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ТРАДИЦІЇ ЗЕМСЬКОГО ПРИЗРІННЯ  

В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Невід’ємною складовою реформування вітчизняної системи профтехосвіти є вдосконалення існуючого в ній 

сегменту соціальної роботи та забезпечення. Пошук тут ефективного шляху невпинно привертає увагу до про-

відного закордонного та власного історичного досвіду. Актуальність інставрації останнього обумовлена не 

лише можливістю забезпечення спадковості розвитку, а й наданням окресленому напрямку освіти більшої при-

вабливості і престижу. Не менш важливим є й той факт, що кроки сприятимуть формуванню позитивного 

іміджу місцевої влади у колективній свідомості членів територіальної громади. Мета публікації – виявити та 

охарактеризувати традиції земського призріння в системі професійно-технічної освіти України. Досягнення її 

стало можливим завдяки застосуванню методів аналізу, синтезу, індукції та дедукції, наративного, типології, 

порівняльного та контент-аналізу, логічного, історико-генетичного, футоруспективного, ретроспективного, а 

також методу вторинної обробки інформації. Під час написання статті доведено, що елементами земського 

призріння в закладах початкової та середньої професійно-технічної освіти були навчання на пільговій або без-

коштовній основі, виплата стипендій, безоплатне забезпечення формою, спецодягом, ліжко-місцями у гурто-

житках, їжею, підручниками, профреманентом під час випуску та інші. Ці норми соціальної роботи та забез-

печення того часу розповсюджувалися на найкращих, нечисельних вихідців із міщанства та селянства. Підкрес-

лено, що за півтора століття земське призріння в системі профтехосвіти пройшло шлях від кагортної до ма-

сової практики, і, не дивлячись на певне звуження категорій отримання, у сьогоденні, стало стрижнем традицій 

соціальної роботи та забезпечення в ній. Збережені та узвичаєні принципи, норми ще дорадянських соціальноо-

рієнтованих практик забезпечують життєздатність та соціальноспрямовану місію вітчизняних закладів 

профтехосвіти.  

Ключові слова: земське призріння, соціальна робота, соціальний супровід, соціальне забезпечення, профе-

сійно-технічна освіта, училище.  

 

Вступ та сучасний стан досліджуваної             

проблеми 

Необхідність реформування вітчизняної системи 

профтехосвіти актуалізує питання доцільності вдоско-

налення в ній сегменту соціальної роботи та забезпе-

чення. Пошук відповіді невпинно приводить до дореч-

ності використання як провідного закордонного, так і 

українського історичного досвіду. Інставрація остан-

нього дозволить не лише забезпечити спадковість роз-

витку, а й надасть окресленому напрямку освіти біль-

шої привабливості і престижу. Крім того, соціальна 

спрямованість таких кроків буде сприяти формуванню 

позитивного іміджу місцевої влади у свідомості членів 

територіальної громади. 

Разом з цим, слід врахувати і той факт, що у якості 

об’єкта професійної соціальної роботи підлітки та мо-

лодь були визначені в Україні ще у другій половині 

ХІХ століття. Інноваційність тогочасного земського 

призріння, в цьому контексті, не викликає сумніву. Уз-

вичаєне у буденному функціонуванні технікумів і про-

фесійно-технічних училищ минулого століття воно, і 

сьогодні, є традицією, нормою, і, помилково, інколи 

визначається залишками радянської системи соціаль-

ного забезпечення. Зазнавши трансформації, елементи 

земського призріння у повсякденній роботі закладів 

профтехосвіти не втратили життєздатності, що лише 

підсилює актуальність нашого дослідження. 

Сукупність наукових праць з теми публікації мо-

жна умовно поділити на три групи. Першу складають 

дослідження з історії вітчизняної професійно-техніч-

ної та сільськогосподарської освіти. До неї відносяться 

роботи Бекетова В. А. (1900), Бутівщенко С. (1996), Га-

вриленко К. М. (2016), Кошолапа О. (2012). Питанням 

призріння, піклування та опіки в їх змісті відведено да-

леко не першочергове місце, оскільки головна увага 

авторів прикута до стану освіти досліджуваного пері-

оду. До другої групи відносяться праці істориків соці-

альної роботи – Галіулліної С. Д. (2012), Горілого А. Г. 

(2004), Попович Г. М. (2000), Приймака О. М. (2010), 

Фурмана А. В. та Підгурської М. В. (2014) – на сторін-

ках яких окремі аспекти теми цієї публікації розглянуті 

як складова соціального призріння українських земств. 

