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ность, чистота, точность, выразительность, богатство).
Правильно и хорошо развитая речь служит одним из
важнейших средств активной деятельности человека в
современном обществе.
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Аннотация: Рассмотрены этапы развития теорий и практики опеки и воспитания детей-сирот в деятельности благотворительных обществ. Раскрыто содержание и направления попечительской деятельности над детьми.
Охарактеризовано многообразную деятельность обществ, которая сосредоточивалась на открытии воспитательных
учреждений.
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Постановка наукової проблеми та її значення.
Одним із ключових питань сьогодення в європейських
країнах залишається проблема опіки та виховання дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Соціально-економічні переміни та пов’язані з ними
труднощі зумовлюють нові життєві потреби її громадян. Доцільність дослідження опікунсько-виховної
діяльності благодійних товариств на теренах Польщі зумовлена низкою суперечностей між: традиційним декларуванням необхідності опіки та виховання дітей у сім’ї
і зростанням сирітства у сучасному суспільстві; використанням державної допомоги і реальними можливостями забезпечення сиріт життєво необхідними потребами;
новаціями у системі державної опіки та посиленням
опікунсько-виховної діяльності благодійних організацій
і товариств; значними перспективами впровадження польського опікунського досвіду до європейських
едукаційних процесів та реальними можливостями й
алгоритмами їх реалізації в українському освітньому
просторі.
Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми. В умовах
сьогодення ця проблема знайшла часткове висвітлення
у наукових працях І. Звєревої [1], Б. Ступарика [2],
О. Сухомлинськаої [3], М. Чепіль [4], С. Бадора [5],
А. Кельм [6], С. Кот [7] та ін. Значна увага приділена
історико-педагогічним
та
соціально-педагогічним
аспектам опіки і виховання. Аналіз і узагальнення педагогічної літератури, історико-педагогічних
досліджень засвідчує, що теорія та практика виховання
дітей-сиріт у діяльності благодійних товариств Польщі є
маловідомою в Україні. Внесок благодійних товариств,

діяльність яких у сфері опіки і виховання є значущим,
потребує вивчення та популяризації.
Мета статті – визначити етапи у розвитку теорії
і практики опіки й виховання дітей-сиріт у діяльності
благодійних товариств (Віленського, Варшавського,
Каліського, Краківського, Люблінського, Радомського,
Російського) у царині виховання дітей-сиріт на теренах
Польщі упродовж 1807 – 1918 рр., розкрити й узагальнити зміст та основні напрями їхньої діяльності.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Традиції благодійності
протягом століть формувалися під впливом держави і церкви, на громадських засадах і приватній
ініціативі. Соціально-економічний та політичний розвиток суспільства у кінці ХVIII – упродовж ХІХ ст. для
польського народу був надзвичайно важким. Державна
політика у соціальній сфері різних держав на польських
землях під прусською та австрійською владами значно відрізнялася. Характерним для періоду Королівства
Польського (1815-1905) є розв’язання соціальнопедагогічних проблем, турбота про сиріт і заснування
благодійних товариств на польських землях.
У розвитку теорії і практики опіки й виховання дітейсиріт у діяльності благодійних товариств Польщі у ХІХ
– початку ХХ ст. можна виділити такі чотири етапи.
Перший етап – 1807-1832 – пошук інституційних
форм опіки та змісту виховання дітей-сиріт. Цей етап
характеризується створенням благодійних товариств
(Віленське (1807), Мінське (1811), Варшавське (1814),
Люблінське (1815), Краківське (1816), Каліське (1825)).
Найбільше їх було у Польському Королівстві. У роки
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найбільшого народного утиску там існували: Віленське товариств, вони все таки не могли охопити своєю
благодійне товариство, Люблінське благодійне това- підтримкою всіх, хто її потребував. Благодійництво,
риство, Єврейське благодійне товариство, Російське на жаль, не змогло ліквідувати негативні наслідки
благодійне товариство Польського Королівства, капіталізації економічних відносин, а лише певною
Благодійне товариство у Радомі, Кельцьке благодійне мірою пом’якшувало соціальні суперечності. Водночас,
товариство, Товариство підтримки бідних у Сєдльцах, об’єднання у доброчинні товариства на національній
Каліське благодійне товариство, Пабіаніцьке христи- основі з метою проведення спільної діяльності сприяло
янське благодійне товариство. Їхньою спільною метою формуванню почуття взаємопідтримки.
було забезпечення опіки дітям-сиротам.
