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АНОТАЦІЇ
Тонконог І.В. Підготовка вчителів у Полтавській губернії у ХІХ – 1917 р.
– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія
педагогіки» (Педагогічні науки). – Інститут педагогіки НАПН України, Київ,
2018.
У дисертації «Підготовка вчителів у Полтавській губернії у ХІХ – перші
десятиліття ХХ ст.» розкрито процес формування мережі закладів, які давали
право

вчителювати у різних типах навчальних закладів, що діяли у

Полтавській губернії, починаючи з першої чверті ХІХ ст. і завершуючи 1917 р.
Проаналізовано значну джерельну базу (815 одиниць), яка складається

із

законодавчих, документальних (переважно архівних матеріалів, 376 одиниць),
наративних джерел (періодичних видань досліджуваного періоду), що дало
змогу дійти вірогідних результатів і обґрунтувати аргументовані висновки та
узагальнення.
Вивчення

історіографії

досліджуваної

проблеми

уможливило

виокремлення у ній 3 періодів: І-й період – імперський (ХІХ – 1917 р.) –
особливість досліджень полягала у

переважанні

описових й краєзнавчо-

аматорських праць, сам період визначено як час накопичення фактографічного
матеріалу, що зумовлено власне становленням мережі закладів, які готували до
вчителювання. Встановлено, що автори-дослідники переважно схвалювали
тогочасні засади педагогічної освіти, особливо – у закладах церковного
підпорядкування, які становили значну частину загальної кількості навчальних
закладів губернії. Період доби Української народно-демократичної революції
(1917-1921) практично не залишив слід

в історіографії проблеми, яка

аналізується, тому він не представлений у дослідженні.
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ІІ-й період – радянська доба (1921-1991) – специфіка досліджень була
зумовлена їх ідеологізацією, недостатньою увагою до вивчення української
регіоналістики. Внаслідок домінування в описі історії освіти тенденцій до
висвітлення досягнень радянської влади у цій галузі, історичний матеріал
відображався науковцями істотно політизовано. Діяльність духовних відомств у
сфері освіти у працях учених цього періоду тенденційно визнавалася
шкідливою, що пояснюється тогочасними класовими

й атеїстичними

пріоритетами, на яких ґрунтувалася історіографічна парадигма у цілому.
ІІІ-й період – доба незалежності (1991 р. – донині) – характерною
ознакою студій визначено активізацію вивчення національної історії освіти
України, зокрема й Полтавщини, у тому числі й питання підготовки вчителів,
що зумовлено встановленням в історико-педагогічних дослідженнях україно
орієнтованої історіографічної парадигми, спрямованої на переосмислення і
відкидання попередніх моноідеологічних методологічних підходів.
У першому розділі також з’ясовано суспільно-педагогічні аспекти стану
освіти й підготовки вчителів у Полтавській губернії у визначених хронологічних
межах. До найважливіших політичних і соціально-культурних подій, що
вплинули на становлення учительської справи в Російській імперії загалом та у
Полтавській губернії зокрема, віднесено організацію Міністерства народної
освіти («Маніфест про заснування міністерств» (1802) як органу управління
сферою освіти; діяльність Наукового комітету (1818-1831 рр. та 1856-1917 рр.)
як регулятора організації навчального процесу; уведення посади «учитель» до
Табелю про ранги (1803).
Віхою у розвитку підготовки вчителів і запровадженні первинної (не
офіційної) педагогічної освіти на території краю стало створення Полтавської
чоловічої гімназії (1808) і Полтавського інституту шляхетних дівчат (1818). Їх
заснування заклало початок формування системи світської освіти у губернії.
Доведено, що в Інституті мали змогу здобувати освіту не лише дівчата
дворянського походження, а й купецькі доньки (з 1828 р.), а згодом (з кінця
1860-х рр.) – й дівчата з інших верств населення.
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Поряд зі світською освітою у губернії активно розвивалася духовна
освіта, оскільки ще у 1803 р. розпочала діяльність Полтавська духовна
семінарія, що давала середню богословську й педагогічну освіту (рівень змісту
навчання у ній приблизно відповідав обсягу знань, які забезпечували світські
гімназії), й готувала вчителів до роботи у світських і духовних навчальних
закладах. З 1818 р. – по 1837 р. почали діяти 4 духовні училища, які
забезпечували неповну середню освіту і давали право навчати.
З’ясовано, що під впливом значних змін у соціально-економічній і
політичній сферах у 2-й половині ХІХ ст. розвиток педагогічної освіти у
Полтавській губернії набував істотної динаміки. Прийняття документів
«Положення про початкові народні училища» (1864), «Положення про
підготовку вчителів для гімназій і прогімназій» (1865) впорядковувало діяльність
з підготовки вчителів для початкової школи. Розвитку професійної підготовки
вчителів в регіоні сприяла також активізація просвітницької діяльності
православної церкви, що виявилася у створенні мережі церковних учительських
шкіл (особливо – починаючи з 1899 р.),

двокласних жіночих та чоловічих

учительських шкіл, жіночих парафіяльних училищ (1868), а також діяльність
короткострокових педагогічних курсів та 2-річних педагогічних курсів, які
створювали та фінансували переважно земства губернії.
Засвідчено, що земства відіграли важливу роль у розширенні народної
освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., опікуючись будівництвом
шкіл, сприяючи створенню народних бібліотек, недільних шкіл та педагогічних
курсів, допомагаючи фінансово утримувати школи, друкувати підручники,
посібники, доплачуючи певні грошові суми до заробітної плати вчителів тощо.
Доведено, що упродовж ХІХ ст. і до 1917 р. на теренах Полтавської
губернії відбувався складний процес становлення, формування фахової
підготовки вчителів як окремого суспільно-культурного феномену. Постійне
зростання у губернії мережі різнорівневих закладів початкової і середньої освіти
зумовлювало й збільшення

кількості навчальних закладів, які давали своїм

випускникам право вчителювати. Після державних реформ 60-х рр. ХІХ ст. за
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ініціативи земств, освітніх і громадських діячів лише на початку ХХ ст. у
Полтавській губернії поступово було сформовано розгалужену ієрархічну
мережу закладів з підготовки кандидатів на посади вчителів, переважно – для
початкової ланки освіти. У перші десятиліття XX ст. цю мережу утворювали:
Полтавська духовна семінарія, Полтавський інститут шляхетних дівчат, 4
духовних училища, 4 учительських семінарій, Полтавський учительський
інститут, 27 жіночих та 18 чоловічих гімназій різних відомств (Відомства
управління імператриці Марії, МНО та приватні), які давали середню освіту, 1
парафіяльне та 1 єпархіальне повні жіночі училища та 4 неповні жіночі
парафіяльні училища, Полтавська Олександрівсько-Миколаївська церковна
учителька школа, 4 двокласних чоловічі та одна Жданівська жіноча церковна
учительська школа з 3-річним терміном навчання, різні короткотривалі
педагогічні курси та 7 дворічних педагогічних курсів (Зеньківські (1906),
Полтавські (1910), Прилуцькі (1911), Хорольські, Кременчуцькі, Гадяцькі (1910),
Лубенські (1912).
У розвитку педагогічної освіти у Полтавській губернії у другій половині
ХІХ ст. – перші десятиліття ХХ ст. за критерієм стану мережі закладів, які були
причетні до підготовки вчителів, умовно виділено такі періоди: 1) 60–70-ті рр.
ХІХ ст. – активне залучення громадськості та приватної ініціативи, земств до
розвитку освітньої справи, створення жіночих та чоловічих гімназій різних
відомств,

жіночих

парафіяльних

училищ,

земських

короткострокових

педагогічних курсів; 2) 70-ті – 90-ї рр. ХІХ ст. – створення Полтавської
церковно-учительської школи та церковних двокласних чоловічих та жіночої
церковної учительської школи; 3) початок ХХ ст. – 1917 р. – зростання мережі й
подальша розбудова педагогічної освіти: організація учительських семінарій,
учительського інституту, збільшення кількості приватних навчальних закладів.
У різних навчальних закладах губернії майбутні вчителі здобували знання
під час вивчення циклу суспільних і релігійних наук, природничих,
педагогічних предметів (до них у різних закладах входили такі предмети, як
педагогіка, історія педагогіки, училищезнавство, психологія, дидактика), а
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також предметів естетично-трудового циклу. Порівняльний аналіз навчальних
планів різних закладів Полтавської губернії уможливлює твердження, що
найбільш широким за змістом вивчення загальноосвітніх предметів було у
духовній семінарії, інституті шляхетних дівчат, чоловічих, жіночих гімназіях,
парафіяльних училищах, трохи вужчим – в учительських семінаріях,
учительському інституті, у духовних училищах, ще вужчим – в учительській
школі, і найобмеженішим – у двокласних школах. Найширше фаховий
компонент був представлений у змісті освіти в учительських семінаріях,
учительському інституті, на короткострокових курсах. Духовні училища
готували церковнослужителів та вчителів для парафіяльних шкіл, у змісті
навчання в них був високим відсоток, що припадав на предмети релігійного
спрямування.
Значну роль у підготовці вчителів для початкових шкіл на території
Полтавської губернії у другій половині XIX ст. відіграли короткострокові
педагогічні курси. Умовно виділено та схарактеризовано 3 періоди у
функціонуванні цих інституцій: для першого періоду (70- і - кінець 80-х рр. ХІХ
ст.) характерним було створення курсів для вчителів початкових шкіл за
рахунок земств і земських діячів; під час другого періоду (90-і рр. ХІХ ст. –
1910 р.), окрім названих, створювали ще й короткострокові педагогічні курси
для вчителів шкіл грамоти коштом Священного Синоду; третій етап діяльності
педагогічних курсів губернії (1911 - 1917 рр.) позначився функціонуванням ще
й 7 дворічних курсів для вчителів початкових шкіл, які фінансували земства, та
організацією дворічних педагогічних курсів для вчителів шкіл грамоти на
гроші, які асигнувало духовне відомство. До особливостей останнього періоду
відносимо інтенсивне розширення психолого-педагогічної підготовки вчителів,
оскільки у цей часовий проміжок було збільшено кількість психологопедагогічних та загальноосвітніх предметів, поглиблено практичну підготовку
курсистів. Земські педагогічні курси готували молодих людей, які отримали
нижчу освіту, до випробування на звання вчителя початкового училища, а
курси, які фінансував Синод – на звання вчителя церковно-парафіяльних шкіл
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та шкіл грамоти. На всі курси приймали осіб не молодших 16 років після
закінчення міського, повітового або духовного училища або інших навчальних
закладів.
Серед провідних тенденцій розвитку змісту підготовки вчителів у
Полтавській губернії визначено такі: гуманітаризація змісту освіти (чоловічі,
жіночі гімназії МНО, приватні жіночі гімназії), поглиблення практичної
підготовки, зокрема збільшення уваги до психологічних спостережень,
запровадження

складання

психолого-педагогічних

характеристик

учнів,

розроблення викладачами навчальних програм, поєднання змісту педагогічних
дисциплін (педагогіки, історії педагогіки, училищезнавства, дидактики);
розподіл навчальних дисциплін на загальні та спеціальні; виокремлення групи
необов’язкових навчальних предметів (музика, малювання, зоологія, ботаніка,
городництво, бджільництво, землемірство (Великосорочинська учительська
семінарія); поступова професіоналізація жіночих парафіяльних училищ за
рахунок уведення у зміст навчання крім основних предметів також гігієни,
господарювання, рукоділля; професіоналізація жіночих гімназій за рахунок
уведення до основних предметів рукоділля, танців, співів, малювання
(Прилуцька,

Кобеляцька,

Полтавська

гімназія

В.Ахшарумової,

В.Морозовської), у деяких закладах – й латинської мови (Кобеляцька,
Полтавська приватна гімназія А.Вахніної, Н.Старицької, Полтавська Маріїнська
гімназія), педагогіки (Прилуцька, Кобеляцька, Золотоношська, Полтавська
В.Ахшарумової),
(Лубенська,

іноземних

Золотоношська,

мов

(Прилуцька,

Прилуцька

Лохвицька),

гімназії,

космографії

Полтавська

гімназія

В.Ахшарумової, В.Морозовської, Полтавська Маріїнська гімназія), гігієни,
гімнастики (Прилуцька, Кобеляцька, Лохвицька, Полтавська Маріїнська
гімназія, В.Ахшарумової).
Розкрито

погляди

педагогів-теоретиків

–

М.Григоревського,

О.Левитського, Г.Істоміна, які працювали у навчальних закладах Полтавській
губернії, на засади професійної підготовки вчителів, відображені у друкованих і
рукописних (архівні матеріали) працях.
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ABSTRACT
Tonkonog I.V. Teachers Training in Poltava Province in the XIX – 1917. - On
the Manuscript Rights.
Dissertation for the degree of pedagogical sciences candidate (Doctor of
Philosophy) in 13.00.01 «General pedagogics and history of pedagogy» specialty
(Pedagogical sciences). - Institute of Pedagogics, National Academy of Sciences of
Ukraine, Kyiv, 2018.
In the dissertation «Teachers Training in Poltava Province in the XIX – 1917»
the process of forming a network of institutions that gave the right to teach in various
types of educational institutions operating in Poltava province, starting with the first
quarter of the nineteenth century, was disclosed and ending in 1917. A significant
source base (815 units) was analyzed that consists of legislative, documentary
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(mostly archival materials, 376 units), narrative sources (periodicals of the
investigated period), which made it possible to obtain probable results and
substantiate reasoned conclusions and generalizations.
The historiography study of the researched problem made it possible to
distinguish three periods in it: the first period - the imperial (XIX - 1917) - the
peculiarity of research was the predominance of descriptive and ethnographic and
amateur works; the period itself was defined as the time of factual material
accumulation, due to its own becoming network of institutions that were preparing
for teaching. It was established that the authors-researchers mostly approved the
principles of pedagogical education at that time, especially in the institutions of
church subordination, which represented a significant part of the total number of
educational institutions in the province.
The second period - the Soviet era (1921-1991) - the specificity of research
was due to their ideologization, insufficient attention to the study of Ukrainian
regionalistics. As a result of the dominance in the description of the history of
education of trends in the coverage of the achievements of Soviet power in this area,
historical material was reflected by the scientists in a substantially politicized
manner. The activity of the spiritual departments in the field of education in the
writings of the scientists of this period was tendentiously recognized as harmful,
which is explained by the class and atheistic priorities of the time, on which the
historiographical paradigm was based on the whole.
The third period - the Independence period (1991 - to this day) - a
characteristic feature of the studies was determined to intensify the study of the
national history of education in Ukraine, including Poltava region, including the issue
of teacher training, which was determined by the establishment of a Ukrainianoriented historiographical paradigm in historical and pedagogical studies, aimed at
rethinking and rejecting previous mono-ideological methodological approaches.
The first section also explains the socio-pedagogical aspects of the state of
education and training of teachers in Poltava province in certain chronological
boundaries. In particular, the organization of the Ministry of Public Education (the
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"Manifesto on the Establishment of Ministries" (1802) as the governing body of the
field of education, the Scientific Committee ( 1818-1831 and 1856-1917 ) as a
regulator of the organization of the educational process; the introduction of the
"teacher" post to the Table of Ranks (1803).
A milestone in the development of teacher training and the introduction of
primary (non-official) pedagogical education in the province was the Poltava Men's
Gymnasium (1808) and the Poltava Institute of noble girls (1818) creation. Their
organization laid the foundation for the formation of secular education in the
province. It was proved that the Institute had the opportunity to acquire education not
only girls of noble origin, but also merchant daughters (since 1828), and later (from
the end of the 1860's) - and girls from other strata of the population.
Along with secular education, the spiritual education of the province was
actively developing, since 1803 the Poltava seminary began to work, which provided
an average theological and pedagogical education (the level of study content in it was
approximately equivalent to the level of knowledge provided by secular gymnasia),
and trained teachers to work in secular and spiritual educational institutions. Since
1818 - till 1837 4 spiritual schools began to operate, which provided incomplete
secondary education and gave the right to teach.
It is determined that under the influence of significant changes in the socioeconomic and political spheres in the 2nd half of the nineteenth century the
development of pedagogical education in Poltava province gained significant
dynamics. Adoption of the documents "Regulations on Public Elementary Schools"
(1864), «Regulations on the preparation of teachers for gymnasiums and
progymnasia» (1865) arranged activities for the preparation of teachers for
elementary school.The teacher training development in the region was also facilitated
by the intensification of the educational activities of the Orthodox Church, which
appeared in the creation of a network of church teaching schools (especially since
1899), two-class female and male teacher schools, women's parochial schools (1868),
and the activities of short-term pedagogical courses and 2-year pedagogical courses
created and financed predominantly by the parts (zemstvos) of province.
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It is verified that parts (zemstvos) played an important role in expanding public
education in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries, while
taking care of the construction of schools, promoting the creation of libraries, Sunday
schools, and pedagogical courses, helping financially withhold schools, publishing
textbooks, manuals, supplementing certain monetary amount to teachers' salaries, etc.
It is proved that during the nineteenth century and until 1917 in Poltava
province there was a complicated process of professional teachers training formation
as a separate socio-cultural phenomenon. Constant growth in the province of the
network of multi-level institutions of primary and secondary educational institutions
has led to an increase in the number of educational institutions that gave their
graduates the right to be educated. After the state reforms of the 1860's on the
initiative of zemstvos, educational and public figures only at the beginning of the
twentieth century in Poltava province, an extensive hierarchical network of
institutions for the preparation of candidates for teachers' positions was gradually
formed, mainly for the primary level of education. In the first decades of the XX
century this network was formed by: Poltava seminary, Poltava Institute of noble
girls, 4 religious schools, 5 teacher seminaries, Poltava Teachers' Institute, 26 female
and 13 male gymnasiums of different departments (Department of the Empress
Maria, MES, and private institutions), which gave secondary education, 2 full and 4
incomplete female parish schools, Poltava Olexandr-Mykolay Church Teacher's
School, 4 two-class men and one Zhdaniv Women's Church Teaching School with a
3-year term, various short-term pedagogical courses, and 7 biennial pedagogical
courses (Zen'kiv (1906), Poltava (1910), Pryluky (1911), Khorol, Kremenchug,
Gadyats'k (1910), Lubny (1912)).
In the development of pedagogical education in Poltava province in the second
half of the nineteenth century - the first decades of the twentieth century the criterion
of the network of institutions involved in the training of teachers, conditionally
allocated the following periods: 1) 60-70-ies of the nineteenth century - active
involvement of the public and private initiative, of the zemstvos in the development
of educational affairs, the creation of women's and men's gymnasiums of different

14

departments, women's parish schools, zemstvo short-term pedagogical courses; 2)
70s - 90s of the nineteenth century - creation of the Poltava Church-Teacher's School
and the church's two-class men's and women's church teachers' schools; 3) the
beginning of the twentieth century - 1917 - growth of the network and further
development of pedagogical education: organization of teacher seminaries, teacher's
institution, increase of the number of private educational institutions.
In the various educational institutions of the province, future teachers had been
acquiring knowledge during the study of the cycle of social and religious sciences,
natural sciences, and pedagogical subjects (for them in various institutions included
such subjects as Pedagogy, History of Pedagogy, Education science, Psychology,
Didactics), as well as subjects of aesthetic- labor cycle.
A comparative analysis of the curricula of various institutions of Poltava
province makes it possible to assert that the broadest content of the study of general
subjects was at the seminary, the institute of noble girls, male and female gymnasia,
parish schools, a bit narrower - in the teacher's seminaries, the teacher's institute, in
the religious schools, even more narrowly - in the teacher's school, and the most
limited - in two-class schools. The widest professional component was presented in
the content of education in the teacher's seminary, the teacher's institution, in shortterm courses. Spiritual schools were preparing churchmen and teachers for parochial
schools, and the content of their training was a high percentage of religious subjects.
Significant role in the training of teachers for elementary schools in Poltava
province in the second half of the XIX century played short-term pedagogical
courses. The three periods in the functioning of these institutions are conditionally
distinguished and described: for the first period (70's and the end of the 80's of the
nineteenth century), the creation of courses for primary school teachers at the expense
of zemstvos and zemstvos' figures was characteristic; during the second period (90s
of the nineteenth century - 1910), besides the named ones, they also created shortterm pedagogical courses for the teachers of schools with the help of the Holy Synod;
the third stage of the pedagogical courses of the province (1911 - 1917) affected the
functioning of 7 more biennial courses for primary school teachers funded by the
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zemstvos, and the organization of two-year pedagogical courses for teachers of
schools for a charter of money that was appropriated by the spiritual department. To
the peculiarities of the last period include the intensive expansion of psychological
and pedagogical teacher training, since in this time period was increased the number
of psychological, and pedagogical, and general subjects, deepened the practical
training of course students. The undergraduate pedagogical courses trained young
people who had lower education to test for the elementary school teacher, and
courses sponsored by the Synod - for the title of teacher of church parish schools and
literacy schools. All courses were accepted by persons not younger than 16 years of
age after graduation from the city, district or spiritual college or other educational
institutions.
Among the main trends in the development of the teacher training content in
Poltava province, the following are defined: humanization of the content of education
(male, female gymnasium Ministry of education, private women's gymnasia),
deepening of practical training, in particular, increasing attention to psychological
observations,

compilation

introduction

of

psychological

and

pedagogical

characteristics of students, development of teaching staff programs, combination of
the content of pedagogical disciplines (Pedagogy, History of Pedagogy, College
Science, Didactics);distribution of educational disciplines to general and special; the
selection of a group of optional educational subjects (Music, Drawing, Zoology,
Botany, Gardening, Beekeeping, Land surveying (Velikosorochinsk Teachers
Seminary); gradual professionalization of women's parochial schools by introducing
into the content of training, in addition to basic subjects: Hygiene, Management,
Needlework; professionalization of women gymnasiums by introducing of
Needlework, Dancing, Singing, Drawing to the basic subjects (Pryluky, Kobelyatsk,
Poltava Gymnasium of V. Aksharmova, V. Morozovska), in some institutions - and
in Latin (Kobelyatska, Poltava Private Gymnasium of A.Vakhinina, N.Staritska,
Poltava Mariinsk Gymnasium), Pedagogics (Pryluky, Kobelyatska, Zolotonosha,
Poltava

of

V.Ahsharumova),

Foreign

languages

(Pryluky,

Lokhvytska),

Cosmographics (Lubny, Zolotonosha, Pryluky Gymnasium, Poltava Gymnasium of
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V. Aksharumova, V. Morozovska, Poltava Mariinsk Gymnasium), Hygiene,
Gymnastics (Pryluky, Kobelyatsk, Lokhvytsk, Poltava Mariinsk Gymnasium of V.
Aksharmova).
The views of the teachers-theorists - M.Grigorievskyi, O. Levitskyi, G.Istomin,
who worked in educational institutions of the Poltava province, on the basics of
teacher training, in printed and manuscript (archive materials) works are reflected.
Key words: Poltava province, pedagogical preparation, teacher, educational
programs, goals and contents of teacher education, secular and spiritual educational
institutions.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Наразі в Україні йде обговорення нових
засад розвитку педагогічної освіти – Концепції, розробленої МОН України
(2017). Модернізація педагогічної освіти спрямована на формування нової
генерації вчителів, створення такої бази їхньої підготовки, яка б забезпечила
розвиток сучасних альтернативних моделей розвитку педагогів, здатних творчо
і компетентно впроваджувати концепцію «Нової української школи». Вже нині
парадигма педагогічної освіти, орієнтована на вияв індивідуальності суб'єктів
педагогічної взаємодії, вимагає від учителя не лише ґрунтовної теоретичної
підготовки, а й соціальної зрілості, потягу до постійного самовдосконалення,
розвитку особистісного потенціалу. У статті 54 Закону України «Про освіту»
(2017) зазначено, що «педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники
зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні
та педагогічну майстерність».
Відповідно до історико-генетичного принципу реконструкції історії
освіти, теорія і практика підготовки майбутніх учителів ґрунтується на досвіді
минулого й сьогодення, що фіксується в історії педагогіки. Все, що здобуте
працею багатьох поколінь учених, педагогів, методистів, має бути збережене й
творчо осмислене як освітньо-культурна спадщина нашого народу, як ґрунт, на
якому зростає сучасне, а корисне-нетлінне з минувшини – варто виважено
адаптувати до умов сучасності. У цьому полягає двоєдина цінність й
актуальність історико-педагогічного освоєння й об’єктивної оцінки здобутків і
прорахунків минулого у сфері освіти майбутніх учителів.
Період з початку XIX ст. і закінчуючи 1917 р. дослідники (Н. Дем’яненко,
В. Майборода) називають часом становлення і розвитку

в імперську добу

мережі закладів, покликаних готувати фахівців для роботи у середній та вищій
школі. Про це свідчать уперше організовані педагогічні класи при жіночих
гімназіях, педагогічні інститути при університетах, відокремлено діючі
учительські семінарії й інститути, а отже вперше розроблені навчальні плани,
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програми, створені й опубліковані підручники, посібники, призначені для
освіти майбутніх учителів. Вивчення накопиченого у цей історичний час
досвіду організації підготовки вчителів у різних типах навчальних закладів
України у регіональному вимірі Полтавської губернії набирає посутнього
наукового й краєзнавчого значення, бо поглиблює знання про суспільноісторичні й освітні процеси на українських теренах. Полтавський край став
інтелектуальною колискою, де для українського народу було виплекано плеяду
видатних

педагогів

–

М.Боголюбов,

Г.Ващенко,

В.Євтушевський,

Я.Козельський, В.Короленко А.Макаренко, М.Остроградський, Ф.Симашко,
В.Сухомлинський, К.Щербина. Тому дослідження підготовки вчителів в
окремій українській губернії дає змогу, по-перше, зреалізувати затребуваний
нині напрям у вивченні історії України – студіювання регіоналістики, яка
відбиває масштаби своєрідності нашої багатонаціональної держави; по-друге,
реконструювати спектр ідей і поглядів тогочасних маловідомих педагогів,
релігійних, громадських діячів певного краю, які впливали на організацію і
визначали специфіку освітньої справи в його межах. Комплексне вивчення
історії областей, встановлення специфіки територіальних та етнічних спільнот
України, їх культури, традицій, духовних потреб набуває сьогодні виняткового
значення (І.Іванченко). Результати таких досліджень дають підстави для
окреслення і регіональної своєрідності освітніх процесів, і для доказових
узагальнень

їх

ролі

у

творенні

розмаїття

культурних

виявів

у

загальнодержавному масштабі.
У площині теми дослідження пізнаннєву значущість мають історикопедагогічні студії, присвячені окремим питанням професійної підготовки
вчителів на українських теренах: Л.Вовк (розвиток освіти дорослих),
Н.Дем’яненко (загальнопедагогічна підготовка вчителя у вищій школі),
О.Довженко (теоретико-методичні засади спілкування вчителя з учнем), І.
Киричок (професійно-педагогічна підготовка вчителів у Ніжинському історикофілологічному інституті), І.Кравченко (роль учительських інститутів в системі
підготовки педагогічних кадрів), С.Лисенко (психолого-педагогічна підготовка
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вчителів на педагогічних курсах), О.Лук’янченко (організація педагогічної
практики у різних типах навчальних закладів), Л.Новаківської (підготовка
вчителів-словесників на українських землях), Ю. Радченко (підготовка вчителів
у закладах освіти Катеринославщини).
Історіографічний пошук засвідчив, що досліджено й певні питання
розвитку освіти у Полтавській губернії. Так, різні аспекти підготовки дівчат до
вчителювання і гувернантства висвітлювали О.Ільченко, Л.Клевака; підготовку
домашніх учителів у Полтавській губернії – Г. Яковенко; організацію земської
освіти на Полтавщині – Л.Біла, С.Кікто; проблеми національної освіти на
Полтавщині на початку ХХ ст. – В.Ревегук, О.Дяченко; виховну діяльність у
середніх навчальних закладах губернії – Ю.Капшук; діяльність недільних шкіл
на Полтавщині – В.Філіппович, В.Пилипенко.
Висвітленню окремих ретроспективних аспектів проблеми підготовки
вчителів присвячено статті таких авторів як А.Чернов, П.Кравченко, Г.Білик,
О.Єрмак, А.Москаленко, В.Швець. Фрагментарно про професійну підготовку
жінок у Полтавській губернії згадується у статтях Т.Благової, В.Василенко,
В.Жук, П.Мазанова, І.Петренко, Т.Тронько. Однак, узагальнення аналізу
джерельної бази дає підстави стверджувати, що поза увагою науковців
залишилися питання формування і розвитку мережі педагогічної освіти у
Полтавській губернії в імперську добу, тобто відсутнє цілісне історикопедагогічне дослідження зазначеного освітнього явища, що й зумовило вибір
теми «Підготовка вчителів у Полтавській губернії у ХІХ ст. – 1917 р.».
Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень
Інституту педагогіки НАПН України за напрямом «Диференційований підхід в
історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)» (Державний
реєстраційний номер 0110 U 001228).
Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Інституту педагогіки
НАПН України (протокол № 2 від 20 лютого 2017 р.), узгоджено в бюро
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Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і
психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 16 травня 2017 р.).
Мета дослідження – цілісно висвітлити й схарактеризувати формування
професійної підготовки вчителів у різних навчальних закладах Полтавської
губернії протягом ХІХ ст. – 1917 р. для актуалізації культурно-освітніх
надбань.
Відповідно до мети, визначено такі завдання дослідження:
1. Здійснити історіографічний аналіз проблеми, що вивчається.
2. З’ясувати суспільно-педагогічні аспекти стану освіти і підготовки
вчителів у Полтавській губернії у визначених хронологічних межах.
3. Висвітлити становлення мережі закладів, які у досліджуваний час
готували молодь Полтавщини до вчительської роботи.
4. Встановити тенденції у розвитку педагогічної освіти (ХІХ ст. – 1917 р.)
у Полтавській губернії.
5. Визначити й порівняти зміст і цілі підготовки майбутніх учителів у
різних типах навчальних закладів Полтавської губернії (ХІХ ст. – 1917 р.)
Об’єкт дослідження – освіта на підросійських українських землях (ХІХ
ст. – 1917 р.)
Предмет дослідження – організація, зміст, цілі підготовки молоді
губернії до вчителювання у визначених хронологічних межах.
Теоретичні основи дослідження склали праці сучасних учених, у яких
розглядаються питання обґрунтування філософсько-методологічних засад
підготовки вчителя до освітньо-виховної діяльності – В.Андрущенка, І.Беха,
С.Гончаренка, О.Гукаленка, Н. Дем’яненко, І.Зязюна,

В.Кременя, В.Лутая,

Н.Ничкало, С.Сисоєвої. Історико-методологічним підґрунтям роботи слугували
дослідження

О.Адаменко,

Л.Березівської,

О.Петренко,

О.Сухомлинської,

Є.Хрикова.

А.Бойко,

Н.Гупана,

Контекстно

Н.Дічек,

значущими

для

дослідження стали й праці, присвячені питанням професійної підготовки
вчителя – О. Абдулліної, А. Алексюка, М. Євтуха, Л.Єжової, Р.Гуревича,
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О.Кондратюка, О.Лободи, І.Мельникової, В.Майбороди, О. Пєхоти, М.
Сметанського, О.Шестопалюка, В. Шахова, Н.Щуркової.
Дослідження

концептуально

вибудувано

у

руслі

проблемно-

хронологічного підходу, у межах якого здійснено періодизацію історіографії.
Хронологічні межі дослідження. Нижня межа пов’язана з відкриттям у
Полтаві чоловічої гімназії (1808 р.), випускники якої ставали у тому числі й
викладачами інших середніх навчальних закладів як добре освічені для свого
часу люди. Верхня межа пов’язана з 1917 р., коли революційні події зумовили
руйнування імперської парадигми освіти, докорінне реформування організації
системи освіти, у тому числі й підготовки вчителів в Україні.
Джерельну базу дослідження становлять опубліковані й неопубліковані
писемні матеріали (із 6-ти архівосховищ України):
– законодавчо-нормативні документи («Сборник постановлений по
Министерству народного просвещения» Т. I-V (1865–1875); «Сборник
постановлений и распоряжений по учительским институтам и семинариям
Министерства народного просвещения» (1859–1875); «Сборник действующих
постановлений и распоряжений по женским гимназиям и прогимназиям
Министерства народного

просвещения

за 1870

г. с

изменениями

и

дополнениями» (1884); «Сборник всех программ и правил для поступления во
все мужские и женские учебные заведения, казенные и частные, по всем
ведомствам (1881); «Сборник исторических материалов, извлеченных из архива
Собственной Его Императорского Величества канцелярии» (1876); «Сборник
постановлений и распоряжений по женским гимназиям и прогимназиям
Министерства народного просвещения за 1875–1909 гг.»; Сборник узаконений
и распоряжений о церковных школах Ведомства православного исповедания
(1907); «Свод узаконений о женских институтах Ведомства учреждений
императрицы Марии»(1903);
– справочинні матеріали: звіти директорів про діяльність навчальних
закладів: жіночих та чоловічих гімназій, учительських інститутів, парафіяльних
училищ, церковно-парафіяльних шкіл, духовних семінарій (Фонди: Ф. 711 –
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Київська духовна академія; Ф. 320 -

Полтавське губернське жандармське

управління; Ф. 321 – Розшукувальний пункт Полтавського губернського
жандармського управління; Ф.442 – Канцелярія Київського, Подільського і
Волинського генерал-губернатора Центрального історичного архіву м. Києва
(ЦДІАК);
– листування з попечителем Київського навчального округу (Ф.707 –
Управління попечительства Київського навчального округу ЦДІАК);
– протоколи засідань педагогічних рад жіночих, чоловічих
учительських

інститутів,

учительських

семінарій,

духовних

гімназій,
семінарій,

духовних училищ (Ф. 545 − Дирекція народних училищ Полтавської губернії;
Ф.512 – Полтавська єпархіальна училищна рада; Ф.432 – Полтавська
Маріїнська жіноча гімназія; Ф.770 – Смотритель Лубенського духовного
училища) Державного архіву Полтавської області; (Ф.128 – Канцелярія
Чернігівського губернатора; Ф.1436, 1439 – Прилуцька учительська семінарія;
Ф. 1440 – Прилуцька приватна жіноча гімназія Т.І.Федоренко) Державного
архіву Чернігівської області; справи про українофільство, таємне листування з
попечителем округу про професійні якості педагогічного персоналу різних
навчальних закладів (Ф.707 ЦДІАК);
– матеріали періодичних видань: «Журнал Министерства Народного
Просвещения» (1865-1917), «Ежегодник Глуховского учительского института»
(1912), «Педагогический журнал для учащих народных школ Полтавской
губернии»(1914–1916),

«Полтавские

епархиальные

ведомости»

(1863–

1917),«Вестник воспитания» (1904-1916), «Русская школа» (1898–1906),
«Исторический вестник»(1890), «Образование» (1901), «Воспитание» (1900–
1916), «Журнал департамента народного просвещения» (1851), «Киевская
старина» (1901–1902), «Педагогический листок» (1879–1905), «Труды Киевской
духовной академии» (1865), «Христианское чтение» (1898);
– наративні джерела (монографії, дисертації, наукові статті у контексті
досліджуваної теми).
Методи наукового дослідження:
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–

загальнонаукові

(аналіз,

синтез,

систематизація,

класифікація

опублікованих і неопублікованих писемних джерел, офіційних документів,
матеріалів періодичних видань досліджуваного періоду), що дало змогу
узагальнити та систематизувати відомості про стан освіти і підготовки вчителів
у Полтавській губернії (ХІХ ст. – 1917 р.);
–

конкретно-наукові:

історико-ретроспективний,

який

уможливив

висвітлення цілей, змісту і напрямів формування підготовки майбутніх вчителів
у різних навчальних закладах губернії у визначених часових межах у логічній
послідовності й часовій динаміці;

порівняльно-зіставний, що сприяв

з’ясуванню особливостей (цілі, зміст) підготовки майбутніх учителів у різних
типах навчальних закладів Полтавщини у визначених хронологічних межах;
Дослідження ґрунтувалося на герменевтичному підході, необхідному у
коментуванні різноманітних давніх писемних джерел.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше цілісно
висвітлено і схарактеризовано становлення професійної підготовки вчителів у
різних навчальних закладах одного українського регіону – Полтавської губернії
за понад столітній період (протягом ХІХ ст. і до кінця імперської доби) – як
своєрідної моделі тогочасної організації фахової педагогічної освіти у
регіональному вимірі; розкрито поступовість формування системи такої
підготовки: від дискретно виникаючих, не пов’язаних одна з одною, практик
підготовки молоді до навчання дітей (Інститут шляхетних дівчат, чоловічі
гімназії) до мережі різних за цілями і рівнем освіти навчальних закладів, що, у
тому числі, давали й право на вчителювання; від підготовки вчительства у
межах загальноосвітніх навчальних закладів (гімназії, реальні училища,
парафіяльні училища) до навчання їх у професійно зорієнтованих закладах
освіти

(учительська

семінарія,

учительський

інститут);

від

організації

позаінституційних освітніх установ (учительські курси) до інституційних
педагогічних освітніх закладів (учительські семінарії та інститути); розкрито
погляди педагогів, які працювали у Полтавській губернії (О. Левитський,
М.Григоревський, Г. Істомін) на мету, сутність професійної підготовки

29

вчителів; узагальнено досвід роботи самодіяльних, організовуваних за
громадської ініціативи різноманітних курсів з підготовки освіченої молоді до
викладання й вдосконалення фахової майстерності працюючих педагогів, а
також фахових навчальних закладів з підготовки учителів;
подальшого розвитку набуло знання про формування мережі з підготовки
освітян-фахівців

у

регіональному

вимірі

Полтавської

губернії,

про

просвітницьку діяльність, здійснювану у процесі професійної підготовки;
уточнено біографічні відомості про педагогів, які працювали у
Полтавській губернії (О. Левитський, М. Григоревський, Г. Істомін).
Близько 30 архівних документів уведено до наукового обігу вперше: Ф.
707, оп. 167, 168, 85, 86 – звіти про стан чоловічих та жіночих гімназій (фонд
707, оп. 167, 168, 85, 86 та оп. 262 – таємне листування з попечителем
Київського навчального округу про педагогічні якості персоналу закладів
Полтавської губернії; Ф. 2052 – Лист від О. Левитського з проханням дати
дозвіл читати прилюдні лекції українською мовою).
Цитування автентичних російськомовних текстів у дисертації подано в
авторському перекладі сучасною українською мовою.
Практичне значення роботи полягає у тому, що отримані у ході
наукового пошуку фактичні матеріали й обґрунтовані теоретичні положення
реалізовано у розробленому спецкурсі «Потенціал історичного досвіду
підготовки вчительських кадрів у Полтавській губернії

у ХІХ – 1917 р. у

контексті сучасної реформи школи», який впроваджено у роботу Полтавського
обласного інституту післядипломної педагогічної підготовки імені М. В.
Остроградського (довідка №64 від 29.03.2018), Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А. С. Макаренка (довідка №01-32/253 від 02.004.2018) і
Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені

І.Я.Франка (довідка

№165 від 4 червня 2018).
Матеріали узагальненого у дисертації історичного досвіду можуть бути
використані для подальших досліджень, оновлення лекційних курсів з історії
освіти України, у підготовці студентами курсових та дипломних робіт.
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Апробація

результатів

дослідження

здійснювалася

під

час

дослідницької роботи, результати якої доповідалися та обговорювалися на
міжнародних науково-практичних конференціях: XLVI Міжнародна науковопрактична конференція «Научная дискуссия: инновации в современном мире»
(Москва,

лютий

2016);

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (Ніжин, жовтень 2016 р.);
Міжнародна

наукова

конференція

«Актуальні

тенденції

сучасного

гуманітарного дискурсу» (Дрогобич, березень 2017 р.); ІV Міжнародна
науково-практична

конференція

«Людина

віртуальна:

нові

горизонти»

(Монреаль-Сєверодонецьк, березень 2017); І Міжнародна наукова конференція
«Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» (Київ,
травень 2017), Міжнародна наукова конференція «Педагогічна освіта на зламі
століть: витоки минулого-погляд у майбутнє» (Ніжин, жовтень 2017);
всеукраїнських науково-практичних конференціях: Всеукраїнська науковопрактична конференція «Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних
досліджень»

(Київ,

листопад

конференція

«Комунікативний

2014);

Всеукраїнська

дискурс:

наукова

науково-практична

рецепція

і

стратегії

дослідження» (Київ, квітень 2016); науково-методологічному семінарі з історії
освіти (Київ, березень 2017 р.); звітні науково-практичні конференції Інституту
педагогіки НАПН та виступи на засіданнях відділу історії педагогіки Інституту
педагогіки НАПН України (2015, 2016, 2017).
Публікації.