Науковий доробок Зверевої І. Д., Козубовської І. В., Пі-

чкар О. Л. (2000), Лікарчук І. Л. (1999), Тюпті Л. Т. та 

Іванової І. Б. (2004), Ничкало Н. Г. (2008), Міще-

нко Н. І. (2012), Коляди Н., Берлет А. та Короля С. 

(2019) складає третю групу, проблематика праць якої 

окреслює сучасний стан та перспективи вітчизняної се-

редньої спеціальної освіти, а також торкається питання 

розвитку соціальної роботи в ній. Втім, предмет нашої 

публікації не знайшов в цих дослідженнях комплексної 

уваги, що лише підсилює актуальність його аналізу.  

Мета публікації – виявити та охарактеризувати 

традиції земського призріння в системі професійно-те-

хнічної освіти України. Досягнення мети стало можли-

вим внаслідок вирішення наступних завдань: 1) охара-

ктеризувати принципи, норми та ціннісні орієнтири зе-

мського соціального призріння в закладах початкової 
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та спеціальної середньої освіти в губерніях підросійсь-

кої України; 2) проаналізувати адаптацію і трансфор-

мацію елементів земського призріння до радянської 

моделі соціального забезпечення в сегменті профтехо-

світи; 3) визначити глибину вкорінення і перспективи 

інставрації елементів земського призріння і піклування 

у соціальній роботі зі студентами закладів професійно-

технічної освіти сучасної України.  

Методи дослідження підпорядковані таким 

принципам наукового пізнання як принцип історизму, 

об’єктивності, багатофакторності, неупередженості. 

Реалізація останніх відбулася завдяки застосуванню 

методів аналізу, синтезу, індукції та дедукції, наратив-

ного, типології, порівняльного та контент-аналізу, ло-

гічного, історико-генетичного, футоруспективного, ре-

троспективного, а також методу вторинної обробки ін-

формації.  

Результати 

Низький освітній рівень населення українських 

губерній був виявлений вже під час проведення пер-

ших вибіркових земських переписів 1881 та 1883 років. 

Його покажчики були високими лише серед дворянс-

тва, духовенства та купецтва, але, за даними земських 

кореспондентів, писемних селян на той час налічува-

лося трохи більше 12%. Хоча останній покажчик на 

1906 р. зріс майже до 75% гендерний дисбаланс в 

ньому залишався занадто відчутним – на 1000 осіб чо-

ловічої статі в Україні припадало 450 писемних, а на ту 

ж кількість жінок – лише 150. В умовах прискорення 

ринково-капіталістичної трансформації нагальним 

стало вирішення не лише таких питань як задоволення 

промисловості й аграрного сектору у кваліфікованій 

робочій силі, а й формування прошарку технічної та 

сільської інтелігенції (Бутівщенко, 1996: 7). Вирі-

шення проблеми неосвіченості та неписемності пере-

важної більшості населення, раціоналізації масової сві-

домості повністю корегувалося із запитом на підви-

щення рівня соціального здоров’я суспільства. 

У зв’язку з цим, долучення освіти до переліку напрям-

ків земського призріння було цілком закономірним.  

Показовим, в цьому контексті, є уривок зі звіту 

Слов’яносербської повітової земської управи за 1905 

р.: «Перетворення останніх десятиліть захопили знена-

цька сільське населення краю, яке жило тривалий час 

розміреним патріархальним життям. Темне та інертне, 

воно зовсім не було підготовленим до тих нових умов, 

у які його поставило відкриття величезних мінераль-

них багатств краю. Попит на робочі руки в промисло-

вості та сільському господарстві спричинив зростання 

заробітної платні, але, разом з цим, змінив традиційний 

уклад селянського життя. Він познайомив населення 

не лише з досягненнями цивілізації, а й з її вадами на 

які так падка некультурна маса» (Бекетов, 1900: 24). 

Земські діячі наголошували на зниженні морального 

рівня сільського населення й, особливо, молоді, змен-

шенні авторитету голів сімей, значущості громадської 

думки, виникненні низько уклінного скептицизму. 

Саме тому для земських початкових та середньо спеці-

альних навчальних закладів освітньо-виховна, соціалі-

зуюча, соціально-профілактична та соціально-інтегра- 

ційна функції стали рівнозначущими. Закономірність 

єдності у земському призрінні навчального процесу з 

принципами соціально-педагогічної роботи не викли-

кала в той час ніякого сумніву. 