Другий етап – 1832-1879 – консолідація опікунськоВ історії опікунської педагогіки Польщі вагоме місце виховної діяльності благодійних товариств під патропосідає виховна діяльність першого благодійного това- натом Головної опікунської ради, яка функціонувала
риства на польських землях – Віленського благодійного упродовж 1832-1879, 1915-1920 і 1940-1945 рр. Це була
товариства створеного у 1807 р. Товариство стало при- суспільна організація, метою якої була допомога голокладом для наступних благодійних закладів у великих дним, бідним людям, протидія смертності і сирітству.
західних губерніях і у Польському Королівстві [8, с. 11- Рада діяла на підставі власного статуту, мала правила
12].
внутрішнього розпорядку і розбудовану організаційну
Восени 1814 р. розпочало діяльність Варшавське структуру (загальне зібрання – наглядова рада – управблагодійне товариство, яке упродовж сто років займа- ління – секретаріат – відділи і секції – ради відділів –
лося проблемами дітей-сиріт [9, с. 124]. У 1838 р. за- бюро), а також філії (територіальні і місцеві опікунські
сновано відділ опіки над малозабезпеченими дітьми ради) [12, с. 33]. У 1859 р. отримала право контролю над
при Варшавському благодійному товаристві, діяльність всіма опікунськими закладами.
якого була спрямована на заснування захоронок, буДля цього етапу характерним є вдосконалення
динку для сиріт, початкової школи тощо. Товариство правових засад опіки. Здійснюються заходи із попереорганізовувало різні форми допомоги дітям-сиротам. дження безпритульності. Займаючи центральне місце
У межах своєї діяльності створювало ясла, захоронки, серед опікунських інституцій, рада взяла на себе роль
будинок сиріт для хлопців, будинок сиріт для дівчат, координатора суспільної діяльності, підтримувала тісні
швейні для дівчат, майстерні для хлопців, а також забез- контакти з іншими товариствами, співпрацювала з влапечувало освітню й матеріальну підтримку .
дою, самоврядуванням і костелом у сфері опіки та виУ ХІХ ст. на теренах Західної Європи популярнос- ховання дітей-сиріт. Основними напрямами діяльності
ті набула опіка над малими дітьми у формі захоро- відділу опіки, який мав вагоме значення для роботи усієї
нок, які підтримувало товариство. Перші захорони на ради, були: організаційний (дослідження стану опіки
території Варшави з’явилися у 1838 р. за підтримки над дітьми у державі (стан здоров’я, побутові умови),
Т. Яніковського, який походив з міщанської сім’ї та за- організація опікунсько-виховних закладів; згромадженймався торгівельною справою [10, с. 521].
ня і розподіл коштів на опікунську діяльність); виховний
Характерним є подолання дитячої безпритульності, (опрацювання методів виховання і навчання у захоронвлаштування і поліпшення матеріальних умов, пошук ках і початкових школах; дослідження стану наукової
і заснування закладів опіки для дітей-сиріт (ясел, захо- допомоги, педагогічної літератури, створення бібліотек,
ронок, будинків сиріт, притулків тощо), налагодження видавництво методичних матеріалів); інспекційноопікунсько-виховної роботи. Пріоритетним стала опіка, інструкторський (опрацювання інструкцій, правил
зорієнтована на опікунські установи, які забезпечува- внутрішнього розпорядку для установ і персоналу, прали соціальне виховання. У вихованні звернуто увагу на вових норм опіки); гігієнічно-медичний (популяризація
реалізацію ідеї гуманізму, пошук змісту і методів вихо- гігієнічних і виховних знань; кваліфікація і підготовка
вання, доцільність використання методики взаємного педагогічних та медичних працівників). Пріоритетним є
навчання Белл-Ланкастера.
виховання працею і через працю, формування характеПочаток ХІХ ст. у Польщі характеризується також ру;
виникненням і функціонуванням благодійних товаУ другій половині ХІХ ст. діяльність захоронок віриств, асоціацій, приватних фондів. Їхня діяльність у дігравала важливу роль у підготовці дітей до школи, і
галузі опіки та виховання дітей, соціальних сиріт, дітей, навіть священики заохочували своїх вірян, відправляти
позбавлених батьківського піклування, привертає до дітей до цих закладів. У 1862 р. на 3958 дітей, які песебе особливу увагу. У результаті воєн (1792, 1806, ребували в захоронках Товариства, припадало 68 сиріт.
1809, 1813) збільшилася кількість жебраків, хворих, З 1857 р. до захоронк впроваджено початкове навчандітей-сиріт, що вимагало створення організацій, які б ня, де, крім уроків Святого Письма, навчали елементів
розв’язували суспільні проблеми і забезпечували сиріт арифметики, географії, природи, фізичні вправи, у міснайнеобхіднішими засобами.