Основні

результати

дослідження

відображено

у

16

одноосібних публікаціях, з них – 11 фахові, 1 – у зарубіжному періодичному
виданні, 5 – апробаційного характеру.
Структура дисертації. Робота складається із вступу, 3 розділів,
висновків до них, загальних висновків, списку використаної літератури – 815
найменувань, з них 376 – архівні джерела, 32 додатків. Основний зміст
викладено на 203 сторінках тексту.
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РОЗДІЛ 1.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ У
ПОЛТАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (ПОЧАТОК ХІХ СТ. – 1917 Р.) ЯК
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
1.1. Історіографія і джерельна база досліджуваної проблеми
У нашій роботі історіографію досліджуваної проблеми розглядаємо як
сукупність пов’язаних з темою дисертації або дотичних (споріднено
тематичних) досліджень, створених і в розглядуваний історичний період (ХІХ
ст. – 1917 р.), і протягом наступного століття (ХХ – перші десятиліття ХХІ ст.).
Оскільки, таким чином, обіймаємо джерела за майже два століття, то, по-перше,
усвідомлюємо, що не в змозі зробити огляд усього обсягу публікацій і розвідок;
по-друге,

убачаємо

своє

завдання

насамперед

в

узагальненні

й

схарактеризуванні напрацьованого до нас. Задіюємо при цьому принцип
історизму як «підхід до розуміння історії, що підкреслює унікальність кожної
епохи, в якій будь-яку ситуацію або період можна зрозуміти тільки у власних
умовах» [392, с.187]. Як зазначає український вчений-історик Н.Гупан,
«розвиток принципів і підходів до пізнання минулого у вітчизняній історії
педагогіки значною мірою визначається впливом актуальних потреб сучасності,
що дає глибше розуміння перебігу історії з точки зору його результатів» [74, с.
5], що вмотивовує звернення до минулого як прагнення знайти у ньому витоки
провідних ідей сьогодення, та як необхідність перегляду й переоцінки, з
урахуванням наукових досягнень і розширення знання, того, що «раніше не
розглядалося, або відкидалося як помилкове».
Історіографія формує «банк» історико-педагогічних ідей (А.Зєвєлєв),
показує хід їх накопичення, вплив на сучасні освітні теорію і практику,
засвідчує шляхи і способи інтерпретації ідей наступниками. Вивчення
історіографії у контексті розвитку освітніх і філософських ідей минулого дає
змогу підняти на вищий рівень теоретичні та практичні знання, узагальнення,
«забезпечує правильне розуміння закономірностей розвитку педагогічної теорії
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і практики» [110, с. 28], уможливлює вияв і відображення у дослідженні різних
точок зору на процес підготовки вчительства, на його мету і методи реалізації.
Таким чином, підґрунтя аналізу історіографії досліджуваної проблеми
становить принцип об'єктивності, який зобов’язує розглядати історичні явища і
події у всій їх складності, багатогранності й суперечливості, з урахуванням
усієї сукупності позитивних і негативних аспектів. З цього логічно випливає
доцільність застосування принципу конкретності, який вимагає у вивченні
феномену підготовки вчителя на Полтавщині у досліджуваних хронологічних
межах виходити з особливостей регіону, зі специфічної «внутрішньої природи»
й умов його існування (географічне положення, що впливало на геополітичне
значення у межах Російської імперії і ставлення до його населення, характерне
громадськості українофільство).
Зростання нині уваги до історіографії історії педагогіки пояснюємо
загальним прискоренням розвитку історії педагогіки як науки, розробленням
науковцями її теоретико-методологічних проблем, обсягом і різноманітністю
накопичених історіографічних джерел [110, с. 28]. Історіографія дозволяє
виявити неопрацьовані, недосліджені проблеми або їх аспекти, а також
проаналізувати й порівняти наукові підходи до інтерпретації та реконструкції
певних історичних явищ.
На сучасному етапі розвитку української історії педагогіки як науки
найбільш актуальними стають проблеми «нового бачення», нової реконструкції
багатьох, вже, здавалося б, добре вивчених історичних феноменів у розвитку
вітчизняної освіти, питання оновлення тлумачних підходів і до відомих
феноменів

подій, і до численних дискусійних аспектів української історії

освіти і педагогічної думки [15]. Відповідно до авторського концептуального
підходу, дослідження має передбачати визначення діалектики процесу
професійної

підготовки

вчителів

у

регіональному

вимірі

і

вияв

історіографічних характеристик проблеми вивчення.
Історіографія

досліджуваного

феномена

підготовки

вчителя

дає

можливість відобразити багатоманіття історико-педагогічних інтерпретацій.
Оскільки

поняття

герменевтики

(від

грец.

ερμηνεύειν

—

тлумачити)

розглядається як напрям наукової діяльності, пов'язаний з дослідженням,
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поясненням, тлумаченням філологічних, а також філософських, юридичних,
історичних і релігійних текстів, саме тому історія підготовки педагогічних
кадрів досліджуваного

періоду у

Полтавській

губернії

передбачатиме

інтерпретацію історичних текстів та документів [57, с. 25]. Крім того, ставимо
за мету з’ясовувати причини виникнення, обставини, що стали приводом
розвитку історико-педагогічного феномену професійної підготовки вчителя на
землях Полтавщини; вияв процесів, пов'язаних з цим досліджуваним
феноменом у часі й просторі, встановлення їх значення і наслідків.
Важливим принципом історико-педагогічного дослідження є принцип
історіографічної традиції [там само, с.32]. Тому й здійснюємо історіографічний
аналіз та огляд джерел з досліджуваної проблеми, ґрунтуючись на таких
методах дослідження, як метод історичної актуалізації проблеми, вивчення
різнопланових

історико-педагогічних

ретроспективний

джерел,

(історико-генетичний),

історичної

періодизації,

історико-логічний,

біографічний

метод. Використано також ретроспективний метод, який дав змогу відстежити
хроніку подій, які сукупно утворюють досліджуваний освітній феномен,
причини їх виникнення, що допомагає послідовно розкрити особливості та
зміни у розвитку професійної підготовки педагогічних кадрів у Полтавській
губернії в процесі історичного руху від ХІХ до початку ХХ ст. Біографічний
метод у нашому дослідженні дозволяє персоніфікувати розвиток педагогічної
думки, відобразити життєвий і творчий шлях непересічних освітніх діячів
краю, схарактеризувати їхній внесок у розв’язання проблеми підготовки
педагогічних кадрів, з’ясувати

причиново - наслідкові зв’язки подій у

соціокультурному й науковому середовищі.
Оскільки історіографія є аналізом сукупності наукових праць з певної
проблеми, які створені упродовж усього часу її наукового вивчення,
проаналізуємо

роботи, пов’язані з історією формування на території краю

системи професійної освіти вчителів, що є й історіографічними фактами, з яких
складається загальна картина історії її наукового вивчення, й суб’єктивними
авторськими рефлексіями.
Аналіз дібраної за темою історико-педагогічної літератури, дотичної за
змістом до проблеми дисертаційної роботи, дає підстави виділити три основні
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групи праць, керуючись критерієм зміни історіографічних парадигм у
відображені гуманітарних процесів,на які істотно впливали політико-суспільні
трансформації в країні:
1. Дослідження питань професійної підготовки та педагогічної діяльності
вчителів Полтавського регіону, написані в імперську добу (ХІХ ст. – перші
десятиліття ХХ ст.).
2. Дослідження питань професійної підготовки вчителів регіону, створені
у радянський період (1921–1991 рр.);
3. Сучасні

історичні,

історико-педагогічні

розвідки

українських

дослідників (з 1991 р. і донині), що стосуються питань загального розвитку
освіти й підготовки вчителів у досліджуваний період.
Пояснимо, що період доби Української народно-демократичної революції
(1917-1921) практично не залишив слід

в історіографії проблеми, яка

аналізується, тому він не представлений у дослідженні.
Добір та систематизація архівних джерел дозволили виокремити такі
групи документів щодо діяльності освітніх закладів Полтавщини: 1) закони і
нормативні акти (циркуляри, розпорядження Міністерства народної освіти та
попечителів навчальних округів, правила тощо); 2) справочинні документи –
щорічні звітні матеріали керівників (директорів) навчальних закладів про
організацію

навчально-виховного

процесу;

книги

протоколів

засідань

педагогічних рад закладів, фінансова звітність; особові справи викладачів та
вихованців; листування директорів закладів з попечителями округів, іншими
навчальними закладами та установами; 3) дидактичні матеріали – навчальні
плани та програми різних закладів освіти Полтавщини; 4) праці викладачів
полтавських навчальних закладів досліджуваного періоду. Їх вивчення дало
можливість відобразити документальні аспекти розгортання і формування
мережі установ, які прямо (духовні семінарії, учительські школи, педагогічні
курси) чи опосередковано (як чоловічі гімназії, Полтавський інститут
шляхетних дівчат) могли готувати майбутніх учителів.
Серед проаналізованих наративних джерел першого періоду виокремимо,
по-перше, ґрунтовні праці кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст., особливе місце серед
яких займають близько 150 робіт з історії краю І. Павловського. Значна їх

35

частина присвячена церковно-краєзнавчій тематиці, зокрема й церковнопарафіяльним закладам освіти [252; 247]. Про ґрунтовну монографію І.
Павловського з історії Полтави першої половини ХІХ ст. (1910), де є відомості
й про розвиток освітньої справи в краї, сучасний науковець О.Делія пише:
«…дослідження І.Павловського увібрало унікальний церковно-краєзнавчий
матеріал, зібраний ученим у ході наукової діяльності» [77, с. 17]. Особливий
дослідницький інтерес становить його «Короткий біографічний словник вчених
і письменників Полтавської губернії з половини XVIII ст.» (1912), у якому
вміщено біографічні довідки про видатних діячів краю, узагальнено їхні
праці.
Заходячи трохи наперед, зазначимо, що, власне одним з висновків, до
яких приводить вивчення історіографії досліджуваної проблеми імперського
періоду є те, що своєрідною рисою суспільного, просвітницького і духовного
життя Полтавської губернії

у другій половині ХІХ ст. стало розгортання

(фактично – з початку 60-х рр. XIX ст.) церковно-краєзнавчого руху, важливим
осередком якого був часопис «Полтавські єпархіальні вісті» («Полтавские
епархиальные ведомости»). Його редакції вдалося об’єднати навколо видання
знавців історії рідного краю та зацікавлених осіб.
Для нашого дослідження студії, які вміщені у згаданому виданні,
становлять історіографічну цінність. Адже на його сторінках освітні діячі та
вчителі краю

описували та аналізували діяльність педагогічних курсів для

вчителів церковних шкіл, Полтавської семінарії та духовних училищ:
Г.Галковський [55], В.Галагак [54], П.Коломенський [147], З.Ольський [212;
216], В. Острогорський [219], Н.Пирський [266], В.Симоновський [338; 339],
Д.Данилевський [75], М. Терлецький [356]); стан виховної роботи та
організацію навчально-виховного процесу жіночого єпархіального училища
Полтави (А. Каменський [134]), Г.Коропов [151] описав педагогічні зібрання
вчителів єпархії, А.Крикуновський – діяльність Лубенської

учительської

школи (1894-1909 рр.) [160], М. Михайлов – проблеми організації дозвілля
майбутніх учителів Полтавського духовного училища [188]. Звіт про стан
роботи Велико-Будищенського 3-класного єпархіального училища на сторінках
часопису зробив Г. Бєльський [20], а викладач жіночого єпархіального училища
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Полтави П.Трипольський (псевдонім – З.Ольський) аналізував діяльність
педагогічних курсів в губернії, свята в духовній семінарії, жіночому
єпархіальному училищі, відкриття Полтавської учительської школи [367; 368].
Характеристику

викладацького

складу

Полтавсько-Переяславської

семінарії та відомості про передумови створення закладу виклав І. Крамаренко
[155]. В.Сокольский проаналізував проблеми роботи вчителя та вимог до нього
[344], А.Воблий – життя сільського вчителя та питання викладання мови у
церковних

школах

[48;

49],

В.Ващинський

схарактеризував

способи

стимулювання інтересу в учнів початкових шкіл до читання [43].
Викладач Полтавського жіночого єпархіального училища В.Щеглов
присвятив кілька наукових розвідок діяльності цього закладу, схарактеризував
особливості організації навчально-виховного процесу училища на початку ХХ
ст. [413]. Йому належить допис про заснування цього закладу [414].
Використання низки некрологів, ювілейних статей, описів святкування
ювілеїв викладачів, опублікованих у часописі «Полтавські єпархіальні вісті»,
дало змогу глибше проаналізувати діяльність заснованих церквою закладів
(переважно семінарії) Полтавської губернії у досліджуваний період.
Ще одним важливим джерелом історіографії досліджуваного питання є
аналіз творів педагогів-полтавчан (М.Григоревський [64-72], О.Левитський
[162-167], Г.Істомін [124-126]), у яких репрезентовано їхні міркування про
навчально-виховний процес, про особу вчителя, окремі методичні вказівки
щодо вдосконалення змістової та практичної частини його професійної
підготовки. А полтавський викладач П. Мазанов у фундаментальній праці
«Полтавський інститут шляхетних дівчат: 1818-1898» («Полтавский институт
благородных

девиц:

1818-1898»)

висвітлив

історію

виникнення

та

схарактеризував організацію навчально-виховного процесу в закладі, зокрема з
підготовку до вчителювання [175].
З позиції колишнього співробітника навчального закладу про діяльність
школи на Шведській могилі, Полтавського учительского інституту вже у
середині ХХ ст. писав і відомий український педагог Г.Ващенко [39-41].
Особливості й організацію навчально-виховного процесу у Полтавській
Маріїнській жіночій гімназії описав К.Сторожевський [350].
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Важливим джерелом дослідження стали спогади випускників педагогічних
курсів Полтавщини початку ХХ ст. М.Анастасієва [7-12], С.Чубової [402],
П.Черкасова [398], О.Заборської [98], В.Правдухіна [292], Ф.Зубковського [116;
117], П.Степанова [349], В.Валдайського [36], Я.Риженка [317], І.Коломийцева
[148], В.Матвейця [182], Ф.Мироненка [185]. Їхні статті друкувалися у
«Педагогічному журналі для вчителів народних шкіл Полтавської губернії»
(1914–1916 рр.).
Доходимо висновку, що історіографія імперської доби зберігає важливий
документальний

і

особистісно-суб’єктивний

масив

знання,

безцінний

фактичний і статистичний матеріал з досліджуваної теми.
Отже, історіографію імперської доби маємо підстави характеризувати як
багатоаспектну, переважно описову й аматорську роботу авторів, як час
накопиченням фактографічного матеріалу, адже й сама мережа закладів, які
давали право вчителювати у цей період лише поступово формувалася, як і
фахова

підготовка

вчителя.

Варто

наголосити,

що

автори-дослідники

переважно схвалювали тогочасні засади педагогічної освіти в закладах
церковного типу (духовній семінарії, учительські школи, жіночі єпархіальні
училища), які становили значну частин загальної кількості навчальних закладів
губернії. Активність у цю добу духовно-просвітницької спільноти у підготовці
педагогічних кадрів була значнішою порівняно з діяльністю викладацького
загалу світських навчальних закладів (Інститут шляхетних дівчат, учительські
семінарії, гімназії, учительський інститут, кадетський корпус).
Для радянського періоду вивчення й висвітлення питання педагогічної
освіти на території краю характерним є мала кількість таких студій, що
вважаємо

регресивною тенденцією в історіографії. Спеціальних праць, де

досліджувалася б підготовка вчителя у Полтавській області (таку назву мали
найбільші одиниці адміністративного поділу УРСР) та ще у досліджуваний
період ми не знайшли. Водночас, в окремих працях науковці робили спроби з
партійно-класових позицій, загалом характерних для історіографії в УРСР,
висвітлити освіту на українських теренах, у тому числі й педагогічну, за царату
(М.Чехов

[400], Ш.Ганелін [56], І.Богданов

А.Ососков [218], М.Заволока

[26], П.Зайончковський [105],

[102], В.Борисенко [29], Ф.Паначин [255].
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Установлено, що радянські науковці описували переважно історію освіти в
окремих підросійських українських єпархіях. Зауважимо, що при цьому
діяльність закладів, викладачів з підготовки вчителів в період ХІХ – у перші
десятиліття ХХ ст., висвітлювалась переважно як негативна (адже забагато
освіти здійснювалося за опіки церкви, що не відповідало класовим атеїстичним
пріоритетам).
Розвиток демократичних тенденцій і у житті суспільства, і в гуманітарній
думці, що активізувалися в Україні наприкінці 1980-х років, сприяв зверненню
дослідників до національного історичного минулого, до тих тем, які у радянський
час замовчувалися або вважалися забороненими (питання рідномовної школи й
освіти, боротьби за національне духовне відродження, політичні репресії проти
вчительства, роль духовенства у просвітницькій роботі). Зокрема, у радянський
час під заборону висвітлення потрапила постать відомого у Полтаві педагога –
жертва репресій –

В.Щепотьєва. Однак у незалежній Україні полтавські

дослідники повернули його ім’я в історію української освіти

(Ю.Гринь

(педагогічна діяльність В.Щепотьєва) [73], П.Ротач (біографія В.Щепотьєва)
[316]). Наукові розвідки таких дослідників-краєзнавців, як В. Жук [96],
О.Супруненко (історія Полтавщини від найдавніших часів) [352], О. Делія (історія
Полтавської єпархії: історіографічний аспект) засвідчують зростання краєзнавчих
та історико-педагогічних досліджень [77].
Велику пошуково-аналітичну роботу з повернення у вітчизняну історію
педагогіки постаті вихованця Полтавщини, відомого українського педагога
Г.Ващенка

провела

професор

Полтавського

державного

педагогічного

університету імені В. Короленко А.Бойко [27].
Вагоме значення для історіографічного аналізу проблеми дослідження
мають дисертаційні роботи останніх років, присвячені певним аспектам обраної
теми та дотичних до неї за об’єктом дослідження тем. Важливим науковим
здобутком

є

дисертація

Н.Семергей

«Полтавщина

в

українському

національному відродженні ХІХ століття» (1996 р.), у якій визначено
особливості національного й культурного відродження культурного життя на
Полтавщині у ХІХ ст. З нових методологічних позицій автор реконструював
маловідомі аспекти національного руху на Полтавщині, розкрив вплив
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соціокультурного середовища на національне відродження, формування
національної самосвідомості українців, самобутності нації. Також дослідник
окреслив напрями

розвитку освіти

та

схарактеризував мережу закладів освіти

культури

в

регіоні, оглядово

упродовж ХІХ ст. та діяльність

учительства [336, с. 13- 18].
У

дисертації

Л.Клеваки

«Навчально-виховна

діяльність

жіночих

навчальних закладів Полтавської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ
століття)» (2016 р.) здійснено аналіз освіти у жіночих закладах губернії
(інститут шляхетних дівчат, учительські школи, жіночі гімназії, єпархіальні й
парафіяльні училища, недільні школи) [161]. Л.Клевакою опубліковано також
низку статей з різних аспектів роботи жіночих закладів освіти імперської доби
[142-145].
Дослідниця С.Кікто у дисертаційній роботі «Просвітницько-виховна
діяльність земств Полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»
(2014 р.) ставила за мету аналіз теоретичних основ просвітницько-виховної
діяльності земств Полтавської губернії у досліджуваних хронологічних межах.
Нею висвітлені соціально-економічні передумови й організаційно-педагогічні
чинники розгортання просвітницько-виховної діяльності земств у Полтавській
губернії у пореформений період імперської доби. Автор розкрила нормативноправові й теоретичні основи, специфіку просвітницько-виховної діяльності
земств Полтавської губернії у досліджуваний період, обґрунтувавши основні
етапи, напрями, форми та методи їх просвітницько-виховної діяльності.
Особливістю цієї дисертації вважаємо доведення автором можливостей
використання

прогресивних

здобутків

земств

Полтавської

губернії

досліджуваного періоду в сучасних умовах інноваційного розвитку освіти в
Україні [141, с.13].
С.Федоренко у дисертації «Освітня діяльність духовенства Полтавської
єпархії (ХІХ – початок ХХ ст.)» (2008 р.) висвітлила політику імперського
уряду в галузі духовної та народної освіти; схарактеризувала умови виникнення
та основні періоди розвитку навчальних закладів Полтавської єпархії: духовних
(семінарії та духовних училищ) і початкових шкіл (церковнопарафіяльних та
шкіл грамоти); розкрила умови виникнення і діяльність полтавських духовних
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навчальних закладів: семінарії і духовних училищ - Полтавського, Лубенського,
Роменського,

Переяславського;

проаналізувала

особливості

формування

педагогічного персоналу й учнівського контингенту [388, с.19].
Проте варто зазначити, що у згаданих дослідженнях не здійснено
цілісного й системного аналізу підготовки вчителя у Полтавській губернії
упродовж усього періоду становлення, формування і розвитку, що припадає на
період ХІХ – початку ХХ ст., непрофесійної та професійної педагогічної освіти,
не розкрито внесок видатних освітніх діячів у її розвиток (О.Левитського,
М.Григоревського, Г.Істоміна, І.Случевського).
Історіографічний інтерес становлять й напрацювання таких сучасних
дослідників, як, насамперед, нарис «Полтавський державний педагогічний
університет: історія і сучасність» (В.Капелюшний, Б.Год, О.Єрмак, П.Киридон),
у якому репрезентовано педагогічну діяльність закладу від моменту його
створення і до 2009 р. [59].
Монографія І.Зайченка «Освіта і педагогічна думка в Україні у ХІХ – на
початку ХХ ст.» (2013), у якій розкрито історію розвитку освіти, школи та
педагогічної думки в Україні в означених хронологічних межах, вміщено багато
історичних документів і свідчень, теж становить для нас історіографічне значення
[106].
Важливим джерелом знань про досліджувану епоху і водночас предметом
історіографічного аналізу є численні статті сучасних авторів про освіту на
Полтавщині, підготовку вчителів в різних закладах освіти регіону і діяльність
різних типів навчальних закладів. Так, у статті В.Василенко висвітлено історію
розвитку освіти Кобеляччини з 1806 р. до сучасності [38]; Т. Тронько - розкрито
діяльність полтавських учителів у 60-х рр. ХІХ ст. [371]; Г. Яковенко - описано
підготовку домашніх учителів у Полтавській губернії (ХІХ – початок ХХ ст.)
[420]; В. Ревегою схарактеризовано організацію навчально-виховного процесу у
початкових народних училищах Полтавської губернії у другій половині ХІХ ст.
[302]; В.Швецем проаналізовано навчально-виховний процес у Полтавському
кадетському корпусі [410].
Статті дослідників А. Чернова [399], П.Кравченка [153], O. Єрмака [93],
Г.Білик [23] репрезентують історію заснування Полтавського учительського
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інституту. В.Ревегук розкриває питання національної освіти на Полтавщині на
початку ХХ століття [303-305]; В.Пилипенко характеризує освітню діяльність
Олександра Івановича Строніна [264]; О.Ільченко актуалізує проблему жіночої
благодійності на Полтавщині [120-130]; Л.Біла висвітлює засади організації
земської освіти на Полтавщині [22], а

Ю.Капшук – діяльність середніх

навчальних закладів Полтавського краю [137-138].
Значний внесок у вивчення проблеми шкільної і професійної мистецької
освіти на Полтавщині (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.) здійснила
Т.Благова, яка визначила основні тенденції розвитку змісту мистецьких
предметів у навчальних закладах різних типів, узагальнила позитивний досвід
організації професійної освіти мистецького спрямування [25].
Велику цінність для нашого дослідження має монографія С.Бояренцева
«Історія навчальних закладів Полтави до 1917 року» (російською мовою) (1913
р.), у якій простежено історію освіти в Російській імперії та у різнотипних
навчальних закладах Полтави: від організації першого повітового училища
(1799 р.) та Полтавської чоловічої гімназії (1808 р.) до Імператорського
Російського Музичного Товариства та музичного відділення ІРМВ в Полтаві
(1899 р.) [31]. Однак це – не наукове дослідження, а краєзнавча студія, насичена
фактажем, але без джерельних підтверджень. Водночас в особистому
спілкуванні з автором книги з’ясовано, що він тривалий час працював в
архівосховищах С.-Петербурга, де як дослідник-аматор й ентузіаст свого краю
збирав матеріали.
У праці В.Маслійчука «Полтавські невдачі. Спроби створення світського
навчального закладу в Полтаві (кін. XVIII ст. –1806 р.)» висвітлено стан освіти
на Полтавщині у вказаний час, спроби створення перших навчальних закладів –
чоловічої гімназії в Полтаві, інституту шляхетних дівчат, повітового училища
[179]. Автор розкрив проблеми, які пов’язані із заснуванням перших освітніх
інституцій в місті: небажання окремих громадських діячів фінансувати
благодійні освітні установи, брак у влади коштів та приміщень, відсутність
дієвого керівництва освітньою справою.
Отже, історіографічний огляд-аналіз засвідчує, що протягом тривалого
періоду дослідники вивчали і висвітлювали історію освіти на Полтавщині,
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однак лише фрагментарно розкривали окремі аспекти підготовки вчителів.
Тобто не існує цілісного, комплексного й системного дослідження процесу
становлення підготовки вчителів у регіональному вимірі Полтавської губернії,
не відрефлексовано й внесок педагогів та освітніх діячів, які сприяли розбудові
в ній педагогічної освіти, чим і зумовлене наше звернення до цієї теми.
Отже, джерельна база дослідження сформована з корпусу різних джерел:
-

дослідження загальних проблем розвитку народної освіти Полтавської

губернії у ХІХ – на початку ХХ ст. (документальні, наративні, інтерпретаційні);
-

дослідження, які безпосередньо стосуються історичного аспекту

проблеми підготовки вчителів народних шкіл в різних закладах Полтавської
губернії у ХІХ – на початку ХХ ст. (документальні, справочинні, наративні,
інтерпретаційні, особові);
-

роботи, які присвячені деяким історичним аспектам діяльності

вчителів та громадських діячів Полтавської губернії у галузі освіти (некрологи,
архівні матеріли, особові джерела).
Здійснений історіографічний аналіз проблеми підготовки вчителя

у

різних закладах Полтавської губернії у ХІХ – на початку ХХ ст. дає змогу
зробити такі висновки:
Джерельну базу нашого дослідження як систему писемних джерел,
утворених з опублікованих та неопублікований (рукописних) архівних джерел,
класифіковано з урахуванням проблемного, джерелознавчого, хронологічного
та територіального підходів. Це дало нам змогу проаналізувати проблему
підготовки вчителя Полтавщини в досліджуваний період з максимальною
мірою об’єктивності, що є вимогою будь-якої історичної, у тому числі й
історико-педагогічної студії.
Історіографічний аналіз наукової літератури, присвяченої висвітленню й
аналізу становлення та розвитку системи освіти Полтавської губернії у ХІХ –
на початку ХХ ст. засвідчив, що останніми роками у зв’язку зі зростанням
значення ролі вчителя в суспільстві та модернізацією підходів до концепції
його підготовки в Україні посилився інтерес до історії становлення навчальних
закладів регіону у визначених хронологічних межах.
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Аналіз сукупності вітчизняних інтерпретаційних праць, що стосувалися
освіти у Полтавській губернії, дав підстави визначити основні напрями таких
досліджень та виокремити 3 рубрики: публікації про викладачів та освітніх
діячів регіону, які зробили значний внесок у навчально-виховний процес різних
закладів краю; праці, що стосуються історичного аспекту проблеми підготовки
вчителів народних шкіл в різних закладах Полтавської губернії (ХІХ – початок
ХХ ст.); публікації, що опосередковано стосуються зазначених аспектів, але
розкривають певні загальні питання розвитку освіти у губернії у ХІХ – на
початку ХХ ст. Кожну публікацію було вивчено як «факт науки, що відтворює її
загальну або часткову картину» [74, с. 9].
Вивчення таких публікацій засвідчило фактичну відсутність цілісних і
системних історико-педагогічних досліджень проблеми підготовки вчителів у
Полтавській губернії (ХІХ – початок ХХ ст.) і водночас аргументувало
доцільність висвітлення становлення системи педагогічної освіти у краї у
визначених хронологічних межах, що є значущим для розкриття регіональної
специфіки розгортання освітніх процесів на українських землях.
1.2. Суспільно-педагогічні аспекти стану освіти і підготовки вчителів
на Полтавщині у визначених хронологічних межах дослідження
Розвиток освіти на підросійських землях України та у Полтавській
губернії зокрема упродовж ХІХ- початку ХХ ст. підпорядковувався імперській
освітній парадигмі, що визначалася тогочасними суспільно-політичними й
економічними умовами [262, с.6].
Полтавський край кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. був у цілому
аграрним, домінувало натуральне господарювання, примітивна промисловість.
Нерозвинені економічні відносини, кріпацтво гальмували його господарський
розвиток. Справу погіршували великі податки, що не давали змоги розвиватися
економіці краю. Але, незважаючи на це, у першій половині ХІХ ст. губернія вже
знаходилася в перехідному стані від відсталих форм господарювання до
капіталістичного [131, с. 25; 24, с. 44].
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За часів імператора Павла I (1796-1801 рр.) та після 3-го переділу Польщі
було скасовано 3 намісництва, що знаходилися

на території України, і

засновано одну Малоросійську губернію. Губернським містом тоді призначили
Чернігів. 27 лютого 1802 р. імператор Олександр I (1801-1825 рр.) наказав
утворити з Малоросійської губернії дві: Чернігівську та Полтавську, причому
Полтаву не лише губернською столицею, а й резиденцією генерал-губернатора
Малоросії [131, с.13].
До Полтавської губернії спочатку увійшло 10 повітів; згодом – 12, а з
1803 р. – 15 повітів: Гадяцький, Зіньківський, Золотоніський, Кобеляцький,
Костянтиноградський,

Кременчуцький,

Лохвицький,

Лубенський,

Миргородський, Переяславський, Пирятинський, Полтавський, Прилуцький,
Роменський, Хорольський [286, с. 712-713; 131, с.15]. Після скасування
кріпосного права й проведення реформ 1860-х років було введено нову
адміністративно-територіальну одиницю – волость. П'ятнадцять повітів
Полтавської губернії були розділені на 245 волостей, що проіснувало до 1917 р.
[131, с. 791].
Урочисте відкриття Полтавської губернії відбулося 9 березня 1802 р.
Першим Малоросійским генерал-губернатором був призначений дійсний
таємний радник князь Олексій Борисович Куракін (1759-1829). Саме його
стараннями Полтава стала поступово перетворюватися з маленького містечка
на справжній губернський центр [24; 131, с.29].
Необхідність розвитку освіти на території Російської імперії, до складу
якої входили землі краю, диктувалася економічними та культурними потребами
метрополії, що зумовлювало об’єктивну потребу у розвитку мережі навчальних
закладів усіх ланок освітньої системи [305, с.14]. Водночас усі навчальні заклади
на території Російської імперії мали поширювати російську культуру [24, с. 97].
Освітня політика спрямовувалася на створення якісної елітарної освіти. Основна
маса населення залишалася неписьменною. Тому з проблем просвіти точилася
боротьба між офіційною

імперською політикою і прагненнями та вимогами

ліберально налаштованої освіченої частини суспільства [106, с. 13].
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Реформи освіти, запроваджені
створення у 1802 р.

урядом Олександра I, почалися зі

Міністерства народної освіти (далі – МНО),

відповідального за освіту всіх верств населення, на нього покладалося державне
керівництво шкільною питаннями освіти. Керувати МНО призначили українця
з походження графа Петра Васильовича Завадського, тоді ж вперше було
офіційно порушено питання про підготовку педагогічних кадрів [310, с.35].
Територія Полтавської губернії входила до підпорядкованого МНО Київського
навчального округу (далі – КНО) [310, с.54].
Кожний округ очолював попечитель, а всі навчальні заклади, що діяли на
території округу, підпорядковувалися університетам [310, с.36].
Основними нормативними документами, що регламентували педагогічну
діяльність вчителів на початку XIX ст., були такі: указ «Про устрій народних
училищ», що запроваджував «Попередні правила народної освіти», а також
«Статут університетів Російської імперії» та «Статут навчальних закладів,
підвідомчих університетам», які розвивали й деталізувати основні положення
«Попередніх правил» [310, с. 66]. Ці документи визначили такі принципи
функціонування системи освіти в імперії: світськість, безкоштовність,
безстановість, а також встановили порядок і спадкоємність управління
навчальними закладами.
Запроваджувалася така система освіти:
 приходські школи (училища), які упродовж року давали дітям релігійне
виховання, навички читання, письма, лічби, відомості з книги «Коротка
настанова про сільське домоводство» (видавалася російською мовою);
 повітові школи (училища), які упродовж 2 років готували молодь до
вступу до гімназії й надавали елементарні необхідні практичні знання;
 гімназії, що призначалися для дітей дворян і чиновників та упродовж 4
років готували їх до вступу в університети;
 університети, як вищі навчальні заклади, готували до державної,
викладацької діяльності, тобто чиновників, викладачів [310, с. 65-67].
За згаданим «Статутом» (1804) створювали також станові навчальні заклади
– жіночі інститути шляхетних дівчат і чоловічі кадетські корпуси, приватні
школи-пансіони для осіб дворянського походження. Без особливих змін ця мережа
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існувала за окремими винятками упродовж XIX ст. Поряд зі світськими існували
також і духовні навчальні заклади – училища (бурси), семінарії та академії, які
готували служителів культу та вищих православних ієрархів [287, с. 634-635; 310,
с. 67]. Загалом «Статут» мав доволі прогресивну спрямованість, адже
проголошувалася безстановість освіти, спадкоємність у роботі різних типів
начальних закладів, загальнодоступність і безкоштовність навчання. Однак,
реально – царський уряд не виділяв коштів на утримання приходських училищ,
тому у сільських місцевостях шкіл було дуже мало [310, с. 65-67]. Перепонами
у здобутті освіти молоддю залишалися становість, стать, матеріальне
становище.
Згодом урядовими розпорядженнями 1813 р. і 1827 pp. дітям селян і
кріпаків офіційно заборонялося навчатися в середніх та вищих навчальних
закладах [310, с. 188]. Вихідці з народу могли навчатися у деяких типах
професійних
промислових).