До кінця ХІХ ст. розвиток земської освіти був до-

сить повільним – щорічний приріст кількості учнів 

складав близько 2,5%. Але справа зрушилася після 

1897 р., коли земства були звільнені від витрат загаль-

нодержавного значення і частина вивільнених коштів 

спрямувалася на народну освіту. Підвищення уваги до 

стану речей у сфері народної освіти знайшло своє відо-

браження в діяльності земських міських та волосних 

органів місцевого самоврядування. Витрати останніх 

на розбудову мережі навчальних закладів, лише протя-

гом 1910-15 р. зросли у 1,5 рази (Горілий, 2004: 133). 

З 1880-х рр. та до падіння імперського ладу на повіто-

вому рівні по всій території українських губерній відк-

ривалися трьох та чотирьохрічні земські школи, реміс-

ничі та сільськогосподарські училища, а в промисло-

вих регіонах – ще недільні школи, де освіту отриму-

вали не лише діти, а й ремісники та фабрично-завод-

ські робітники (Фурман, Підгурська, 2014: 121). При 

цьому для учнів, батьки яких жили в інших населених 

пунктах поблизу земських шкіл та училищ обов’язково 

зводилися гуртожитки. Як наслідок, за 30 передуючих 

Першій світовій війні років кількість учнів у сільських 

земських школах в Україні зросла більш ніж у два рази. 

На 1913 р. цей покажчик дорівнював майже 800 тися-

чам осіб. З них близько 80% навчалися у початкових 

школах, а інші – в училищах (Галіулліна, 2012: 126).  

Завданнями земської початкової освіти, в цьому 

контексті, стало не лише збільшення кількості народ-

них шкіл, а й заохочення дітей, особливо сільських, до 

засвоєння ідей цивілізованості, вихованості, до сприй-

няття досягнень тогочасної культури (Корф, 1881: 

310). У зв’язку з підсиленням освітнього процесу еле-

ментами соціально-педагогічної роботи, поряд із гра-

матикою, читанням, арифметикою, до навчальної про-

грами шкіл часто вводилися необов’язкові предмети 

соціально орієнтованого характеру. Так, наприклад, на 

початку ХХ ст. учні шкіл Херсонської губернії 

обов’язково відвідували уроки гігієни, а на Катеринос-

лавщині їм викладалися основи сільського господарс-

тва та уроки моралі. Крім того, на лівобережжі та пів-

дні поширення отримала земська практика проведення 

відкритих просвітницьких лекцій для селян на теми 

сутності загальнолюдських цінностей, здорового об-

разу життя, культури агрономії, розвитку художньої 

літератури тощо.  

Слід також звернути увагу на те, що відкриття 

школи, початок навчального року, випускні іспити су-

проводжувалися соціально значущими, громадсько-

виховними моментами. Вони, завдяки зусиллям земсь-

ких інспекторів та вчителів, отримували не лише ознак 

узвичаєння, а й свята села. Втім, не дивлячись на за-

ходи вчителів з популяризації необхідності початкової 

освіти та переконання батьків про необхідність відві-

дування їх дітьми уроків, майже половина учнів шкіл 

систематично пропускала заняття. У сільській місцево-

сті півдня України ця ситуація  була ще гіршою, оскі- 
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льки народні школи там відвідувало не більше ніж 6 – 

8 % дітей (Приймак, 2010: 10).  

Найкращі випускники початкових народних шкіл 

могли продовжити своє навчання у спеціалізованих зе-

мських сільськогосподарських та ремісничих учили-

щах. Поширення мережі останніх в українських губер-

ніях почалося з середини 1880-х рр. (Гавриленко, 2016: 

249). Оскільки переважна більшість тих, хто ставав уч-

нями цих середніх спеціалізованих навчальних закла-

дів за соціальним походженням були селянами та мі-

щанами, то навчання відкривало для них канал висхід-

ної вертикальної мобільності – після отримання дип-

лома вони поповнювали верстви висококваліфікова-

них технічних службовців та сільської інтелігенції. 

