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ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО РУХУ 

Тема дослідження –  
«Соціально-педагогічні засади 

розвитку дитячого руху в Україні 
(початок ХХ ст. – середина  

30-х років ХХ ст.)»  
13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки;  
13.00.05 – соціальна педагогіка 

 
Дисертація на здобуття наукового 

ступеня д.пед.н. 
Науковий консультант –  

член-кореспондент НАПН України, 
д.пед.н., проф.  

Н.С. Побірченко  
 

 Понятійно-
термінологічний апарат 
дитячого руху – це 
система наукових 
категорій, що 
відображають найбільш 
істотне в розвитку 
дитячих структур, 
формувань  

 Основні поняття дитячого 
руху видозмінювалися 
залежно від особливостей 
та завдань того чи іншого 
періоду його розвитку, 
зумовлених соціально-
економічними чинниками, 
станом теорії і практики 
дитячого руху  



ДИТЯЧИЙ РУХ  
як соціально-педагогічна категорія  
 

 простір соціального виховання  
(Е. Мальцева та ін.) 

 соціально-педагогічна реальність,  
суб’єкт соціального виховання  
(Л. Алієва та ін.) 
 соціально-педагогічне явище  

(Е. Мальцева та ін.) 
 соціально-педагогічна система  

(І. Руденко та ін.)  



ДИТЯЧИЙ РУХ  

форма самоорганізації дитячої 
соціальної активності,  
процес соціально-педагогічної 
співпраці рівнозначних 
суб’єктів соціальної дії (діти 
та дорослі), спрямованої на 
соціалізацію, соціальне 
виховання, соціально-
педагогічну підтримку дитини, 
захист її прав, розвиток 
інтересів, реалізацію задумів 

цілісне складне багаторівневе 
динамічне відносно самостійне 
соціально-педагогічне явище, що 
охоплює взаємозалежні 
структурні складники 
(організаційно-управлінський, 
змістовий, науково-методичний), 
які забезпечують його 
організацію, функціонування,  
цілісність та залежать від 
характеру взаємодії об’єкта 
(напрям соціально-педагогічної 
діяльності), суб’єкта (діти) та 
співучасників соціально-
педагогічного процесу (дорослі – 
організатори дитячого руху, 
представники громадськості та ін.) 



 
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:  
з досвіду Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 
 Науково-дослідний центр 

педагогічного краєзнавства 
подвійного підпорядкування 

НАПН  України та  
МОН України 

 
Створено у 2006 році 

відповідно до постанови 
Президії Академії 

педагогічних наук України 
(протокол № 1 –7/5 – 136 від 

20 квітня 2006 року) 



Науково-дослідний центр  
педагогічного краєзнавства 

Мета і завдання:  
 розвиток фундаментальних і 

прикладних досліджень із 
проблем педагогічного 
краєзнавства 

 координація дослідницької 
діяльності вчених у галузі 
педагогічного краєзнавства,  

 створення можливостей для 
апробації та впровадження у 
навчальний процес результатів 
досліджень 

 залучення обдарованої молоді 
до активної науково-дослідної 
роботи 

 

Структура Центру: 
 Науково-дослідна 

лабораторія «Педагогічне 
краєзнавство Черкащини» 
(2003) 

 науково-дослідні підрозділи 
ЗВО України 

  наукові секції  
(історії регіональної освіти, 
персоніфікованої педагогіки, 
історико-педагогічного 
джерелознавства) 
 Національно-патріотичний 

табір для студентської 
молоді «Дія» (2014) 

 



ЦЕНТР – НАУКОВИЙ ОСЕРЕДОК 

 організація та 
проведення 
міжнародних і 
всеукраїнських 
наукових заходів 

 підготовка наукових 
праць 

 залучення молоді до 
науково-дослідницької 
роботи (за 15-річну історію 
за результатами наукових 
досліджень захищено більше  
50-ти дисертацій) 
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ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

 необхідна умова інноваційного розвитку 
суспільства 

 актуальність та життєва необхідність 
інтеграції освіти і науки в умовах вищої 
школи,  співпраця з науковими установами: 

– Відділення загальної педагогіки та філософії освіти 
НАПН України та відділ історії педагогіки Інституту 
педагогіки  
(дійсний член НАПН України, д.пед.н., проф. Сисоєва С.О.); 
– Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського НАПН України  
(член-кор. НАПН України, д.пед.н., проф. Березівська Л.Д.) 

 



https://fspo.udpu.edu.ua/наука/науково-

дослідний-центр-педагогічно/ 

https://fspo.udpu.edu.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE/
https://fspo.udpu.edu.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE/
https://fspo.udpu.edu.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE/
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