училищах

(ремісничих,

технічних,

сільськогосподарських,

Проте більшість дітей не мала змоги вчитися і

населення

переважно було неписьменним [24, с. 97].
На час утворення у Полтавській губернії проживало 1 343 029 осіб, а в
1859 р. – вже 1 819 000 осіб, серед них письменними були лише 14,5 %
населення [341, с.228]. У народних училищах двох губерній – Полтавської та
Чернігівської – у 1802 р. навчалися лише 894 учні, серед них 70 дівчат. За 20
років (з 1831 по 1850 рр.) гімназійну освіту в губернії здобули лише 296 учнів
[131, с. 27].
Окремо зазначимо, що упродовж досліджуваного періоду у Полтавській
губернії розвивалася лише початкова й середня освіта, а вищіх шкіл не
території губернії до 1917 р не діяло [131].
На початку ХІХ ст. становлення системи народної освіти репрезентували
початкові школи різних відомств. У селах існували одночасно державні та
дяківські школи (за рахунок батьків.) Церковно-приходьські школи для
найбідніших верств населення нерідко були єдиними навчальними закладами з
поширення початкової або елементарної освіти [24, с. 97]. Мережу початкових
шкіл у Полтавській губернії складали: в селах – приходські (парафіяльні)
школи, в містах – народні, згодом повітові училища. Водночас у губернському
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та деяких повітових центрах існували приватні школи та пансіони. Для
дворянських дітей більш доцільним визнавалося домашнє навчання [24, с. 98].
Зауважимо, що на початок XIX ст. старі дяківські школи, що існували майже в
кожному невеликому населеному пункті, практично зникли. Запровадження у 1786 р.
церковних штатів, якими встановлювалася певна кількість учительських посад,
спричинило виведення значної кількості дяків-учителів за штат, а поширення
кріпосництва ускладнило свободу пересування дяків від школи до школи. Як
стверджують сучасні дослідники-краєзнавці [24, с. 98] заштатних дяків відправили на
військову службу, а школи змінювали «на московський лад». Поруч з ними в
колишній Гетьманщині протягом 1780–1790-х pp. почалося створення мережі
російських початкових навчальних закладів – однорічних приходських шкіл та
дворічних (малих) народних училищ [24, с. 98].
Загалом, приходські школи засновували переважно у сільській місцевості.
На середину XIX ст. на території Полтавської губернії налічувалося близько
100 таких шкіл, у них навчалося близько 5 тис. дітей. У сільських школах
навчання тривало 4–6 місяців, у міських – 1 рік [24, с. 99].
Народні училища з 2-річним терміном навчання, загальне керівництво
якими покладалося на генерал-губернаторів та губернаторів,

відкривали

переважно у містах губернії: у Кобеляках (1787), Прилуках і Полтаві (1789),
Ромнах (1799) [24, с. 99].
З початком ХІХ ст. і освітньої реформи у Полтавській губернії були відкриті
(протягом 15 років) повітові училища, які існували за рахунок держави та
місцевих коштів, в усіх повітових містах: Полтаві (1804 p.), Кременчуці й Ромнах
(1806 p.), Кобеляках (1808 p.), Прилуках (1812 p.), Хоролі, Миргороді й Лохвиці
(1813 p.), Пирятині й Лубнах (1814 p.), Гадячі й Зінькові (1815 р.),
Костянтинограді й Переяславі (1816 p.), Золотоноші (1820 p.) [24, с. 99]. У цих
закладах навчалися діти купців, ремісників, дрібних чиновників. З 1833 р. у таких
школах замість 2-річного було запроваджено трирічний курс навчання. Заклади
створювали з метою підготовки до вступу в гімназію та надання дітям різного
походження необхідних знань з урахуванням соціального стану. Наприкінці 70-х
pp. XIX ст. ці заклади були перетворені на міські училища.
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Наголосимо, що до заснування МНО у Полтавській губернії не існувало
закладів, які офіційно готували вчителів [310, с.35-40;179, с. 24-25].
Підготовка вчителів у досліджуваний час мала серйозні недоліки.
Відповідно до державної політики, служба у повітових училищах давала право
на дворянське звання, на відміну від служби у парафіяльних училищах, які до
того ж ще й погано фінансували. Це обумовило дефіцит учителів у
парафіяльних училищах і змушувало владу залучати до педагогічної діяльності
священослужителів. Важливим стимулом

вибору вчительської кар'єри для

недворянських верств населення стало запровадження вчительського звання у
«Табелі про ранги», що згодом сприяло значному розширенню вчительського
корпусу [63, с.60].
Важливою ланкою підготовки вчителів стали насамперед чоловічі
гімназії. Відповідно до Статуту 1804 р. після закінчення цих закладів
випускники отримували атестат, без якого неможливо було займатися
учительською діяльністю у повітових училищах [378, Ст. 14].
У першій пол. XIX ст. в губернському центрі відкрили перші світські
середні навчальні заклади, які готували (неофіційно) вчителів: Першу чоловічу
гімназію імператора Олександра І Благословенного (1808 p.), Полтавський
інститут шляхетних дівчат (1818 р.), Петровський Полтавський кадетський корпус
(1840 p.) [24, с. 100].
Підготовку педагогічних кадрів цього періоду здійснювали також і
духовні навчальні заклади, які могли «відряджати семінаристів для заміщення
вчительських посад повітових училищ і гімназій» [378, с. 626].
Виникнення мережі жіночих навчальних закладів в Російській імперії,
зокрема в Полтавській губернії, на початку ХІХ ст. було спричинене поступовою
зміною ролі жіноцтва у житті суспільства. Тривалий час уряд визначав метою
жіночих

навчальних

закладів,

як

писав

дослідник

жіночої

освіти

С.Рождественський (1902) – насамперед «підготовку освічених матерів,
турботливих дружин, а вже потім – учителів початкових шкіл, домашніх
учителів, гувернанток, домашніх наставниць» [310, с. 56].
Зазначимо, офіційно проголошувалося, що рівень чоловічої освіти має
бути вищим, ніж у жінок. В освіті визнавалась становість [85, с. 11]. На початку
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ХІХ ст. жіноча освіта стала предметом опіки не держави, а відомства, яке ще за
указом Павла I (1796) [278] очолила імператриця Марія Федорівна [85, с. 36].
До відомства імператриці Марії (далі – ВУІМ), заснованого на особисті гроші
царської сім'ї, на той час увійшли: освітні благодійні (сирітські) установи й
виховні будинки; заклади жіночої освіти в Росії; освіти дітей нижчих станів.
За ініціативи Марії Федорівни на території імперії почали створювати
числені нові установи, відомства, сирітські будинки. Після смерті імператриці
(1828 р.) вся мережа отримала спеціальне найменування «Установи імператриці
Марії Федорівни» [85, с. 52]. У 1854 р. це відомство офіційно було
інституалізовано як Відомство установ імператриці Марії [85, с. 37]. На 1904
р. ВУІМ включало 140 навчальних закладів, Імператорський виховний будинок,
376 дитячих притулків і ясел та інші благодійні установи [85, с. 52].
Фактично статутом 1804 р. замість головних і малих народних училищ, де
могли навчатися й дівчатка, створювали три нових типи навчальних закладів (у
порядку спадання рівня освіти, що надавалася) – гімназії, повітові й приходські
училища. Перші два типи шкіл призначалися виключно для осіб чоловічої статі
й лише до парафіяльних училищ, тобто найнижчої ланки освіти, які, на відміну
від гімназій та повітових училищ, утримувалися коштом парафіян, згідно з
п.123 «Статуту» дозволялося приймати дівчаток [275, с. 640].
У такий спосіб відбулася «законодавча заборона» навчання осіб жіночої
статі у державних середніх навчальних закладах. Жіночу освіту було
зосереджено лише у відокремлених від загальної системи освіти, дуже
нечисленних, закритих за організацією навчання, інститутах шляхетних дівчат,
а також у приватних жіночих пансіонах і школах. Поширеною була також
традиційна для того часу домашня освіта жінок [85, с. 39].
У першій чверті XIX ст. з'явилися нові, важливі тенденції в розвитку
жіночої освіти, які зберігалася упродовж 50 років. До них відносимо:
збільшення кількості й розширення географії жіночих навчальних закладів,
появу їх у провінціях, заснування громадських ініціатив з розвитку жіночої
освіти [85, с. 39]. Так у Харківському (1812 р.) й Полтавському (1818 р.) жіночих
інститутах у 1830-1840-х роках відбувалося поступове «розмивання» становості
й закритого характеру цих закладів, оскільки до них почали приймати вже не

50

лише дітей дворян, а й «напівпансіонерок» з інших станів, окрім тих, кого
утримували на державні або власні кошти [170, с. 221].
Як писала дослідниця історії жіночої освіти в Російській імперії К.
Лихачова, імператриця Марія Федорівна значною мірою сприяла тому, що
зміст освіти у жіночих навчальних закладах передбачав виконання певних
педагогічних завдань. Це стало підгрунтям

розвитку жіночої педагогічної

освіти, яку здійснювали у трьох формах: 1) у класах пепіньєрок при інститутах
шляхетних дівчат, де учениці навчалися впродовж року, після чого їх могли
призначити інститутськими класними дамами або вони йшли працювати
вчительками, гувернантками у багаті родини для домашньої освіти дітей; 2) у
спеціальних педагогічних класах наставниць при Виховних будинках, де так
само упродовж року випускниці отримували педагогічні знання та проходили
педагогічну практику, викладаючи у початкових класах або тимчасово
виконуючи обов'язки класних дам в інститутах шляхетних дівчат; 3) наданням
вихованкам інститутів шляхетних дівчат певних педагогічних знань й вмінь
безпосередньо в процесі навчання [170, с. 246].
До

найважливішими

подій і

факів, що

характеризували

ґенезу

педагогічної освіти на території Полтавської губернії у першій чверті XIX ст.,
відносимо такі:
 заснування Полтавської чоловічої гімназії (1808) та ПІШД (1818), які
були єдиними на той час світськими закладами, що займалися, хоча й не
цілеспрямовано, але підготовкою вчителів;
 створення у 1818 р. нового державного органу управління освітою –
Вченого комітету [194, Стб. 187–188], що вплинуло на усистемлення керування
й питаннями учительства;
 перегляд правил прийому до гімназій (ще в 1813 р. було роз'яснено, що
діти селян-кріпаків можуть вступати до гімназії лише з особливого дозволу
міністра освіти, а в 1820 р. – прямо проголошено «принцип станової школи»)
[63, с. 60];
 введення плати за навчання у гімназіях, повітових і приходських
училищах (1819 р.);
 введення посади «учитель» уо «Табель про ранги» [63, с. 60].
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Упродовж наступних 20 років МНО кардинальних змін в організації і
управлінні педагогічною освітою не проводило. «Статут гімназій і училищ
повітових і приходських ....» (1828 р.) [327, с. 200-250] лише уточнив
організацію педагогічної підготовки при гімназіях. Вона стала обов'язковою
умовою для зайняття посади вчителя повітового училища. А ось «Загальний
статут імператорський університетів» (1835 р.) [274, № 8337, с. 841] у VІІІ-му
розділі вніс значні зміни в організацію підготовки вчителів при педагогічних
інститутах, які відтоді стали спеціалізованими центрами з підготовки вчителів
для гімназій і повітових училищ. Навчання в інститутах проходили вже не
слухачі університету, а випускники гімназій, які вирішили присвятити себе
вчительській справі [там само].
На думку сучасного дослідника М. Гончарова, державна політика за
царювання Олександра I і Миколи I була спрямована на жорстке станове
розмежування різних видів освіти і типів навчальних закладів, обмеження
університетської автономії, збільшення підготовки педагогічних кадрів при
тотальному

контролі

вчительського

корпусу,

підпорядкування

приватних

навчальних закладів урядовому контролю [63, с.61].
У 1840-х рр. в

Полтавській губернії навчалося 7025 чол., у т. ч. в

Полтавській чоловічій гімназії 470 осіб, у кадетському корпусі – 396, інституті
шляхетних панн – 168 осіб. За урядовими даними за 1856 р., на всю губернію
було 160 шкіл усіх типів, в яких навчалося 8766 учнів, або 0,44 учня на 100 душ
населення [24, с. 100]. Хоча в 1856 р. порівняно з іншими губерніями України,
Полтавська губернія мала досить розгалужену мережу шкіл, проте їх було
недостатньо для отримання освіти населенням краю (Див. таблицю 1. Додаток
А).
Як свідчать дані Центрального державного історичного архіву м. Києва, у
1859 р. в губернії налічувалося 525 народних училищ, серед них вже були
земські, яких нараховувалося 202. Вакантними у цих закладах залишалося 36
місць учителів, а 94 педагогічні працівники працювали на посаді вчителя без
належної підготовки [502, арк.5].
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Незважаючи на консервативність реформ освітньої системи 20-50-х рр. XIX
століття, в сфері педагогічної освіти на території краю відбуваються такі позитивні
зміни:
 у зв'язку з розширенням мережі навчальних закладів усіх рівнів
підпорядкування (початкові школи, чоловічі гімназії, ПІШД, ПДС, духовні
училища, жіночі приватні пансіони) виникла гостра нестача педагогічних
кадрів. МНО пропонувало духовно-навчальним закладам Священого Синоду
посилити підготовку вчителів Закону Божого, латинської і грецької мов [63,
с.61].
 прийняття й уніфікація нормативно-правових документів на території імперії
(«Статут гімназій і училищ, підвідомчих університетам» (1828 р.), «Положення про
домашніх наставників і вчителів» (1831 р.) [314], «Положення про навчальні округи»
(1835 р.) [339], «Статут імператорських російських університетів» (1835 р.),
«Положення про випробування кандидатів на вчительські місця» (1846 р.), що сприяло
розвитку педагогічної освіти, створенню й діяльності закладів, які готували вчителів
у губернії.
У період суспільного підйому 1850-х - на початку 60-х рр. на території
Російської імперії, до складу якої входили українські землі, зріс вплив таких
чинників розвитку освіти, як громадська думка, суспільна і приватна ініціатива.
Саме з цього часу у системі освіти імперії почали розвиватися два протидіючі
процеси. З одного боку, держава прагнула посилити вплив на школу, а з іншого –
школа та освіта набувала суспільної ваги, зростало їх значення у суспільнокультурному розвитку населення. Проблеми освіти порушували небайдужі до
долі держави представники громадськості, а державний контроль протидіяв
суспільним ініціативам [85, с. 242].
Реформи 1860-х років в Російській імперії, попри свою обмеженість,
непослідовність та половинчастість, стали ключовим моментом на шляху
перетворення імперії з феодально-кріпосницької країни на державу з
ринковими відносинами. Розвиток капіталістичних відносин об’єктивно
потребував грамотних, кваліфікованих кадрів для різних галузей виробництва.
Скасування кріпосного права вимагало створення школи для всіх верств
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населення, і насамперед для селян, які складали переважну більшість населення
Російської імперії [56].
Дослідники зауважують [79; 85; 50; 336], що уряд усвідомлював
практичне значення педагогіки, як фахових знань, у змісті професійної
підготовки вчителя. Саме тому у цей період в окремих навчальних закладах
губернії

(ПІШД, жіночі

гімназії, ПДС, жіночі

парафіяльні

училища)

запроваджувалося викладання педагогіки як науки. Уповільнений розвиток
педагогічної науки багато в чому пояснювався існуючою на той час точкою
зору на вчительську професію як на мистецтво, яке залежить від природжених
навичок і здібностей, і яким можна оволодіти у процесі безпосередньої
професійної діяльності або у результаті засвоєння окремих педагогічних норм і
правил [63, с.61].
Як зауважує М. Гончаров, недостатність спеціальних систематизованих
педагогічних знань, яку відчували вчителі у 2-ій третині XIX ст., зменшувалася
завдяки самоосвіті – читання книг, журналів та інших періодичних видань, які
містили необхідну й корисну для викладачів і вчителів фахову інформацію [63, с.
61]. Основу професійної самопідготовки вчителів становили нормативно-правові
документи, що мали виражений інструктивно-методичний характер, а також
педагогічні твори вітчизняних і зарубіжних педагогів, матеріали педагогічної преси.
Отже, з середини XIX ст. в Російській імперії проблеми освіти вже
розглядалися з точки зору їхньої значущості для соціально-економічного
розвитку держави і правового громадянського суспільства країни.
Основним напрямом реформування системи освіти після 1860-х рр. у
Полтавській губернії стала організація розгалуженої мережі початкових
освітніх закладів як засобу подолання

неписьменності населення. У

реформуванні системи педагогічної освіти в губернії у другій половині ХІХ ст.
виділяємо такі періоди: 1) 60–70-ті рр. ХІХ ст. – залучення громадськості та
приватної ініціативи, земств до освітньої справи, виникнення жіночих гімназій
ВУІМ

та

МНО,

жіночих

парафіяльних

училищ,

короткотермінових

педагогічних курсів; 2) 70-ті – кінець 90-х рр. ХІХ ст. – розвиток мережі
церковнопарафіяльних шкіл та виникнення у зв'язку з цим ЦУШ та церковних
двокласних чоловічих та жіночої учительської школи; 3) початок ХХ ст. –
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завершення формування мережі педагогічної освіти в губернії: виникнення
приватних

жіночих

та

чоловічих

гімназій,

учительських

семінарій,

учительського інституту, 2-річних педагогічних курсів.
У 60–70-ті роки ХІХ ст. відбувалися процеси організації й управління
початковими народними школами. Для освітньої системи цього періоду
характерними

стали: багатотиповість навчальних закладів, підпорядкування

освіти одразу кільком відомствам, поява елементів демократизації в управлінні
школами на основі прийняття «Положення про початкові народні училища» (1864
р.) [328, с.1342-1350] і (1874 р.) [282], а також «Правила про церковнопарафіяльні
школи» (1884 р.) [295, с. 73-75].
«Положення про початкові народні училища» встановлювало

три типи

народних шкіл: церковно-приходські, міністерські та сільські, які існували за
рахунок громадських коштів (до цієї категорії відносились також земські школи)
та підпорядковувалися МНО. Згідно з цим документом до нижчої ланки освіти
були віднесені приходські та початкові училища відомства МНО, початкові
училища різних найменувань інших відомств, усі недільні школи [310, с. 450-452].
Поряд з початковими навчальними закладами за «Положенням» 1864 р. у
селах продовжували існувати школи грамоти, що відіграли значну роль у
поширенні письменності серед селян. Як вказує С.Федоренко, утворення
церковно-приходських шкіл упродовж пореформеного періоду відзначалося
коливанням: спочатку (кінець 1860-х рр.) відбулося стрімке зростання кількості
їх, а з 1870-х рр. і аж до 1884 р. – зменшення, потім у 1884-1905 рр. нове
зростання кількості церковних шкіл, після 1905 р. – знову спад [388, с. 16].
Започаткування шкіл грамоти у віддалених куточках полтавських повітів дало
змогу навчатися багатьом дітям [388, с. 16].
Унаслідок розвитку капіталістичних відносин у Полтавській губернії
поступово зростала мережа та кількість навчальних закладів. Якщо в 1861 р. у
губернії діяло 661 початкове училище з 14 617 учнями, то у 1898 р. їх стало
вже 918, серед них 374 були ЦПШ та 544 школи грамоти [237, с. 235-272, с.
253]. За Всеросійським переписом 1898 р. у губернії нараховувалось 2460199
жителів, серед них 381627 осіб становили діти шкільного віку, а володіли
грамотою всього 16,7% осіб [237, с. 235-272, с. 253].
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Як свідчать статистичні дані, на 1905 р. ситуація значно покращилась:
серед міського населення губернії грамотних жителів було 39,8 %, а серед
сільського – лише 14,4 % [94, с. 45]. (див. Додаток А1, А2, Б). У 1913 р., за
архівними даними, у Полтавській губернії налічувалося уже 1700 початкових
шкіл МНО, в яких навчалося 138835 учнів [503, арк. 119 – 120].
Освітні реформи 60-х рр. ХІХ ст. підняли питання про необхідність
підготовки фахово освічених

учителів. Так, у 1875 р. А.Добротворський,

директор народних училищ губернії, при перевірці Пирятинського повітового
училища вказував у листі до попечителя КНО про недостатню матеріальну базу
закладу, де бракувало навчальної літератури для проведення занять, вакантними
залишалися посади вчителів російської мови, історії, географії та малювання
[503, арк. 119 –120].
Земські школи, які з'явилися завдяки приватній і суспільній ініціативі у
1860-ті роки, стали найпоширенішим типом початкової школи на території
краю. Однак селянських дітей навчали особи, які часто не мали ніякого
відношення до педагогічної діяльності і володіли лише елементарними
загальними знаннями [63, с.62]. Тому земські органи місцевого самоврядування
з моменту свого запровадження стали приділяти велику увагу підготовці
вчителів для початкової школи. Оскільки траплялися випадки закриття шкіл
через відсутність вчителів, то земства приймали рішення про підготовку
вчителів для сільських початкових шкіл у повітових училищах. У 1870-і рр. на
території імперії з'явилися пересувні земські школи: кращі вчителі виїжджали в
повіти, де не було шкіл, і протягом чотирьох тижнів навчали дітей. У результаті
протягом наступних двадцяти років земство контролювало організацію
підготовки вчителів в губернії [63, с. 62].
Саме для поліпшення ситуації з підготовки вчителів у 1870 р. земство
порушує питання про розширення мережі вчительських курсів у повітових
містах Полтавської губернії [649, арк. 155].
За даними дослідників, у 60–70-х рр. ХІХ ст. зусиллями земств
Полтавської губернії було відкрито 48 навчальних закладів [141, с. 46].
У ЦДІАК зберігся проект Полтавської земської учительської школи від
1870 р., з якого встановлено, що 9 листопада Полтавські земські збори
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затвердили проект учительської школи, де зазначалося: «До особливостей
навчальних програм земської школи народних учителів потрібно віднести той
факт, що в курс початкового навчання шкіл не включено викладання лінійного
креслення, ознайомлення з яким істотно необхідне народним учителям» [490,
арк.5]. Згідно з § 9 проекту керівництво школою пропонували доручити
директору, який буде обиратися земською управою, одночасно викладатиме
педагогіку перші 2 роки та здійснюватиме керівництво початковим училищем
(школою – прим. І.Д.), яке прикріплене до закладу з метою організації
педагогічної практики майбутніх учителів. У закладі планували 3-річне
навчання, навчальний процес мали забезпечувати директор, 3 вчителі та
законовчитель. До вчительської школи прийматися б усі бажаючі особи, які
досягли 16-річного віку. Зміст освіти у школі становили такі предмети: закон
Божий, географія, арифметика, російську мова і словесність, російська історія,
геометрія, природознавство, креслення, педагогіка. Раду школи складали б:
директор, член земської управи, учитель початкового прикріпленого училища та
всі вчителі [490, арк. 7 –10].
Хоча ідею створення Полтавської земської учительської школи не
вдалося реалізувати через брак коштів, проте вважаємо її важливим кроком у
становленні педагогічної освіти в краї, у розвитку освітніх суспільних ініціатив.
Варто зазначити, що у 1880 р. на території губернії вже діяло 111 земських
початкових шкіл [653, арк. 263]. Земство виділяло значні кошти на заклади
освіти губернії: наприклад, у 1895 р. від земств надійшло 232 791 руб. на
утримання 650 земських училищ [237, с. 253]. У 1897 р. за кошторисом
Полтавського губернського земства на народну освіту було призначено 147 138
руб. (порівняно з 5471 руб. у 1867 р.), зокрема на утримання Дегтярівського
училища виділили 20 тис. руб., Лубенської школи і художньо-промислової імені
М.Гоголя в Миргороді – 10 тис. руб., школи садівництва – 8368 р., на утримання
школи при виправному притулку – 2 тис. руб., Лубенської гімназії – 8550 руб.,
Прилуцької – 5 тис. руб., реальних училищ: Полтавського –

8740 руб.,

Роменського і Кременчуцького по 5 тис. руб. [237, с. 253 –260]. У 1912 р. земства
краю виділили на початкову освіту в губернії 80% від загальної кількості
асигнувань на освіту [94, с. 45].
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Статутом університетів у другій половині ХІХ ст. дозволялося надавати
звання домашнього наставника чи наставниці лише особам, які закінчили
університет. Звання домашнього вчителя / вчительки надавали після складання
спеціального іспиту в університеті, ліцеї чи гімназії. Кандидати мали довести,
що «мають не лише загальні, необхідні для початкової освіти, а й ґрунтовні
знання з тих предметів, які вони прагнуть викладати» [327, с. 785–790].
Як узагальнюють сучасні дослідники Е.Днєпров [85], Н.Дем'яненко[79],
упродовж досліджуваного періоду підготовка вчительських кадрів для народних
шкіл залишалась однією з головних проблем функціонування системи освіти у
Російській імперії. Педагогічна діяльність жінок у другій половині XIX ст. вже
не обмежувалася службою лише домашніми вчительками, як це було в першій
половині XIX ст. Жінок почали залучати до педагогічної роботи у народних
школах. Вчительок для початкової школи почали готувати не лише інститути
шляхетних дівчат, а й жіночі гімназії, парафіяльні жіночі училища, вчительські
семінарії, церковно-вчительські та другокласні вчительські школи, курси та ін.
[310, с. 566 –575].
Розширення мережі жіночих закладів з підготовки вчителів, організація
нових закладів стало нагальною потребою й у Полтавській губернії. На той час
така підготовка регламентувалася низкою нормативних актів: «Наказ Ради
навчальних закладів про заснування Маріїнських жіночих училищ» (1858 р.),
«Положення про жіночі училища Міністерства народної освіти» (1858 р.) [310,
с. 372], Проект «Положення про жіночі училища Міністерства народної освіти»
(1860 р.) [310, с. 458], «Положення про жіночі гімназії і прогімназії народної
освіти» (1870 р.) [310, с. 515 –518].
Голова Вченого комітету МНО, видатний вітчизняний педагог А.Воронов,
автор законодавчих документів про міністерську жіночу школу [52], наголошував на
необхідності зрівняти у правах випускниць міністерських жіночих училищ з
вихованками ВУІМ на отримання свідоцтв, що давали звання домашніх наставниць і
домашніх вчительок. Цю ідею

було втілено

під час підготовки ним проекту

«Положення про жіночі гімназії та прогімназії Міністерства народної освіти» 1865 р.
[85, с. 173].
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«Положення про жіночі гімназії та прогімназії» (1870), що регламентувало
створення спеціального восьмого педагогічного класу у жіночих гімназіях для
«приготування бажаючих до посади наставниць і вчительок» [282, с. 896], стало
першим офіційним дозволом на участь жінок у вчителюванні у середніх жіночих
навчальних закладах, що створювало для випускниць жіночих гімназій і
прогімназій доволі широкі можливості участі у різноманітній

педагогічній

діяльності [85, с. 196].
Як зауважує Е.Днєпров, у другій половині ХІХ ст. у розвитку жіночої
освіти в

імперії було реалізовано ідею К.Ушинського про провідну роль

громадських сил у розвитку освіти [85, с. 211]. Жіноча школа, на відміну від
чоловічої, розбудовувалася переважно зусиллями громадськості й на кошти
приватних осіб, що давало змогу

їй бути більш вільною від державних

інституцій, і забезпечило їй, порівняно з чоловічої освітою, значно швидше
зростання [85, с. 211].
На думку українських науковців, постійна зміна напрямів освітньої
політики щодо просвіти населення була характерною рисою розвитку
педагогічної освіти у Російській імперії протягом усього її існування:
ліберальні реформи, породжені суспільно-педагогічними ініціативами 60-х рр.
XIX століття, поступалися місцем урядовим реформам 1870-1890-х рр.; підйом
демократичного руху наприкінці XIX - початку XX ст. спонукав уряд перейти
до

«охоронно-просвітницьких»

заходів,

боротьби

з

ліберальністю,

вільнодумством, а тому – й з народним просвітництвом [63, с.66].
У 1874 р. було видано «Положення про педагогічні класи» [309, с. 104],
яке започаткувало створення додаткових педагогічних класів в Інституті
шляхетних дівчат та жіночих гімназіях різних відомств з метою підготовки
випускниць до вчителювання у

для народних початкових шкіл, перших

чотирьох класів гімназій, а також для роботи домашніми учителями,
вихователями та наставниками домашніх наставниць і учительок (парафіяльні
жіночі училища) [309, с. 105-106]. «Положення» містило навчальний план із
переліком агальноосвітніх та спеціальних предметів, видів практичної
підготовки, зокрема, 3 години рекомендувалося відводити на

педагогічну

підготовку. Однак, методи теоретичної та практичної підготовки мали
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обмежений характер: із загальноосвітніх предметів це були методичні вказівки
щодо програмового матеріалу початкової школи, зі спеціальних – підготовка
учня для вступу до чоловічих гімназій [309, с. 105-106].
Випускницям 8-х педагогічних класів при жіночих гімназіях видавали
атестат за умови, якщо їхній річний і екзаменаційний середній бал був
задовільним. Отримання свідоцтва про успішне завершення 4-х початкових
класів (з 1904 р. – 3-х класів) жіночої гімназії давало право ученицям одержати
звання вчительки початкових класів гімназії й вчительки початкових народних
училищ за умови відпрацювання не менше півроку на посаді помічниці
учительки початкового училища або церковнопарафіяльної школи, а також за
умови досягнення 16-річного віку [321, с. 48]. Так, наприклад, при Лубенській
жіночій

Олександрівській

гімназії в 1880 р. створили педагогічний клас,

випускниці якого отримували атестат на звання вчительки початкової школи та
молодших класів жіночих гімназій, звання домашньої вчительки, а золоті
медалістки – домашньої наставниці [727, арк.25 зв.].
Незважаючи на те, що кількість учениць педагогічних класів була різною
протягом існування 8-х класів гімназій, для жіночих гімназій було характерним
зростання загальної кількості таких учениць, бо «при сформованому
переконанні про те, що заняття у педагогічному класі дуже легкі, до нього
приходили всі учениці, які закінчили 7-й клас, тому у 8-му класі часом вчилися
ті, які не любили ні дітей, ні педагогічних занять і лише суто формально
виконували свої обов'язки» [63, с. 74]. З урахуванням цього, в травні 1901 р.
прийняли рішення – до 8-го педагогічного класу приймати не більше 40
учениць, керуючись такими

критеріями: навчальні успіхи, старанність і

поведінка, стан здоров'ям, наявність бажанням займатися педагогічною
діяльністю. Статистика свідчить, що із тих, хто закінчив жіночі гімназії, тільки
25% йшли працювати вчителями і лише з причини матеріального характеру, не
відчуваючи

ніякого

покликання

до

педагогічної

праці.

Як

правило,

випускницям гімназій був закритий доступ до навчання у вищих навчальних
закладах і, отже, до оволодіння іншими професіями [там само].
На думку сучасного науковця І.Петренко, одним із найбільших досягнень
у підготовці нового покоління вчительських кадрів стало розширення допуску
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жінок

до

педагогічної роботи. У 70-ті роки ХІХ ст. з дозволу уряду у

початкових школах вперше з’явилися вчительки. Жінок залучали до справи
освіти дуже молодими і зазвичай вони залишалися у школах до заміжжя. Через
низьку заробітну платню у церковнопарафіяльних школах дівчата надавали
перевагу роботі у

земських школах [262, с. 116]. Наприклад, у 1888 р.

випускниць Полтавського єпархіального жіночого училища у земських школах
працювало 158, у 1889 р. –158, 1890 р. – 190, 1891 р. – 204, 1892 р. – 244 [76, с.
216].
У 1870 р. було видано «Положення про вчительські семінарії», відповідно до
якого заклади для підготовки вчителів не лише чоловічої, а й жіночої статі почали
засновувати держава і земства. Діяльність педагогів регламентувалась інструкцією
для вчительських семінарій МНО, яка діяла з 1875 р. [325, с. 411]. «Положення…»
визначало завдання діяльності та статус цих начальних закладів: «…вчительські
семінарії створюються з метою надавати педагогічну освіту молодим особам усіх
станів, православного віросповідання, які бажають присвятити себе вчительській
діяльності в початкових училищах». Проте, таких жіночих закладів на території
Полтавщини не було, а чоловічі почали створювати лише на початку ХХ ст. [325, с.
411].
Присвоєння учительського звання за результатами спеціального іспиту
запровадили ще 1868 р. як тимчасовий захід для швидкого наповнення
вчительськими кадрами мережі початкових шкіл без особливих зусиль та
витрат з боку держави. У 1868 р. затвердили й положення про спеціальні іспити
по відомству МНО на звання початкового вчителя або вчительки [310, с.561].
Випробування на зазначені звання у містах, де перебував попечитель
навчального округу, проводив спеціальний екзаменаційний комітет, який
складався з учителів гімназій за головування окружного інспектора або
професора університету. В інших містах, де були гімназії, цим опікувалися
збори педагогічної ради. У повітових містах, де були

відсутні гімназії та

прогімназії, питання вирішували педагогічні ради повітових училищ, але тільки
на звання вчителів початкових училищ [333].
26 листопада 1888 р. Священий Синод затвердив свої правила «Про
іспити та свідоцтва на звання вчителів та вчительок церковнопарафіяльних
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шкіл» [331, с. 205–206]. У них наголошувалося, що особи, які отримували таке
звання, мали ті самі права й переваги, що й учителі шкіл МНО. До програми
іспиту на звання вчителя однокласної церковнопарафіяльної школи входили:
Закон Божий, церковнослов’янська і російська мови, каліграфія, арифметика,
історія, географія, церковні співи [263, с. 111].З 1895 р. почали проводити іспити
на здобуття звання учителя повітових училищ [333, с. 28].
Здобути педагогічну освіту можна було також й екстерном, склавши
спеціальний іспит при університеті чи іншому визначеному «Правилами і
програмами спеціальних випробувань на звання вчителя початкового училища»,
затвердженими MHO 20 березня 1896 р. навчальному закладі [293, с. 548].
На іспити при університетах для здобуття звання вчительки гімназії
допускали також жінок, які прослухали навчальний курс обраного факультету
як сторонні слухачки упродовж 4-5 років. Вони складали іспити з російської
мови, математики, фізики, латинської мови та однієї з нових мов у обсязі курсу
чоловічих гімназій [497, арк. 57]. Вчителями початкових шкіл та домашніми
вчителями могли стати освічені люди, які витримували при багатокласних
училищах іспити з закону Божого, російської мови, арифметики, історії,
географії, чистописання [497, арк.54].
Значну кількість вчителів давали короткострокові педагогічні курси, які
організовували земства всіх губерній імперії. У 1875 р. прийняли «Правила про
короткострокові педагогічні курси для вчителів і вчительок початкових класів
народних училищ», за якими

основною

формою підготовки вчителів

початкового навчання визнавалися літні курси, котрі організовувалися за
заздалегідь розробленою і затвердженою програмою [322, с. 112].
У 1870 р. за ініціативи земств Полтавської губернії, як правило, у
канікулярний період, почали проводити короткострокові курси, що мали на
меті підготовку вчителів, підвищення їхнього освітнього рівня та методичної
кваліфікації, вивчення та поширення кращого педагогічного досвіду [218, с.
96]. Водночас відкривали педагогічні курси і при середніх навчальних закладах,
які створювали для підготовки вчителів початкових класів. Так, з листування
директора Олександрівського Полтавського реального училища з попечителем
КНО установлено, що такі курси відкрили у 1880 р. [544, арк. 8-11]. На
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території Полтавської губернії земства відкривали педагогічні курси в
основному при повітових училищах. Так, установлено, що такі курси існували з
кінця ХІХ – на початку ХХ ст. при

Полтавському, Лубенському,

Хорольському, Кременчуцькому, Кобеляцькому, Гадяцькому, Золотоніському
повітових училищах [204, с.1449-1453; 217, с. 13-14; 338, с. 278-296; 339, с.400408; 600, арк. 21-26].
У 1900 р. MHO видало «Правила про однорічні курси для підготовки
вчителів і вчительок початкових училищ», у 1907 р., у зв'язку із обговоренням
питання про введення загальної початкової освіти, – «Правила про дворічні та
трирічні педагогічні курси» [294]. Це зумовило організацію 2-річних
педагогічних курсів у Полтаві (1910 р.), Прилуках, Хоролі, Кременчуці, Гадячі,
(1911 р.), у Лубнах (1912 р.) [623, арк.2; 703, арк.3]. Педагогічні курси були
важливим засобом спілкування вчителів, поширення педагогічних знань і
педагогічного досвіду.
8 квітня 1899 р. Священий Синод затвердив «Правила для складання
іспитів по духовному відомству на звання вчителя або вчительки

церковно-

приходські школи» [331, с. 169]. Згідно з цим документом, на посади вчителів
допускали осіб православного віросповідання – чоловіків не молодше їх за 17
років і жінок не молодших за 16 років. Доречно зауважити, що рішення про
складання іспиту на звання вчителя церковно-приходські школи приймалося
зборами духовних семінарій або духовних училищ, а на звання вчительки –
радами парафіяльних жіночих училищ або правліннями жіночих училищ
духовного відомства [262, с. 112].
Уведення «Правил про церковно-приходські школи» у 1884 р. та у 1891 р.
зумовило піднесення рівня початкової освіти у церковних школах імперії. У цей
період головну увагу царський уряд приділяв приходських школам, переклавши
основні витрати на їх утримання на місцеві органи влади і на самих селян [63, с.62].
Приміром, у 1898 р. на території губернії діяло 374 ЦПШ та 544 школи грамоти. За
рік кількість ЦПШ збільшилась на 38 , а шкіл грамоти – на 40 [237, с. 235-272, с.
253].
Отже, можна стверджувати, що у другій половині XIX ст. – на початку
ХХ ст. на території краю була створена багатоступенева мережа з підготовки
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педагогічних кадрів переважно для початкових шкіл: ПІШД, ПДС, духовні
училища, жіночі гімназії ВУІМ, МНО, чоловічі гімназії, жіночі парафіяльні
училища, ЦУШ, двокласні чоловічі та жіночі ЦУШ, педагогічні курси різних
типів. Однак, розвиток ланок цієї мережі був нерівномірним. Основну
проблему становила нестача кандидатів на посади вчителів, що було
спричинене низьким соціальним статусом вчителя у суспільствіі малою
заробітною платою.
Оцінюючи соціально-економічні реформи середини XIX ст., слід
виділити слабкі сторони у сформованій ієрархічній мережі освіти: надмірна
розгалуженість, строкатість, відсутність взаємозв'язку між ланками, що не
могло не відбитися на якості педагогічної роботи вчителів того часу.
Як стверджує сучасний дослідник В. Ревегук, на початку ХХ ст.
колонізаторська політика російського самодержавства у сфері народної освіти
продовжувала тримати український народ у темряві неуцтва. За його даними,
на початку ХХ ст. на території українських земель освічених людей у містах
було лише 39, 8 %, а в селах – 14,4 % [305, с. 17].
Водночас кінець ХІХ - початок ХХ ст. відзначився на Полтавщині й
окремими позитивними змінами в організації підготовки вчителя. Так, якщо у 1897
р. у всіх ЦПШ губернії працювало 944 вчителі, серед них 16 осіб закінчило
духовні семінарії, 99 – жіночі парафіяльні училища, 1 – учительську семінарію, 11
–

жіночі гімназії, 9 – жіночі прогімназії, 3 – приватні пансіони, 5 – духовні

училища, 14 церковні школи, 5 –

Лубенську учительську школу, 11 отримали

домашню освіту, 3 – монастирську школу, 51 особа не мала свідоцтва на звання
вчителя; 8 % вчителів не мали права викладати [237, с. 235 –272, с. 253 –260], то у
1910 р. на території губернії уже нараховувалося 1265 народних училищ, де
працювало 3746 вчителів. Спеціальну підготовку мало 263 вчителі та 45 вчительок,
середню та початкову освіту – 551 вчитель та 1596 вчительок, без спеціальної
освіти було 69 учителів співів та 146 вчителів гімнастики [664, арк.16]. Отже, 57 %
вчителів мали початкову освіту; 5 % вчителів не мали ніякої