В стінах ремісничих та сільськогосподарських училищ 

утворювався специфічний комунікативний простір, де 

формувалися та закріплювалися соціальні зв’язки між 

найбільш прогресивними представниками селянства та 

міщанства з одного боку і земцями, діячами просвітни-

цького руху, місцевою адміністрацією з іншого. Пара-

лельно із реалізацією освітньої функції тут впроваджу-

валися елементи патерналістської моделі соціально-

педагогічної роботи. Вона ототожнювалася з тим, що 

земства могли безкоштовно навчати найкращих учнів, 

виплачувати їм стипендії, надавати безоплатне харчу-

вання та ліжко-місце в гуртожитку, а також одяг по се-

зону. Хоча, згідно із звітною документацією губернсь-

ких земських управ, на утримання училищ щорічно ви-

трачалося близько 70 тисяч карбованців мережа їх не 

стала чисельною. Ці спеціалізовані заклади середньої 

ремісничої та сільськогосподарської освіти функціону-

вали в межах навчальних округів лише в частині губе-

рнських та деяких повітових центрів. Напередодні 

Першої світової війни їх кількість в Україні не переви-

щувала три десятки. В переліку їх можна окремо зга-

дати Полтавське та Головне Одеське училища садівни-

цтва, Гнедінське (Олександрівський повіт), Таврійське 

(Мелітопольський повіт), Уманське та Херсонське 

сільськогосподарські училища, Катеринославські гір-

ниче та реальне училища, Верхньодніпровська (Ерас-

тівська) сільськогосподарська школа, Харківське зем-

леробське училище й інші.  

В закладах середньої та середньої спеціальної 

освіти земське призріння реалізувалося у вигляді ви-

плат стипендій, оплати за навчання, забезпечення одя-

гом, підручниками, харчуванням, житлом, а також на-

данні відзнакових подарунків за високі досягнення у 

навчанні. Хоча ці заходи мали вигляд благодійних вчи-

нків і не були обов’язком для земств, той факт, що здій-

снювалися вони у значних обсягах, безперервно, ціле-

спрямовано, та систематично дозволяє розглянути їх 

як комплекс постійно діючих соціально спрямованих 

програм. Вважаємо доцільним навести тут декілька 

прикладів такої земської соціальної допомоги. Для уч-

нів чоловічих та жіночих гімназій Катеринославське 

губернське земство ще на початку 1870-х рр. заснувало 

низку стипендій. Щорічними в цьому контексті стали 

від 1 до 4 стипендій для дівчат Маріїнської гімназії. 

Останній, згідно з рішеннями губернської земської 

управи, у якості адресної фінансової допомоги надава- 

лися кошти у розмірі не менш ніж 1200 крб. (Лікарчук, 

1999: 93)  

Справі субсидіювання державних та приватних 

сільськогосподарських училищ українські земства 

приділяли особливу увагу. Обсяг їх фінансових витрат 

по цій статті на початку ХХ ст. був у два рази більшим 

ніж аналогічні покажчики від державного бюджету. 

Внаслідок цього утримання учнів цих навчальних за-

кладів прирівнювалося до покажчиків якості життя за-

можного селянина. Вихованці щоденно отримували 

чотириразове харчування. За потреби за кожним із них 

закріплювалося ліжко-місце у гуртожитку. Щодо 

одягу, то на теплі пори року їм надавалися парусинова 

та суконна блузи, брюки, фуражка та сапоги, а взимку 

– кожух, шапка, рукавиці та валянки. В деяких сільсь-

когосподарських училищах учні отримували ще й па-

радний одяг, комплект якого складався з формених фу-

ражки, куртки, шинелі з солдатського сукна. Всього на 

1910 р. 75 земств утримували на власні кошти 270 уч-

нів сільськогосподарських училищ (Бекетов, 1900: 69).  

На окреме місце в земському призрінні виводи-

лася фінансова допомога середнім спеціальним закла-

дам, що випускали висококваліфікованих промисло-

вих та ремісничих спеціалістів. Після відкриття Ви-

щого гірничого училища (зараз Гірнича академія у 

м. Дніпрі) в Катеринославі губернське земство висту-

пило фундатором стипендії імені дійсного статського 

радника А. П. Струкова. На цей напрям управа виді-

ляла по 10 500 крб. (Лікарчук, 1999: 104).  

Для забезпечення потреб Олександрівського по-

віту фаховими ремісниками земство виступило одним 

із засновників Гнедінського училища. Окремою стат-

тею витрат встановлювалися стипендії для тих учнів 

останнього, які прийшли з початкових народних шкіл. 

При цьому, якщо у 1881 р. земських стипендіатів у 

цьому закладі було лише троє, то 1885 р. – 18. На кож-

ного з них земство витрачало щороку 120 крб. Крім 

того, слід зазначити, що навчання у Гнедінському сіль-

ськогосподарському училищі було безкоштовним. Те 

саме можна сказати й про забезпечення підручниками 

і навчальними посібниками. Проживання в гуртожит-

ках для майже половини учнів здійснювалося на піль-

гових умовах. Відмінники освіти по закінченню за-

кладу отримували грошову винагороду та набори ін-

струментів за обраною спеціальністю (Антощак, 2015).  

