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Наталія Педан  
 

ПІДГОТОВКА ОРГАНІЗАТОРІВ ДИТЯЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ 
(20–30-ті роки ХХ століття) 

 
На сучасному етапі розвитку освіти важливу роль відіграє підготовка 

організаторів дитячого руху, оскільки кількість дитячих та молодіжних ор-
ганізацій в нашій державі невпинно зростає. Саме від педагогів залежить 
ефективність дитячого руху як суб’єкта гуманістичного виховання. 

Нині виховання молоді потребує індивідуального підходу, що зумов-
лює посилення уваги до якісної підготовки педагогічних кадрів, які відграють 
одну із найважливіших ролей у підготовці дитини до життя, формування її 
соціальної орієнтації, стимулювання особистісної самореалізації та ін. 

Нагальна потреба у здобутті якісної освіти та професійної підготовки 
педагогів вимагає вивчення досвіду підготовки організаторів дитячого ру-
ху в Україні. 

Аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури показав, 
що проблему професійної підготовки вчителя та його взаємозв’язок з ди-
тячим рухом досліджували і вивчали такі науковці, як Л.В. Алієва, 
І.Г. Гордин, Г.М. Іващенко, Т.Г. Курганова, С.Я. Харченко; готовності сту-
дентів до роботи з дитячими організаціями – С.В. Бобришов, 
В.В. Лебединський, Р.А. Єрьомина, С.А. Тортаєв; формування професійної 
майстерності вожатого, піонерського співробітника – А.А. Деркач, 
Н.І. Загузов, К.С. Зикова, З.Ф. Леонова, Є.С. Соколова, Л.Р. Суринова, 
Л.Л. Яковлева та ін. Дослідники пов’язували професійну діяльність органі-
заторів дитячого руху з соціально-педагогічним потенціалом піонерської 
організації, формуванням позиції вожатого, вчителя як педагога-
організатора, які в свою чергу володіють теоретичними та практичними 
знаннями для роботи з дитячими колективами, де організатори реалізували 
себе як творчу особистість. 

Значний внесок у розвиток дитячих організацій, їх діяльність, керів-
ництво, підготовку педагогічних кадрів зробили відомі освітні діячі 
М.І. Калінін, Н.К. Крупська, А.В. Луначарський та ін. Ученими всебічно 
вивчалася проблема підготовки студентів педагогічних спеціальностей 
університетів, старших піонервожатих, а саме – зміст, форми і методи під-
готовки студентів як майбутніх організаторів дитячого руху [3]. 

Підсумовуючи історіографічних огляд джерел з даної проблеми, мо-
жна зазначити, що їх збереглася значна кількість. Проте переважна біль-
шість зазначених досліджень суто історичного спрямування, що тільки 
опосередковано стосуються досліджуваної теми у контексті розвитку ди-
тячого та молодіжного руху та мають фрагментарний характер. До того ж 
до цього часу проблема підготовки організаторів дитячого руху не стала 
предметом спеціального педагогічного дослідження, що надає їй особливої 
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науково-теоретичної значущості та актуальності. 
Мета статті – проаналізувати форми підготовки організаторів дитя-

чого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ ст.). 
Як показав аналіз, велика роль у підготовці майбутніх організаторів 

дитячого руху в 20–30-ті роки ХХ ст. належала семінарам, спеціальним 
курсам, школам вожатих, де майбутні вожаті поглиблювали свої знання, 
розширювали та удосконалювали кругозір. Структурні елементи побудови 
педагогічного процесу (термін навчання, тривалість навчання, кількість 
навчальних днів, час та розклад занять, організація практики і т.д.) залежа-
ли від форм проведення – чи то семінари, курси, заняття в школі і т.д. На-
приклад, заочні курси піонервожатих І. Адлер проводилися у формі семі-
нарів – 2 рази на місяць по 1,5–2 години [1, с. 26]; відповідно до програми 
обласних курсів з підготовки старших піонервожатих навчання тривало 5 
місяців або 125 навчальних днів по 7 годин в день [6, с. 1]; курси сільських 
вожатих проходили упродовж двох тижнів, тобто 14 днів по 8 годин робо-
ти на добу [2, с. 9–10]; за програмою двотижневих курсів для вожатих піо-
нерзагонів підготовка тривала 14 днів [4, с. 3]; проведення обласних і 
окружних курсів піонерпрацівників відбувалася відповідно до навчального 
плану та програми, термін яких – 1,5 місяця (38 навчальний днів по 7 го-
дин) [5, с. 4]. 