освіти,

62 %

педагогічних працівників не мали спеціальної підготовки. А в 1911 р. у початкових
школах різних типів губернії працювало 3707 учителів, з них середню освіту мали
16 %, закінчили духовні заклади – 30 %, нижчу чи домашню – 48 %, і лише 4 %

64

отримали спеціальну педагогічну освіту. Учителів з нижчою освітою у світських
закладах налічувалось 42%, а в церковних - 62 % [94, с. 47]. (Див. Додаток А2, Б).
У перші десятиліття XX ст. у краї продовжувалося розширення мережі
початкових шкіл, ЦПШ, парафіяльних училищ, де могли навчатися діти
робітників, селян, міщан, представників інших станів. Організовували також
недільні школи та курси, де могли навчати грамоти й дорослих. Так, станом на 1
січня 1910 р. за архівними даними у Полтавській губернії існувало 22 міських 4–
класних училища (за положенням 31.05.1872 р.): Полтавське імені Гоголя,
Полтавське імені Товариства взаємного кредиту, Решетилівське, Роменське,
Глинське,

Гадяцьке,

Константиноградське,

Переяславське,
Золотоноське,

Бориспільське,
два

два

Прилуцьких,

Кременчуцьких,

Хорольське,

Лохвицьке, Лубенське, Пирятинське, Зеньківське, Миргородське, Комишанське,
Кобеляцьке [665, арк.2]. У цьому ж році було відкрито ще 3 4-класних училища.
У архівній доповідній записці зазначено такі відомості

про стан училищ:

«Існуючі міські училища були переповнені учнями та зовсім не задовольняли
потреби в закінченій нижчій освіті. Особлива потреба існувала в училищах в м.
Рашівці, Лютеньці Гадяцького повіту, Великі Кобеляки, Уствиця Миргороського
повіту, Орлиця Лубенського повіту, Білоцерківка Хорольського повіту, с.
Диканька Полтавського та м. Гельмязов Золотоноського повіту» [665, арк. 2].
Причому вказано, що лише у Золотонозькому училищі застосовували класну
систему навчання, у решті закладів такого типу була предметна система [665,
арк.2].
Ремісничі класи існували лише при Кобеляцькому міському училищі для
навчання столярній та токарній справі. Ремесла тут навчали 43 хлопчиків. Архівні
матеріали свідчать: «Неуспішність навчання тут пояснюється головним чином тим,
що учитель-майстер, не маючи спеціальної підготовки, не вміє зацікавити своїх
учнів. А кращого майстра училище не може запросити за відсутністю необхідних
коштів» [665, арк.3].
Земська

громадськість

Полтавської

губернії

ініціювала

створення

учительських семінарій, що відрізнялися загальнодоступністю і безстановістю. За
організаційну основу був узятий проект К. Ушинського «Про вчительські
семінарії» (1871 р.) [201, Стб. 812]. На території губернії такі заклади, на відміну
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від інших губерній імперії, з'явилися лише на початку XX ст.: Великосорочинська
(1904 р.), Лубенська (1911 р.), Прилуцька (1915 р.), Полтавська (1916 р.) [400, с.
248].
На початку ХХ ст. на Полтавщині склалася різнорівнева система
підготовки вчителів. До вчительської професії готували навчальні заклади, які
займалися підготовкою вчителів для початкової школи, в тому числі 4
учительських семінарій, одна ЦУШ, 4 двокласні чоловічі учительські школи, 1
жіноча двокласна ЦУШ, 7 2-річних педагогічних вчительських курсів
(Зеньківські

(1906

р.),

Полтавські

(1910

р.),

Прилуцькі,

Хорольські,

Кременчуцькі, Гадяцькі, Лубенські (1912 р.)) [684, арк.2; 764, арк.3], один
учительський інститут у Полтаві [748, арк.3-12], ПДС, 4 духовні училища,
ПІШД,

1 парафіяльне та 1 єпархіальне повні жіночі училища,

4 неповні

парафіяльні жіночі училища, 27 жіночих та 18 чоловічих гімназій різних
відомств. (Див. Рис. 1. Додатку Щ).
Крім учительських семінарій і шкіл, наданням педагогічної освіти були
покликані займатися й учительські інститути з трирічним терміном навчання, які
створювали з метою підготовки вчителів для міських і повітових училищ [63,
с.74].
Щоб вступити до учительського інституту і здобути звання вчителя міського
училища, бажаючі мали закінчити початкову школу (6 років) і семінарію (3 роки).
Причому 3-річне навчання в учительському інституті не давало права продовжити
освіту у вищому закладі освіти (університеті). Лише в лютому 1917 р. випускникам
учительських інститутів дозволили вступати до університетів [63, с.75].
У Полтаві вчительський інститут відкрили 1 липня 1914 р., до нього
вступило 26 осіб, а претендентів на навчання у закладі загалом було 122 [748,
арк.3-12].
Педагогічні класи діяли і у вищих чоловічих початкових училищах. До
них приймали молодь віком від 16 років, яка закінчила міське або повітове
училище. Процес навчання тривав рік, після закінчення випускники складали
іспит і отримували свідоцтво на звання вчителя початкового училища. Ці
навчальні заклади

призначалися в основному для міського населення, їх

випускники не мали права вступати до університетів [63, с.75].
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Крім МНО та ВУІМ організацією педагогічної підготовки займався й
Священий Синод. У його підпорядкуванні знаходилися церковно-учительські
школи, двокласні чоловічі та жіночі вчительські школи й парафіяльні училища,
педагогічні курси, які здійснювали підготовку вчителів для церковнопарафіяльних училищ та інших початкових і середніх світських освітніх
установ [397, с. 191–192].
Духовне відомство в особі Священого Синоду поряд з церковноучительським школами організувало двокласні чоловічі та жіночі вчительські
школи (1895 р.). Відкривали їх переважно на околицях Російської імперії. Мета
цих шкіл полягала в підготовці вчителів, які працюватимуть в ЦПШ. До
початку XX століття на території Російської імперії існувало 426 двокласних
учительських шкіл [63, с.74], серед них на території губернії містилося лише
одна ЦУШ в Полтаві та 4 двокласні чоловічі та одна жіночі церковні
учительські школи.
У кінці XIX ст. на базі парафіяльних училищ у вигляді експерименту
були створені педагогічні класи. Однак ні законодавчо, ні фінансово ця форма
педагогічної підготовки підтверджена була. У 1907 р. було введено
«Положення про додатковий педагогічний клас при парафіяльних училищах»,
згідно з яким з педагогічних класів передбачалося випускати вчительок для
молодших класів парафіяльних жіночих училищ і церковно-вчительських шкіл,
а також училищних виховательок. Навчальний курс додаткового класу тривав
один рік, чи два, залежно від наявних можливостей закладу. Однорічний курс
призначався для підготовки вчительок в народних школах; курс другого року –
вчительок для молодших класів парафіяльних жіночих училищ і церковноучительських шкіл. Зарахування до 7 класу здійснювалося за такими
правилами: без екзаменів приймали випускниць парафіяльних училищ, а також
жіночих училищ духовного відомства, що успішно пройшли загальний
училищний курс і зразу подали заяви на навчання. Вихованок попередніх
випусків, якщо з моменту закінчення ними училища пройшло менше ніж два
роки, за наданням схвальних характеристик про свою поведінку за цей час,
також приймали без випробувань. Осіб, які закінчили навчання більше ніж два
роки, зараховували тільки після складання ними екзаменів з усіх предметів, що
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вивчали в училищі [63, с.76]. У 1916 р. на території регіону було 6 таких
училищ, 4 з яких мали неповний курс навчання.
Духовне відомство, як і земство Полтавщини, з метою покращення підготовки
вчителів почало організовувати педагогічні курси. Так на таких педагогічних курсах
в Переяславі в 1899 р. були 49 вчителів та 2 вчительки, 42 з них – випускники
духовних училищ, не завершили курс духовних семінарій – 6 осіб, 6 – випускники
сільських однокласних шкіл, 2 – вихованки жіночого монастирського училища [369,
с. 2282]. У 1899 р. Священий Синод виділив кошти в сумі 1200 руб. на утримання
педагогічних курсів при щойно відкритій церковній двокласній Градижській
учительській школі для оплати праці викладачів, керівника курсів, на бібліотеку,
канцелярські витрати [368, с. 2198].
На початку ХХ ст. Священим Синодом також були організовані дворічні
вчительські курси, на які зараховували випускників двокласних шкіл. Курси були
трьох видів: окружні, парафіяльні, місцеві. Наприклад, установлено, що 1 вересня
1912 р. при Лубенській церковній двокласній ЦУШ було відкрито такі 2-річні курси
з метою підготовки дяків, псаломщиків та учителів Закону Божого початкової школи
[224, с.1170].
Різноманітність приватних і громадських ініціатив, розгорнутих працівниками
прогресивних педагогічних закладів Полтавської губернії на початку XX ст., серед
яких чільне місце належало братству вчителів Закону Божого, створеному в Полтаві в
1911 р., вчительським з'їздам, обумовила розвиток педагогічної освіти в регіоні [159, с.
406].
Проведене дослідження значного історичного періоду Полтавщини
переконливо доводить важливу роль громадськості у розвитку, підвищенні
ефективності та оптимізації педагогічної освіти. Яскравим прикладом може
служити період кінця XIX ст., коли спільна діяльність держави та суспільства з
організації педагогічної освіти сприяла не тільки кількісним, а й якісним її
змінам. Однак недостатність ресурсів і можливості фінансування педагогічної
освіти значно ослаблювала роль громадськості в цьому процесі.
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Аналіз історико-педагогічних матеріалів, що характеризують становлення
професійної підготовки вчителів у Полтавській губернії в XІХ – на початку XX
ст., дозволяє зробити наступні висновки:
 найбільш значущими політичними та соціально-культурними подіями,
що вплинули на розвиток учительської справи була організація МНО
(«Маніфест про заснування міністерств» (1802 р.), органу управління сферою
освіти, поява в 1818 р. нового органу управління - Вченого комітету; уведення
посади «учитель» в «Табелі про ранги» (1803 р.) - закон про порядок державної
служби в Російській імперії, згідно з яким, особи, які обрали кар'єру вчителя
гімназій і повітових училищ, отримували особисте дворянство і можливість
продовження кар'єри в університеті, де з часом могли отримати спадкове
дворянство;
 на розвиток професійної підготовки вчителів в регіоні істотно вплинула
активізація просвітницької діяльності православної церкви, спрямованої на
створення мережі ЦУШ, двокласних жіночих та чоловічих ЦУШ, ПДС,
жіночих

парафіяльних,

єпархіальних

училищ,

духовних

училищ,

короткострокових педагогічних курсів та 2-річних педагогічних курсів;
 поворотною епохою в історії розвитку підготовки вчителів і
педагогічної освіти в регіоні став початок ХІХ ст., коли створювалася система
світської освіти: Полтавської чоловічої гімназії (1808) та ПІШД (1818 р.), які
були першими світськими навчальними закладами, що неофіційно готували
вчителів;
 найважливішими фактами розвитку педагогічної освіти і вчительської
справи на території губернії

на початку XX століття були: відкриття

навчальних закладів педагогічного типу - учительських семінарій та ПУІ, які
вчили «учительському ремеслу» на Полтавщині;
 поява можливості для різнобічного навчання на території регіону;
 створення ієрархічної системи педагогічної освіти;
 існувало 3 тенденції розвитку педагогічної освіти на Полтавщині

у

XIX – на початку XX ст.: 1) протягом усього XIX століття спостерігалася
тенденція до централізації управління педагогічною освітою з боку державної
влади; 2) внаслідок політичних і соціокультурних змін в країні в 60-х рр. XIX
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ст. відбувався процес демократизації в педагогічній освіті, який виявився в
реалізації принципів загальнодоступності, безстановості в підготовці вчителів,
в розширенні мережі навчальних закладів для жінок; 3) у зв'язку з дефіцитом в
XIX ст. учителів з'явилася необхідність в організації педагогічних навчальних
закладів, активно поширювалася тенденція диференціації в педагогічній освіті
та зростання кількості педагогічних навчальних закладів у регіоні (учительські
семінарії та ПУІ);
 педагогічну освіту регіону досліджуваного періоду характеризували
такі ознаки, як відсутність єдності в підходах до управління і організації,
недемократичні принципи організації і управління;
 важливу роль у становленні педагогічної освіти краю і її розвитку в
досліджуваний період відіграли органи місцевого самоврядування - земства (1865 р.),
які надавали допомогу у відкритті та утриманні учительських семінарій, шкіл,
педагогічних курсів, проведенні з'їздів, виділенні коштів для підтримки педагогічних
класів при жіночих гімназіях МНО, виплати стипендій учням різних закладів та ін;
 духовно-навчальні

заклади

регіону,

які

займалися

педагогічною

діяльністю, були двох рівнів: 1) ЦУШ, двокласні ЦУШ, духовні училища,
парафіяльні та єпархіальне жіночі училища, які давали початкову богословську
освіту і готували вчителів тільки для початкових шкіл Священого Синоду; 2) ПДС,
яка давала середню богословську й педагогічну освіту, приблизно відповідала за
змістом навчання рівню світських гімназій, яка готувала вчителів для роботи в
світських і духовних навчальних закладах;
 соціально-політичні реформи другої половини XIX ст. започаткували
перетворення в органах державної влади: «Положення про земські установи»
(1864 р.) сприяло зародженню державно-громадських органів управління
освітою в цілому і педагогічних зокрема; «Положення про початкові народні
училища» (1864 р.), «Положення про підготовку вчителів для гімназій і
прогімназій» (1865 р.) дозволили впорядкувати діяльність з підготовки вчителів
для початкової освіти;
 у реформуванні системи педагогічної освіти регіону другої половини
ХІХ ст. – початку ХХ ст. можна виділити такі етапи: 1) 60–70-ті рр. ХІХ ст. -
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залучення громадськості та приватної ініціативи, земств до освітньої справи,
виникнення жіночих гімназій ВУІМ та МНО, жіночих парафіяльних училищ,
короткострокових земських педагогічних курсів; 2) 70-ті – кінець 90-х рр. ХІХ
ст. - розвиток мережі церковнопарафіяльних шкіл та виникнення у зв’язку з
цим ЦУШ, двокласних церковних чоловічих та жіночих учительських шкіл,
короткострокових педагогічних курсів; 3) початок ХХ ст. – подальша розбудова
педагогічної освіти: виникнення приватних жіночих та чоловічих гімназій,
учительських семінарій, учительского інституту та 2-річних педагогічних
курсів.
Висновки до першого розділу
На основі всебічного аналізу корпусу історичних джерел, встановлено, що
протягом понад ста років питання, присвячені різним аспектам діяльності освітніх
закладів Полтавської губернії, висвітлювалися у численних різнопланових
дослідженнях. Виявлено, що активізація уваги до вивчення історії освіти
Полтавщини припадає на 90-і рр. ХІХ ст., а згодом – на початок доби
незалежності і не зменшується донині, оскільки питання української
регіоналістики стали одним з трендів української історичної науки (Я.
Верменич, 2016). У 20-80-і рр. ХХ ст. цим питанням внаслідок ідеологічних
чинників, які визначали історіографічну парадигму, не приділяли належної
уваги.
Для сучасності характерним є посилення інтересу до шляхів розвитку
національного культурно-освітнього поступу, що відображено у дослідженнях
Я.Верменич,

В.Пилипенко,

О.Ільченко,

Ю.Гринь,

П.Ротача.

Засвідчено

прагнення об’єктивно висвітлити роль навчальних закладів краю у системі освіти
Російської імперії (С.Бояренцев, О.Єрмак, Л.Клевака, С.Кікто, В.Ревегук).
Аналіз публікацій і досліджень, присвячених розвитку системи освіти краю,
дав підстави виокремити серед них три основні тематичні рубрики:
 праці, що стосуються певних аспектів історії підготовки вчителів
народних шкіл у закладах Полтавської губернії у ХІХ – у перші десятиліття
ХХ ст.;
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 публікації про викладачів та освітніх діячів регіону, які зробили
значний внесок у навчально-виховний процес різних освітніх закладів краю;
 видання, що опосередковано стосуються зазначених аспектів, але
розкривають загальні проблеми розвитку народної освіти на території краю в
ХІХ – на початку ХХ ст..
Вивчення таких публікацій дало змогу аргументувати фактичну відсутність
системних, ґрунтовних історико-педагогічних досліджень проблеми підготовки
вчителя на території губернії у ХІХ – у перші десятиліття ХХ ст. і водночас
доцільність висвітлення системи педагогічної освіти Полтавщини у визначених
хронологічних межах, що є значущим і для реконструкції становлення та розвитку
підготовки вчителів в Україні загалом.
Визначено такі соціально-економічні чинники формування мережі
закладів, які готували до вчителювання у досліджуваний час, характерні і для
всієї країни, і для Полтавської губернії:
1) відсутність цілеспрямованої професійної підготовки вчителя для
початкової школи у першій половині ХІХ ст.;
2) реформи освіти 1860 – 1870-х рр., завдяки яким відбулося розширення
мережі початкових навчальних закладів, що водночас спричинило нестачу
учительських кадрів у другій половині ХІХ ст., а отже – аргументувало
організацію підготовки вчителя.
3) розвиток

сільського

господарства,

ремісництва,

промислових

і

транспортних підприємств, збільшення обсягів торгівлі, що вмотивувовувало
потребу у грамотних робітниках;
4) діяльність земств та небайдужих до долі країни громадських діячів,
меценатів, які сприяли розвитку початкової освіти і підтримці вчителів;
5) посилення у 2-й половині ХІХ ст. уваги держави до проблем розвитку
шкільної, зокрема жіночої та професійно-педгогічної освіти, внаслідок змін у
супільно-політичному, економічному й культурному житті імперії, та з метою
вирішення проблеми неграмотності населення.
Найбільш значущими політичними та соціально-культурними подіями,
що вплинули на розвиток у державі учительської справи, була організація МНО
(«Маніфест про заснування міністерств» (1802 р.) як органу управління сферою
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освіти; діяльність (з 1818 р.) при МНО Вченого комітету; уведення посади
«вчитель» в «Табелі про ранги» (1803 р.) (закон про порядок державної служби
в Російській імперії), згідно з яким, особи, котрі обрали кар'єру вчителя
гімназій і повітових училищ, отримували особисте дворянство і можливість
навчання в університеті, де, з часом, могли отримати спадкове дворянство.
На розвиток професійної підготовки вчителя у Полтавській губернії
істотно вплинула активізація просвітницької діяльності православної церкви,
спрямованої на створення мережі ЦУШ, двокласних жіночих та чоловічих
ЦУШ,

ПДС,

жіночих

парафіяльних

училищ,

духовних

училищ,

короткострокових педагогічних курсів та 2-річних педагогічних курсів.
Поворотною віхою в історії розвитку підготовки вчителів у Полтавській
губернії стало створення системи світської освіти (Полтавська перша чоловіча
гімназія (1808), ПІШД (1818 р.).
Найважливішим

результатом

розвитку

педагогічної

освіти

у

Полтавському краї стало відкриття на початку XX ст. навчальних закладів
педагогічного типу – учительських семінарій та учительського інституту, де
вчили

«учительського ремесла». Їх поява створила можливість для

різнобічного фахового навчання та завершення створення ієрархічної системи
педагогічної освіти.
Виокремлено 4 тенденції у розвитку педагогічної освіти у Полтавській губернії
у досліджуваний відтинок часу: 1) нарощування державою протягом XIX ст.
централізації управління педагогічною освітою; 2) поступова, починаючи з 1860-х
років, демократизація педагогічної освіти в країні внаслідок політичних і
соціокультурних змін, що виявлялося у реалізації принципів загальнодоступності,
безстановості освіти, у розширенні мережі навчальних закладів для жінок; 3) нестача
вчителів, особливо відчутна у другій половині XIX ст., і пов’язана з цим обєктивна
необхідність організації спеціальних навчальних закладів педагогічного спрямування
та невпинне зростання їх кількості, починаючи з кінця ХІХ ст. і протягом перших
десятиліть ХХ ст.; 4) розвиток науково-методичних засад педагогічної освіти, її
диференціація.
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До негативних тенденцій розвитку педагогічної освіти досліджуваного
періоду відносимо високий рівень цензури діяльності педагогів, русифікаційні
процеси, низький соціально-матеріальний статус народних учителів.
Важливу роль у становленні і розвитку педагогічної освіти в краї відіграли
органи місцевого самоврядування – земства (з 1865 р.), які допомагали
відкривати та утримувати учительські семінарії, школи, педагогічні курси,
проводити з'їзди, виділяли кошти для підтримки педагогічних класів при
жіночих гімназіях МНО, виплачували стипендії учням різних закладів, часом
фінансували доплати до заробітної платні вчителів народних шкіл.
Педагогічною діяльністю активно займались й духовно-навчальні заклади
краю. Вони були двох рівнів: 1) ЦУШ, двокласні ЦУШ, духовні училища,
парафіяльні та єпархіальне жіночі училища – згадані заклади давали початкову
богословську освіту і готували вчителів лише для початкових шкіл духовного
відомтва; 2) ПДС, яка давала середню богословську й педагогічну освіту, яка за
своїм рівнем відповідала

рівню навчання у світських гімназіях, і готувала

вчителів для роботи у світських і духовних навчальних закладах середньої
ланки освіти.
Соціально-політичні реформи, які проводили на території імперії в другій
половині XIX ст., започаткували перетворення в органах державної влади.
Прийнятя «Положення про земські установи» (1864 р.) сприяло зародженню
державно-громадських органів управління освітою в цілому і педагогічних
зокрема; «Положення про початкові народні училища» (1864 р.), «Положення
про підготовку вчителів для гімназій і прогімназій» (1865 р.) дозволили певним
чином впорядкувати діяльність з підготовки вчителів для початкової освіти.
У становленні мережі педагогічної освіти регіону у другій половині ХІХ
ст. можна виділити такі періоди: 1) 60–70-ті рр. ХІХ ст. – залучення
громадськості та приватної ініціативи, земств до освітньої справи, виникнення
жіночих гімназій ВУІМ та МНО, чоловічих гімназій МНО, жіночих
парафіяльних та єпархіального училищ, короткострокових педагогічних курсів;
2) 70-ті – кінець 90-х рр. ХІХ ст. – розвиток мережі ЦПШ та виникнення у
зв’язку з цим ЦУШ та церковних двокласних чоловічих та жіночих
учительських шкіл; 3) початок ХХ ст. – подальша розбудова педагогічної
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освіти: виникнення приватних жіночих та чоловічих гімназій, учительських
семінарій, ПУІ, 2-річних педагогічних курсів.
Результати дослідження першого розділу відображено в публікаціях автора
дисертації [366].
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ЗАКЛАДИ У ПОЛТАВСЬКОМУ
КРАЇ (ХІХ –1917 Р. ) ЯК ОСЕРЕДКИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
2.1. Внесок чоловічих гімназій та освітніх закладів Духовного
відомства у підготовку вчителів
Важливою ланкою у підготовці вчителів ще з початку ХІХ ст. без сумніву
були чоловічі гімназії. Згідно з § 14 Статуту 1804 р. до таких закладів приймали
«осіб будь-якого стану, які завершили курс наук у повітових училищах чи в
інших училищних закладах, або отримали домашню освіту, якщо мали достатні
знання для вивчення наук, які викладалися в гімназіях» [378, с. 5]. Згідно з § 12
згаданого документу, у них, окрім «звичайного викладання наук, готуються до
вчительської посади бажаючі бути вчителями у повітових, парафіяльних та
інших училищах. Навчаючись способу викладання, вони складають іспити знань
своїх…, отримують свідоцтва, що мають здібності, необхідні вчителям згаданих
училищ» [378, с. 4].
Таким чином, після закінчення гімназій випускники отримували атестат,
без якого неможливо було займатися учительською діяльністю у повітових,
парафіяльних та інших типах училищ.
Першу Полтавську чоловічу гімназію (далі – ППЧГ), директором якої
став І.Огнєв, а попечителем – В. Кочубей, заснували у 1808 р. До 1831 р. вона
була чотирикласною, а з 1831 р. – семикласною [587, арк. 3].
Згідно зі згаданим Статутом, ППЧГ як 4-річний навчальний заклад готувала
юнаків до вступу в університет. Але були і ті, хто не мав наміру продовжувати
навчання в університеті, але хотів отримати знання, необхідні освіченій людині
[587, арк. 4-5].
Вихованці в цей період вивчали значний обсяг загальноосвітніх
предметів, серед яких: природничо-математичні (математика, фізика, географія,
статистика, природнича історія); філологічні (граматика, мораль, етикет,
риторика, міфологія, латинська, німецька та французька мови); суспільні науки
(політекономія, міжнародне право, історія, логіка); фахові (психологія,
технологія, комерційні науки), естетичні (малювання). Гімназія мала бібліотеку,
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зібрання географічних карт, креслень і моделей машин, різних геометричних
фігур тощо [31, с. 28].
У 1819 р. для всіх гімназій імперії, а отже й ППЧГ, увели єдиний
навчальний план і низку умов вступу, які практично перекресли реформу освіти
1804 р.: встановлювався становий прийом до гімназій, запроваджували тілесні
покарання, значну роль у змісті освіти стали приділяти вивченню релігії [31, с.
28].
Навчальний план ППЧГ в цей період містив такі предмети: Закон Божий
і читання Святого Письма, грецьку, латинську, німецьку та французьку мови,
географію, історію, статистику, логіку, риторику, математику, початки
механіки, фізику, природничу історіюя, малювання [31, с. 28].
У зв’язку зі створенням

8 грудня 1828 р. «Комітетом влаштування

навчальних закладів» нового Статуту, згідно з яким, у гмнізіях встановлювали
7-річний курс навчання, перші три роки заняття в ППЧГ проходили за
загальною програмою, а з четвертого року учнів ділили на тих, хто вивчав
грецьку мову, і на тих, хто її не вивчав [31, с. 29].
Згідно з § 134 згаданого Статуту, навчання в ППЧГ «мало подвійну мету:
прищепити способи пристойного відповідно званню виховання тим з молодих
людей, котрі не мають наміру або не можуть продовжувати навчання в
університетах; а тим, які готуються вступити до них, забезпечити необхідні для
цього попередні знання» [270, № 2502, с. 1097]. У цей період у ППЧГ
викладали математику, географію, історію, російську словесність, логіку,
фізику, німецьку, французьку, латинську та грецьку мови, статистику,
чистописання, креслення та малювання [31, с. 29]. Обов’язковою була й
французька мова. Згідно з §233 Статуту, «випускників гімназії, які успішно
завершили курс навчання, зараховували за конкурсом до університету на
державне утримання з вимогою прослужити не менше шести років у відомстві
училищного начальства» [270, с. 1100]. За §§ 234-235 згаданого документу,
випускникам

ППЧГ

надавали

можливість

ставати

канцелярськими

службовцями вищого розряду, а ті, хто вивчали грецьку мову, отримували
місця на цивільній службі за 14 класним чином [270, с. 1101].
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У 1837 р. встановили систему іспитів при переході з класу в клас. Після
закінчення ППЧГ почали видавати атестат на підставі §§ 25 – 27 правил про
іспити. У 1843 р. було дозволено закінчувати гімназію без здачі іспиту з
латинської мови [461, арк. 5; 80].
У першій третині XIX ст. передова громадськість прагнула наближення
гімназійної освіти до реального життя. Прагнучи задовольнити такі потреби, 21
березня 1849 р. в Російській імперії запровадили нову реформу гімназійної
освіти. Починаючи з четвертого, всі класи поділяли на юридичне відділення,
яке готувало для державної служби, і латинське відділення – для вступу до
університету [6, с. 139].
У 1852 р. навчальний план ППЧГ знову змінили: зникла грецька мова, а
обсяг викладання математики істотно зменшився. Термін навчання у гімназії
встановили 8-річний (9 – 10 років з підготовчим класом) [466, арк. 21-26]. У
зв’язку з консервативною гендерною політикою уряду, у цей період жіноча
освіта порівняно з чоловічою, вважалась меншовартісною, а тому й доволі
поверховою [85, с. 228].
На підтвердженням цього наведемо порівняльну таблицю навчальних
планів Полтавської першої чоловічої гімназії та Полтавського інституту
шляхетних дівчат1, складену за архівними документами (1859 р.) (Див. Додаток
О). Як показують дані порівняльної таблиці, у навчальному плані Інституту
більше годин відводилося

викладанню Закону Божого, німецької та

французької мови (у 1,3 рази), малюванню та чистописанню – у 2,7 рази більше,
ніж у чоловічій гімназії. А на вивчення дівчатами арифметики та природничих
наук припадало навчального часу у 3 рази менше, на російську мову та
словесність – у 1,5 рази менше, ніж у чоловічій гімназії [482, арк. 50; 477, арк.
22-25].
У 1864 р. затвердили новий Статут, згідно з § 2 якого чоловічі гімназії
стали ділитися на класичні та реальні. Класичні гімназії поділялися 2 типи за
змістом навчання – з однією і двома давніми мовами. У § 1 документу так
визначено мету їх діяльності:

«Надавати юнакам, які у них навчаються,

Докладно про Полтавський інститут шляхетних дівчат йтиметься у підрозділі 2.2.1.
дисертації.
1
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загальну освіту, водночас вони слугують підготовчими закладами для вступу до
університету та інших вищих спеціальних навчальних училищ» [279, с. 3].
Згідно з цим Статутом, було знову проголошено всестановість

гімназійної

освіти, хоча майновий ценз (платня за навчання) ставав перепоною для
багатьох талановитих хлопчиків, але з «неспроможних» родин. Навчання
тривало сім років, у прогімназії – чотири роки.
Учнів, які закінчили класичну гімназію, зараховували до університетів
без іспитів, а випускників реальних гімназій – до вищих спеціальних
навчальних закладів і на фізико-математичний факультет університету.
Випускники чоловічих гімназій мали право займати посаду вчителя у вищому
народному училищі за умови, що вони прослухали спеціальний педагогічний
курс у гімназії. Такі особи отримували свідоцтва на звання домашнього вчителя
для навчання з тих предметів, з яких показали відмінні або хороші успіхи, їх
могли зараховували без іспитів до учительських інститутів, вони мали право
відразу працювати як учителі в навчальних закладах відомства імператриці
Марії, а також вихователями у гімназіях і прогімназіях. На відміну від
попереднього статуту, до навчальних планів класичних гімназій ввели
гімнастику і співи, а вивчення законознавства припинилося. За бажанням
батьків за окрему плату вихованці гімназій могли навчатися музики й танців.
Циркуляром від 12 листопада 1866 р. було оголошено введення єдиних програм
для всіх чоловічих гімназій імперії [279, с. 167-179; 484, арк.21-24].
У цей період початкову ланку гімназійної освіти становили прогімназії.
Навчальний курс у них (і класичних, і реальних) відповідав навчальному курсу
перших 4-х класів гімназій. Прогімназії нерідко влаштовували й окремо від
гімназії.
За новим Статутом гімназій і прогімназій, затвердженим 30 липня 1871
р., визнавалися такими, що готують до вступу до університету, лише класичні
гімназії з вивченням двох давніх мов (вони мали 7-річний курс навчання), а з
1872 р. – 8-річний курс [281, с. 85-99].
Навчання у ППЧГ, яка стала класичною, у цей час дещо змінилося, воно
продовжувало бути багатопредметним з гуманітарним ухилом, оскільки велику
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увагу в закладі приділяли вивченню латинської та грецької мов, а також
математики [504, арк. 85-88].
Згідно зі статутом 1871 р. навчальний план ППЧГ містив такі обов’язкові
предмети:

Закон Божий, російську та церковно-слов'янську мови та

словесність, логіку, латинську та грецьку мови, математику; математичну
географію, географію, фізику,

природознавство, історію, німецьку та

французьку мови, чистописання. Необов'язкомим предметами були малювання
та креслення, музика, танці, співи. Окрім того, введення вивчення логіки
відбулося завдяки виключенню з навчального плану природної історії.
Математична географія замінила космографію, було скорочено кількість годин
на чистописання, малювання, креслення, історію і Закон Божий [504, арк. 8588]. (Див. Додаток К1).
Згідно з § 128-130 Статуту випускників ППЧГ призначали на державну
службу з чином чиновника XIV класу. Вони також мали

право вступу до

університетів [281, с. 85-99].
З 1902 р. у ППЧГ скоротили вивчення давніх мов і посилили вивчення
російської мови, історії, географії, природних наук. Отже, можемо узагальнити,
що у змісті гімназійної освіти спостерігалося посилення реального компоненту
освіти. З цього ж року у закладі грецька мова припинила бути обов'язковим
предметом [664, арк. 34-41 зв.]. Окрім того, до числа обов’язкових предметів
знову ввели вивчення космографії та логіки [508, арк. 18-23 зв.]. Таким чином,
навчальні плани закладу постійно зазнавали змін. Додамо, що серед
необов'язкових предметів у 1916 р. учні вивчали співи, музику, гігієну, грецьку
мову, малювання, набували певної військової підготовки [587, арк. 27].
30 березня 1913 р. ППЧГ присвоєно ім'я імператора – вона стала першою
Полтавською Олександрівською гімназією [587, арк. 3].
Участь учнів у роботі різних гуртків сприяла формуванню в них
загальнопедагогічних вмінь та навичок. Установлено, що у 1916 р. діяли
літературний, музичний, драмгурток, гурток любителів гри в шахи, хор. На
засіданнях літературного гуртка практикували виголошення та обговорення
рефератів, написаних учнями [587, арк. 10].

80

Після закінчення ППЧГ її випускники поповнювали лави вчителів.
Найбільш знаними педагогами стали такі її випускниками: Л.Боровиковський
(1806-1889)

український поет, етнограф і філолог, який навчався у закладі у

1822-1826 рр., а згодом, з 1838 р. до середини 50-х pp. викладав у ППЧГ та
ПІШД. У 1852 р. він став інспектором ППЧГ [287, с.72]; Ф. Вороний (1837 1910), працював

професором російської

словесності у Ніжинському ліцеї

(1864-1872), був директором Кишинівської, Бердянської та Прилуцької гімназій
[249, с. 40]; Л.Глібов (1827-1893) – видатний український байкар, поет,
журналіст, навчався у ППЧГ у 1840-1847 рр., а з 1856 р. вчителював у с. Чорний
Острів на Поділлі,

з 1858 р. – у Чернігівській гімназії [287, с.175-179];

В.Гнилосиров (1836-1900) – педагог, етнограф, письменник. Він закінчив
заклад у 1857 р., склавши іспит на звання вчителя російської мови, і став на
службу в Охтирському повітовому училищі, а у 1864 р.
повітовій

школі.

З

1870

р.

працював

учителем

– у Харківській
російської

мови

Звенигородського повітового училища [33, с.348-349]; О.Данилевський (18091888), друг М.Гоголя, який навчався у ППЧГ з 1818-1822 рр., а в 1851-1861 рр.
був директором ППЧГ та директором училищ Полтавської губернії [249, с. 56];
Е.Едлічка (1854 - 1904), вихованець ППЧГ чеського походження. Він закінчив
Московську консерваторію, де в 1880-87 рр. викладав гру на фортепіано [249,
с. 69-70]; П.Іващенко (1846-1897), випускник 1868 р. З 1872 р. працював
учителем російської мови у 1-ій

Київській гімназії, потім – професором

Ніжинського ліцею кн. Безбородька. З 1874 р. працював у колегії П.Галагана, у
Київському жіночому інституті [249, с. 76-77].
Зупинимося на історії інших чоловічих гімназій краю. Лубенську
класичну чоловічу гімназію відкрили 3 вересня 1872 р. на кошти земства. Вона
мала 8-річний термін навчання. Вже в перший рік було започатковано «відділи
навчальних посібників», які забезпечили закладу суттєву перевагу порівняно з
іншими губернськими закладами, бо наявність фундаментальної та учнівської
бібліотеки, а також обладнаних зоологічного, ботанічного, мінералогічного,
нумізматичного, археологічного, палеонтологічного кабінетіви [603, арк. 5 зв.]
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справді вагомо впливали на рівень і глибину освіти, котру здобували у
Лубенськійгімназії юнаки. У закладі таож була діюча метеорологічна станція,
яку відкрили «на кошти дворянина Полтавського губернства П.Величка», а
устаткував її Ф.Величковський (на той час – це була єдина

у губернії

гімназійна метеостанція). Вона мала 44 прилади для спостереження погоди й
перебувала на губернському утриманні [603, арк. 5 зв.].
Першим директором гімназії став Матвій Терентійович Симонов (Номис)
– український етнограф, фольклорист, письменник та педагог [603, арк. 5 зв.].
Навчальні плани закладу мало чим відрізнялися від планів тогочасних подібних
чоловічих гімназій. Тижневий розподіл предметів у гімназії у 1902 р. подано у
таблиці 6 додатку К1. (Див. Додаток К1). У 1917 р., наприклад, учні вивчали
такі предмети: Закон Божий, філософську пропедевтику, латинську мову,
історію,

законознавство,

математику,

фізику,

історію,

чистописання,

природознавство, географію, французьку та німецьку мови, російську мову та
словесність.