Переважна більшість охарактеризованих вище 

елементів земського призріння були перенесені до ра-

дянської системи виховання та соціального забезпе-

чення учнів технікумів та професійно-технічних учи-

лищ. Виходячи з того, що в умовах планової командно-

адміністративної економіки держава виступала єди-

ним експлуататором трудових ресурсів, на неї ж пок-

ладалася й відповідальність за професійну підготовку 

та соціальне забезпечення останніх. Учні середніх про-

фесійно-технічних закладів навчалися безкоштовно, 

отримували стипендію, форму та спецодяг, за необхід-

ності – місця у гуртожитку. По закінченню, згідно із 

програмою держрозподілу, вони обов’язково забезпе-

чувалися робочим місцем. Пільгові категорії – сироти,  

діти з інвалідністю, діти з багатодітних родин – отри- 
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мували соціальну допомогу, безкоштовне харчування 

тощо.  

На момент набуття незалежності в Україні налі-

чувалося 756 закладів професійно-технічної освіти, у 

яких навчалися близько 270 тисяч юнаків (61,5%) та ді-

вчат (38,5%). З усієї кількості цих закладів – 662 за-

клади були підпорядковані Міністерству освіти і науки 

України, 21 – входили до складу закладів вищої освіти, 

69 – функціонували як структурні установи пенітенці-

арної системи, 4 – підпорядковані іншим органам ви-

конавчої влади. Втім через 20 років кількість таких на-

вчальних закладів скоротилася до 505. При цьому, за 

типовою ознакою вони поділяються на вищі профе-

сійні училища (24%), професійні коледжі (5%), центри 

професійно-технічної освіти (12%), професійні ліцеї 

(49%), професійно-технічні училища (10%) (Ничкало, 

2008: 78).  

В професійно-технічних навчальних закладах іс-

нує значний досвід розв’язання соціальних труднощів 

учнів. Значний сегмент в ньому займають принципи, 

що отримали інституціолізованого вигляду ще за часів 

радянської влади. До них, передусім, відносяться без-

коштовний характер освіти, що є цілком прийнятним в 

умовах зубожіння значної маси населення та прогнозо-

ваної кадрової кризи, нестачі кваліфікованих робочих 

рук на виробничих підприємствах. Радянська традиція 

простежується і в принципі загального надання учням 

стипендій та спецодягу. Поряд з ним, в роки незалеж-

ності впровадження отримали соціально спрямовані 

засади інноваційного змісту. Серед них: 1) принцип 

обов’язковості соціальної діагностики повсякдення уч-

нівського колективу, сутність якого полягає у визна-

ченні проблем підлітка у відносинах з мікросередови-

щем або групою; 2) принцип необхідності соціального 

прогнозування, що спрямований на передбачення тен-

денцій, наслідків і шляхів соціалізації учня у різних со-

ціальних середовищах таких, як сім’я, команда, група 

однолітків тощо; 3) принцип надання учням соціально-

психологічної та педагогічної підтримки в процесі ро-

звитку їх особистісних якостей; 4) принцип соціальної 

інтеграції, що передбачає допомогу у створенні сприя-

тливих умов для успішного самовизначення у на-

вчально-виховному процесі професійно-технічного 

навчального закладу соціально незахищених осіб; 

5) принцип пропагування та запровадження оптималь-

них моделей і проєктів соціальної адаптації в освіт-

ньому закладі і соціумі; 6) принцип забезпечення дієвої 

комунікації, який уможливлює підготовку громадської 

думки, залучення педагогів, психологів, правозахисни-

ків, громадських діячів, журналістів, лікарів до взаємо-

дії і співпраці для захисту прав дітей; 7) принцип впро-

вадження соціально-спрямованих інновацій, що забез-

печує пошук перспективної інформації про технології, 

методи, системи соціальної адаптації учнів у різних со-

ціокультурних середовищах (Лікарчук, 1999: 234). 