Проаналізувавши організацію та проведення курсів сільських вожа-
тих, можна зазначити, що навчання проходило два тижні, займаючи 104 
години, з них: лекцій та бесід – 19 годин, конференцій – 15 годин, само-
стійного читання – 45 годин, практики – 25 годин. Самостійне читання за-
ймало більшу частину навчального процесу, тому конференції виступали 
обов’язковою формою звітності для підведення підсумків про проведену 
роботу. Самостійне читання проходило за присутності керівника, який до-
помагав майбутнім організаторам розібратися у незрозумілому матеріалі. 
Це навчало курсантів самостійної роботи з книгами, статтями та викорис-
тання набутих знань, умінь і навичок на практиці [2, с. 11]. 

Оскільки всі семінари, курси займали незначний період навчального 
часу, то більша його частина відводилася на самостійне опрацювання літера-
тури в бібліотеках (журналів, книг) та застосування матеріалу на практиці. 

Принципи укладання навчальних планів, програм курсів були різни-
ми. Відповідно до програми обласних і окружних курсів піонерпрацівників 
навчальний план складався з 200 годин та містив такі розділи: 

1. Організація зборів, знайомство з навчальним планом та методами 
роботи курсів – 2 години. 

2. Суспільно-політичний цикл – 15 годин (програма цього циклу 
складалася на основі рішень партійних організацій). 

3. Педолого-педагогічний цикл – 15 годин (ознайомлення курсантів 
з предметом педагогіки та її основними завданнями, вивчення ролі дитячих 
організацій в системі виховання, взаємозв’язку школи і дитячого руху, 
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проблеми заохочування та покарання у виховній роботі загону, особливос-
тей розвитку та поведінки дітей підліткового віку, впливу соціального се-
редовища на розвиток дітей). 

4. Система, зміст, методика роботи загону – 70 годин (вивчення 
причини створення дитячого руху та його різновидів, взаємозв’язок школи 
та дитячого руху, принципів, форм та методів роботи з дитячим загоном, 
умов активного сприяння розвитку дитячої самодіяльності). 

5. Питання керівництва – 10 годин. 
6. Практикум: 
а) з фізичного виховання – 25 годин. 
б) з трудового, технічного та сільського господарства – 30 годин. 
в) з винахідливості – 30 годин. 

7. Підсумкова конференція – 3 години [5, с. 57]. 
І. Адлер у програмі заочних курсів піонервожатих зазначала, що ро-

бота проводилася у формі семінарів, тривалість яких 1,5–2 години. План 
роботи вказаних семінарів складався з трьох етапів та таких форм роботи: 

Перший етап роботи тривав 30-40 хвилин. 
1. Бесіда про зміст роботи зборів, обмін досвідом, розгляд планів 
проведення збору групи. 

2. Бесіда про особливості роботи з дітьми (особливості віку, робота 
з санітарами та ін.). 

3. Методика ведення щоденника. 
4. Оформлення газети. 
5. Методика пояснення дітям певної події, символіки. 
Другий етап роботи тривав 30–40 хв. 
1. Розгляд ілюстрованої бесіди. Методика проведення загінної справи; 
2. Методика читання й інсценізування казки, легенди, байки; 
3. Методика проведення екскурсії. 
Третій етап – тривалість 40–45 хв. (вивчення гри, пісні, танцю, фіз-

культхвилинки) [1, с. 26–27]. 
Відповідно до програми обласних курсів з підготовки старших піо-

нервожатих навчальний план складався з трьох розділів: перший розділ 
включав в себе матеріал історії держави, вивчення літератури, географії; у 
другому розділі увага приділялася вивченню педагогіки з елементами пе-
дології і психології; третій розділ присвячувався роботі загону. У свою 
чергу кожний розділ включав в себе теми, підтеми з певними завданнями 
та кількістю відведених годин. Все навчання займало 875 навчальних го-
дин [6, с. 2–24]. 