Необов'язковими

предметами визначені: гімнастику, музику,

співи, грецьку мову [603, арк. 10-19].
Для здібних учнів, які виявляли інтерес до драматичного мистецтва, було
організовано драматичний гурток, який влаштовував періодично спектаклі й
для публіки, також діяли музичний гурток балалаєчників, філософський гурток,
гурток літературного читання, гурток метеорологів [603, арк. 19-20].
У Прилуках чотирьохкласну чоловічу прогімназію відкрили 22 вересня
1874 р., а у 1878 р. заклад перетворили на 6-ти класну гімназію. Значних
позитивних змін заклад досяг за діяльності Феодосія Яковича Вороного (батька
видатного українського математика Георгія Феодосійовича Вороного), людини
передових, демократичних поглядів. Він вболівав за майбутнє закладу, завдяки
його клопотанню у 1882 р. гімназія стала повною (класичною) 8-класною
гімназією з підготовчим класом [589, арк. 3].
Переяславську чоловічу 8-класну гімназію відкрили коштом місцевого
земства у 1906 р. Учні вивчали такі ж предмети, як і в інших подібних гімназіх
краю. А до необов’язкових навчальних предметів у ній були віднесені співи,
музика, гігієна, грецька мова, гімнастика, малювання, лекції про алкоголізм
[585, арк. 24].
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Другу Полтавську чоловічу гімназію (далі – ДПЧГ) відкрили 15 серпня
1907 р. як навчальний 8-класний заклад для дітей дворян за рахунок коштів
полтавського дворянства. Заклад мав природничо-історичний, географічний і
фізичний кабінети, 3 бібліотеки, гімнастичний зал для занять спортом [606, арк.
3, 5].
5 вересня 1907 р. у м. Миргороді розпочала діяльність чоловіча приватна
гімназія, відкрита на кошти Миргородського земства, засновником та
директором якої став Шварсалон Костянтин Семенович [516, арк. 33-34]. У
1910 р. гімназія стала земською 8-класною [584, арк. 2]. Попри те, що у закладі
викладали такі ж предмети, як і в інших подібних гімназіях губернії, він мав й
свою змістову специфіку. До незвичних навчальних предметів слід віднести
космографію, філософську пропедевтику, законознавство, що входили до числа
обов'язкових. Ще однією особливістю змісту освіти вважаємо

викладання

ручної праці учням, яких поділяли на 3 групи (по 11 осіб у кожній), і вони
займалисяосвоєнням палітурної справи. Серед необов'язкових предметів, які
опановували миргородські гімназисти, були гігієна, співи, музика [584, арк. 14,
20]. Викладачі проводили практичні заняття з природознавства, фізики,
астрономії, історії. Встановлено, що викладач історії П.Карнопицький
практикував з учнями написання рефератів, з

їх наступним аналізом й

обговоренням [584, арк. 14]. Великого значення у закладі надавали проведенню
різноманітних екскурсій: художньо-технічних, спрямованих на ознайомлення з
роботою промислових підприємтв, діяльністю художньо-промислової школи в
Миргороді; літературних, які передбачали вивчення місць, пов’язаних з
творчістю письменників; історичних, які давали змогу ознайомитись з
архітектурними пам'ятками рідного краю; художньо-естетичних, що включали
милування красою природи; ботанічних та геодезійних [там само, арк. 21 зв. 22].
23 травня 1909 р. полтавський губернатор затвердив Статут товариства
для влаштування й утримання у Пирятині класичної гімназії. Згідно із
Статутом, товариство ставило перед собою завдання – заснувати у Пирятині
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класичну гімназію для хлопчиків «без різниці у віросповіданні й національності
з курсом державної гімназії» [586, арк. 2]. Мешканці міста клопотали про
створення навчального закладу не тільки для заможних. Оскільки ініціатива
йшла від приватних осіб, а не від держави, то попечитель КНО П. Зілов
відхилив прохання щодо заснування закладу. Лише 22 березня 1912 р.
попечитель повідомив про дозвіл на відкриття у 1912 – 1913 н.р. в Пирятині
чоловічої гімназії [586, арк. 2].
Переважно у 1916-1917 рр. в губернії активізувалося відкриття
меценатами та небайдужими до освітніх проблем громадянами на власні кошти
приватних чоловічих гімназій. Так
Кременчузі

відкрила

Марія

у 1915 р. приватну жіночу гімназію у

Мессер.

Заклад

користовувався

великою

популярністю серед населення за свідченням архівних джерел [536, арк.7-8]. 8
травня 1917 р. М. Мессер подала прохання до МНО про відкриття у місті на
власні кошти 8-класної чоловічої гімназії, а 26 липня заклад вже було відкрито
[536, арк. 68-81].
1 жовтня 1917 р. А.Радомський відкрив приватну чоловічу 8-класну
гімназію у Полтаві, де вивчали такі ж предмети, як і в інших подібних закладах
[540,

арк.2-3]. 1 серпня 1917 р. І. Аврунін такий же заклад відкрив у

Звенигородці [537, арк.2],

а 1 січня 1917 р. міщанин Є. Більцький – у м.

Золотоноша [581, арк. 3-6].
1 вересня 1916 р. за клопотанням освітнього діяча А.Фрейденберга у
Кременчузі вікрили чоловічу 8-класну гімназію виключно для єврейських дітей,
директором якої він став [543, арк. 125-126]. За свідченнями архівних звітів про
діяльність закладу у гімназії велику увагу приділяли фізичному вихованню,
військовій підготовці, гімнастиці, рухливим іграм, екскурсіям, вивченню
іноземних мов (в тому числі й англійської), а також вивченню єврейської мови
та літератури [там само, арк. 126].
У 1917 р. на території краю всього діяло 18 чоловічих гімназій, з них – 11
закладів МНО та 7 приватних. Гімназії МНО: ППЧГ (1808), Лубенська (1872),
Прилуцька (1874), Миргородська (1907), ДПЧГ (1907),

Кобеляцька (1907),
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Переяславська

(1906),

Золотоніська

(1910),

Зіньківська

(1911),

Константиноградська (1911), Гадяцька (1911), Пирятинська (1912). Приватними
були такі: Звенигородська І.Авруніна (1917) [537, арк.2], Полтавська
А.Радомського (1917) [540, арк.2-3], Золотоношська Є. Білицького (1917) [581,
арк.3-6], Кременчуцька М.Мессер (1917) [536, арк. 65-68], М. Уманського
(1917) [541, арк.2], І.Березовського (1906) [512, арк. 2-4], А. Фрейденберга
(1916) [543, арк.2-3]. Вочевидь, що заснування переважної більшості таких
закладів на території Полтавської губернії припало на перші десятиліття ХХ ст.
Ще одним типом чоловічих закладів освіти у Полтавській губернії були
духовні освітні установи.
У досліджуваний період діяльність духовних навчальних закладів на
території Російської імперії, до складу якої входиля і Полтавська губернія,
регламентувалась «Положенням про початкові народні училища» (1864 р.),
(1874 р.) [328, с. 1342-1350.], «Правилами про церковнопарафіяльні школи»
(1884 р.) [95, с. 55—73], «Правилами про школи грамоти» (1891 р.),
«Положенням про церковні школи відомства православного сповідання» (1902
р.) [53; 310, с. 242].
Значне зростання кількості церковнопарафіяльних шкіл та шкіл грамоти у
період після 1861 р. було зумовлене певною лібералізацією політики уряду, а
також намаганням посилити вплив релігії на виховання населення. Як зазначає
сучасна дослідниця С.Федоренко, «у 2-й половині ХІХ ст. уряд Російській
імперії ставив за мету посилити авторитет церкви за допомогою створення
єдиної системи духовної освіти, що своєю чергою, вимагало оптимізації
професійної підготовки священнослужителів» [388, с. 17]. Згідно з реформами
обер-прокурора Священого Синоду Д.Толстого, у 1867-1869 рр. духовні
навчальні заклади почали функціонувати як безстанові, надаючи можливість і
світським дітям (а не лише дітям духовенства) вступати до семінарій і нарівні
з вихованцями духового звання отримувати стипендії [там само, с.17], що
посприяло збільшенню кількості осіб з учительською освітою.
Якщо влітку 1861 р. у Полтавській губернії діяло 69 ЦПШ, то наприкінці
того ж року їх стало вже 285 [237, с.73].
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Основним документом у діяльності таких закладів стали «Правила про
церковно-приходські школи» від 13 липня 1884 р., де статус ЦПШ визначався
як початкової школи, що має функціонувати і в селі, і в місті. Згідно з цим
«Положенням» учителями в ЦПШ мали бути приходські священики або
псаломщики, дьякони, лише в особливих випадках ними могли бути світські
особи. У таких навчальних закладах священики викладали такі предмети: Закон
Божий, церковнослов’янську мову та церковні співи, а псаломщики, дьякони –
інші предмети початкової школи [95, с. 55—73]. Саме залучення священиків та
церковних осіб істотно здешевило систему навчання у ЦПШ, оскільки для них
не передбачалася плата за навчання [там само].
Важливим кроком у розвитку ЦПШ та покращенні якості викладання
стало розпорядження Священого Синоду від 26 листопада 1888 р., за яким
запроваджувалося звання вчителя та вчительки ЦПШ. Відтоді вчителі ЦПШ
номінально стали членами учительської корпорації,

увійшли до

загальної

ієрархії учителів початкових та середніх шкіл. Учитель та вчителька ЦПШ
були урівнені у правах з учителями початкових шкіл МНО. Для тих, хто бажав
стати вчителем, але не мав спеціальної підготовки, можна було

скласти

відповідний іспит за програмою МНО. Такі іспити приймали у духовних
семінаріях, жіночих парафіяльних училищах духовного відомства. Проте не
вирішеною залишилася проблема заробітної плати – вона була майже вдвічі
меншою, ніж у міністерських чи земських школах. Саме цей факт став гальмом
у розвитку ЦПШ і, водночас, привів до створення у1890-х роках педагогічних
навчальних закладів Духовного відомства [128, с. 335].
Упродовж

1884-1905 рр. на території краю кількість ЦПШ зростала,

особливо починаючи з

1891 р., коли

таким закладам надали офіційного

статусу. Після 1905 р. мережа церковних шкіл (церковнопарафіяльних та шкіл
грамоти) почала поступово скорочуватися, що було зумовлено суспільнополітичними й економічними проблемами в імперії (війна з Японією,
революційні хвилювання) і вимагало великих фінансових витрат, на які влада
грошей не мала [262, с. 7; с. 51]. (Див. Додаток П).
Розвиток початкової освіти у Полтавській парафії активізувався у 2-й
половині ХІХ ст. За звітами та переписом населення у 1896 р. у Полтавській
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губернії нараховувалося 381627 осіб шкільного віку. У 377 церковних школах
навчалося

32482 школярів, працювали 944 вчителі, у 544 школах грамоти

вчилося 15349 учнів. Однак освітня підготовка вчителів церковно-приходських
шкіл була невисокою: з 944 педагогічних працівників середню спеціальну
освіту мали лише 131 особа, що становило 14 % [237, с. 236]. За даними
журналу «Полтавські єпархіальні відомості» у 1915-1916 н. р. у 871 церковноприходських школах та 82 школах грамоти нараховувалось 1268 вчителів, з
яких вищу освіту мали – 361 особа, професійну педагогічну підготовку – 65
осіб, працювали після закінчення однокласних шкіл – 750 осіб, без
учительських свідоцтв – 91 особа. Отже, педагогів, які мали спеціальну освіту,
було лише 33 %. Проте, це було вже у 2 рази більше, ніж у 1897 н.р. [237, с.
236;240, с. 845-846].
Земства Полтавської губернії та Священий Синод влаштовували місцеві
наради вчителів з метою обміну педагогічним досвідом та вдосконалення їхньої
фахової підготовки. Встановлено, що в Константиноградському

повіті такі

наради були традиційними [237, с. 236; 240, с. 849]. У деяких ЦПШ існували
учительські бібліотеки. Наприклад, у с. Пасеша (Кобеляцький повіт)
нараховувалося
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екземплярів

навчально-методичної

та

педагогічної

літератури, у Дригино-Плотиновській школі – 184 екземпляри книг, у НовоСанжарській ЦПШ – 80 екземлярів [240, с. 849].
Збільшення мережі церковно-парафіяльних шкіл, шкіл грамоти, духовних
семінарій, духовних училищ, жіночих парафіяльних училищ актуалізувало
проблему підготовки педагогічних кадрів. У 2-й половині ХІХ ст. з метою
підготовки та підвищення освітнього рівня вчителів початкових шкіл духовного
відомства парафіяльна влада почала створювати спеціальні навчальні заклади:
– парафіяльні жіночі училища2, які готували учителів для жіночих
церковнопарафіяльних шкіл та шкіл грамоти;
– ЦУШ, після закінчення яких випускники мали право працювати
вчителями у початкових навчальних закладах усіх типів;
– двокласні ЦУШ з 3-річним терміном навчання з правом вчителювання
у школах грамоти [388, с. 18].
2

Детально про парафіяльні жіночі училища йтиметься у підрозділі 2.2.4. дисертації.
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Для підвищення кваліфікації працюючих учителів організовували
короткострокові

учительські

курси3.

Грунтовну

підготовку

вчителів

здійснювали у духовних семінаріях. Полтавська духовна семінарія (ПДС), один
з найстаріших середніх закладів губернії, була заснована у 1738 р.
переяславським єпіскопом Арсенієм Берлом у Переяславі як Переяславський
колегіум (з 80-х рр. ХVІІІ ст.— семінарія). У 1803 р. заклад перейменували на
Полтавську духовну семінарію, а в 1862 р. Її було остаточно переведено до
Полтави [287, с. 71]. ПДС була основним навчальним закладом з підготовки
священнослужителів для Полтавської єпархіії, оскільки готувала педагогічні
кадри для місцевих навчальних закладів духовного відомства.
До 1867 р. ПДС підпорядковувалась Санкт-Петербурзькій духовній
академії, а згодом – Київській духовній академії [345, с. 779-800].
Згідно з § 3 затвердженого у 1884 р. статуту духовних семінарій метою
закладу визначалося «виховання майбутніх пастирів у дусі православної віри та
християнських традицій» [379, с. 3]. З цією метою до штату закладу ввели
посади духовника та священика семінарського храму. Згідно з § 4 Статуту
правління семінарії складали: ректор, інспектор, його помічники, викладачі,
духовник, лікар, економ. У § 7 Статуту семінарія було визначено як заклад «з
6 класами навчання» [379, с. 4]. Згідно з § 11 Статуту дітям з незаможних родин
та сиротам, які добре навчалися, призначали державне утримання коштом
Синоду. § 13 статуту засвідчував право кращим випускникам вступати до
духовних академій, а решті – займати посади вчителів в духовних закладах [там
само, с. 4].
Як середня духовна школа та головний духовно-навчальний заклад
парафії, ПДС характеризувалася високим рівнем освіти викладачів. Після 1861
р. у ній відмовилися від становості, переважна більшість вихованців перебувала
на казенному утриманні. До семінарії вступали здебільшого випускники
духовних училищ. Кращі вихованці після закінчення семінарії продовжували
навчання у духовних академіях. Велику частину вихованців призначали
єпархіальним і парафіяльним начальством,
3

церковнослужителями або на

Детально про діяльність педагогічних курсів йтиметься у підрозділі 3.1.. дисертації.
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посади вчителів і наглядачів у духовно-навчальні заклади [388, с. 18]. На думку
міністра народної освіти Російської імперії Д.Толстого, «Полтавська духовна
семінарія у постановці навчальної справи цілком забезпечена належним
складом навчально-виховної корпорації, оскільки її очолюють особи, які цілком
задовольняють запити та особи з педагогічним покликанням» [121, с. 355].
Наголосимо, що випускники ПДС складали основний контингент
кандидатів на посади вчителів у церковних школах і духовних училищах
насамперед Полтавської, а також й іншихгуберній. Тому аналізу її роботи
зпідготовки до вчителювання приділимо особливу увагу.
Варто також зазначити, що духовенство турбувалося про рівень освіти
викладачів ПДС. Наприклад, у 1908 р. 99 % викладачів закладу мали вищу
богословську освіту.
Упродовж 6 років навчання у ПДС вихованці опановували широке коло
навчальних предметів: церковна історія, церковне законодавство, церковне
Богослужіння,

риторика,

поезія,

Святе

Письмо,

громадянська

історія,

герменевтика, латинська, грецька, французька, німецька, російська мови, логіка,
психологія, патрологія, фізика, математика, сільське господарство, природнича
історія, медицина, співи, чистописання, малювання, гомілетика, літургія,
педагогіка [345, с. 779-800].
ПДС серед інших закладів духовного відомства була однією з
найчисленніших, так, наприклад, у 1861-1862 н. р. у ній навчалось 505 учнів
[345, с. 831]. У той час як в Полтавському духовному училищі нараховувалося
303 учні [127, с. 71].
Для оцінювання знань і розвитку учнів у семінарії практикували
виконання письмових індивідуальних робіт, яке здійснювали за встановленим
графіком: у 5-6-х класах кожен учень мав написати 4 твори з морального та
догматичного богослов'я, російської мови, Святого Письма; у 4 класі – по 5
творів з Святого Письма, психології, патрології, церковної та російської історії;
у 2-3 класах – по 7 творів з громадянської історії, предметів філологічного
циклу [345, с. 832].
Окрім екзаменів, практикували також публічні іспити. З 1863 р. такі
іспити проводили у присутності адміністрації закладу та всіх учнів [345, с. 833].
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Важливо зазначити, що з 1860 р. з метою підсилення педагогічної
підготовки у закладі почали викладати педагогіку [121, с.52]. При семінарії
діяла

зразкова церковнопарафіяльна школа, що давало змогу випускникам

прикласти здобуті знання на практиці, формувати загальнопедагогічні вміння та
навички,

а

отже

отримувати

не

лише

право

на

учителювання

у

церковнопарафіяльних школах і духовних училищах [651, арк. 358], а й
професійні вміння. Для вдосконалення теоретико-педагогічної підготовки як
складника фахової підготовки майбутніх наставників юнацтва тоді ж почали
викладали й психологію. Це здійснювалось у 4-му класі – по 2 уроки на
тиждень, а у 5-6-х класах педагогіки – по одному уроку на тиждень [121, с.
353; 651, арк. 359-360].
Вивчення звітів директорів ПДС 1860-1916 рр. [651, арк. 361-364; 442,
арк. 2-14; 496, арк. 16; 504, арк. 6-115], некрологів, звітів діяльності викладачів
семінарії [439, с. 241-246; 343, с. 685-687; 440, с.140-148; 424, с.1579-1586; 121,
с. 355]

уможливило узагальнення, що навчальні програми семінарії з

психолого-педагогічних предметів були інтегрованими, забезпечували не лише
засвоєння теоретико-педагогічних знань, а й спрямовувалися на формування у
вихованців загальнопедагогічних вмінь та навичок. Наприклад, навчальна
програма з дослідної психології викладача П.Коропцева (1861 р.), який з 1844 р.
у ПДС викладав логіку, патрологію та латинську мову, спрямовувалася на
ознайомлення студентів з основними «поняттями тогочасної педагогіки» (у
сучасних термінах – загальної, вікової та педагогічної психології), історії їх
розвитку та актуальними напрямами тогочасних досліджень [651, арк. 361-364].
Під час вивчення цього

курсу вихованці семінарії вчилися надавати

консультації дітям, батькам у вирішення психолого-педагогічних питань;
допомагати в формуванні позитивних взаємин у сім’ї, учнівському колективі,
обирати доцільний стиль спілкування з учнями. Характерною особливістю
курсу було прагнення викладача надати майбутнім вчителям елементарні
відомості про культуру мовлення вчителя, сформувати вміння та навички
красномовства, поведінки. Це відбувалося не лише під час практичних занять, а
й під час виконання індивідуальних завдань та педагогічної практики [651, арк.
361-364; 345, с. 788].
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На наше переконання, викладачі семінарії усвідомлювали важливість
забезпечення майбутнім учителям оволодіння основами теорії і практики
виразного читання для досягнення

позитивного результату словесного та

емоційного впливу на слухачів. Саме тому, викладаючи курси філологічного
циклу, особливу увагу вони звертали на дикцію, лексичне багатство мовлення
майбутніх уителів. Так, про викладача поезії Л.Савича, як про талановиту
людину, по-справжньому віддану професії та літературі, яка виховувала
власним прикладом, випускник семінарії І.Крамаренко згадував так: «Він
любив поезію так, як більше любити неможливо, з щирою старанністю прагнув
цю любов передати й учням. Особливо цінував тих, хто чудово декламував
вірші. Найчастіше приносив вірші Г. Державіна та з незвичайним ентузіазмом
декламував їх. Він був справжнім малоросом. Мав малоросійський прононс,
голос у нього був басистий. До учнів ставився гуманно та доброзичливо» [155,
с. 409].
Великого значення формуванню загальнопедагогічних вмінь та навичок,
особливо – вдосконаленню культури мовлення, надавав викладач Святого
Письма, риторики, латинської мови ПДС М.Пантелєєв, який працював у закладі
з 1837 р. [815, арк. 5-6]. Архівні матеріали свідчать, що під час викладання
філологічних дисциплін, зокрема риторики, М.Пантелєєв вимагав досконалого
володіння словесним способом впливу, уміння належним чином користуватися
у педагогічних і навчально-виховних цілях мовою та мовленням. Наприклад,
як зазначено у звітах про діяльність семінарії, його «вихованці 2-го та 3-го
класу в 1863 р. на публічних екзаменах представили високий рівень володіння
риторикою, літературою» [815, арк. 5-6; 345, с. 792; с. 825-836; с. 834].
На думку Голови училищної ради губернії О.Капустянського, завдяки
високому

рівню

фаховості

викладачів,

гуманному

ставленню

та

індивідуальному підходу до семінаристів, вихованці ПДС ставали найкращими
вчителями в краї. Ревізуючи заклади в 1872 р., О.Капустянський дійшов такого
висновку: «17 червня, коли в інших училищах скінчилися заняття, я застав в
школі 31 хлопчика та 2 дівчаток, які навчалися у класі Василя Авадовського,
помітив цілком гарні успіхи учнів, їхню зразкову сумлінність» [815, с. 612].
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Випускник ПДС, відомий український педагог Г.Ващенко, писав: «... не
дивно, що з Полтавської семінарії за часи праці в ній Ризенка вийшло багато
видатних українських діячів. Одночасово зі мною (щоправда в різних клясах)
учились у ній Симон Петлюра, поет і письменник Капельгородський Пилип,
відомий літературознавець і етнограф Щепотьєв Володимир, видатний знавець
грецької філософії Чаленко Іван. А скільки вийшло невідомих скромних
українських діячів у галузі народньої освіти! Справа в тому, що багато
семінаристів і єпархіялок, колишніх вихованців і вихованок Ризенка після
закінчення освіти працювали на селах як вчителі народніх шкіл. У багатьох
випадках це були українські патріоти, які і в тяжких умовах царського режиму
намагались зробити щось для своєї Батьківщини» [40, с.36].
Пояснимо, що І.Ризенко (Див. Додаток Р) був учителем співів, який за
свої

здібності був призначений керівником хору семінаристів. Про нього

Г.Ващенко писав ще таке: «На своїх лекціях І.Ризенко читав учням твори
українських письменників: Шевченка, Марка Вовчка, Нечуя-Левицького,
Панаса Мирного. Читав він майстерно і своїм читанням справляв велике
враження на учнів. Цим він прищіпляв їм любов до рідної мови і літератури»
[40, с. 34]. Хор семінарії став одним з найкращих в Полтаві, часто виступав
перед учнями різних навчальних закладів та полтавським панством.

У

чудовому виконанні вихованців школи лунали поряд з творами російських і
закордонних композиторів українські народні пісні та твори М.Лисенка [40, с.
34].
Духовна семінарія у Полтаві була багата на викладачів, які присвятили
своє життя підготовці хороших учителів. Серед них і викладач богословських
предметів ПДС Іван Іванович Случевський, про якого вихованці згадували так:
«…був високого зросту, стрункий, красивий, з виразними очима, правильними
рисами обличчя, приємним мовленням, одягнений завжди в охайний одяг, він
справляв враження солідної та серйозної людини. Мав блискучі здібності до
наук та гарне почуття гумору. Обдарований викладач з любов’ю ставився до
навчання свого складного предмета. Він не задовольнявся творами, написаними
російською мовою, вивчав першоджерела мовою оригіналу. У ставленні до
учнів тримався з гідністю, але не гордо, відрізнявся терпінням та витримкою,
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його важко було роздратувати неправильною відповіддю» [434, с. 779]. Його
колега, В.Терлецький, писав у некролозі про нього: «…натура врівноважена,
цілісна, з твердим характером, з певними виробленими переконаннями,
послідовністю, цілеспрямованістю… Головною відмінною рисою душевного
складу була його правдивість….» [434, с. 789]. На думку викладача
Д.Нарциссова, І.Случевський був «невтомним трудівником, знавцем своїх
предметів, справедливим учителем, уроки якого вирізнялися глибиною думки,
переконливістю, точністю викладу. При цьому І.Случевський турбувався про
рівень розвитку учнів. Оцінюючи
маловстигаючі учні

відповіді, дотримувався правила, щоб

самі усвідомлювали свої недоліки, опитував їх довго,

ніколи не відмовляв учню в проханні покращити свою успішність» [434, с. 792793].
Наголосимо, що особистий позитивний приклад майстерного викладача є
дієвим засобом формування майбутніх учителів. Таким був і О.Раєвський
(1839-1907), педагог ПДС з 42-річним стажем викладання логіки, психології та
латинської мови, син дяка, вихованець ПДС та Київської духовної академії
[426, с. 518]. Його учні, вчителі початкових шкіл губернії Г.Тарасевич і
І.Терлецький, у некролозі писали про нього як про сердечного, спокійного та
справедливого викладача, який був «прикладом для наслідування для своїх
вихованців, він не лише виконував свій обов’язок, а виконував його з любов’ю
до справи, не просто учив, а навчав, як треба любити одне одного» [426, с. 518519].
Формуючи у вихованців любов до рідної мови та історії свого народу,
викладач історії Ф.Доброленський часто цитував твори Т.Шевченка, «умів
майстерно з властивим лише йому тонким гумором охопити риси тієї чи іншої
епохи, історичного діяча, дотепно вихопити з історичного документа вдалу
цитату. У ці моменти, він закривав підручник, відсовував його вбік, починав
говорити цікаво та з щирим натхненням» [432, с. 214].
На нашу думку, любов до справи, до свого предмета, до учнів, ерудиція
та професійна компетентність кращих викладачів стимулювали в майбутніх
вчителів інтерес до дисципліни, сприяла кращому засвоєнню знань. До
прикладу, статті невідомого автора, надруковані в «Полтавских епархіальных
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ведомостях», присвячені діяльності педагога В.Конопатова, свідчать, що такі
складні навчальні предмети як логіка, філософія та психологія, які він викладав
упродовж 25 років в ПДС, учні засвоювали достатньо легко та глибоко [431, с.
1875].
З великою любов’ю згадували випускники семінарії викладача грецької мови
Г.Миславського «…як гарного знавця своєї справи, з винятковою пам’яттю, даром
слова, який вимагав від майбутніх вчителів глибоких знань, а також ораторського
мистецтва» [433, с. 873]. Майстерністю викладача було його вміння навчати без
примусу.
Окрім того, як свідчать некрологи та звіти про діяльність викладачів
семінарії, гуртки для кращого засвоєння учнями знань, їхнього загального
розвитку, формування загальнопедагогічних вмінь та навичок у закладі
організовували диспути, роботу гуртків: «Іноді з метою дати більш наочне
уявлення про історію церкви Володимир Терлецький влаштовував між
вихованцями під своїм керівництвом диспути, а для кращого засвоєння матеріалу
створював між вихованцями міссіонерські гуртки в позаурочний час» [428, с. 722730]. Такі форми роботи, на нашу думку, сприяли формуванню аналітичного
мислення, розвивали навички ораторського мистецтва, сприяли формуванню
педагогічних умінь, особистісних якостей, потрібних майбутньому вчителю для
співпраці з учнями.
До вже заданих імен викладачів ПДС не можемо не додати й такі:
композитор і хоровий диригент Г. Гладкий, видатний письменник І. НечуйЛевицький, історик В.Пархоменко, церковний та громадський діяч І. Пічета
(ректор 1890–1902). Учнями закладу були: церковний і політичний діяч Г.
Гапон, громадський діяч Г.Маркевич, політичний і державний діяч С.Петлюра,
письменник

П.Капельгородський,

ліванський

письменник

і

перекладач

М.Нуайме, історики Л. Падалка, О.Левицький, фундатор української бібліотеки
ім. С. Петлюри у Парижі І. Рудичів [287, с. 717].
Про стан матеріально-дидактичного забезпечення викладання у семінарії
свідчать хроніки закладу, що друкувалися у «Полтавських єпархіальних
відомостях». Наприклад, у 1900 н. р. у бібліотеці ПДС налічувалося 40 22
книг, 15 карт з церковної та біблейської історії, 16 історичних та 9 географічних
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карт, 35 музичних інструментів, 16 таблиць, 148 фізичних приборів [120, с.109110].
Згідно з § 120 затвердженого у 1884 р. статуту духовних семінарій [404, с.
110], для практичних занять вихованців при ПДС у 1886 р. створили
однокласну церковно-приходськушколу (ЦПШ) на 25 учнів. Мета її роботи
полягала у щоденному керівництві викладача дидактики та ректора семінарії
«педагогічним вправлянням семінаристів 5-го та 6-го класів, які слухали курс
дидактики» [202, с. 288-290].
Нагадаємо, що випускники ПДС складали основний контингент
кандидатів на посади вчителів у церковних школах і духовних училищах.
Аналіз знайдених архівних документів показав, що під час педагогічної
практики викладачі вимагали від практикантів творчого підходу до вирішення
різних ситуацій, формували уміння впливати на учнів, завойовувати авторитет,
вибудовувати стосунки з школярами, колективом учителів, володіти мовним
апаратом, уміти правильно користуватися в педагогічних, навчально-виховних
цілях мовою та мовленням. Педагогічна практика мала чітку структуру, була
керованою, спрямовувалась на поглиблення знань з психолого-педагогічних
дисциплін, розвиток творчих здібностей, формування інтересу до педагогічної
професії [202, с. 337-343; 651, арк. 361-364]. Проведення різноманітних заходів
з учнями, уроків та їх аналіз, самоаналіз, сприяло формуванню у студентів
загальнопедагогічних умінь та навичок: уміння встановлювати доцільний стиль
спілкування,

уміння

діагностувати

рівень

розвитку

учнів,

уміння

інтерпретувати першоджерела [202, с.337-343; 651, арк. 361-364; 442, арк.1-14
арк.; 721, арк. 22-36].
Для вихованців 5-го класу ПДС педагогічна практика полягала переважно
у спостереженні за організацією навчально-виховного процесу школи та
дослідженні учнів упродовж року [202, с. 339]. Кращі вихованці давали пробні
уроки, які аналізувалися товаришами, вчителем педагогіки, керівником школи,
законоучителем. На заняттях у зразковій школі старші учні 6-го класу семінарії
систематично упродовж року по черзі займалися з учнями зразкової школи як
наставники, організовували та проводили виховну роботу (ігри під час перерв,
супровід до церкви на молитву школярів), закріплюючи теоретичні знання з
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педагогіки та психології в практичній діяльності, вправляючись у здатності
впливати на учнів, розвиваючи свої педагогічні здібності. Випускники
проводили уроки з навчання грамоти за аналітико-синтетичним методом
навчання, пояснювального читання, арифметики, Закону Божого та церковних
співів. Окрім того, майбутніх учителів залучали до перевірки текстів для
позакласного читання учнями школи, для цього було відведено спеціальний
день (середа) [202, с. 337-343].
Самостійна

робота

студентів

передбачала

організацію

спочатку

спостереження навчально-виховного процесу, ведення щоденників педагогічної
практики, підготовку звітів про практику [202, с. 288-290; 651, арк. 361-364; 442,
арк. 2-14; 721, арк. 22-36; 496, арк. 2-8; 504, арк. 8-38]. Можна підсумувати, що
організація педагогічної практики націлювала майбутніх вчителів на оволодіння
вмінням здійснювати педагогічний вплив на учнів. Виконання різноманітних
завдань вимагало від практикантів професійної кмітливості, розвитку пам'яті,
мислення, уяви, вияву творчих здібностей, що сприяло хорошій підготовці
майбутніх учителів.
У контексті горезвісного Емського указу (1876), що встановлював
жорстку цензуру на українську літературу, заборону вживання української
мови на театральній сцені, санкції проти української культури, серед
українського студентства почалося поширення протистоянн такій політиці
влади [303, с. 170].
Вивчення звітів про діяльність викладачів, надрукованих в «Полтавських
єпархіальних відомостях», досліджень краєзнавця В.Ревегука дало змогу
констатувати: національно орієнтована молодь Полтавщини, зокрема вихованці
семінарії, були поборниками українського слова та української школи. Так, у
1902 р. студенти закладу вимагали введення до навчального плану семінарії
дисциплін «ІсторіяУкраїни» та «Історія української культури». Ці ініціативи
активно

підтримували

(хоча

й

не

всі)

викладачі

семінарії,

зокрема

Ф.Доброленський [432, с. 214].
Як пише В.Ревегук, духовна семінарія в Полтаві на початку ХХ ст. була
«осередком вільнодумства»,

груба русифікаторська політика, що панувала в

закладі, не могла вбити українську душу її вихованців. Попри заборони
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адміністрації семінаристи захоплювалися театром, особливо українськими
виставами. Потай від наглядачів читали українські книги, які діставали попри
заборони. На вимогу «Української громади», яка склалася серед семінаристів,
адміністрація навчального закладу змушена була в листопаді 1901 р. частково
задовольнити вимоги вихованців щодо ліквідації дріб’язкової опіки, системи
шпигунства й доносительства [303, с.174].
У ЦДІАК нами знайдено промовистий документ – звернення полтавських
семінаристів

до

громадськості:

«Ми,

полтавські

семінаристи,

заснували

український гурток, маючи на меті пробудження національної свідомості в
найширших масах інтелігенції та народу, прагнемо боротися за українську школу,
нову школу…» [448, арк.30-32]. Найбільш активною діяльність гуртка була у 1899
р., коли почали друкувати заборонені твори Т.Шевченка. За політичну діяльність з
семінарії було звільнено багато учнів [там само, арк. 33].
Повертаючись до характеристики формування мережі закладів на
території Полтавщини, звернемося до функціонування духовних училищ як
нижчої ланки системи духовної освіти. Їх було 4 – у Полтаві, Переяславі,
Лубнах, Ромнах [287, с. 743,872-873]. На Лівобережній Україні саме Полтавська
єпархія мала найбільшу кількість чоловічих духовних навчальних закладів [389,
с. 458]. За терміном навчання вони були 4–річними, давали початкову освітню
підготовку майбутнім служителям церкви [127, с. 69, 225, 421, 930; 775, арк.1-9;
776, арк.1-7].
Реформа духовних закладів у 1867-1872 рр. та 1884 р. змінила
організацію навчально-виховного процесу училищ. Статути духовних училищ
було відповідно затверджено 14 травня 1867 р. та 22 серпня 1884 р. Так, § 1
Статуту духовних училищ 1867 р. та 1884 р. визначав таку мету роботи цих
закладів: дати освіту та «підготувати дітей православного духовенства до
служіння православлавній церкві» [377, с. 55; 379, с. 115]. Згідно з § 8 Статуту
(1884) до закладу приймали на безкоштовне навчання осіб православного
духовенства, а решту – на умовах оплати [379, с. 115]. А згідно з §124 заклади
готували церковнослужителів та вчителів для духовних училищ та ЦПШ [379,
с. 166-167].
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Вивчення архівних джерел (звітів про діяльність Лубенського духовного
училища), звітів про стан Полтавського духовного училища, вміщених

у

«Полтавских єпархіальных ведомостях», є підстави констатувати, що зміст
програм навчання у духовних училищах наближався до змісту програм
чотирьох класів гімназій [127, с.69, 225, 421, 930; 809, арк. 1–18; 810, арк.1–11].
Ще у 1833 р. єпископ Полтавський і Переяславський Нафанаїл мав намір
відкрити 2 училища (єпархіальне й повітове) у Ромнах та Кременчуці, оскільки
існуючі духовні заклади мали тісні приміщення [776, арк. 3-8 зв.; 356, с. 71-94].
1 жовтня 1837 р. одночасно було відкрито Лубенське й Роменське духовні
училища, які спочатку розташовувалися в орендованих приміщеннях [776, арк.
1-9].
Полтавське духовне училище (далі – ПДУ) було засновано в 1818 р. у
Переяславі з метою підготовки служителів нижчого рангу для парафії. У перший
рік роботи у ньому навчалося 104 учні. У 1869 р. заклад було переведено до
Полтави [127, с.71-77; 356, с.71-94]. У 1820 по 1854 рр. училище складалося з двох
училищ: єпархіального (підготовчого) та повітового, якими керував ректор та
інспектор [356, с.71-94].
Реформа духовних закладів періоду 1867-1872 рр. істотно вплинула на
зміст навчання у ПДУ, де збільшили кількість годин на вивчення мов: грецької,
латинської, російської та церковно-слов'янської. Запровадили також перерви
між заняттями, яких раніше не існувало [127, с. 229-231].
Згідно з навчальним планом, вихованці ПДУ вивчали такі предмети:
основне Богослов’я, Святе Письмо, церковну історію, догматичне Богослов’я,
моральне Богослов’я, літургію, церковне право, пастирське богослов’я,
гомілетику, учення про розкол, історію російської церкви, російську мову,
педагогіку, логіку та психологію, латинськ, грецьку, французьку чи німецьку
мови, математику, фізику, космографію, історію, церковні співи [158, с.
381;127, с. 229-231]. (Див. Додаток С).
Окремо зазначимо, що до курсу педагогіки входила «власне дидактика»,
яка знайомила з правилами навчання і виховання, елементи методики навчання
у

початковій школі. Однак, загалом

на психолого-педагогічні предмети

відводилось лише 6% загальної кількості годин, що було недостатньо для
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ґрунтовної

загальнопедагогічної

підготовки

вчителів.