Разом з цим, серед згаданих вище напрямків соці-

альної роботи у вітчизняних закладах професійно-тех-

нічної освіти можна чітко простежити традиції земсь-

кого призріння. Вони збереглися як на загальному со-

ціально-просторовому рівні, так  і у площині  соціаль- 

ного супроводу та допомоги учням пільгових катего-

рій. У першому випадку маркерами виступають 

обов’язкове надання потребуючим ліжко-місць у гур-

тожитках, забезпечення навчального процесу необхід-

ною літературою, а також організація харчування (За-

кон, 2005). Втім, найбільшої уваги викликають анало-

гії в питанні контролю за відвідуванням занять. Якщо 

в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст. воно було 

актуальним для земської початкової освіти, то тепер 

проблема перейшла в сферу професійно-технічних за-

кладів. Якщо в минулому земські вчителі, головним 

чином, використовували для вирішення його метод на-

лагодження дієвої комунікації з батьками учнів та пе-

реконання, то зараз ми маємо формалізований дієвий 

механізм. Складовими останнього виступають розро-

бка банку даних та соціальних паспортів на тих, хто 

систематично пропускає заняття, проведення з ними 

співбесід задля налагодження доброзичливих стосун-

ків, організація контролю за відвідуванням занять 

цими підлітками, з’ясовування причин прогулів, спри-

яння вирішенню конфліктних ситуацій у групі, з педа-

гогами, батьками тощо. Крім того, класний керівник 

разом із психологом повинен провести діагностичні 

дослідження особистісних рис такого учня й вести по-

стійне спостереження за його поведінкою під час за-

нять, перерв, а також розробити відповідні рекоменда-

ції для вирішення проблеми (Радкевич, 2015: 9). За ве-

ликим рахунком, як і 150 років тому, вчитель має не 

лише сформувати адекватну мотивацію в учня, змі-

нити ставлення останнього до навчального закладу у 

позитивний бік, а й навчити батьків прийомам і мето-

дам активного слухання, підтримки та конструктив-

ного спілкування з дитиною. Він, таким чином, органі-

зовує соціально-перетворювальну роботу та здійснює 

заходи соціально-педагогічної допомоги.  

Втім, найбільш виразно традиції земського приз-

ріння простежуються у соціальній роботі з пільговими 

категоріями учнів закладів професійно-технічної 

освіти – дітьми-сиротами та дітьми позбавленими ба-

тьківського піклування, дітьми інвалідами з дитинства 

та інвалідами І-ІІІ груп, постраждалими внаслідок Чо-

рнобильської катастрофи, учнями з малозабезпечених 

та багатодітних сімей, дітьми учасників антитерорис-

тичної операції. У першій частині статті ми наводили 

аналіз та приклади земського призріння у ремісничих 

та сільськогосподарських училищах. Порівняльний 

аналіз їх із сучасними технологіями соціальної роботи 

у вітчизняних закладах професійно-технічної освіти 

дозволяє віднайти багато спільних рис. Відправним 

моментом, в цьому контексті, є розуміння того, що за 

часів розвитку і становлення радянської моделі проф-

техосвіти земські практики не притерпіли сутнісних 

змін. Але якщо, в умовах чисельного зростання як кі-

лькості закладів, так і їх контингенту в радянській Ук-

раїні цими технологіями охоплювалися всі учні, то на 

сучасному етапі їх контактною цільовою аудиторією 

виступають тільки пільгові категорії (Лікарчук, 1999: 

204). Серед останніх лише дітей-сиріт та дітей, позба-

влених батьківського піклування майже 5%.  

На сьогодні, учні закладів професійно-технічної 
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освіти, які належать до пільгових категорій, мають 

право на повне державне забезпечення при продов-

женні навчання до 23 років або до закінчення відпові-

дних навчальних закладів. При цьому, учні, які є сиро-

тами або позбавленими батьківського піклування, 

отримують стипендію на 50 відсотків вище, ніж в сере-

дньому у відповідному навчальному закладі. Вони та-

кож отримують щорічну допомогу у розмірі трьох мі-

сячних стипендій. Заробітна плата, нарахована в пе-

ріод виробничого навчання та виробничої практики, 

виплачується їм у розмірі 100 відсотків (Семигіна, 

2005: 84). У разі необхідності отримання академічної 

відпустки за станом здоров’я, то за ними зберігається 

повне державне забезпечення на весь період академіч-

ної відпустки та виплачується стипендія.  

Крім того, відповідно порядку встановленому Ка-

бінетом Міністрів України, випускники навчальних за-

кладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-

ківського піклування, забезпечуються за рахунок нав-

чального закладу або відповідної установи, одягом і 

взуттям. Також їм виплачується одноразова грошова 

допомога в розмірі не менше шести прожиткових міні-

мумів для осіб відповідного віку. При працевлашту-

ванні дітей названої категорії, які перебувають на пов-

ному державному забезпеченні, видається одяг, взуття, 

м’який інвентар і обладнання на суму, не менш 40 не-

оподатковуваних мінімумів доходів громадян (Нич-

кало, 2008: 179).  