Програма двотижневих курсів для вожатих піонерзагонів складалася 
з таких тем: п’ятирічний план соціалістичного будівництва, чергові за-
вдання роботи партії та комсомолу, чергові завдання комдитруху, Комдит-
рух, як частина революційно-пролетрарського руху, система роботи піоне-
рорганізації, вступ – значення громадсько-політичної роботи та її місце в 
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системі роботи загонів юних піонерів, форми громадсько-корисної роботи, 
політінформація та пропаганда п’ятирічки серед дітей, антирелігійне вихо-
вання, інтернаціональне виховання, оборона країни, охорона прав дітей, лі-
квідація неписьменності й завдання юних піонерів, зростання та робота з 
новаками, участь дітей в соціалістичній перебудові сільського господарства, 
піонери і школа, методи роботи в загоні, оздоровча робота, робота з жовте-
нятами, основи радянської педагогіки, елементи педагогіки [4, с. 3–6]. 

На нашу думку, важливим елементом програм обласних і окружних 
курсів піонерпрацівників, двохтижневих курсів було те, що до кожної теми 
подавався список літератури, якою курсанти могли скористатися. Кожна 
тема містила невелику характеристику, яка розкривала зміст матеріалу. 

У 20–30-ті роки ХХ століття також функціонували школи піонерво-
жатих, курсанти яких вивчали історію, мову та літературу, географію, фіз-
культуру, фотосправу, педагогіку та ряд інших дисциплін. Між курсантами 
організовувалися змагання за краще засвоєння навчального матеріалу. 

Молоді фахівці користувалися фондами бібліотек, консультаціями, 
які надавали лектори. Консультації проводилися в груповій та індивідуа-
льній формі у вечірній час. Для удосконалення навичок та застосування 
теоретичного матеріалу, курсанти проходили практику 2–3 рази на тиж-
день в школах, загонах. Свою практику вони погоджували з вожатими, де 
виконували роль помічників. Усю свою роботу, спостереження курсанти 
аналізували та викладали у щоденниках. 

У школі вожатих функціонували гуртки (співочий, музичний, драма-
тичний, військовий, фотографічний), за допомогою яких молодь розвива-
лася, удосконалювала свої вміння та виховувала молодше покоління на 
власному прикладі. Також у школі проводилася оборонна робота, тобто 
систематично готувалися ворошиловські стрільці, проводилися тренування 
зі стрибків з парашутом з літака та ін. [7, с. 3–10]. 

Також були розроблені програми обласних і окружних курсів, мета 
яких полягала у підготовці до практичної роботи організаторів з питань те-
орії та практики дитячого руху, в удосконаленні педагогічної компетент-
ності у роботі з дітьми. Завдання даної програми полягали у надані курсан-
там тільки основних понять і навиків, щоб вони могли орієнтуватися в ро-
боті та самостійно працювати над вдосконаленням своєї професійної ква-
ліфікації. Відповідно до кількості учасників курсантів ділили на дві групи, 
кожну групу очолював куратор, а групи у свою чергу ділили на підгрупи 
(6–7 осіб), у яких обиралися вожатий та секретар. Усі керівники груп, під-
груп та завідувач курсами входили до ради, яка була основним органом 
управління організаторами навчальної та господарської діяльності курсів. 

Під час курсів роботу проводили так, щоб курсанти виявили себе в 
самодіяльності якнайактивніше, навчилися користуватися книгою, журна-
лом, вміли застосувати прочитаний матеріал на практиці. Важливу роль у 
підготовці організаторів приділялося організаційному етапу роботи, тобто 
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тому, як розпочати свою роботу в загоні, застосувавши теорію на практиці. 
Проведення колективних прогулянок в кіно, екскурсій, вечорів самодіяль-
ності допомагали здружити учасників курсів, наочно демонстрували як за-
стосувати такі форми та методи у дитячому колективі і досягнути успіху у 
роботі з ним. 

Після закінчення курсів кожен учасник демонстрував щоденник із 
записами та брав участь у доповіді, де визначався рівень знань, засвоєних 
та застосованих на практиці [5, с. 3–9]. 

Отже, аналіз джерел дозволяє засвідчити, що підготовка організато-
рів дитячого руху в Україні у 20–30-ті ті роки ХХ століття відбувалася за 
такими формами: обласні, районі, спеціальні курси, школи вожатих. Ці 
форми були актуальними, вони допомагали організаторам пройти відпові-
дну теоретичну та практичну підготовку. 

Слід зазначити, що готували в школах не просто організаторів дитя-
чого руху, а відданих, надійних захисників батьківщини, яким доручали 
виховання дітей. 

Отже, для сучасної вищої педагогічної школи вкрай актуальним по-
стає питання підготовки організаторів дитячого руху, здатних виконувати 
функції, які відповідають прогностичним тенденціям розвитку суспільства 
й окремих його інституцій. 
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