Також

викладали

чистописання, музику, малювання [127, с. 933-934].
У 1869 р. ректор училища М.Гаврилков у рапорті до голови Священого
Синоду доповідав про те, що зі збільшенням кількості учнів у закладі (до 200
осіб), в одному приміщенні класу доводилось навчати від 60 до 100 учнів, тому
він клопотав про створення гуртожитку, що було реалізовано у 1876 р. [127,
с.232-234].
За період з 1876 р. до 1901 р. до училища вступило 1265 дітей духовних
та 315 світських осіб. Кількість учнів у різні роки була різною, іноді досягала
306 осіб (1899). Кількість викладачів з адміністрацією становила 17 працівників
(1916 р.). [127, с. 931-933].
Викладачі ПДУ використовували такі методи навчання як лекція, бесіда,
опитування, інструктування. З 1876 р. було відмінено механічне заучування
уроків напам’ять [127, с. 935-936]. Невідомий автор статті про історію ПДУ,
опублікованої у «Полтавських парафіяльних відомостях» (1902), повідомляв:
«Прийоми викладання узгоджувалися зі специфікою предмета та віковими
особливостями, рівнем розвитку учнів» [127, с. 936]. У звіті також зазначено,
що «буквальне заучування підручника Катехізису не допускалося, а якщо це
трапляється, то вихованець мав пояснити заучуване. При заучуванні текстів від
учнів вимагалося вміння перекладати їх російською мовою та висловлювати
власне судження щодо змісту [127, с. 938-939]. У вивченні священної історії,
географії викладачі вимагали від студентів вмінь орієнтуватися у картах подій,
самим креслити карти: «Географія вивчається за допомогою географічних карт,
яких є достатньо в училищі. Окрім того, до кожного уроку учні виготовляють
креслення, де крім загального опису частини світу, яка вивчається, поступово
відмічаються фізичні та політичні дані…» [127, с. 942]. У вивченні арифметики
часто практикували письмові самостійні роботи, «щоб привчити вихованців до
зосередженості мислення та досягти більшої міри розумового розвитку як
необхідної

умови

для

успішного

проходження

систематичного

курсу

арифметики, викладачі суворо спостерігають за проведенням самостійних робіт
учнів. З метою більш твердого засвоєння пройденого та перевірки вивченого
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призначають учням самостійні письмові розв’язання задач зі словесним
поясненням процесу розв’язання…» [127, с. 941].
За свідченням випускника ПДУ В.Курдиновського, ще з 1848 р. у закладі
ввели взаємонавчання, під час якого в кожному класі, починаючи з 2-го,
кращий учень призначався помічником учителя. Він не лише займав кращу
парту, а й допомагав у роботі тим, хто гірше встигав [161, с. 1082-1092; с. 11281144, с. 1133].
Для емоційного пожвавлення педагогічного процесу, для загального
розвитку учнів практикували навчальні екскурсії. Наприклад, 1 липня 1901 р.
90 вихованців під керівництвом смотрителя училища Г.Лисовського відвідали
архітектурні пам’ятки Києва [127, с.1110].
Правління закладу періодично порушувало питання про підвищення рівня
знань, вмінь і навичок вихованців, зокрема встановлено, що в 1890-1891 н. р.
було вирішено

вдосконалити систему викладання російської мови та

словесності за рахунок збільшення кількість письмових вправ; видавати
кожному

учню

словники

та

довідники;

викладачам

рекомендувалося

ретельніше добирати зразки творів для заучування напам'ять з урахуванням
інтересів учнів [127, с. 1156-1165, с. 1157-1158].
Письмові самостійні вправи (індивідуальні завдання, реферати, твори) з
різних предметів почали запроваджувати з 1875 н. р. Їх кількість не
перевищувала 10 (для одного класу) на рік з різних предметів, причому на
виконання завдань відводилось 7 днів. Оцінка за виконання індивідуальних
завдань впливала на річну підсумкову оцінку, що, на наш погляд, підвищувало
рівень відповідальності вихованців за виконання завдання [127, с. 1156-1165, с.
1162-1163]. (Див. Додаток С).
З 1878-1879 н. р. в училищі запровадили навчання музики, креслення та
малювання учнів з 2-го по 4-й клас. Кожен міг обрати один з цих предметів [127,
с. 94].
Відзначимо, що бібліотека закладу постійно поповнювалась: якщо в 1876
р. в ній налічувалось 1396 книг, то в 1901 р. їх було вже 6179. Окрім того, у
бібліотеці був методичний та дидактичний матеріал з географії, малювання та
інших предметів [127, с. 99, 103]. Для постійного поглиблення знань учнів,
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формування інтересу до книги викладачі училища постійно організовували
недільні читання, під час яких демонстрували вихованцям зразкове виразне
читання творів, а також контролювали їхні записи у читацьких щоденниках
[127, с. 100].
Після закінчення закладу третина учнів продовжували навчання у
семінарії [127, с. 425-426].
Вважаємо доречним додати, що у кінці ХІХ ст. у зв’язку з Емським указом
та санкціями проти української мови, у період активізації демократичного руху
студентів, помічник смотрителя училища І.Стефановський (1894 р.) на засіданні
правління закладу зауважував, що вихованці «…досить часто висловлювались не
російською, а малоросійською мовою…», на що рада закладу прийняла рішення
вимагати від учнів та викладачів суворого дотримання в усних та письмових
висловлюваннях російської літературної мови, обмеження відпусток у місто тих,
нагляд за тими, хто буде розмовляти «малоросійським наріччям» [127, с. 11561165, с. 1164-1165].
Для формування у вихованців навичок зв'язного мовлення, ораторських
умінь у духовних училищах 2 рази на місяць на літературних зібраннях
студенти зачитували твори письменників і поетів, власні кращі зразки
віршованих та прозових творів: «Для привчання учнів до вільного виголошення
висловлювань визнано корисним (раз чи два на місяць) літературні зібрання у
кожному класі під керівництвом наставників для читання як власних творів
учнів, так і друкованих літературних творів віршованих та прозових» [268,
с.334].
Підготовку вчителів для роботи у школах грамоти в губернії здійснювали
також церковні учительські школи та двокласні учительські школи. Так,
наприкінці 1895 р. Учена рада при Священому Синоді вирішила відкрити
двокласні церковні учительські школи (далі – ДЦУШ) по дві на кожен повіт та
відкрити при них школи грамоти [128, с. 335]. Однак ДЦУШ ще 7 років не мали
чіткого правового статусу – статутів, навчальних програм, регламентованих
штатів. Навчання в них не дозволяло отримати свідоцтво на звання вчителя.
Передбачалося, що стати вчителем зможуть молоді люди віком 15-16 років, які
попередньо навчалися 6 років. Викладацький персонал ДЦУШ складався з
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завідувача з оплатою 150 руб. на рік, двох учителів та учителя зразкової школи.
Ніяких спеціальних вимог до викладацького складу не було. Вчителі ДЦУШ мали
ту ж кваліфікацію, що й учителі звичайних ЦПШ [127, с. 336-337].
Вочевидь, згадане розпорядження Ученої ради не забезпечувало
належного рівня підготовки у двокласних школах. Малограмотних учнів
навчали так само слабко підготовлені вчителі, які до того ж не мали програм,
спеціальних навчальних посібників тощо.
На відміну від ДЦУШ, учительські школи (ЦУШ) були закладами
підвищеного типу і готували вчителів та вчительок для початкових шкіл усіх
розрядів. До них зараховували осіб від 16 до 17 років незалежно від статі,
головне, щоб вони завершили курс двокласної школи. Термін навчання в обох
типах шкіл був 3 роки [127, с. 336-337].
На початку XX ст. у зв'язку з невідповідністю якості підготовки вчителів у
ДЦУШ їх завданням, Священий Синод прийняв «Положення про церковні школи
відомства Православного віросповідання» від 1 квітня 1902 р., котре чітко
визначило статус усіх церковних шкіл для дітей [53, с. 1-28]. Згідно з
«Положенням», всі церковні школи поділялися на початкові та заклади з
підготовки вчителів. Початковими були школи грамоти для дітей та дорослих
(недільні) та ЦПШ [53, с.4].
«Положення» визначало порядок прийому до ЦУШ, терміни навчання,
кваліфікацію випускників (перед цим кожна така школа мала свій статут).
Указом Синоду від 20–27 травня 1906 р. програми ЦУШ затверджувалися на 6
років. До таких закладів зараховували випускників двокласних шкіл чи
відповідних їм інших шкіл (земських чи міністерських двокласних училищ).
Прийом проводили за результатами іспитів за курс двокласних шкіл (предмети
та обсяг обов’язкового матеріалу не був регламентовантй). У ЦУШ установили
3-річний термін навчання [53, с. 13-18], яке було безкоштовним, частина учнів
сплачувала лише за харчування та гуртожиток, решта учнів були на
державному утриманні.
Є підстави стверджувати: політика уряду та Священого Синоду щодо
підготовки вчителів у ЦУШ зводилась до створення моделі учителя з
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невисоким

освітнім рівнем, нерозвиненим світоглядом, але з твердими

релігійно-ідеологічними переконаннями.
За браком коштів Священому Синоду не вдалося наблизити рівень
навчання у ДЦУШ і ЦУШ до рівня учительських семінарій, оскільки модель
двокласної школи, як свідчить довідка про заклад, задумувалася як невеликий,
камерний навчальний заклад з невисоким рівнем підготовки викладачів. Так, у
1908 р. серед викладачів двокласних учительських шкіл з вищою освітою було
0,6%; з середньою педагогічною― 3,4%, а більшість (78%) мала середню
освіту, 3,41% мали лише свідоцтво на звання народного учителя [127, с. 337].
На території Полтавської губернії працювала лише одна ОлександрівськоМиколаївська ЦУШ у Полтаві (1899), а решта були двокласними: у Гурбинцях
(1899), Харківцях(1899), Градижі(1899), Лубнах (1894). У цих 5 учительських
навчальних закладах

у 1908 -1909 рр. навчалося 374 учнів, працювало 15

викладачів. Вихованцям з незаможних родин давали степендії у розмірі 200 руб.
на рік [197, с.382-387; 212, с. 919-929]. Заклади існували за рахунок солідарних
коштів Священого Синоду, земства, плати за навчання учнів. Наприклад,
пожертви приватних осіб та земств у 1915-1916 н.р. на всі двокласні школи
губернії становили 23485 руб. [240, с.1167]. Плата за навчання в таких закладах
була різною: у Гурбинецькій – 65 руб, у Градижській та Харківецькій – 100 руб.
[240, с.1167]. За рішенням педагогічної ради закладу для окремих вихованців
виділяли стипендії. Наприклад, у 1908-1909 н.р. 26 учнів Лубенської двокласної
учительської школи отримували стипендію, а в Харківецькій школі лише 1 учня
утримували меценати та земство [240, с. 1622].
9 січня 1894 р. за ініціативи Полтавського першосвященника Іларіона у м.
Лубни коштом Макаріївського церковного братства відкрили братську
учительську школу, основним завданням якої була «підготовка для церкви
майстерних читців, церковних співаків та досвідчених учителів для церковнопарафіяльної школи» [308, с.81]. У § 2 статуту закладу зазначалося, що
Лубенська учительська школа є «двокласною школою повіту» [298, с. 521-527,
с.524].
Майбутні вчителі опановували такі предмети: священна історія, російська
та церковнослов'янська мова, арифметика, географія, російська та загальна
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історія, катехізис, церковний статут, церковні співи, музика. Навчальна
програма закладу не містила окремих предметів, характерних для двокласних
учительських

шкіл,

зокрема,

громадянської

історії,

креслення,

природознавства. Третій рік навчання в школі присвячувався переважно
педагогічній практиці в ЦПШ, вправлянню у співах, грі на скрипці та
фісгармонії. Зі звіту про діяльність закладу, наприклад, за 1904 р., постає, що
зміст освіти відповідає змісту освіти ЦУШ, а не двокласних учительських шкіл.
До школи могли вступити юнаки віком від 13 до 18 років з

хорошою

поведінкою та здібностями до співів, які закінчили ЦПШ або не завершили
курс навчання у духовній семінарії чи курс навчання у духовному училищі
[298, с. 521-527, с.523-525].
У 1903 р. педагогічна рада закладу подала єпископу Іларіону проект
заходів з удосконалення навчально-виховного процесу, оскільки вважали
школу в Лубнах «виключно невизначеним типом за своєю програмою та
статутом, який

не відповідав за статутом 1 квітня 1902 р. жодному типу

церковних учительських шкіл у парафії» [298, с. 523], бо програма навчання не
містила деяких предметів, характерних для двокласних або церковних
учительських шкіл [там само, с. 521-527, с.523]. З цією метою пропонували
наблизити програму навчання у закладі до програми учительської школи,
додати викладання предметів, яких бракувало, збільшити термін навчання до 4
років, зараховувати до 4 курсу кращих випускників, які б опановували такі
предмети, як церковні співи, дидактика, педагогіка, реґентування, музика,
церковний статут [там само, с. 521-527, с. 526-527].
Священий Синод «почув» бажання лубенських викладачів і постановою
від 3 січня 1903 р. Лубенську учительську школу реорганізували у двокласну
учительську школу із загальною кількістю учнів не більше 80 осіб [298, с. 558561, с.558-559]. Відтоді у випускному 4-му класі закладу майбутні вчителі
вивчали дидактику та основи педагогіки (2 год. на тиждень). Для них
організовували педагогічну практику, яка упродовж року полягала у
відвідуванні початкової школи та проведенні уроків [298, с. 558-561, с. 560561].

104

Полтавську (або Олександро-Миколаївську) церковну учительську школу
(далі – ПЦУШ) заснували 18 жовтня 1899 р. У ній готували до вчителювання
упродовж 3 років. Випускники школи мали прослужити на освітянській ниві не
менше 5 років. Заклад очолив випускник Московської духовної академії,
кандидат богослов’я Володимир Овсієвський [212, с. 919-929]. Про нього у
праці Г.Ващенка є такі дані: «Це був ґрунтовно освічений педагог, людина
надзвичайної енергії і працездатності, природний адміністратор, що володів
великим тактом у підході до співробітників і учнів...» [40, с. 32]. Головою
педради ПЦУШ став протоієрей Г.Лісовський. У 1902 р. в закладі
нараховувалось 54 учні [212, с. 919-929]. Як свідчить сучасник подій
З.Ольський,

у

день

першого

випуску

вихованців

директор

закладу

В.Овсієвський виголосив промову «Народне учительство та його вплив на
саморозвиток учителя» [212, с. 920], у якій зауважував, що «найголовнішим у
житті кожної людини є вибір та знаходження свого покликання» [212, с. 920], а
«розумове життя школи, розвиваючись та збагачуючись, стає джерелом живої
творчї енергії учителя» [212, с. 921].
До навчального плану ПЦУШ входили такі предмети: Закон Божий,
сільське господарство, алгебра, історія загальна та історія Росії, географія,
російська та церковнослов’янська мова, словесність, співи, музика, гігієна,
математика, природознавство, фізика, історія російської церкви, педагогіка та
психологія, логіка [216, с. 2279-2289; с. 2340-2351, с. 2286].
У праці Г.Ващенка є такі згадки про викладачів цього закладу:
«Літературу викладав Степан Онисимович Білоус, блискучий лектор, здібний
керівник шкільного театру й редактор газети. Перед ним трохи поступався, але
все ж таки був добрим педагогом, Йосип Адамович Жеромський, що викладав
історію. На посаду викладача співу був закликаний Іван Григорович
Сидоренко, зовні млявий і апатичний, а на ділі тонкий знавець музики й
української пісні, диригент з високим мистецьким смаком. У нього пройшов
свою першу музичну школу славетний український дириґент Нестор
Городовенко» [39, с. 1153].
Атмосферу ПЦУШ її викладач С.Білоус характеризував так: «…в цій школі
в основу виховання й навчання покладено, перш за все, почуття любові, а не
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страх; немає страху перед знанням, оскільки тут навіюється учням довіра до
науки, а не страх перед нею; звертається особлива увага на те, щоб кожен учень
розвивав у собі все те добре, що дано йому природою» [216, с. 2340-2351, с. 2349].
Наголосимо, що у ПЦУШ надавали значення загальнокультурному
розвитку учнів: створили учнівський журнал, де публікували статті та
оповідання майбутніх вчителів на злободенні теми [39, с. 31]; з першого року
існування ПЦУШ з ініціативи її директора обладнали сцену з декораціями для
вистав студентського театру, яким керував С.Білоус; організували також хор
[39, с. 34].
Проведення

вихованцями

ПЦУШ

літературно-музичних

свят

спрямовувалось не лише на організацію цікавого, змістовного дозвілля, а й
сприяло формуванню у майбутніх учителів естетичних смаків, організаторських,
комунікативних,

творчих

здібностей,

розвитку

культури

мовлення.

За

Г.Ващенком: «Школа швидко завоювала добру славу. На мистецькі вечірки, що їх
вона влаштовувала три-чотири рази на рік, приходило багато гостей з міста, що
було кілометрів за 6 від школи. Вабили чудові співи, декламації, театральні
вистави та культурність учнів» [40, с. 1154]. А з хроніки діяльності ЦУШ,
написаної

З.Ольським, відомо: «Влаштування літературно-музичних вечорів

стало традицією. Учні виступали з власними віршами, оповіданнями, науковими
статтями» [216, с. 2279-2289; с. 2340-2351, с. 2287].
Завдяки старанням викладачів та адміністрації ПЦУШ досягла значних
успіхів у підготовці вчителів та стала, як пише Г.Ващенко, справжнім
українським за духом та традиціями навчальним закладом: «Хоч викладова
мова в ній була російська, та духом своїм школа була українська. Училися в ній
найздібніші діти українських селян. Найздібніші тому, що приймали до неї
учнів лише після великого конкурсу. Розмовляли учні між собою лиш
українською мовою, пісні співали майже виключно українські; навіть у
шкільному журналі були вміщувані українські оповідання й вірші, а це в ті часи
гостро переслідувалось» [40, с. 1154].
Оснащення школи було хорошим. У 1902-1903 н. р. у шкільній бібліотеці
нараховувалося 1400 книг. Окрім того, у фізкабінеті було 160 приладів, 75 – у
хімічному кабінеті [216, с. 2279-2289; с. 2340-2351, с. 2287].
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Градижську двокласну церковну учительську школу (далі – ГДЦУШ)
відкрили 10 жовтня 1899 р. Майбутні вчителі опановували Закон Божий, церковну
історію, російську мову та словесність, геометрію, фізику, історію вітчизняну і
загальну, географію та природознавство, математику, креслення, малювання,
чистописання, гігієну, дидактику, церковні співи [2, с. 952-954]. До обов’язкових
предметів з 1909 р. додали гру на скрипці [2, с. 952-954; 197, с.382]. Щодо фахової
підготовки, то педагогіку викладали переважно випускники духовних семінарій
[212, с. 384].
До ГДЦУШ вступали особи віком від 13 до 17 років, які закінчили 1класну ЦПШ чи земську початкову школу, або особи, які вибули з духовних
училищ [197, с.382-387; 236, с. 919-929]. За рішенням ради окремим учням
виділяли стипендії. Наприклад, у 1908-1909 н. р. 6 учням призначили
стипендію від меценатів та земств у розмірі 30 руб. [238, с. 1622].
З 1899 р. при ГДЦУШ відкрили зразкову школу, де випускники
проходили педагогічну практику, у ході якої кожен випускник мав провести 4
пробних уроки, відвідати зразкові уроки наставників, всі уроки товаришів та
взяти участь у їх обговоренні.
Цікаво зазначити, що аби вихованці мали конспекти всіх пробних уроків, а
не лише проведених ними особисто, всіма завучилищами губернії було введено
коректування та копіювання кожного конспекту уроку на копіювальному апараті
[238, с. 1624]. Практикантів активно залучали до організації виховної роботи з
учнями зразкових шкіл, які існували при кожній двокласній учительській школі,
студенти мали вести щоденник практики, писати конспекти уроків, які ретельно
перевіряв вчитель дидактики [238, с. 1624].
За 10 років існування ГДЦУШ підготувала 118 вчителів. Про результати
підготовки свідчить той факт, що, наприклад, у 1902 -1903 н. р. у ГДЦУШ було
54 вихованці, з яких лише 9 були удостоєні звання вчителів шкіл грамоти на
підставі

отриманих

свідоцтв.

Кращих

випускників

нагороджували

похвальними листами [2, с. 952]. Можемо припустити, що вимоги до отримання
звання вчителя в цьому закладі були високими.
Вивчення

даних,

опублікованих

у

«Полтавських

єпархіальних

відомостях» за період 1900-1910 рр. [2, с. 952-954, с. 952; 238, с. 1624; 197, с.
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382-389], дало змогу узагальнити, що заняття з педагогічної психології О.
Хуторненка сприяли підвищенню рівня знань студентів про педагогічну
діяльність, розвивали професійні якості, спонукали до самовдосконалення.
Традиційно у духовних закладах Полтавської губернії досліджуваного
періоду організовували літературно-музичні вечори, які спрямовувалися не
лише на формування естетичних смаків молоді, розширення її знань, а й на
розвиток загальної культури, творчих, організаторських здібностей, уміння
спілкуватися, самовладання, сприяли формуванню техніки мовлення майбутніх
вчителів. Організація та проведення таких заходів вимагала від вихованця
здатності долати страх перед аудиторією, навичок красномовства, вміння
декламувати вірші, «грати на театрі», що закладало основи професійної
підготовки майбутніх вчителів.
Встановлено, що вихованці Гурбинецької двокласної учительської школи
занотовували всі урочисті події, пов’язані з життям закладу, у спеціальний
щоденник [238, с. 1622], що теж сприяло розвитку мислення, поваги до alma
mater.
Маємо підстави стверджувати, що, викладачі духовних закладів
Полтавщини дбали про професіоналізм учителів краю. Саме тому у 1911 р.
Полтавське духовенство заснувало братство законовчителів та педагогів, яке до
1917 р. займалося питаннями професійної підготовки, матеріального становища
вчителів, підвищення ефективності навчально-виховного процесу закладів
Полтави, читанням лекцій. До братства входили педагоги різних закладів міста:
С.Четвериков, М.Синіцин, М.Чубов, Г.Тарасенко та ін. Члени товариства
порушували клопотання про перед Священим Синодом щодо збільшення
уроків з церковно-слов’янської мови у середніх навчальних закладах єпархії,
організації педагогічних курсів для вчителів [159, с. 406]. Діяльність братства
присвячувалася вдосконаленню навчально-виховного процесу у духовних
навчальних закладах губернії, зокрема ширшому використанню різних форм
самостійної

роботи

вихованців

(творчі

звіти,

реферати,

дискусії

на

різноманітних педагогічних зібраннях).
Звичайно, не обходили стороною й належне забезпечення релігійного
складника освіти.

З метою пропаганди релігійних знань, формування
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світогляду молоді в дусі законослухняності, служіння Богу, викладачі духовних
закладів та ієрархи православної церкви ініціювали в 1907 р. проведення
недільних педагогічних читань, на які запрошували учнів духовних навчальних
закладів Полтави, представників громадськості міста. Виступи проходили у
приміщенні Маріїнської Полтавської жіночої гімназії. На таких зібраннях
обговорювали питання філософського, морально-етичного та педагогічного
характеру. Аналіз статей, вміщених у «Полтавських єпархіальних відомостях»,
свідчить, що такі читання користувалися

популярністю і збирали значну

кількість слухачів [28, с. 470].
Отже,

у першій половині ХІХ ст. на території Полтавської губернії

підготовка релігійно-педагогічних кадрів здійснювалася доволі цілеспрямовано.
У період після 1860-х рр. ця діяльність значно активізувалася і розширилася,
почали створювати мережу різнотипних учительських навчальних закладів,
підпорядкованих духовному відомству. Порівняльний аналіз навчальних планів
таких навчальних установ
обсягом

уможливив висновок, що найбільш широкий за

зміст освіти давала духовна семінарія, трохи вужчим він був у

духовних училищах, ще вужчим – в учительській школі, і доволі вузьким – у
двокласних учительських школах.
Підготовка вчителів у духовних закладах Полтавщини, ознайомлення з
основами спеціальних, психолого-педагогічних знань, формування у них
загальнопедагогічних вмінь та навичок здійснювалось й в індивідуальних, й у
колективних

формах,

серед

яких:

лекції,

практичні

заняття,

система

педагогічної практики, самостійна аналітична робота студентів, творчі завдання
(підготовка

рефератів,

конспектів,

участь

у

диспутах,

різноманітних

педагогічних зібраннях). Культура мовлення, вміння спілкуватися і впливати на
співрозмовників формувалися під час викладання предметів філологічного та
педагогічного спрямування, під час педагогічної практики, у позанавчальній
діяльності. Особливо цінним вважаємо досвід взаємонавчання, запроваджений
в

Полтавському

духовному

училищі,

який

давав

змогу

розвивати

загальнопедагогічні вміння та навички, необхідні для учительської роботи.
Позитивним вважаємо прагнення окремих прогресивних викладачів прищепити
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студентам любов до рідної мови та слова

(Ф.Доброленський, І.Ризенко,

І.Сидоренко, С.Білоус).
2.2. Підготовка до вчителювання у жіночих навчальних закладах
2.2.1. Підготовка вчительок в Полтавському інституті шляхетних
дівчат
На початку ХІХ ст. на території Полтавської губернії існував лише один
світський жіночий навчальний заклад, що мав право (але не мету) готувати
вчителів – Полтавський інститут шляхетних дівчат (далі – ПІШД) [287, с. 725].
У січні 1817 р. княгиня Варвара Рєпніна, дружина військового генералагубернатора Малоросії Миколи Григоровича Рєпніна, на той час заможня
особа, яка займалась меценатською діяльністю, склала проект відкриття у
Полтаві Інституту шляхетних дівчат з пояснювальною запискою до нього [175,
с. 4-12], 17 січня 1817 р. дворянські збори затвердили «Положення» про
Полтавський ІШД та призначили головою ради інституту княгиню В. Рєпніну
[31, с. 367-368]. Як пише дослідник ХІХ ст. П.Мазанов, через три дні князь
Рєпнін

через

Санкт-Петербурзького

генерала-губернатора

Вязьмітінова

звернувся до Комітету Міністрів з клопотанням про відкриття закладу, який 20
лютого того ж року дав офіційний дозвіл. 3 січня 1818 р. дворянські збори у
Полтаві переглянули проект статуту інституту, а 12 січня затвердили зміни до
цього документу. З 1 жовтня 1818 р. дворянська рада взяла на роботу перших
чотирьох класних дам і розпочала набір 15 дворянок [175, с. 4-12].
Згідно з § 2 проекту ПІШД його метою було «виховання 15 дівчат осіб
дворянського походження, по одній з кожного повіту губернії, з наданням
маршалам їхнього вибору, для задоволення дворян найзручнішими способами
освіти дочок за помірну платню (500 руб) на рік» [175, с. 5].
Вихованки опановували курс навчання упродовж спочатку 9 років, а з 7
лютого 1828 р. – 7 років, з 1855 р. – 6 років [458, арк.32-41; 459, арк. 13-14 зв.].
Проект ПІШД офіційно не передбачав підготовку вихованок до
вчителювання.

110

У перший рік існування до закладу прийняли 20 вихованок, з них 15 –
коштом дворян, 4 пансіонерки – на кошти княгині В.Рєпніної, одна своєкоштна
особа [31, с. 369].
Як пише П.Мазанов, котрий працював вчителем Закону Божого у закладі
(до 1911 р.), до 1828 р. навчально-виховний цикл для дівчат складався з 4 класів
(епох), навчання в кожному з яких продовжувалося 3 роки [175, с. 8-10]. У
першому класі, де навчалися діти віком від 6 до 9 років, викладали російську та
іноземні мови (французька, німецька), арифметику, малювання, танці, музику
(вокальну й інструментальну), шиття і рукоділля. У другому класі, де навчалися
вихованки віком від 9 до 12 років, викладали географію з історією та окремі
питання домашньої економії чи домогосподарювання. У третьому класі, де
навчалися учениці віком від 12 до 15 років, вводили читання історичних і
повчальних книг, частково відомості з архітектури і геральдики. У четвертому
класі, де навчалися вихованки віком від 15 до 18 років,

закріплювалися

побутово-практичні знання у процесі конкретної діяльності: щотижневі
чергування по господарству, ведення записів про витрати, здійснення платежів,
визначення цін на товари, дотримання зразкового побутового порядку й
чистоти [459, арк. 13-14].
Від свого заснування ПІШД утримувався на кошти полтавського
дворянства, а з 2 вересня 1826 р. указом царя Миколи І його перетворили із
дворянського закладу на державний [458, арк. 32].
Освітній процес в ПІШД регламентувався такими нормативними
документами: «Положення про Полтавський інститут шляхетних дівчат» від 7
лютого 1828 р.; «Проект організації навчання інституту» (від 5 жовтня 1830 р.,
від 9 квітня 1831 р.); «Статут інститутів шляхетних дівчат» від 30 серпня 1855
р.; «Настанови для освіти вихованок» від 27 лютого 1852 р.; «Правила для
вихователів, наставників та викладачів» [334; 326].
Видане

7 лютого 1828 р. «Положення про Полтавський

інститут»

встановлювало новий статут державного ПІШД, яким передбачалося, на
відміну від попереднього проекту, 7-річний курс навчання та поділ вихованок
на казеннокоштних, своєкоштних і пансіонерок (членів царської родини або
окремих приватних осіб) [175, с. 47; 485, арк. 90–102].
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Губернські жіночі інститути, до яких належав і Полтавський, на відміну
від столичних, по-перше, утримувалися за рахунок часткового залучення
місцевих коштів, а тому були дещо демократичнішими за соціальним складом
вихованок. (До

ПІШД у незначній кількості приймали з 1828 р.

(в

співвідношенні 1 до 6), крім дівчат-дворянок, ще й доньок «християнського
духовенства і купецтва 1-ї і 2-ї гільдій») [485, арк.114-114 зв.].
На відміну від попереднього документу, у § 4 було доповнено мету
роботи закладу, яка полягала «в освіті дівчат: бути добрими дружинами,
турботливими матерями, зразковими наставницями для дітей, господарками,
щоб у колі сім'ї своєї вони були здатні власною працею та набутими талантами
заробляти собі та їм кошти для існування» [485, арк. 92]. З урахуванням цієї
мети вибудовувався і зміст навчання в ПІШД, що формувався з таких 4
складників: «а) моральність, яка ґрунтувалася на знанні Закону Божого; б)
необхідні науки; в) корисні рукоділля; г) поняття про домашнє господарство і
порядок» [285, арк. 90-102]. До кола «необхідних наук» входили: граматика
російської, французької та німецької мов, чистописання, словесність, географія,
історія загальна, давня та

нова арифметика. Обсяг «корисних рукоділь» і

«понять про домашнє господарство» постійно розширювався. Збільшення
обсягу годин на вивчення цих предметів всіляко стимулювалося особисто
царем Миколою I [170, с. 312].
Нове

«Положення»

передбачало

затвердження

імператрицею

попечительки закладу, під головуванням котрої створювалася рада Інституту,
яка вирішувала всі питання, пов’язані з його функціонуванням. До ради закладу
входили: попечителька, Малоросійський військовий губернатор, Полтавський
губернатор, губернський маршал Полтавської губернії, 3 депутати від
Київської, Чернігівської, Полтавської губерній, дочки яких навчалися в
Інституті, начальниця закладу [175, с. 48]. За свідченнями П.Мазанова, до 1830
р. у закладі не існувало затвердженого навчального плану та програми
викладання предметів. У зв’язку з цим імператор наказав професору
Харківського

університету

П.Артемовському-Гулаку

створити

разом

з

попечителькою та радою інституту проект організації навчальної частини, який
було затверджено 5 жовтня 1830 р. [175, с. 82].
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На відміну від проекту, згідно з § 70 «Положення про Полтавський
Інститут шляхетних дівчат» (1828) [175, с. 59] рада закладу визначала кращу
випускницю, гідну на роль класної дами, яка лише за власною згодою могла
стати

пепіньєркою (в той час пепіньєркою називали дівчину, яку після

закінчення закладу залишали в ньому для проходження педагогічної практики)
[334, с. 59].
Згідно з §§132-134 Статуту жіночих інститутів ВУІМ (1855) кожній
вихованці, яка закінчила курс навчання, видавали свідоцтво про її поведінку та
успіхи з кожного предмета, а також атестат за встановленою формою. Окрім
того, випускницям видавали свідоцтво на звання домашньої наставниці з тих
предметів, у яких вихованка виявила гарні успіхи [376, с. 280-282].
У 1860 р. затвердили «Положення про головне управління закладів
Імператриці Марії» та журнал Головної ради про зміни та реформування в усіх
навчальних закладах ВУІМ, згідно з якими освіта в усіх інститутах тривала 7
років навчання з назвою вищого класу – першим, а нижчого – сьомим [334, с. 1118].
З моменту створення ПІШД навчальні плани закладу постійно
змінювалися: розширювався зміст освіти, зберігалася багатопредметність.
Наприклад, у 1860 р. вивчали такі предмети: Закон Божий, російське читання,
письмо, граматику, риторику, арифметику, історію, географію, логіку,
міфологію, французьку та німецьку мови, фізику, чистописання, малювання,
рукоділля, співи, музика, танці. Загальнопедагогічну підготовку з 1860 р. було
представлено вивченнм педагогіки, яку викладали Л.Корженевський (1860-1875
рр.), Й.Скорута (1875-1905 рр.), В.Сульжиков (1905-1917 рр.) [31, с. 415].
З 1878 р. додалося вивчення

гігієни [129, с.48-49; 287, с. 756-767].

Розподіл годин за класами подано у таблицях 1, 2, 3. (Див. Додаток В). З них
постає, що в інституті найбільш ґрунтовно вивчали іноземні мови, арифметику
та Закон Божий, оскільки, на відміну від навчального плану 1860 р., у плані
1864 р. збільшили кількість годин на вивчення Закону Божого, математики,
французької та німецької мов, географії, природознавства. Водночас було
зменшено кількість годин на вивчення російської мови; історії; рукоділля.
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Співи, танці, гімнастика, музика, заняття на кухні відбувалося у вільний від
занять час.
З 1860 р. запроваджувався диференційований підхід до навчання учнів.
Так, установлено, що малювання інститутки навчалися за двома різними
програмами: загальною, для всіх учениць, а для більш здібних – за окремою,
яка передбачала більшу кількість тижневих годин. Дівчаток, які мали художні
здібності, звільняли від занять музикою та співами, від вивчення однієї з
іноземних мов на розсуд адміністрації закладу [31, с. 393].
Підготовка та засвоєння матеріалу відбувалася під керівництвом
викладача на уроці, а у вільний від занять час вихованки займалися вивченням
творів напам'ять, читанням вголос. Зауважимо, що вивчати музику могли лише
ті, хто мав музичні здібності, окрім своєкоштних вихованок, які могли оплатити
ці заняття. Решта вихованок присвячували вільний час опануванню рукоділля
та поглибленому вивченню іноземних мов [31, с. 393].
У пояснювальній записці до курсу «Педагогіка» Л.Корженевського
зазначалося, що «…вчителю потрібно навчатися виразного мовлення не лише
для того, щоб справляти блискуче враження у товаристві або в аудиторії, а й
щоб засобом мови впевнено навіювати людям ідеї законності, переконувати…»
[450, арк. 56]. Структура навчальної програми курсу, в якій істотне місце
займали також питання загальної психології, релігійного виховання, містила
такі теми:
1. Душа людини як виключна особливість людської природи. Окремі
психічні процеси (уява, пам'ять, враження,мислення, закони мислення,
асоціації).
2. Умови розвитку та виховання людини.
3. Умови нормального розвитку фізичних сил.
4. Релігійне, розумове, фізичне, трудове та естетичне виховання. Вчення
Спасителя.
5. Методи навчання та виховання [450, арк. 57-78 зв.].
Отже, програма мала інтегрований характер. У цей час відбувався процес
становлення педагогіки як науки, тому до її курсу входили і початки дидактики,
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і основи загальної психології, і формування загальнолюдських рис вихованок у
дусі християнських чеснот.
Іспити з усіх навчальних предметів (до 1865 р.) випускниці ПІШД
складали публічно, у присутності всіх викладачів, адміністрації закладу, батьків
та товаришок дівчата відповідали на питання білетів, демонструючи свої знання.
Така форма оцінювання знань також сприяла формуванню ораторської
майстерності, розвивала загальну культуру і вміння триматися «на публіці» [175,
с. 176].
З 1865 р. рада ПІШД ухвалила рішення: щорічно за обранням начальниці
та за власним бажанням залишати 4 випускниць пепіньєрками при закладі на
рік [175, с. 192-194]. Пепіньєрки призначалися на роботу в чотирьох нижчих
класах як помічниці класних дам. Вони були зобов'язані, кожна у своєму класі,
бути присутніми на уроках, стежити й допомагати слабшим ученицям готувати
уроки, і, на випадок хвороби класної дами, тимчасово заміняти її [334, с.230].
З архівних матеріалів випливає, що вихованки випускного класу
обов’язково проходили педагогічну практику, яка мала доволі чітку структуру.
(Її започаткування відбулося з 1866 р.) [720, арк. 98]. Так, щоденно дві
інститутки мали чергувати як помічниці класних дам. Упродовж року до
кожної учениці молодших класів по можливості прикріплювали по 2
випускниці, які по черзі займалися з ними. Завдяки цьому, як засвідчать звіти
ПІШД про стан та здобутки закладу, відбувалося формування у майбутніх
вчительок низки загальнопедагогічних вмінь та навичок: культура мовлення
(чітка дикція, належні темп і ритм мовлення, логічна побудова висловлювань
тощо); здатність переконувати та сугестивно впливати на вихованців,
оптимально добирати стиль навчально-виховної роботи; вміти ставити питання,
слухати відповіді, оцінювати навчальну діяльність дітей; керувати власним
психічним станом і станом вихованців [720, арк. 98-103].
З моменту створення закладу до 1869 р. згідно з § 129 Статуту інституту
(1855 р.) перевідні екзамени проводилися щорічно в усіх класах з усіх
предметів навчання. Такі іспити тривали 1,5 місяця. У 1869 р. перевідні іспити
в 4-х молодших класах скасували та замінили репетиціями під час уроків, щоб
навчання тривало до початку канікул [31, с. 394].
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Навчальні плани різних років

істотно не відрізнялися, у них

спостерігалася тенденція до гуманітаризації освіти. Наприклад, у навчальному
плані 1874 р., на відміну від навчального плану 1864 р., збільшено кількість
годин на вивчення російської, французької та німецької мов; історії;
арифметики; чистописання. При цьому зменшено кількість годин на вивчення
природознавства; педагогіки (з 4 до 2 год.); малювання. Педагогіку
пропонували вивчати не з 2-го, як у попередньому навчальному плані, а з 1-го
класу [175, с.100 ]. (див. Додаток В).
Для чотирьох пепіньєрок лише в листопаді 1877 р. на підставі
розпоряджень (Циркуляр від 1 листопада 1874 р. № 8350) [334, с.233-235] в
ПІШД відкрили пепіньєрський клас [175, с.176]. Курс навчання в цьому класі
тривав один рік, упродовж якого вихованки вивчали такі ж предмети, як і у 8
класі жіночих гімназій: російська мова з методикою викладання, історія
російської літератури, загальна й російська історія, французька та німецька
мова і література, фізика, природознавство, арифметика з методикою. Причому
встановлювали загальну кількість годин, яка не мала перевищувати 6 годин на
тиждень, і зокрема, 2-х годин на кожний предмет [334, с.233-235]. Попри те, що
така обмежена кількість годин на вивчення предметів не була достатньою для
подальшої педагогічної роботи, це було певним зрушенням у підготовці
вчительок. Утримувався пепіньєрський клас коштами Інституту. Щорічно
виділяли по 490 руб., з яких 450 руб. витрачали на платню викладачам, а 40
руб. – на навчальні посібники [334, с. 235].
Ученицям, які закінчили курс навчання у чотирьох нижчих класах
Інституту, видавали свідоцтва за встановленою формою згідно з Циркуляром
від 28 лютого 1881 р. № 1780 [334, с. 266-267;] і надавали звання вчительок
народних училищ, якщо вони, досягнувши 16-річного віку, виконували
упродовж півроку обов'язки помічниць вчительки при будь-якому народному
училищі [334, с. 266-267; 326].
Зі спогадів викладача ПІШД П.Мазанова відомо, що у 1882 р. Канцелярія
імператора Олександра ІІІ звернулась до педагогічної ради закладу з вимогою
обґрунтувати доцільність роботи пепіньєрського класу. У листопаді того ж року
педагогічна рада більшістю голосів вирішила закрити пепіньєрський клас і
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натомність утворити 8-й педагогічний клас, на кшталт тих, що діяли у жіночих
гімназіях МНО. У такий спосіб планувалося здійснювати практичну підготовку
до діяльності гувернанток та домашніх учительок, проте клопотання було
залишено без відповіді [175, с. 192-194]. Тому пепіньєрський клас продовжував
роботу.
З 1898 р. згідно з Циркуляром МНО № 20 від 12 березня 1898 р. на
пепіньєрок покладалося ведення щоденника, де вони по черзі ретельно мали
занотовувати всі значущі події життя Інституту за кожну добу [334, с.230].
Вагомими для нашого дослідження є свідчення П.Мазанова

щодо

організації практичної підготовки інституток: «Велика користь буде, якщо
пепіньєрки будуть присутніми на всіх уроках, кожна в своєму класі,
проводитимуть спостереження під час кожного уроку способів і прийомів
навчання, застосовуватимуть їх під час навчання вихованок, й у такий спосіб
здобуватимуть практичну підготовку; і хоча б раз на місяць кожна з них має
представляти через інспектора класів у педагогічну Раду детальний звіт про
зміст проведених за цей час уроків із зазначенням методів навчання, якості
засвоєння вихованками матеріалу, труднощів, які існують у засвоєнні знань й
підготовці до уроків. Також буде корисним, якщо кожна з пепіньєрок, кожні 3
місяці представлятиме короткі характеристики вихованок свого класу з
визначенням прогалин у їхньому моральному вихованні» [175, с.194].
Вивчення актів випуску ПІШД [4, с. 53-262], листування начальниць з
попечителем КНО [450, арк. 32] дало змогу встановити, що у навчальновиховному процесі закладу велику увагу приділяли

виробленню в інституток

вміння керувати і своєю поведінкою, емоціями та настроєм, і відповідно –
настроєм і поведінкою учениць, яких навчали у процесі педагогічної практики.
Вихованки-практикантки Інституту спрямовували роботу на створення такої
духовної, інтелектуальної та емоційної атмосфера спілкування з дітьми, у якій би
панувала

довіра,

добро,

людяність,

взаєморозуміння

та

психологічна

взаємопідтримка. Під час проходження практики схвалювалося використання
таких педагогічних прийомів: зміна методів роботи, емоційність, активність
учителя, наведення цікавих прикладів, дотепних зауважень тощо [450, арк.34].
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З листування начальниці закладу А.Мініцької (1914-1917 рр.) з
попечителем КНО також встановлено, що в 3-у старшому класі інститутки
вивчали основи риторики [450, арк.36-39 зв.], у процесі чого їх знайомили з
поняттями інтонаційно-виразних засобів мовлення, образності мови, зразками
створення її образності; з особливостями підготовки публічних промов;
ораторською «тактикою»; правилами (й помилками) аргументації своїх
міркувань; пояснювали характеристики питань і відповідей у полеміці; закони
логічного мислення; загальні ознаки мовної культури оратора та мовні норми
[450,

арк.36-39

зв.].

