐкі відповідали тогочасним політичним, 
економічним, соціокультурним умовам розбудови України.   

У цілому провідним напрѐмом успішності реформ освітньої галузі 
визнаваласѐ державна система соціального вихованнѐ, ѐка знайшла 
конкретне свою підтвердженнѐ й нормативне закріпленнѐ, зокрема, в Кодексі 
законів про народну освіту УСРР, ѐкий було уведено в дія 25 листопада 
1922 р., що може бути предметом подальшого наукового пошуку. 
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РЕЗЯМЕ 

Богомолова Марина. Социальное воспитание в деѐтельности Народного 
Комиссариата образованиѐ Украины в 1920–1922 гг. 

В статье обоснованы особенности деѐтельности Наркомпроса на этапе 
разработки и принѐтиѐ Декларации «О социальном воспитании детей» (1920 г.). 
Систематизирована нормативно-правоваѐ база, разработаннаѐ отделами и 
совещательными органами Наркомпроса по вопросам реализации Концепции 
социального воспитаниѐ обозначенного периода. 

Раскрыты формы работы государственных органов, учреждений, учебных 
заведений по социальной защите детей, организации обучениѐ и воспитаниѐ в 
контексте реформированиѐ школьного образованиѐ в Украине. 

Ключевые слова: социальное воспитание, совет защиты детей, отдел 
социального воспитаниѐ, охрана детства, неделѐ защиты детей. 
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SUMMARY 
Bogomolova Marina. Social education in the activities of the Ukraine`s National 

education committee in 1920 – 1922. 
The article substantiates the peculiarities of the People’s Commissariat activities at 

the stage of elaboration and adoption of the Declaration “On the social upbringing of 
children” (1920). The regulatory and legal framework developed by the departments and 
advisory bodies of the People’s Commissariat on the implementation of the Concept of Social 
Education for the specified period is systematized. 

The forms of work on the level of state, institutions, educational establishments 
concerning social protection of children, organization of education in the context of school 
education reforming in Ukraine are revealed. 

The basic principles of social education in Ukraine were determined by the 
Declaration of the People’s Commissariat of Education of the Ukrainian SSR “On the social 
upbringing of children” (1.07.1920). 

Questions of social education were closely linked to the political, economic, and social 
problems facing the country through the confrontation of various governments, parties, civil war, 
and foreign intervention. It all influenced the economy, welfare of the population, brought 
famine and devastation, changed the fate of many families, people, especially children. 

This situation of children directed the People’s Commissariat of the Ukrainian SSR on 
the immediate adoption of measures and decisions on its solution. 

In general, the development of pedology and reflexology, the social nature of 
education, the environmental approach, theory and practice of the children’s team, 
development of the theory of “dying out of the family” in the new ideological conditions and 
the inability of the family to implement the educational function, socio-economic, political, 
ideological, educational, cultural, state-building processes led to the substantiation in the 
country of the social education concept in the early 20’s of the XXth century, which influenced 
the overall process of reforming education in the country under the leadership of the People’s 
Commissariat of the Ukrainian SSR and contributed to create new types of education, 
development and implementation of forms and methods of educational work with children 
who faced the political, economic, social and cultural conditions of development of Ukraine. 

Key words: social upbringing, council for children’s protection, department of social 
education, child protection, week of children’s protection. 
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METHODS OF TEACHING OF COLORATURA SOPRANO VOICE: COLORATURA 

TECHNIQUE IN THE OPERAS BY MONIUSZKO (SELECTED EXAMPLES) 
 
The article highlights the problems of mastering the coloratura technique of the 

soprano parties in the operas of Stanisław Moniuszko. It is emphasized that vocal creativity 
of the founder of Polish vocal lyrics and national opera is of considerable interest both for 
musicologists and vocalists. Attention is focused on four parameters: a) coloratura technique, 
b) tessitura, c) use of high and low notes of the voice range of soprano, d) traditional 