тах знайомили з відповідним ремеслом. Важливим був
У різних окупаційних зонах польські фундації факт, що навчання дітей відбувалося польською мовою
й організації керувалися відповідними нормами на елементарному рівні, а часом – і на професійному.
Австрійського чи Німецького Цивільного Кодексу або Однак, навчання читання і письма польською мовою
царськими указами від 1871 р. Законодавство суттєво було нелегальним, забороненим царською владою після
відрізнялося, що стосувалося “не тільки характе- розгрому січневого повстання. “Вихователі, які приймару фундацій, але й сфери нагляду органів державної ли до захоронок старших дітей, вчили їх польської мови
адміністрації: в колишній австрійській і російській ча- і літератури, молодших навчали вчителі, які офіційно
стинах з широкими повноваженнями державної влади виконували роль помічниць” [13, с. 155-157].
і слабким державним наглядом у прусській” [11, c. 36].
На основі критичного вивчення діяльності
Виникнення і розвиток благодійних товариств благодійних товариств визначено їхні головні завдання:
відбувався під впливом суспільно-політичних, соціально- забезпечення необхідних умов для проживання, навчанекономічних та культурно-освітніх процесів. Проблеми ня та організації вільного часу. Діяльність благодійних
опіки й виховання дітей-сиріт посіли чільне місце у товариств у сфері опіки упродовж ХІХ – початку ХХ ст.
діяльності громадських діячів і педагогів Польщі ХІХ була різноманітною і багатогранною, залишила свій слід
– початку ХХ ст., сучасних українських та зарубіжних в історії краю та опікунській педагогіці. Товариства були
науковців. Вивчення досвіду Польщі у сфері опіки численними, добре організованими, мали свої статути,
свідчить про її власний шлях у творенні опікунсько- кошти для проведення діяльності. Програма Товариства
виховної системи, своєрідні переваги цінностей, що ви- була чітко продуманою від початку до кінця, що не
пливають із національного культурного і суспільного втратило актуальності і сьогодні. Ідея гуманізму була й
доробку. Однак попри розгалужену мережу благодійних залишається ключовою у наданні всебічної опіки дітям
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в опікунсько-виховних установах і школах. Опікунсько- терапевтичної допомоги, яка не тільки впливала на їх
виховна діяльність благодійних товариств збагатила фізичний розвиток але й допомагала їм знайти відповідне
педагогічну думку, представила традиції опіки та вихо- місце у суспільстві та підготуватися до самостійного
вання як суттєву частину польської народної педагогіки. життя; опрацювання правових норм опіки; дослідження
Недоліком була відсутність єдиної системи опіки і вихо- стану опіки над дітьми у державі (стан здоров’я, побутові
вання, оскільки кожне товариство і кожен заклад працю- умови); організацію опікунсько-виховних закладів; згровав за індивідуальним планом.
мадження і розподіл коштів на опікунську діяльність;
Зміст опіки і виховання дітей у діяльності благодійних
б) виховна – сконцентрована на розробці змісту вихотовариств визначався нормативно-правовою базою й вання й обґрунтуванні форм і методів виховання та наактуальним законодавством. Перша третина ХІХ ст. вчання в опікунсько-виховних установах, дослідженні
характеризується виникненням опікунських установ, за- стану
науково-методичної
допомоги,
створенні
початкуванням дидактичних аспектів, теоретичних роз- бібліотек, популяризації гігієнічних і виховних знань.
робок опіки і виховання дітей-сиріт. Еволюціонували Зміст виховання охоплював такі напрями: моральне,
інституційні форми опіки – від простих до більш склад- релігійне, народне, фізичне, естетичне, інтелектуальне,
них, від кількісних показників до якісного наповнення трудове. Ідея любові була основною засадою діяльності
змісту їхньої діяльності, що внесло зміни до процесу товариств.
виховання і навчання. У 50-х рр. ХІХ ст. захоронки вив) освітньо-культурна діяльність як складова кульникли як опікунські установи, до яких приймали дітей турного процесу на польських землях, що визначивіком від трьох до семи років, в яких основна увага лася у конкретній роботі, змістом якої було надання
акцентувалася на релігійно-моральне виховання. У дітям початкової і професійної освіти, яка б забезпе60-х рр. захоронки виконували функції опікунської уста- чувала кращі можливості на ринку праці; підготовка
нови і початкової школи. Вони приймали дітей віком педагогічних та медичних працівників для роботи з
12 – 14 років на цілодобове утримання, забезпечували дітьми.