Такі

заняття

сприяли

формуванню

педагогічної

майстерності у майбутніх учительок та виховательок.
З річних звітів про діяльність закладу [450, арк.34], актів випуску [4, с.
53-262], спогадів викладачів ПІШД про своїх колег [811; 440, с.140-148]
установлено,

що,

наприклад,

викладачі

російської

словесності

ПІШД

М.Ізволенський (1875-1877)4, І.Добротворський (1888-1893), Л.Боровиковський
(1839-1852), С.Стеблін-Камінський (1862-1874) пропонували вихованкам
вправи з декламування та написання прозових творів. Навчаючи риторики, у
вихованок

прагнули

формувати

вміння

володіти

голосом, інтонувати,

«володіти» аудиторією [811; 4, с. 53-262; 440, с.140-148; 450, арк.34].
З розвитком наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. національно-орієнтованих
настроїв на українських теренах імперії вчителі ПІШД почали ініціювати й
використання української мови, орієнтуючи дівчат на оволодіння літературною
мовою не лише у розв’язанні ділових питань, проблем, а й у спілкуванні з
друзями, батьками, незнайомими людьми [719, арк. 15]. Однак керівництво
закладу дотримувалося імперських настроїв. Зокрема директриса закладу
В.Голіцина у 1904 р. скаржилась на законоучителя Микиту Дашкевича (Див.
Додаток Е), який часто спілкувався українською мовою [719, арк. 15].
Як зазначають формулярні списки про діяльність викладачів ПІШД [811],
листування з попечителем КНО [450, арк. 38-44], твори відомого історика
І.Павловського [249], серед викладачів Інституту були: піаністи, учні чеських
композиторів-класиків Б.Сметани й А.Дворжака, збирачі українського музичного

4

У дужках подано роки роботи викладачіву ПІШД.
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фольклору брати Алоїз та Венцеслав Єдлічки. Вони навчали інституток гри на
фортепіано та італійського співу [472, арк. 4-6; 450, арк.38 - 44]. Відомі російські
художники, випускники Петербурзької академії мистецтв В.Волков і І.Зайцев
викладали живопис, а український поет-романтик Л.Боровиковський навчав
шляхетних панн російської словесності, викладав історію, географію, латину [811,
арк. 4].
ПІШД відіграв значну роль (особливо у середині XIX ст.) у підготовці
жінок краю до педагогічної діяльності. Створення (офіційно) у 1877 р.
пепіньєрського

класу

стало

важливим

кроком

у

підвищення

рівня

професіоналізму майбутніх учительок.
2.2.2. Підготовка до педагогічної роботи у жіночих гімназіях ВУІМ та
МНО
Окрім ПІШД, підготовку до вчительської діяльності у Полтавській
губернії здійснювали й жіночі гімназії. Жіночі гімназії та прогімназії почали
відкривати лише після імперської реформи 1860 р. Так до числа перших у
губернії закладів такого типу належать Маріїнська (1860), Кременчуцька
(1866), Золотонішська прогімназія (1873), Кролевецька прогімназія (1875),
Хорольська прогімназія (1876), Роменська (1877), Лубенська гімназія (1878),
Прилуцька гімназія (1882), Кобеляцька гімназія (1906), Пирятинська гімназія
(1907) [287, с. 725].
Висвітлюючи кількісний склад таких закладів, зазначимо, що у 1887 р. на
території Полтавської губернії діяло 5 жіночих гімназій та 6 прогімназій [544,
арк. 15 ]; у 1906 р. налічувалося вже 9 гімназій та 3 прогімназії [553, арк. 403–
404, 410]; у 1910 р. – 22 жіночих гімназій та 1 прогімназія [523, арк. 87], а в
1916 р. працювало

27 жіночих гімназії та прогімназії

[287, с. 27]. Отже,

порівняно з 1887 р. кількість гімназій збільшилась майже у 2 рази. (Див
Додаток Ж).
Зауважимо, що загалом по імперії у 1834 - 1856 рр.

значно швидше

зростала кількість навчальних закладів для чоловіків, а у 2-й половині XIX ст.
ситуація змінилась: розвиток жіночих закладів почав випереджати розвиток
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чоловічих [85, с. 110]. Зокрема, мережа жіночих закладів вже у 1864 р. кількісно
випереджала мережу чоловічих навчальних закладів. У 1864 - 1914 рр. кількість
чоловічих середніх навчальних закладів зросла у 6,6 рази, кількість учнів у них –
у 7,3 рази. Кількість жіночих середніх навчальних закладів за цей період зросла
майже у 6 разів, їх контингент – більш, як у 20 разів. У 1914 р. у 868 чоловічих
середніх навчальних закладах Російської імперії навчалося 233808 осіб, у 1347
жіночих середніх навчальних закладах – 400647 осіб, тобто у 1,7 рази більше [85,
с. 228]. (Див. таблиця 1. Додаток Ж 1). А з таблиці (Додатку С) постає, що
зростання кількості чоловічих закладів за період з 1901 дд 1916 р. є менш
істотним на території КНО, до якого належала Полтавська губернія, ніж
жіночих, кількість яких збільшилась у 3,4 рази порівняно з чоловічими (у 3 рази).
Для порівняння наведемо такі дані: у 1917 р. жіночих гімназій різних відомств
на території Полтавщини діяло 27, у той час як чоловічих лише 18 [243, с.35, 41].
(Див. Додаток Ж 1).
На 1887 р. на Полтавщині до жіночих гімназій ВУІМ належала лише одна
Полтавська Маріїнська жіноча гімназія, крім того діяло також 4 жіночих
гімназії та 6 прогімназій МНО: у Прилуках, Кременчуці, Ромнах та Лубнах, а
приватних жіночих гімназій не існувало [548, арк. 15]. У 1906 р. з'явилося ще 3
гімназії МНО: у Золотоноші, Хоролі, Переяславі [553, арк. 403–404, 410]; у
1910 р., за архівними даними їх стало 17, відкрили також 9 приватних гімназій
(усього 26) [523, арк. 87]. (Див. Додаток Ж).
Полтавська Маріїнська жіноча гімназія (далі – ПМГ) належала до установ
відомства імператриці Марії. Заклад заснували як жіноче училище І розряду за
ініціативи викладача Полтавського кадетського корпусу М.Ільяшевича 15
червня 1860 р. [33, с.317]. Найменування Маріїнського жіночого училища І
розряду заклад отримав у 1863 р.

[там само]. ПМГ функціонувала за

затвердженим 9 січня 1862 р. «Статутом жіночих гімназій для дівчат Відомства
закладів імператриці Марії» [280, № 37849)]. Згідно з § 1 жіночі гімназії ВУІМ
мали на меті «…дати дітям освіту, яка відповідає їхнім майбутнім потребам»
[280, с. 20]. Згідно з § 4 у жіночі гімназії ВУІМ приймали осіб, які досягли 8річного віку [280, с.21]. Згідно з § 28 статуту окрім 7 класів загальноосвітнього
курсу навчання при гімназіях могли бути організовані педагогічні курси, де б
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дівчата, які завершили основний курс навчання і прагнули присвятити себе
діяльності наставниць, могли отримати спеціальну педагогічну освіту [280, с.
23].
За § 46 статуту жіночої гімназії ВУІМ всі дівчата, які завершили повний
курс навчання, отримували без складання спеціального іспиту свідоцтво на
звання домашніх вчительок з тих предметів, у яких виявляли гарні успіхи. Тим
з учениць, які з успіхом проходили спеціальний педагогічний курс училища,
присвоювали звання домашніх наставниць без спеціального іспиту [280, с.24].
До ПМГ приймали дівчаток всіх станів і віросповідань, які досягли 8річного віку та могли сплатити за навчання. Для вступу до закладу потрібними
були

прохання

батьків або родичів, метричне свідоцтво та довідка про

щеплення від оспи. Крім того, від вступниць вимагали знання основних
молитов, вміння читати російської мовою, виконувати арифметичні дії у межах
тисячі [492, арк. 4-5 зв.].
Навчальні плани перших років діяльності ПМГ містили такі предмети:
закон Божий, російську мову, арифметику, основи геометрії, географії,
природничу історію та фізику,всесвітню та російську історію. Окрім того, за
бажанням учениць за окрему платню їм давали уроки іноземної мови
(французької чи німецької), навчали малювання, чистописання та рукоділля
[492, арк. 8-11 зв.].
24 травня 1870 р. заклад реформували у 7-класну жіночу гімназію.
Оскільки у 1879 р. було затверджено єдину й обов'язкову для всіх
Маріїнських жіночих гімназій програму навчання [321, с. 50-54], то за
свідченнями тогочасного губернського освітнього діяча М.Сторожевського
[350], а також згідно зі звітами попечителю КНО про ревізію закладів освіти
Полтавщини, звітами про діяльність гімназії [505; 568; 617; 620; 492] зміни у
навчальному процесі здійснювалися у напрямі наближення курсу навчання до
курсу навчання у ПІШД. (Див. Додаток З). З таблиці постає, що обов'язковими
предметами в ПМГ були здебільшо такі, як і в ПІШД: Закон Божий, російська
мова, граматика, словесність, арифметика, географія загальна і російська,
історія загальна і російська, природна історія, фізика, чистописання і рукоділля.
(Див. Таблиця 1. Додаток З).
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18 червня 1880 р. педагогічна рада ПМГ подала прохання до попечителя
КНО щодо відкриття 8 педагогічного класу [505, арк. 95]. Варто зазначити, що
лише у вересні з ініціативи викладача педагогіки Г.Істоміна такий клас
створили. Його закінчення надавало право випускницям отримувати звання
домашніх учительок з тих предметів, з яких вони виявляли успішність [505,
арк. 95 зв.]. У ЦДІАК зберігся лист від голови педагогічної ради ПМГ
С.Шафранова від 25 вересня 1880 р. до попечителя КНО, у якому йдеться про
те, що Г.Істоміну доручили створити проект 8 педагогічного класу. З цією
метою він їздив вивчати досвід у Харківській гімназії [505, арк. 100-104 зв.].
Проект Г.Істоміна передбачав викладання усіх предметів разом з методиками,
включення педагогіки як обов’язкового предмету до курсу навчання (Розподіл
предметів у 8 класі ПМГ див. у Додатку І) [505, арк. 109].
У 1880-1881 н. р., наприклад, бажання навчатися у 8-му класі виявило 50
дівчаток. У цьому ж році з 8 класу вибули – 6, а загалом закінчили курс – 37
учениць (з правом домашньої наставниці – 4, з правом домашньої учительки –
33), залишилися за бажанням на 2-й рік – 2, не отримали атестатів – 7 [350,
с.12-18].
Висвітлимо структуру педагогічної практики вихованок 8 класу:
а) відвідування випускницями (по 2 на кожен прикріплений клас) уроків
учителів зі спеціальності та загальних предметів у 1-4 класах гімназії;
б) здійснення педагогічних спостереженнь, вивчення особливостей учнів
класу та ведення щоденника цих спотережень, обговорення створених
майбутніми учительками характеристик на загальних зборах за головуванням
начальниці гімназії та викладача педагогіки (у І півріччі навчального року);
в) проведення у ІІ півріччі пробних уроків за обраними спеціальними та
загальними предметами у 1-4 класах гімназії та їх аналіз [505, арк. 109-110].
Варто

зауважити,

що

спостереження

за

учнями

та

створення

характеристик відбувалося з урахуванням бажання випускниць – проводилося
спостереження або цілого класу гімназії, або окреммх учнів [505, арк. 110 зв.].
Це давало змогу майбутнім учителькам не лише набути досвід професійної
діяльності, а й сформувати певні загальнопедагогічні вміння та навички.
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Кількість учениць у гімназії в різні роки була різною. За даними
сучасника М.Сторожевського у 1880-1881 н/році усього навчалося 450 учениць,
в тому числі іменних стипендіаток імператора Олександра ІІ (за розпорядження
міської думи) – 9. 15 ученицям було дозволено навчатись безкоштовно за
рахунок Полтавського губернського земства; 7 особам – за кошти міської думи;
3 безкоштовно – донькам викладачів. Загалом не сплачували за навчання 58
осіб, а вносили платню – 392 учениці [350, с. 21-22].
З архівних джерел установлено, що викладачі ПМГ використовували
різноманітні методи навчання: словесні (лекція; дискусії, що проводились під
час обговорення рефератів та уроків) [546, арк. 45-49; 497, арк. 130-135]; наочні
(використання таблиць та графіків) [546, арк. 141-144]; практичні (лабораторні
роботи; постановка дослідів; багатоаспектна педагогічна практика) [505, арк.
213-216]; методи самостійної роботи (написання рефератів, виконання творчих
завдань) [546, арк. 264-268]; складання психолого-педагогічних характеристик;
виготовлення наочних посібників [546, арк. 116-118; 147-157]. Керівництво
закладу звертало увагу на те, як і які методи використовували викладачі.
Наприклад, у звіті директора училищної ради зазначено, що викладач історії
Є.Чарторийський «…метод викладання використовував догматичний, часто
користувався евристичною формою викладу матеріалу під час пояснення
нового матеріалу…» [700, арк. 6 зв.]. Однак зауважимо, що як опишемо далі,
скоріше за все керівництво не влаштовували не стільки методи викладання
Є.Чарторийського, скільки його вільнолюбні погляди і незалежність. Згадана
евристична форма навчання є педагогічно доцільною, бо спонукає учнів до
активних міркувань, до формування власних суджень. Про це власне свідчать й
архівні дані [714; арк.91].
Аналіз звітів попечителю КНО про ревізію закладів Полтавської губернії
[723; 727], про діяльність гімназії [609; 727; 714; 545], таємного листування
директорів про викладачів [712; 743]) дав змогу встановити, що вихованки
ПМГ, як і в ПІШД, оволодівали загальнопедагогічними вміннями на уроках
гуманітарних та педагогічних предметів. Під час вивчення

іноземних мов,

російської словесності в учениць формували інтерес до предмету та прагнення
до самовдосконалення, розвивали вміння та навички спілкування. Під час
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вивчення літературних творів вихованки не лише аналізували окремі
персонажі, а й

вправлялися у красномовстві. Наприклад, вже згадуваний

викладач Є.Чарторийський особливу увагу приділяв виразності мовлення
учениць, яку пов'язував з умілим інтонуванням залежно від змісту, умов
спілкування, а також з доречним вживанням зображувальних засобів (епітетів,
метафор, порівнянь). Такі вимоги він висував до виконання ученицями різних
видів робіт [545; 765; 764].
Вдалося встановити, що високий рівень підготовки майбутніх вчительок
у

ПМГ

забезпечували

високопрофесійні

викладачі,

серед

яких

з

університетською освітою були, наприклад, вчителі давніх мов І.Гладкевич,
К.Поплавський,

вчитель

математики

М.Андріяшев,

вчитель

географії

В.Сулжиков. Тому схарактеризуємо окремих викладачів ПМГ, адже їхня
майстерність сприяла формуванню в учениць педагогічних умінь. За
свідченням архівного листування начальниць, директорів Полтавських закладів
з попечителем КНО, викладачі не лише сумлінно ставилися до своїх обов’язків,
а й користувалися авторитетом серед вихованок завдяки справедливому
ставленню до них, терпінню, любові до своєї справи, гуманізму, умінню
знаходити індивідуальний підхід до учениць. Водночас цих педагогів вирізняла
фаховість, вміння переконувати й здійснювати комунікативні впливи. У них
майбутні

вчительки

виявляли

гарні

навчальн

успіхи,

бо

викладачі

використовували різні форми індивідуальної та самостійної роботи, особливо –
з тими, хто відставав у навчанні, й тими, хто виявляв схильність до наукової
роботи

[714, арк. 88]. Так, наприклад, викладач К.Поплавський вимогливо

ставився і до самого себе, і до своїх вихованців на уроках, індивідуальних
заняттях. Він не дозволяв собі байдуже ставитися до потреб учнів, вмів
організовувати заняття, під час яких учениці зачитували свої творчі роботи, а
решта дівчат брали участь у їх аналізі та у дискусіях з обговорюваних питань.
Про це свідчать спогади про педагога голови педради закладу І.Жаркова:
«Здоров’я учениць, чистота та охайність, дисципліна та їхні успіхи, ставлення
вихованців один до одного, поведінка їх у школі та поза нею, ставлення батьків
до дітей та до закладу – всі ці питання цікавлять К.Поплавського та щоденно
він працює над їх розв’язанням» [714, арк. 89-90].
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На нашу думку, великий позитивний вплив на учениць ПМГ, їхній розвиток
справив викладач С.Стеблін-Камінський. Він був працелюбним та здібним
педагогом, мав почуття гумору, впливав на колег та вихованок своїм авторитетом,
силою слова. Саме тому вихованки на заняттях з російської словесності виявляли
високі результати, переймали його захопленість поезією та складали вірші [440, с.
147-148].
Завдяки демократично забарвленій педагогічній діяльності викладача
історії ПМГ Є.Чарторийського, якого губернатор Полтави Л.Мартинов вважав
політично неблагонадійним і просив попечителя КНО звільнити його від
служби, у закладі поширювався дух вільнодумства. Так, у записці губернатора є
такі рядки: «…учениця Марія Шваб тепер не визнає ні Бога, ні державного
устрою. Разом з учнями Чарторийський читав періодичне видання «Вперед»
[700, арк. 5].
Інакше характеризував особистість Є.Чарторийського голова педради
ПМГ Л.Шульженко: «…Чарторийський то був занадто поблажливий, то
прискіпливий до учнів. Оскільки ці недоліки дуже часто зустрічаються у
молодих учителів, то я обмежився поки що зауваженнями, до яких дослухався
Чарторийський. Він став особливо популярним серед колег не лише своїми
знаннями, методами викладання й серйозним ставленням до роботи, а й
врахуванням під час дискусій, які любив часто проводити, думок учениць…»
[700, арк. 1зв.].
Як здібного, знаючого, серйозного, турботливого, цілеспрямованого,
одного з найвимогливіших викладачів ПМГ характеризував викладача
І.Гладкевича голова педради І.Жарков. На його думку, І.Гладкевича любив
свою справу, учнів, був енергійним на кожному уроці, працював не з окремими
учнями, а з усім класом: «Учні поважають його мистецтво пояснювати, інтерес
до справи, проте й об'єктивність, індивідуальний підхід до оцінювання» [714,
арк. 91].
Учитель історії та географії ПМГ В.Сулжиков був родом з Полтавщини.
Маючи гарні педагогічні здібності, вмів триматися з учнями одночасно й
суворо, й з повагою, висуваючи до них посильні вимоги. Він умів підтримувати
дисципліну в класі, мав ґрунтовні знання з

різних галузей наук, оскільки
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здобув якісну підготовку у Київському університеті. І.Жарков характеризував
викладача, який окрім того викладав ще й у Полтавському кадетському корпусі
та Інституті шляхетних дівчат, як: «…харизматичну та амбіційну особистість,
яка завжди мала про все свою думку» [714, арк. 93-93 зв.]. Його колега Є.Пікус
створила географічний гурток для учнів 2-3 класів з метою поглибленого
вивчення природного середовища та соціально-економічного стану країн Індії,
Франції, Японії тощо [609, арк.20-21 зв.].
Прийнята в 1905 р. «Нормальна навчальна табель» остаточно урівняла
курс ПМГ з курсом ПІШД.
Варто наголосити, що за звітами попечителя КНО за 1916 р., ПМГ мала
найбагатшу серед подібних навчальних жіночих закладів округу бібліотеку, що
нараховувала 7361 книг (у 9733 томах) та найкраще обладнаний фізкабінет з
439 приладами [243, с.7].
Окрім ПМГ, яка підпорядковувалася ВУІМ, на території губернії ідіяли й
жіночі гімназії МНО. На відміну від ПМГ, яка фінансувалася за рахунок коштів
держави, жіночі гімназії МНО краю відкривалися коштом приватних осіб і на
пожертви меценатів. Діяльність жіночих гімназій МНО Полтавської губернії
регламентувалася «Положенням про жіночі училища відомства Міністерства
народної освіти», яке затвердив Олександр II 30 травня 1858 р. Мета цих
училищ, згідно з Положенням, полягала в тому, щоб «надати ученицям ту
релігійну, моральну та розумову освіту, яку потрібно вимагати від кожної
жінки, майбутньої матері сімейства» [328, с. 267].
Усі жіночі гімназії згідно з цим документом поділялися на училища з 6річним курсом навчання (1-й розряд) та з 3-річним терміном навчання (2-й розряд
) [328, с. 268].
Згідно з «Положенням про жіночі гімназії та прогімназії відомства
Міністерства народної освіти» від 24 травня 1870 р. усі жіночі гімназії МНО
перейменували на гімназії (з терміном навчання 7 років) та прогімназії (з 3
річним терміном навчання).У документі вперше не вказувалася мета освіти
[321, с. 3]. За своєю організацією та програмою жіночі гімназії наближалися до
чоловічих, тому їх і називали гімназіями.
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Згаданий документ був першим офіційним дозволом на участь жінок у
вчительській діяльності середніх жіночих навчальних закладів. Попри те, що
«Положення» не передбачало створення обов’язкового 8 педагогічного класу
при всіх жіночих гімназіях, зауважувалося, що згідно з § 27-28 «він може бути
створений або з 1-річним або з 2-річним курсом навчання» [321, с. 6-7]. Згідно з
§ 22 документу викладачами гімназій та прогімназій могли бути лише «особи з
числа чоловічих гімназій, прогімназій та повітових училищ, й особи, які мали
звання домашніх наставників та вчителів, а викладачками – ті, які мали звання
домашніх наставниць та вчительок» [321, с. 28]. Зауважимо, що згідно з
додатком до згаданого параграфа перевага в

отриманні посади викладача

прогімназій та 3 нижчих класах гімназій надавалася особам жіночої статі [321,
с. 30].
§ 27 «Положення» встановлював окрім 7-річного терміну навчання
можливість створення «спеціального курсу для осіб, які бажають здобути право
на звання домашніх наставниць чи вчительок» [321, с. 33]. У спеціальному класі
ученицям «пояснюються головні положення про виховання, прийоми та методи
викладання предметів навчального курсу жіночих гімназій. Окрім того, вони
вправляються в педагогічній практиці під керівництвом вчителів та викладачів
жіночих гімназій на підставі особливих правил, затверджених міністром
народної освіти” [321, с. 34].
У § 43 документу зазначалося: «Учениці, нагороджені по закінченні
загального курсу жіночих гімназій медалями золотою чи срібною, та ті, які
прослухали особливий спеціальний курс додаткового класу, отримають звання
домашніх наставниць» [321, с. 48]. Згідно з § 44 «Положення» «учениці, які не
удостоєні медалі, але за умови отримання схвального атестату про закінчення
загального курсу гімназії, ті, які прослухали спеціальний курс у додатковому
класі, користуються правами домашніх вчительок» [321, с. 48]. У § 45
документу зазначалося: «Ученицям, які не отримали медалі, але завершили
загальний курс гімназій, надається право на звання вчительки народного
училища. Таким же правом користуються учениці, які отримали схвальні
свідоцтва про закінчення курсу прогімназії або 3 нижчих класів гімназії, якщо,
досягнувши 16-річного віку, вони будуть виконувати впродовж півроку
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обов’язки помічниці вчителя чи вчительки при будь-якому початковому
училищі» [321, с. 50].
«Положення»
враховуючи

надавало викладанню більш практичний характер,

майбутнє призначення жінки

– господині, матері. Так, у

четвертому класі учениці мали засвоїти «застосування арифметики до
рахівництва», у курсі природничої історії – необхідні відомості з домашнього
господарства та гігієни [321, с. 68- 84].
У 1874 р. МНО затвердило навчальні плани та програми цих закладів.
Оскільки «Положення про жіночі гімназії та прогімназії відомства Міністерства
народної освіти» не розкривало змісту діяльності педагогічних класів, то у
1874 р. затвердили «Положення (навчальний план) про 8 педагогічний клас»
[321, с. 104-108]. Документ містив навчальний план для випускниць жіночих
гімназій, які бажали набути права на звання домашньої наставниці та вчительки
у спеціально створеному 8-му педагогічному класі. У ньому вивчали головні
положення про виховання, методи та прийоми навчання й проводили
педагогічну практику. Згідно з документом, 8-й клас надавав змогу дівчатам з
незаможних верств населення працювати вчительками, наставницями та
класними наглядачками у різних навчальних закладах [321, с. 104].
На нашу думку, методи теоретичної та практичної підготовки учениць
мали доволі обмежений характер, бо з загальнообов'язкових предметів вони
нагадували методичні рекомендації до програмного матеріалу початкової
школи, а зі спеціальних предметів – «розучування підручника» для чоловічих
гімназій. «Положення» не містило офіційних програм з предметів, а також
чітких вказівок щодо організації освітнього процесу [321, с. 104-106].
Зупинимося на історії створення та навчальних планах окремих гімназії
МНО Полтавської

губернії. Золотоніську жіночу гімназію заснували 26

вересня 1873 р. у складі підготовчого і 3-х основних класів. У 1904 р.
прогімназію перетворили на семикласну гімназію. У 1907 р. відкрили 8-й
додатковий

педагогічний

клас.

У

1916

р.

педагогіку,

як

предмет

необов’язковий, вивчали 37 з 38 учениць 8-го класу. Історія педагогіки у 8 класі
була обов’язковим предметом. Космографію вивчали 32 учениці з 38 учениць
7-го класу. Фізику, як предмет необов’язковий для 8-го класу, вивчали 20
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учениць математичного відділення. Малювання, французька й німецька мови,
співи були у закладі необов’язковими предметами [626, арк. 2-24].
У Прилуцькій жіночій гімназії МНО, створеній 1882 р., учениці вивчали
ті ж обов’язкові предмети, що й в інших подібних закладах, проте до
необов’язкових предметів додавалося вивчення іноземних мов, малювання,
співів, гімнастики, педагогіки, космографії та гігієни [793, арк. 12-19; 767, арк.
13-27]. (див. Додаток Ї).
Звернемось до діяльності Кобеляцької жіночої гімназії, яку заснували 1
липня 1906 р. як навчальний заклад на базі Кобеляцької жіночої прогімназії, що
підпорядковувався МНО. У закладі діяли, як і в інших гімназіях, 8-й
педагогічний та підготовчий класи. До гімназії приймали дівчаток усіх станів і
віросповідань. Випускницям 7-х класів видавали атестат на звання вчительки
початкової народної школи, випускницям, які закінчили 8-й клас, видавали
свідоцтва з правом на звання домашньої вчительки, медалістам – домашньої
наставниці [597, арк. 46-69].
Вихованки вивчали ті ж обов’язкові предмети, які вивчали в інших
жіночих гімназіях, проте у 1916 р., за звітом попечителя КНО, обов’язковими у
закладі визначили також педагогіку (7-й клас), гімнастику (1-6-й клас),
малювання (1-6-й клас), а до необов’язкових додали вивчення іноземних мов,
гігієни, танців, співів [243, с.19]. Розподіл годин за тижнем подано у таблиці 1.
(Див. Додаток Ї).
У звіті голови педради гімназії попечителю КНО зазначалося, що
«вихованню в учениць літературного та естетичного смаків сприяла увага з
боку викладачів до виразного читання, особливо віршів, як на уроках, так і на
патріотичних вечорах» [618, арк. 347-356].
У 1910 р. відкрили Лохвицьку жіночу гімназію у будівлі, кошти на заснування
якої виділив поміщик Ротмістров. У своїй доповіді Лохвицькому земству він
наголошував на необхідності створення в Лохвиці середнього навчального закладу
для дівчат, іншу частину коштів виділило Лохвицьке земство. На першому поверсі
приміщення містилася жіноча гімназія, а на другому – реальне училище [633, арк. 1129].
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У Лохвицькій жіночій гімназії МНО учениці вивчали ті ж обов’язкові
предмети, що й в інших подібних закладах [760, арк. 22-37]. За звітом
попечителя КНО за 1916 р. у навчальному плані закладу збільшили кількість
годин (по 1 год.) на вивчення алгебри у 5-7-х класах, художнього рукоділля (по
1 год.) у 7 класі, на вивчення латинської мови (по 2 год.), як необов’язкового
предмета, у 6-х та 8-х класах, а також увели розмовну французьку мову (по 3
год.) у позаурочний час, з цією метою до викладання запросили француженку
[243, с.18].
Вивчення навчальних планів 8-х педагогічних класів Прилуцької [793,
арк. 20-24; 794, арк. 38-42; 795, арк. 25-29], Кременчуцької [599, арк. 18-24;
565, арк.31-34], Роменської [612; 769, арк. 34-38], Лубенської [602, арк. 36-41
зв.], Пирятинської [605, арк. 9-27] жіночих гімназій (1900 - 1915 р.) показало,
що для них характерною була багатопредметність, зокрема дівчата вивчали такі
предмети: педагогіку і дидактику, гігієну, історію педагогіки, російську

й

церковно-слов’янську мови, словесність, французьку й німецьку мови,
арифметику, історію, географію, космографію. До спеціальних предметів
належали

російська

словесність,

математика

(алгебра,

геометрія,

тригонометрія), історія, географія, німецька та французька мови, фізика
(Гадяцька та Лохвицька гімназії) (Розподіл годин на вивчення предметів у 8-х
класах жіночих гімназій губернії див. у Додатку К2) [617, арк. 54-54 зв.; 260261; 347-356; 365-366; 375-376; 526-531; 607-617; 621-627; 643-647]. З таблиці
додатку постає, що на вивчення предметів психолого-педагогічного циклу та
методик у різних гімназіях пропонували неоднакову кількість годин. Лідером у
цьому була Константиноградська жіноча гімназія, де відводили найбільшу
кількість годин на підготовку до вчителювання [617, арк. 621-627].
Окрім того, у 8-му класі окремих гімназій губрнії уводили як
необов'язкові предмети природничо-математичного, естетичного та трудового
циклу. Так, у Роменській гімназії майбутні вчительки продовжували вивчати
рукоділля, космографію [741, арк. 260-268], у Кременчуцькій – малювання й
гімнастику [617, арк. 347-356], у Кобеляцькій – латинську мову, фізику,
гімнастику та методику гімнастики [617, арк.20-20 зв.]; у Гадяцькій – музику
[617, арк. 364-365].
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Зі звіту попечителя КНО за 1916 р. постає, що у 8-му класі Кобеляцької
жіночої гімназії МНО вихованки, окрім вищезгаданих предметів, вивчали ще й такі
необов’язкові, як латинська мова (6 год. на тиждень), гігієна (1 год.), фізика (1 год.)
[243, с.19], у ПМГ – латинську мову (1 год.), фізику (1 год.), співи й танці [597, арк.
19-20].
Учениці педагогічного класу виконували окремі види залікових робіт:
писали реферати з педагогіки і обраних предметів спеціалізації, складали
плани-конспекти пробних уроків. Крім цього, з метою формування практичних
навичок вони повинні були відвідувати уроки російської мови і арифметики в 1
класі та уроки з предметів спеціалізації [617, арк. 64-69 зв.; 535, арк. 23-24].
Установлено, що у 8-му педкласі Роменської жіночої гімназії (з 1910 р.)
практикантки вивчали окрім вищеназваних предметів, гімнастику та співи та
«мали деяку практику з навчання цих предметів у молодших класах гімназії»
[617, арк.29].
Аналіз навчальних програм з педагогіки для педагогічного класу
Прилуцької [767, арк. 23-26; 795, арк. 76-94], Лубенської [602, арк.20-24 зв.],
Кобеляцької [617, арк.371-378], Роменської гімназій [617, арк.260-268] переконує,
що для них був характерним авторський підхід до розроблення змісту, переважно
інтегрована структура навчальних предметів, які охоплювали питання психології,
гігієни, часткових методик. Наприклад, навчальна програма з педагогіки
викладача Лубенської жіночої Олександрівській гімназії О.Мілтоєва складалась з
6 розділів. Під час вивчення розділу «Загальна педагогіка та дидактика» майбутні
вчительки знайомилися з основами
релігійного

виховання;

а

також

фізичного, розумового, морального та
із

загальнонауковими

й

спеціальними

педагогічними методами. У розділі «Фізичне виховання» вони вивчали правила
гігієни, дитячі хвороби, питання харчування дітей, значення свіжого повітря,
догляду за шкірою, відпочинку учнів [602, арк. 20-21].