Обговорення 

Ретроспекція практик земського призріння у су-

часній соціальній роботі з учнями закладів профе-

сійно-технічної освіти простежується і в тому, що 

останні вибудовані у площині соціальної допомоги та 

супроводу. Це надає можливість окреслити простір для 

обговорення проблеми та перспективних напрямків їх 

подальшого розвитку. Серед них авторка, з урахуван-

ням надбань попереднього наукового доробку, вбачає 

впровадження договірної основи у сфері співпраці за-

кладів профтехосвіти та соціальних служб; викорис-

тання історичного вітчизняного, а також іноземного 

досвіду у створенні відділів соціальної роботи при за-

кладах профтехосвіти; організація та проведення спе-

ціалізованих програм, проєктів, що містили б у собі 

консультативну та тренінгову складові з подолання 

психологічних, соціально-психологічних, соціальних, 

правових та інших проблем учнів; підвищення якості 

соціального супроводу дітей з інвалідністю, дітей із 

малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, які зали-

шились без батьківського піклування спільно із соціа-

льними службами для сім'ї, дітей та молоді; створення 

та підтримка в соціальних мережах груп взаємодопо-

моги для випускників, де останні могли б отримувати 

консультативні та юридичні послуги, приймати участь 

у різного роду тренінгах, користуватися інформацій-

ними послугами тощо. 

Так, наприклад, до головних завдань відділів со-

ціальної роботи могли б бути віднесені: спостереження 

основних і особистих соціальних проблем, що існують 

у класах навчального закладу; виявлення і діагносту-

вання особистісних рис характеру учня, та групи; залу- 

чення допоміжних факторів для роботи викладача з уч-

нем, групою та батьками; налаштування спільної праці 

з органами соціального захисту, відділами по роботі з 

неповнолітніми, іншими установами в інтересах вирі-

шення соціальних проблем дітей.  

Зі свого боку, мета міжвідомчої програми адапта-

ції дітей-сиріт, які закінчили професійно-технічні нав-

чальні заклади, полягала б у всебічній допомозі в соці-

алізації названої категорії осіб у період переходу до са-

мостійного життя. Вона мала б передбачати ознайом-

лення з основами законодавства України з питань за-

безпечення прав дітей-сиріт, надання допомоги у вирі-

шенні складних життєвих проблем, формування нави-

чок самостійного вирішення особистісних проблем, 

соціально-психологічному консультуванні з проблем 

міжособистісних стосунків, роботу з найближчим ото-

ченням щодо сприяння вирішенню соціальних і соціа-

льно-психологічних проблем. До її складу доцільно 

було б внести міжвідомчий соціальний проєкт з праце-

влаштування дітей-сиріт, які закінчили професійно-те-

хнічні навчальні заклади. До невід’ємних його елемен-

тів логічно було б віднести добір місця роботи з ураху-

ванням професії, набуття вмінь і комунікативних нави-

чок, пошук можливих шляхів підвищення кваліфікації, 

досягнення домовленості з роботодавцями щодо ство-

рення належних умов трудової адаптації та можливого 

додаткового навчання на робочому місці.  

Висновки 
Таким чином сформований в останній чверті ХІХ 

– початку ХХ ст. сегмент земського призріння в закла-

дах початкової та середньої професійно-технічної 

освіти охоплював такі елементи як безкоштовне забез-

печення навчальною літературою та підручниками, 

формою та спецодягом, ліжко-місцями у гуртожитках, 

безоплатним харчуванням, навчання на пільговій або 

безкоштовній основі, виплата стипендій, надання про-

фреманенту під час випуску та інші. Вони розповсю-

джувалися на найкращих, а тому нечисельних, вихід-

ців із міщанства та селянства, які отримували в цих за-

кладах професію та поповнювали прошарок технічних 

службовців. За майже півтора століття земське приз-

ріння в системі профтехосвіти пройшло шлях від каго-

ртної до масової практики соціальної роботи і забезпе-

чення. Попри певне звуження категорій отримання, 

унормоване та узвичаєне, воно, на сьогодні, зберігає 

життєздатність та соціальноспрямовану місію, слугує 

невід’ємним елементом соціопрофесійного старту для 

робітничої та сільської молоді.  