організацію навчально-виховного процесу за чинниЧетвертий етап – 1914-1918 – згортання опікунськоми програмами початкової школи, сприяли пізнанню виховної діяльності благодійних товариств. У
внутрішнього світу дитини. Незважаючи на русифікацію 1914 р. припинили існування Варшавське, Каліське і
і германізацію освіти у Польщі, опікунсько-виховні за- Люблінське благодійні товариства, у 1918 – Краківське.
клади відіграли вагому роль у патріотичному вихованні Для Радомського і Російського благодійних товариств
молоді. Існувало чітке розмежування опіки і вихован- роки війни були періодом застою у їхній діяльності.
ня над дітьми з огляду на національність та релігію.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Існували заклади, призначені тільки для дітей поляків, Діяльність благодійних товариств Польщі у галузі
або євреїв, або росіян. Притулки реалізували програ- опіки над дітьми-сиротами упродовж ХІХ – на поми навчання польською мовою, незважаючи на забо- чатку ХХ ст. є свідченням пошуків власного шляху у
рону влади, новаторські виховні програми, поєднуючи творенні опікунсько-виховної системи, який опирається
професійну підготовку молоді з вихованням, опертим на на національні і культурні цінності, суспільний досвід,
активності і самоврядності молоді.
яскравим проявом громадської самодіяльності та
Третій етап – 1881-1914 – вдосконалення змісту і соціальної творчості на засадах милосердя і гуманізму.
форм виховання та опіки над сиротами. Відбувається Виокремлені нами чотири етапи розвитку теорії і практивдосконалення форм опікунсько-виховної діяльності, ки опіки й виховання дітей-сиріт у діяльності благодійних
враховуються вікові та індивідуальні здібності дити- товариств Польщі є свідченням еволюційного шляху
ни. Простежуються тенденції залучення широких кіл їхнього розвитку, удосконалення змісту та основних
громадськості до розв’язання проблем опіки над дітьми- напрямів діяльності у царині виховання дітей-сиріт упросиротами, спрощення механізму відкриття благодійних довж 1807-1918 рр. Подальшого дослідження потребує
товариств, вдосконалення змісту виховної роботи, прове- опікунсько-виховна діяльність релігійних організацій,
дення рекреаційної діяльності. Налагоджено професійну асоціацій і фундацій щодо виховання безпритульних і
освіту, медичну опіку дітей-сиріт. Зміст виховання морально занедбаних дітей на польських землях у другій
розглядається як процес формування особистості, в половині ХІХ ст., організаційно-методичні засади
якому визначальними є загальнолюдські та національні управління педагогічним персоналом у Будинках сиріт
цінності. Завершилося створення цілісної системи опіки країн Західної Європи. Наукового вивчення заслуговує
і виховання дітей-сиріт.
проблема функціонування благодійних товариств у
У 1893 р. у Кракові утворили притулок фонду князя європейських країнах.
Олександра Любомирського для порятунку осиротілих
і покинутих хлопців від восьми до вісімнадцяти років
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Аннотація: Розглянуто етапи розвитку теорій і практики опіки й виховання дітей-сиріт у діяльності благодійних
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Аннотация: Маркетинговый подход к управлению кадровыми ресурсами общеобразовательной организации
предполагает воздействие на ее реальный или потенциальный педагогический персонал с целью создания условий
для достижения стоящих перед организацией задач за счет реализации системы стратегического партнерства.
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Педагогические кадры – это стратегический ресурс,
на котором основаны все успехи и надежды общеобразовательной организации, это люди с их целями,
потребностями и проблемами. Как отмечает М.М.
Поташник, «управление кадровыми ресурсами общеобразовательной организации предполагает воздействие
на реальный или потенциальный педагогический персонал с целью создания условий для нормального функционирования, развития и эффективного использования
потенциала работников общеобразовательной организации. Управление кадровыми ресурсами – это особая
деятельность, в которой посредством планирования,
организации и контроля обеспечивается совместная деятельность, направленная на достижение целей развития
организации» [1, 24]. Это «системное, планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных
организационно-экономических и социальных мер на
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процесс формирования, распределения, перераспределения кадров на уровне организации, на создание условий
для использования профессиональных качеств кадровых
ресурсов с целью обеспечения эффективного функционирования организации» [2, 46]. Объектом управления
кадровыми ресурсами является человек, а предметом
- его профессиональные возможности в организации и
социальная среда, которая обеспечивает их эффектив
ное формирование и развитие в интересах организации
и самого человека [2, 7].
В управлении кадровыми ресурсами значительную
роль играет маркетинг персонала. Е.Л. Богданова в своей книге «Маркетинговая концепция организации персонал - менеджмента и конкурентоспособной рабочей
силы» характеризует данное понятие так: «Маркетинг
персонала – вид управленческой деятельности, направленной на долговременное обеспечение организации ка-
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