Головні положення та фактичний матеріал статті 

пов’язані з дисертаційним дослідженням з теми ролі 

практик земського призріння в соціальній роботі су-

часної України. Вони можуть бути використані при ро-

зробці курсів з історії, теорії, технологій соціальної ро-

боти, а також вдосконаленні нормативно-правової бази 

соціальної роботи з молоддю. Перспективним напрям-

ком подальшої розробки цієї теми є дослідження мож-

ливостей зростання ролі приватного бізнесу та приро-

дніх недержавних монополій у всебічні, в тому числі й 

соціальноспрямованій, підтримці вітчизняної системи 

профтехосвіти.  
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TRADITIONS OF ZEMSTVO CHARITY  

IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION OF UKRAINE 

An integral part of reforming the Ukrainian system of vocational education and training is improving the existing 

incorporated segment of social work and security. The demanding search for an effective problem-solving draws constant 

attention to the leading foreign and domestic historical experience. The instauration urgency of the latter is caused not 

only by providing potential continuity of the development, but also by streamlining the educational field. Equally im-

portant is the fact that the steps under consideration are to contribute to the formation of a positive image of local author-

ities in the collective consciousness of the territorial community members. The purpose of the research is to identify and 

characterize the traditions of zemstvo charity within the system of vocational education of Ukraine. To achieve the pur-

pose, the following methods were used, i.e. logical, historical-genetic, futuristic, retrospective and narrative ones, as well 

as the method of analysis, synthesis, induction and deduction comparative and content analysis, typology and secondary 

information processing. In the research process, the elements of zemstvo charity in primary and secondary vocational 

educational institutions have been proved to be preferential or free based education, granted scholarships, free uniforms 

and overalls, dormitory accommodation, food, textbooks, professional supplies and other materials within the graduation 

period. Those norms and regulations of social work and security encompassed only the best students and few representa-

tives of bourgeoisie and peasantry. It should be emphasized that, for a century and a half, zemstvo charity transformed 
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from cohort to mass practice in the system of vocational education and, notwithstanding certain narrowing of the receipt 

categories has, nowadays, become the core of the traditions of social work and its provision. Preserved and acquired 

principles, norms of pre-Soviet socially oriented practices ensure the viability and socially oriented mission of domestic 

vocational educational institutions. 

Keywords: zemstvo charity, social work, social support, social security, vocational education, vocational school.  
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 INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL  

STYLES WITH COMMUNICATION SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN1 

 It can be stated that the relationships that parents have with their children in the preschool period have a great 

impact on their future social-emotional lives and a significant part of learning takes place in the preschool period.       

Considering those parents' attitudes during child-rearing may affect the child's development and interpersonal relation-

ships; this study aims to examine the relationship between parental attitudes and communication skills of 36-72 month-

old children attending preschool education institutions. This research: parents' attitudes concerning reveal the rela- 

tionship between preschool children's communication skills, preschool in Turkey period in terms of the lack of a suffi-

cient number of working children about the communication skills, parents and educators; it is thought to be important   

in terms of providing a different perspective and contributing to the development of children's communication skills and 

drawing their attention to this issue, and also in terms of guiding researchers in future studies on the subject. The re-

search was conducted using the relational scanning model. The population of this research consists of 36-72 months     

old children attending pre-school education institutions in Elazığ city center and Diyarbakır central districts in the    

2017-2018 academic year, and parents of 36-72 months old children. The sample of the study consisted of 300 children 

and 320 parents randomly selected from the universe. In the research, the "Parental Attitudes Questionnaire" and     

"Communication Skills Scale" were used. The Parental Attitudes Determination Questionnaire consists of four parental 

attitudes (oppressive-authoritarian, protective, indifferent-carefree, democratic). The Communication Skills Scale con-

sists of four communication skills (verbal communication, avoiding communication barriers, and communication with 

courtesy content, non-verbal communication). The data obtained were analyzed with SPSS 22 program. In the statisti-

cal evaluation, firstly, a normality test was applied to the subscales of the "Parental Attitudes Determination Question-

naire" and the "Communication Skills Scale". Since “p <0.05” in all communication skills subscales and all parental 

attitudes subscales, it was accepted that they did not show a normal distribution. Thus, Spearman Correlation was           

applied to test whether there was a significant relationship between parent attitudes and communication skills. Accord-

ing to the results of the research it is observed that parents adopt "Democratic Attitude" the most and "Verbal Commu-

nication Skills" are used the most by preschool children. No significant relationship was found between oppressive-       

authoritarian, indifferent-carefree, and democratic parental attitudes and subscales of communication skills. Only a     

low level of negative correlation was found between the protective parental style and the verbal communication skills 

subscale. According to the results of the study, parents and educators can be trained on parent attitudes and communi-

cation skills. Educators can support the development of children with low communication skills with activities that will 

showcase their social skills and allow them to express themselves.  To parents who show a protective attitude; children 

can be helped to behave in a way that supports their verbal communication skills, affects the personality development of 

                     
1 This study is the part of M.A. dissertation completed in Necmettin Erbakan University, in 2019 