Розділ «Розумове

виховання» містив окремі питання з психології і логіки [602, арк. 22]. У розділах
«Моральне виховання», «Релігійне виховання» було вміщено творчу спадщину
визначних представників педагогічної думки від найдавніших часів [602, арк. 23
зв.]. Під час вивчення розділу «Педагогіка» майбутні вчителі засвоювали прийоми
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початкового навчання грамоти й арифметики; знайомилися з працями
К.Ушинського, М.Корфа [602, арк.24-24 зв.].
Вивчення звітів про діяльність ПМГ [599], Прилуцької [793; 794; 767],
Лубенської жіночих гімназій, протоколів засідань педагогічних рад [616, арк. 8192], листування директорів гімназій з попечителем КНО [616, арк.16 -24 зв.; 794,
арк.1-34] дає підстави стверджувати, що педагогічна практика у жіночих
гімназіях краю спрямовувалась на досягнення певного рівня та якості фахової
підготовки вихованок, бо давала змогу ученицям призвичаїтися до навчального
середовища, у співпраці з викладачами розвивати професійні вміння; створювала
дівчатам умови для переходу від навчально-пізнавальної до самостійної
учительської роботи. Практична підготовка вихованок 8-го педагогічного класу
гімназій полягала у виконанні обов'язків помічниць виховательок у 3-х нижчих
класах гімназій. Спочатку практиканткам доручали опікуватися 3-4 ученицями
з маловстигаючих, а потім залучали до виховання всього класного колективу
[741, арк. 27-29; 546, арк.57- 60 зв.; 619, арк. 175-199]. Для навчання вихованок
фаху організовували «активну» та «пасивну» педагогічну практику [546, арк.5760 зв.; 619, арк. 181-192; 796, арк. 168-206]. Так, випускниці педагогічного
класу в першому півріччі лише відвідували уроки (залежно від майбутньої
спеціальності) читання, письма, російської мови й арифметики у підготовчому
й

першому класах гімназії. Майбутні вчительки також мали складати

конспекти відвіданих уроків (не менше одного уроку), які зачитували на
засіданні педагогічної комісії, до якої входила начальниця гімназії та учителькерівник практики [546, арк.57- 60 зв.; 619, арк. 181-192; 796, арк. 168-206].
Комісія аналізувала подану документацію. У 2-му півріччі вихованки
самостійно проводили уроки у підготовчому або 1-3-х класах гімназії. Кожна
готувала конспект 2 перших уроків, який розглядав керівник [546, арк.57- 60
зв.; 619, арк. 181-192; 796, арк. 168-206]. Пробні уроки обов’язково відвідувала
та аналізувала предметно-навчальна комісія, до складу якої входили:
начальниця гімназії, учитель-керівник та всі учениці обраного фахового
напряму [546, арк.57- 60 зв.; 619, арк. 181-192; 796, арк. 168-206]. Великої ваги
педагоги закладу надавали веденню кандидатками педагогічних щоденників»

132

[546, арк.57- 64]. На наш погляд, такі види навчальної

роботи сприяли

формуванню у майбутніх вчительок педагогічного мислення і фахових умінь.
На основі вивчення протоколів педагогічних рад ПМГ [546, арк.57- 64],
Прилуцької [795, арк. 12-26; 796, арк. 113-204]
викладачі уважно ставилися до

можемо стверджувати, що

наявності у вихованок дидактичних,

організаторських, сугестивних, перцептивних, комунікавних вмінь, здатності до
саморегуляції; до сформованості мовлення, його багатства й виразності. Так,
аналізуючи урок російської мови вихованки Прилуцької жіночої гімназії Олени
Третьяк з теми «Закінчення прикметників чоловічого роду однини» [796, арк.
12] рецензент Тетяна Монькіна зауважувала, що «…трималась Олена в класі
вільно, хвилювання було майже непомітним, зуміла зацікавити учнів темою
уроку. Мовлення вчителя було чітким, виразним та голосним. Діти уважно
слухали практикантку» [там само, арк. 12].
Аналізуючи урок російської мови з теми «Пояснювальне читання статті
«Французи», проведеного

практиканткою В. Бойко, начальниця жіночої

гімназії Прилук О.Попова констатувала, що «…практикантка ставилась до
учнів привітно, зуміла залучити до роботи багатьох з них, говорила голосно,
пояснювала зрозуміло. Класом володіла, тримаючи дисципліну, постійно
утримуючи увагу учнів. У складних ситуаціях вихованка виявляла дотепність:
коли хлопчик викрикував з місця, підказуючи учениці відповідь, В. Бойко
зробила слушне зауваження учню, не принижуючи дитину» [796, арк.15].
Учителька зразкової школи при Прилуцькій гімназії Марія Мішина, аналізуючи
урок арифметики вихованки Ірини Іванової, вказувала на недоліки її мовлення:
засилля слів-паразитів «значить», «ну». Проте істотною перевагою визначила
«…вміння практикантки пояснювати матеріал, виділяти голосом головне та
робити потрібні паузи» [там само, арк. 17зв. ]. Практикантка О.Марусек під
час проведення уроку російської мови з теми «Пояснювальне читання статті
«Сова» «…трималась досить вільно, мовлення було зрозумілим, чітким, дикція
також; уміла тримати дисципліну, зацікавити учнів вдало поставленими
питаннями, проведячи попередню бесіду, наочністю, інтонаційною виразністю,
особливо читаючи статтю. Інколи відчувалась невпевненість у собі в оцінці
учнів» [там само, арк. 19 зв.].
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Проте, вивчення протоколів педагогічних рад жіночих гімназій, дає
підставистверджувати, що, окреслюючи рівень готовності вихованок до уроку,
керівники практики приділяли замало уваги структурі уроку, недоцільності
використання тих чи тих методів. На наш погляд, можна вважати недоліком і
той факт, що під час аналізу уроків практиканток їхні, нерідко суттєві, помилки
залишалися непоміченими, натомість вагомого значення надавалося вмінню
виправляти мовні помилки школярів, попереджати та корегувати поведінку
окремих учнів [619, арк. 112-121; 796, арк. 168-180; 793, арк. 18-26].
Попри те, що навчальні плани 8-го педкласу жіночих гімназій МНО були
затверджені 31 серпня 1874 р. [741, арк. 46], з часом вони потребували певного
вдосконалення. З архівних матеріалів установлено, що у 1910 р. МНО створило
спеціальну комісію з розроблення правил про 8-й педагогічний клас жіночих
гімназій, до скаладу якої увійшли окрім представників київської громадськості
(В.Соколов, А.Браїловський, І.Самойлович), також голови педрад гімназій
Полтавщини: О.Левитський, О.Дмітрієв, М.Оглоблін, П.Адамов, Д.Лихачов [741,
арк.120-133].
Педагогічні ради жіночих гімназій Полтавської губернії пропонували
різні проекти діяльності 8 педагогічного класу. Наприклад, голова педради
Роменської жіночої гімназії П.Адамов пропонував наступне:
1. Кількість учениць у 8 класі повинна бути не менше 40 осіб, оскільки
це пов’язано з кількістю випускниць та їхнім бажанням навчатися у 8 класі.
2. Посилити викладання педагогіки та дидактики, поглибити практичне
засвоєння прийомів навчання дітей молодшого та дошкільного віку [741, арк.
27].
3. Для покращення організації педпрактики пропонувати майбутнім
учителькам глибоке вивчення замість 3-4 учениць молодших класів гімназії
однієї учениці, яке має тривати весь рік та зараховуватися як дослідження з
педагогіки.
4. Схема педагогічного вивчення учня має включати: фізичний,
розумовий, духовний розвиток; основні риси характеру; характеристику
успішності; пропозиції та план корекційно-виховної роботи; зміни у розвитку
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дитини на кінець спостереження внаслідок застосування практиканткою певних
педагогічних впливів [741, арк. 27 зв. - 28].
5. Проведення практикантками дозвілля з учнями класів, гімнастичних
вправ.
6. Проведення практикантками пробних уроків має починатися з жовтня.
7. Скоротити осяг навчання історії, географії.
8. Проводити пробні та відвідувати зразкові уроки у такому обсязі: по 2
зразкових – щотижня та по 1 пробному з основних предметів початкової школи.
9. Уведення до курсу навчання обов’язкового предмета «гімнастика» з
методикою її навчання.
10. Вивчення короткого курсу методики навчання співів (2 год. на
тиждень) [741, арк.29].
М.Григоревський, директор Великосорочинської семінарії, запропонував
такий проект 8 педкласу:
1. Кількість учениць у 8 класі не має перевищувати 25 осіб.
2. Кожна практикантка має вести спостереження не більше, ніж за 2
ученицями, більш серйозно ставитися до виконання ролі помічниці класної
дами.
3. На звітних конференціях з педпрактики класні дами повинні
аналізувати діяльність випускниць [741, арк.48 зв.].
4. Організація практики має бути такою: спочатку навчального року до 1
жовтня практикантки відвідують уроки з письма, арифметики у приходському
училищі, а з жовтня – у підготовчих класах гімназії, а з грудня – у 3 нижчих
класах з предметів обраної спеціальності, при цьому конспекти всіх відвіданих
уроків подаються на перевірку викладачу педагогіки.
5. З листопада практикантки проводять пробні уроки з російської мови та
арифметики у підготовчому класі гімназії, а з лютого – з предметів
спеціальності.
6. До комісії з організації практики мають входити: начальниця гімназії,
голова педради, викладачі-керівники практики, вчителі гімназії відповідного
класу, до яких прикріплені майбутні вчительки.
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7. Аналізуючи урок варто враховувати: добір матеріалу з урахуванням
рівня розвитку учнів та їхніх вікових особливостей, тип уроку, його структуру,
принципи навчання, розвиток мовлення учнів та майстерність учителя, його
мовленнєву культуру, здатність підтримувати увагу учнів, стимулювати інтерес
до навчання, тримати дисципліну на уроці, загальне враження та оцінка уроку.
8. Посилення викладання історії та географії, уведення до курсу навчання
краєзнавства, глибоке вивчення вітчизняної історії та географії майбутніми
вчительками [741, арк. 50-52 зв.].
Таким чином, пропозиції освітніх діячів спрямовувалися на посилення
підготовки вчителів, формування у них загальнопедагогічних вмінь та навичок.
Оскільки головним завданням підготовки майбутніх вчителів визнавалося
оволодіння певним обсягом теоретичних знань з дисциплін педагогічного
циклу та практичних вмінь роботи зі школярами, формування особистісних
якостей, то зупинимося на цьому аспекті проблеми.
Наголосимо, що у різних жіночих гімназіях регіону досліджуваного періоду
підготовка майбутніх вчительок здійснювалася переважно під час вивчення
предметів «Педагогіка» та «Гігієна», проте в окремих закладах (Золотонізька
жіноча гімназія; Полтавська гімназія В.Ахшарумової) додавалося й вивчення
таких предметів як «Історія педагогіки» та «Дидактика» (Додаток К 3).
Пояснюємо це, по-перше, тим, що то був час (друга половина ХІХ ст.)
становлення, формування в Російській імперії педагогіки як окремої галузі
наукових знань, по-друге, тим, що не існувало єдино прийнятої чіткої концепції
підготовки педагогічних кадрів.
Отже, якщо порівняти дані таблиць 1 та 2 (Додаток К 3), то постає, що
кількість годин, відведених на вивчення педагогічних предметів у педагогічних
класах у різних жіночих гімназіях України була приблизно відповідною, хоча
ґрунтовнішу, принаймні за обсягом, отримували учениці Золотонізької жіночої
гімназії.
Уточнимо, що загальнопедагогічні знання, вміння й навички у вихованок
жіночих гімназій Полтавської губернії формували і під час вивчення
теоретичних курсів, і під час виконання певної кількості завдань практичного
характеру, а саме: написання рефератів з педагогіки та предметів спеціальності,
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аналіз підручників та посібників з елементами часткових методик, виконання
письмових творчих завдань, ведення щоденників педагогічної практики [617,
арк. 86].
Значна кількість навчальних завдань, які виконували вихованки жіночих
гімназій, спрямовувалася на розвиток їхньої самостійності, ретельності,
осмислення педагогічних явищ, що закладало основи професійного становлення
майбутніх вчительок [616, арк. 86]. Підтвердженням цього, наприклад, є перелік
тем з педагогіки, які викладав у Кобеляцькій жіночій гімназії О.Фісенко:, «Гра як
дзеркало дитячого життя», «Праця як найкращий метод виховання», «Значення
материнського впливу у вихованні», «Про розвиток релігійних почуттів в учнів»
[616, арк. 76-77]. А з дидактики він викладав «Правила навчання», «Про якості
вчителя», «Букварна система навчання XVІІІ ст.», «Використання наочності на
уроках», «Про необхідність спостереження діяльності вчителя» [616, арк. 78].
Вивчаючи таємне листування начальниць жіночих гімназій Полтавської
губернії з попечителем КНО (1890-1900 рр.) встановили, що, «маючи різнобічні
інтереси, широкий світогляд, учитель математики ПМГ М.Андріяшев вирізнявся
працелюбством, енергійністю, умінням підкоряти свої інтереси справі виховання,
сумлінністю, глибокими знаннями, педагогічними здібностями спілкування з
учнями, їхніми батьками, вмінням впливати на них, проникати в їхній внутрішній
світ, доступно пояснювати матеріал» [714, арк. 92-93]. М.Андріяшев викладав у
кількох гімназіях Полтавщини педагогіку, космографію, володів методикою
викладання математики і користувався авторитетом серед учнів. При цьому
директор І.Жарков зауважував: «…темп мовлення М.Андріяшева різний, залежно
від ситуації, голосно говорить, дикція чітка…» [714, арк. 94].
Невід’ємною частиною хорошої професійної підготовки вчителя викладачі
жіночих навчальних гімназій краю вбачали у здатності силою слова впливати на
учнів. Саме тому викладачі російської словесності жіночих гімназій губернії
О.Денисьєвський, М.Вербицький, М.Ізволенський, І.Добротворський, М.Артем’єв
пропонували вихованкам вправи з декламації кращих віршів та прозових творів та
їх аналіз [714, арк. 8 зв.; 711, арк.111-113; 715, арк. 33-38; 717, арк. 27-31; арк. 2429]. Зокрема, голова педради Роменської жіночої гімназії І.Россоптовський так
характеризував вчителя російської мови О.Денисєвського: «…гарно знає свій
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предмет, особливо історію, не лише пояснюючи та розповідаючи кожен урок, а й
супроводжуючи пояснення додатковими відомостями з інших наук, повторюючи
вже вивчений матеріал; сам багато працює над собою, з ученицями, приділяє
значну

увагу

виразному

читанню

кращих

віршів

класиків

російської

літератури…» [714, арк. 8 зв.].
Голова педради Кременчуцької жіночої гімназії О.Гороновський свідчив,
що

викладач

географії

та

історії

Ф.Ніколайчик:

«…дуже

цікавиться

предметами, які викладає, багато турбується про розвиток учнів, вимагаючи від
них усвідомлених відповідей, турбуючись про дівчаток та їхні знання» [714,
арк. 6 зв.].
Отже, маємо документальні підстави твердити, що описані якості і вміння
викладачів сприяли професійному становленню майбутніх учительок, бо
сприяли розвитку їхніх творчих і комунікативних здібностей, формували
самостійність

і

критичність

мислення,

культуру

полеміки,

вміння

аргументовано доводити свою думку. З таємного листування начальниць та
голів педрад жіночих гімназій Полтавщини з попечителем КНО (1890-1900) рр.
постає, що висококваліфіковані викладачі фактично визначали і забезпечували
якість підготовки майбутніх вчительок.
Наприклад, учитель російської мови Златопольської жіночої гімназії
І.Андрієвський «…використовував метод викладання синтетичний, форма
викладу – змішана, часто супроводжував пояснення акроматичними (бесідами,
які спираються на усне повідомлення слухачам знань у готовому для засвоєння
вигляді) бесідами…» [714, арк.58 ].

А от

учитель латинської мови

М.Красивський зумів зажити заслуженого авторитету серед учнів глибокими
знаннями й любов’ю до предмета й учнів [714, арк.59 зв.]. Учитель географії та
історії К.Успенський хоча й «вимагав від учнів знань фактів та хронологічних
даних, проте мало звертав уваги на загальну характеристику епохи та
особливості народного руху. … він чудово тримався серед колег та учнів, гарно
знав свій предмет» [714, арк.59].
Викладач історії цього ж закладу І.Бобров в своїй роботі часто
«використовував під час пояснення нового матеріалу монологи та лекції, які
інколи переривалися запитаннями до учнів» [716, арк. 75]. Викладач фізики
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Роменської

жіночої

гімназії

П.Козинець

«…присвячував

багато

часу

облаштуванню фізкабінету, на уроках часто використовував прилади для
демонстрації дослідів…» [716, арк. 74].
Про М.Артем’єва, який більше 20 років працював учителем російської
мови в закладах Полтавщини, у листі до попечителя КНО зазначено, що він
«…був достаньо розвиненим, працював над собою, сумлінно готувався до своїх
уроків, стимулював інтерес до предмету, умів тримати дисципліну, був
обізнаним з методикою викладання предмету. Серед основних методів
навчання використовував бесіду, опитування» [714, арк. 106].
Окрім

того

з

метою

поглиблення

знань

майбутніх

учительок,

стимулювання їхнього інтересу до фаху, у жіночих гімназіях Полтавської
губернії організовували позакласні заняття. Так, зі звіту попечителя КНО за
1916 р. ясно, що такі заняття викладачі проводили у Костянтиноградській
гімназії (з історії, географії, російської мови, іноземних мов), Пирятинській (з
російської мови, математики, фізики), Миргородській (з природознавства) [243,
с.30].
Важливу роль у підготовці майбутніх учительок відіграли навчальні
екскурсії, які

збагачували їх; встановлювали зв'язок теорії з практикою;

розвивали творчі здібності, спостережливість, естетичні смаки. Установлено,
що екскурсії, наприклад, у 1916 р. організували у Костянтиноградській гімназії
(до Полтави), у Лубенській (до Полтави та Миргорода), у Пирятинській (до
Лубен) [243, с.31].
Отже, жіночі гімназії і прогімназії Полтавщини, що підпорядковувалися
МНО, ВУІМ, і призначалися для учениць усіх станів та віросповідань, відіграли
значну роль у підготовці вчительського корпусу краю. Основним завданням
виховання та освіти жінок у гімназіях МНО губернії була комплексна
підготовка дівчат до сімейного та громадського життя, тобто до виконання
обов’язків матері-виховательки, а також професійної домашньої вчительки та
гувернантки.
Порівняльний аналіз навчальних планів ПМГ та гімназій жіночих МНО
Полтавської губернії уможливив висновок про те, що вони не мали суттєвих
відмінностей. Єдиною відмінністю щодо питомої ваги (у середньому) різних
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циклів навчальних предметів у навчальних планах жіночих гімназій краю у 80-х
рр. ХІХ ст. (див. Додаток Л) було те, що на предмети естетичного циклу у
ПМГ відводилось у 2 рази більше часу, ніж у гімназіях МНО: 9 % у гімназіях
МНО та 18 % у ПМГ. На початку ХХ ст. відбувався процес професіоналізації
всіх жіночих гімназій завдяки введенню до основних предметів рукоділля,
танців, співів, малювання (Прилуцька, Кобеляцька, ПМГ), а у деяких закладах
ще й латинської мови у 8 класі (Кобеляцька, ПМГ), педагогіки (Прилуцька,
Кобеляцька, Золотонізька), іноземних мов (Прилуцька, Лохвицька), космографії
(Лубенська, Золотоніська, Прилуцька гімназії, ПМГ, Гадяцька, Миргородська
жіноча гімназія «Товариства групи батьків»), гігієни, гімнастики (Прилуцька,
Кобеляцька, Лохвицька, ПМГ), креслення (Константиноградська). Вивчення
зазначених предметів сприяло набуттю професійної підготовки.
Динаміка зміни змісту навчальних планів жіночих гімназій МНО та ПМГ
у досліджуваний період представлена в додатках (див. таблицю 1. Додатку Л).
Згідно з цими даними постає, що у перші десятиліття ХХ ст. збільшувалась
кількість годин на вивчення предметів філологічного, естетичного, фахового
циклу.
Порівняльний аналіз навчальних програм ПІШД [175, с.81-111] та
жіночих гімназій МНО краю [620, арк. 13-48; 546, арк. 64-98] дав змогу
встановити, що, на відміну від ПІШД, у жіночих гімназіях глибше викладали
математику; на уроках словесності, історії та географії надавали переваги
російській літературі, історії російського народу, географії Росії; визнавали
провідну роль російської мови як яскравого вияву народності та засобу
розвитку мислення; літературу та історію розглядали як чинники морального й
естетичного виховання майбутніх учительок.
2.2.3. Роль приватних жіночих навчальних закладів освіти у
підготовці до вчителювання
На території Полтавської губернії діяли також і приватні навчальні заклади
– жіночі приватні пансіони, діяльність яких регламентувалася згідно з
положенням «Про заходи проти збільшення пансіонів та приватних навчальних
закладів» від 4 листопада 1833 р. [314, с. 333]. Згідно з цим документом такі
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заклади мали право відкривати лише піддані Російської імперії. У провінції їх
відкриття дозволяли лише з відома попечителя навчального округу та
благонадійним особам. Згідно з «Положенням» забороняли відкривати пансіони
без згоди міністра, запроваджувалися штрафні санкції для вчителів, які
працювали без установлених свідоцтв [314, с. 333]. «Положення про приватні
навчальні заклади» (1835) [274, с. 674] суворо регламентувало їх заснування,
діяльність, зобов’язувало засновників пансіонів мати посвідчення про моральну
поведінку вчителів [274, с. 674].
Сучасна дослідниця

О. Друганова

з’ясувала, що на території

Полтавської губернії у 1850 р. існували такі приватні жіночі пансіони:
Халанської (м. Полтава, 1844 р.), Дейнекіної (м. Полтава, 1845 р.),
Боровиковської
Горжевської

(м. Хорол, 1846 р.), Плаксіної (м. Полтава, 1846 р.),

(м. Кременчук, 1851 р.), Прокоф'євої (м. Полтава, 1847 р.),

Плахової (м. Полтава, 1847–1848 рр.), Малленет (м. Полтава, 1848 р.), Сосі
(м. Полтава, 1851 р.), Лерцер (м. Полтава, 1852 р.), Навроцької (Полтавська
губернія, 1852 р.), Біголієль (Гадяцький повіт, 1853 р.), Чорної (м. Снятин
Лубенського повіту, 1854 р.), невідомої засновниці (с. Токарі Лохвицького
повіту, 1847 р [90, с. 320].
Пансіонів гімназійного рівня у Полтавській губернії було лише 2:
приватний пансіон пані Лерцер, де в 1863 р. навчалося 83 особи, приватний
пансіон пані Алексенкової, де в тому ж році було 24 учениці [31, с. 480]. У цих
пансіонах викладали: російську, французьку, німецьку мови, географію,
арифметику, історію, малювання. Великого значення надавали

вивченню

французької мови та формуванню світських манер. Курс навчання становив 4–
6 років [там само].
Як зауважує сучасний дослідник С.Бояренцев, на території Полтавської
губернії у 1860-х рр. діяло вже 24 приватних заклади. Це були заклади різного
рівня: чоловічий пансіон пана Таксиса, жіночі пансіони, які поділялися на 3
категорії: пансіони гімназійного рівня, пансіони рівня повітових училищ та
пансіони рівня парафіяльних училищ [31, с. 479].
Іншими приватними навчальними закладами були гімназії та прогімназії.
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Відсутність станових перешкод у вступі до жіночих гімназій внаслідок
імперських реформ жіночої освіти 60-х – 70 –х рр. ХІХ ст. відіграло позитивну
роль щодо їх появи та розвитку і на території краю. Активізація суспільних сил,
зацікавлених

у появі навчальних закладів саме такого типу, забезпечила

можливість їх відкриття з приватної ініціативи та коштом меценатів і місцевих
органів самоврядування. Однак, це припало вже на 1890-ті роки. Так, у 1898 р.
у Полтаві відкрили приватний навчальний заклад 2-го розряду за програмою
гімназій МНО з підготовчими та першими 4 класами пані В. Ахшарумової [637,
арк. 2-2 зв.]. Учениці вивчали такі ж предмети, як і в інших подібних закладах
[552; 243, с. 36]. (див. Додаток Ї). У липні 1902 р. заклад реформували і створили
жіноче училище І-го розряду за програмою гімназій МНО, а в 1903 р. його
реформували у 6-класну приватну жіночу гімназію В. Ахшарумової. У зв’язку з
цим програму навчання розширили, вона майже дублювала курс навчання у
жіночих гімназіях [552, арк. 11-93].
26 квітня 1904 р. училище перетворили на гімназію з підготовчим, 7-а
основним та 8 педагогічним класами. До закладу зараховували дівчаток усіх
станів та віросповідань [552, арк. 21-28]. Вивчали такі ж предмети, як і в інших
гімназіях. Проте з’ясовано, що у 1916 р. на 1 год. на тиждень збільшили курс
вивчення словесності у 8 педагогічному класі, водночас зменшивши на 1 год.
кількість уроків фізики [607, арк. 13]. Малювання, гімнастика та рукоділля були
обов'язковими предметами у 1-7-х класах, співи вивчали лише ті, хто мав
здібності, танці – за бажанням [там само, арк. 19]. До необов'язкових предметів
належали німецька, французька та англійська мови. Педагогіку вивчали усі
учениці 7 класу [там само, арк. 20]. Активно практикували додаткові заняття у
неділю та святкові дні. Зокрема, влаштовували читання творів літератури,
проводили досліди з фізики, природничої історії, під керівництвом вчителя
музики виконували музичні твори на роялі [там само, арк. 21], що не лише
поглиблювало знання учнів, а й формувало практичні вміння та навички.
У 1905 р. Наталія Старицька відкрила приватний жіночий навчальний
заклад І-го розряду за аналогом гімназії В.Ахшарумової, стала його очільницею
та опікункою [611, арк. 3-7 зв]. 2 лютого 1908 р. заклад реформували у 6-класну
гімназію Н. Старицької. У 1912 р. відкрили ще додатковий підготовчий клас, а
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в 1916 р. – 8-й педагогічний клас [там само, арк. 2]. Упродовж 7 років навчання
вихованки опановували такі ж предмети, як і в інших подібних закладах [766,
арк. 45-79; 243, с. 41]. (див. Додаток Ї). У 8 педкласі викладали такі
необов’язкові предмети: іноземні і латинська мови, малювання, педагогіка,
космографія, гігієна, співи, танці, гімнастика [611, арк.18-19].
Велику увагу викладачі закладу приділяли формуванню літературних
здібностей учениць, їхньому естетичному розвитку. Встановлено, що в гімназії
організовували літературно-музичні вечори, додаткові заняття зі словесності,
на яких вихованки презентували власні реферати, дискутували на історикопедагогічні та літературні

теми. Наприклад, у лютому 1917 р. на таких

зібраннях заслухали реферати: «Подвиги Тесея», «Виховання у Давньому
Римі», «Дитинство та юність Петра І» [611, арк.20-21 зв.]. Окрім того, викладачі
історії читали лекції для вихованок на актуальні теми: «Форми правління»,
«Причини І світової війни», «Про революцію 1917 р.» [611, арк.21зв.].
Проведення екскурсій до природничо-історичного музею губернського
земства, на електростанцію [611, арк. 27] поглиблювали знання майбутніх
учительок. Станом на 1 січня 1917 р. у гімназії працювали 33 викладачі, з яких
12 мали вищу освіту, 19 – середню, 2 – спеціальну [611, арк.7].
З 1916 р. за клопотанням педагогічної ради гімназії було збільшено
кількість годин (1 год.) на вивчення російської мови та словесності (у 7-8-х
класах), історії (6-7-х класах), арифметики (у 4-8-х класах) (по 1 год.), введено
викладання з 1 класу англійської мови (3 год. на тиждень) за рахунок
зменшення годин на вивчення французької та німецької мов [611, арк.13].
Встановлено, що з 1917 р. у 8 педагогічному класі гімназії українську мову та
літературу викладав видатний освітній і громадський діяч В.Щепотьєв [611,
арк.7].
З 5 вересня 1907 р. до 1911 р. у Полтаві функціонував ще один приватний
заклад – жіноча гімназія І-го розряду, засновницею, очільницею та вчителькою
географії якого була Меланія Петрівна Сивицька. Заклад складався з
підготовчого та семи основних класів [31, с. 499; 243, с. 32].
У 1907 р. у Полтаві відкрили приватну гімназію ім. М.Павелко, яка
функціонувала до 1917 р. Опікункою та начальницею закладу, викладачем
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російською мови була Меланія Павелко [765, арк. 3-5 зв.]. Гімназія складалася
з підготовчого та 4-х основних класів. До закладу зараховували дівчаток усіх
станів і віросповідань [243, с. 41]. У гімназії працювало 24 вчителі. У 1912 р.
заклад реформували у 7-класну гімназію [765, арк.2].
Приватну жіночу гімназію В. Морозовської заснувано 1905 р. [610, арк.
2]. З 1911 р. вона функціонувала як 4-класна прогімназія, 27 лютого заклад
реформували й переійенували на 4-класну прогімназію В.Морозовської, 17
травня 1913 р. – на 6-класну прогімназію, з 14 квітня 1915 р. вона стала –
повною гімназією. Відтоді у закладі працювало 7 класів з 2 підготовчими [610,
арк. 2-32].
З річних звітів закладу з’ясовано, що педагогічна рада, класні дами та
начальниця активно практикували взаємонавчання: більш здібні дівчатка
допомагали менш здібним [610, арк.8-8 зв.]. Викладали такі ж предмети, як і в
інших гімназіях, серед необов’язкових предметів були: гімнастика, співи,
педагогіка, іноземні мови, гігієна [610, арк.19-20].
1 вересня 1901 р. у Полтаві заснували професійний жіночий заклад ІІІ
розряду, який у 1906 р. реформували у «професійні жіночі класи», а 23 березня
1909 р. – у 7-класну гімназію А.Вахніної, де з 1914 р. відкрили 8 педагогічний
клас [608, арк.2]. У 1917 р. у 8 класі навчалося 15 учениць, які вивчали, окрім
обов'язкових загальних предметів ще й латинську й іноземні мови,
космографію, педагогіку, гігієну, малювання, співи, українську мову та
літературу [608, арк.16-19]. Позакласні заняття організовували переважно з
вивчення іноземних мов [608, арк.21].
З’ясовано, що як і в інших жіночих гімназіях Полтавської губернії, у
приватних

закладах

спостерігалася

тенденція

до

поглиблення

циклу

гуманітарних та предметів естетичного циклу. Так, за звітом попечителя КНО
за 1916 р. у гімназії В.Ахшарумової було збільшено кількість годин на
вивчення російської мови у 1-7-х кл. (по 1 год.), гімнастики у 5-7-х та 1-2-х кл.
(по 1 год.); у гімназії В.Морозовської збільшено на 1 год. вивчення історії у 5
кл., у гімназії М.Павелко – на 1 год. вивчення російської мови у 3 кл.; у гімназії
Н.Старицької – на 1 год. вивчення історії у 7 кл., російської мови – у 1-7х кл.; у
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Кременчуцькій гімназії Є.Беберіної – по 1 год. на вивчення російської мови в 34-х класах [243, с. 20].
Окрім того, як і в гімназіях МНО, у приватних жіночих гімназіях
викладачі проводили позаурочні заняття з метою створення сприятливого
середовища, що дозволяло майбутнім учителькам закріплювати і поглиблювати
знання, отримані на уроках. Так, за звітом попечителя КНО за 1916 р., згадані
заняття з історії та російської мови організували у Прилуцькій жіночій гімназії
Т.Федоренко, з російської мови – у Полтавській гімназії М.Павелко. Також у
вихідні та святкові дні при світлі «чарівних ліхтарів» вихованки зачитували
підготовлені реферати на обрані теми з літератури чи педагогіки та фахових
методик, брали участь у дискусіях [243, с. 31], що не лише формувало
педагогічні вміння та навички, а й сприяло розвитку критичного мислення,
розвивало навички красномовства.
1 липня 1914 р. затвердили закон «Про приватні навчальні заклади» [107, с.
12–33], який встановлював повну уніфікацію їх діяльності, згідно з чим такі
заклади могли відкривати особи не молодші за 25 років. Закон затверджував
створення 3 типів навчальних приватних закладів: 1) нижчих, де курс навчання
прирівнювався до курсу навчання у вищих початкових училищ; 2) середніх, де
курс навчання наближався до гімназійного; 3) вищих, програма навчання у яких
була глибшою від гімназійної. Такі заклади могли діяти і як роздільні (за статтю), і
для спільного навчання осіб обох статей [там само, с. 12–33]. Варто підкреслити,
що, згідно з законом, навчальні заклади приватного типу, які створювали для
підготовки вчителів за

курсом навчання нижчих навчальних закладів,

прирівнювалися до середніх [там само, с. 18].
Установлено, що у 1916 р. на території губернії діяло 9 приватних
гімназій: Кременчуцька Є.Баберіної, Є.Воронянської, М. Мессер, Полтавська
В.Ахшарумової,

А.Вахніної,

В.Морозовської,

М.Павелко,

Н.Старицької,

Прилуцька приватна Т.Федоренко [243, с. 41]. Більшість приватних жіночих
гімназій мали педагогічні класи, як і гімназії МНО. Наведемо кількісний склад
учениць, які закінчили педагогічні класи жіночих гімназій Полтавщини у 1916
р. та виявили бажання займатися педагогічною діяльністю (див. Додаток Н). З
таблиці постає, що станом на 1916 р. 4 жіночі приватні гімназії Полтавської
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губернії мали педагогічні класи: А.Вахніної, В.Ахшарумової, Є.Баберіної,
Н.Старицької.
Таким чином, можна визнати, що приватні жіночі навчальні заклади
створені в губернії за ініціативи передових громадських діячів, відіграли
істотну роль у підготовці педагогічних жіночих кадрів. Навчальні плани
закладів мало відрізнялися від планів гімназій МНО. Особливістю змісту освіти
у приватних гімназіях визнано те, що у 2 з них було введено вивчення 3-ї
іноземної мови – англійської (гімназія В.Ахшарумової та Н.Старицької),
вихованки вивчали у 8 педкласі латинську мову (гімназія Н.Старицької,
А.Вахніної, В.Ахшарумової).
2.2.4. Єпархіальні, парафіяльні училища й учительські школи як
ланка у підготовці вчительок для народних шкіл
Підготовка

майбутніх

вчителів-жінок

до

педагогічної

діяльності

здійснювалась також і в жіночих єпархіальних і парафіяльних училищах. За
«Статутом жіночих єпарфіальних училищ» від 20 вересня 1868 р. [376] такі
заклади створювали для дітей духовенства та для інших верств населення й
утримували ха кошти духовного відомства. Закінчення

6-річного курсу

навчання давало випускницям право на звання домашньої вчительки з тих
предметів, у яких вихованка виявляла найкращі успіхи та на звання учительок
початкових, переважно церковнопарафіяльних

шкіл. Програма навчання у

жіночих єпарафіяльних училищах (далі- ЄЖУ) була наближеною до курсу
жіночих гімназій [85, с. 99-101].

Мета роботи таких закладів полягала

у«вихованні дівчат у правилах благочестя згідно з ученням православної
церкви та у російському народному дусі, з тим, щоб вихованки могли
справляти сприятливий вплив на оточуючих завдяки набутим суворим
моральним правилам життя та діяльному виконанню сімейних обов’язків» [376,
с. 3].
Згідно з § 111 статуту ЄЖУ вихованки, які завершили повний курс
училища, «отримували право на звання вчительки без додаткових екзаменів з
тих предметів, у яких виявляли гарні успіхи» [376, с. 37].
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Вперше питання про відкриття Полтавського жіночого єпархіального
училища (далі - ПЄЖУ) було порушене ще 27 червня 1850 р. смотрителем
Лубенського духовного училища протоієреєм Бернадським, який подав
клопотання у Духовну консисторію

про відкриття духовного училища для

своїх двох дочок, проте клопотання відхилили за відсутністю коштів [413, с.
377-378]. У 1860 р. це питання знову підняли священики І.Крамеренко,
Д.Бутовський [там само, с. 392]. Однак лише 17 жовтня 1868 р., завдяки
клопотанням архіпастиря Іоанна, відкрили ПЄЖУ, а з

1873 р. у ньому

створили 6-й клас із вивченням педагогіки [414, с. 809].
Проект статуту закладу розробив М.Гаврилков, ректор Полтавської
духовної семінарії (далі - ПДС), ґрунтуючись на основних положеннях Статуту
жіночих єпарафіяльних училищ, затвердженого 20 вересня 1868 р. [375, с. 5;
413, с. 405]. Згідно з §2 статуту головним призначенням закладу визначалося:
«...давати пристойну освіту дочкам духовенства, яка відповідала б їхньому
майбутньому призначенню – бути достойними дружинами служителів церкви,
турботливими матерями та вихователями дітей, слідкувати за порядком в
домашньому господарстві та бути помічницями своїм чоловікам у справі
поширення та ствердження серед прихожан істин віри християнської» [375,
с.4; 413, с. 407].
Навчальним планом училища передбачалося вивчення таких предметів:
Закон

Божий,

російська

та

церковнослов'янська

мова,

чистописання,

малювання, арифметика, російська та церковнослов'янська граматика, загальна
географія, російська та загальна історія, фізика, церковні співи, рукоділля (крій,
шиття, в'язання), космографія, музика, педагогіка, гімнастика [414, с. 1059].
Окрім того вихованок навчали гри на фортепіано, скрипці [413, с. 1059].
З 1876 н. р. учениці почали вивчати 2 іноземні мови: французьку та
німецьку [там само, с. 1081; 157, с.728-732, с.729-730].
Заклад діяв на пожертви духовенства, меценатів, а також за рахунок
сплати вихованками коштів за навчання [375, с. 8]. Згідно з §31 Статуту при
ПЄЖУ при ньому був сад, город, тваринницька ферма [там само, с.27]. §32
Статуту

зобов’язував

вихованок

відвідувати

кухню

під

керівництвом
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досвідченої куховарки, а також привчатися готувати різні страви, вести
домашнє господарство [413, с.28].
Прийом учнів до закладу здійснювали з 1 серпня до 1 вересня (§ 41
Статуту). § 42 Статуту надавав можливість приймати до першого класу осіб
віком від 9 до 11 років. Сиротам дозволили жити при училищі до створення
власної сім'ї [413, с. 408; 375, с.82-84]. ПЄЖУ діяло як заклад напівзакритого
типу.
Щодо професійної педагогічної підготовки, то зазначимо, що 30 січня
1877 р. при

ПЄЖУ відкрили жіночу недільну школу [109, с.883-902], а 1

листопада 1887 р. − постійну зразкову жіночу школу, де вихованки на практиці
осягали методику викладання предметів

у початковій школі та розвивали

загальнопедагогічні вміння й навички [108, с. 883-902; 157, с. 728-732].
З тогочасних публікацій встановлено, що викладач педагогіки ПЄЖУ
Г.Істомін доклав значних зусиль до організації та структурування в закладі
педагогічної практики (1873-1886 рр.) [33, с. 317]. Учениці згадували про
особливу піднесеність, зацікавленість та вимогливість свого наставника під час
проведення практичних занять у зразковій школі. Обговорення й аналіз занять
зосереджувалися на опануванні вміння доступно пояснювати матеріал,
переконувати, мистецтва красномовства. [429, с.786].
Практична підготовка як складник загальнопедагогічної
вчителя завершувала теоретичний курс навчання. У
жіночих навчальних закладах

підготовки

ПЄЖУ, як і в інших

краю. Вона полягала у відвідуванні уроків

учителів, веденні педагогічних щоденників, проведенні пробних уроків та їх
аналізі [157, с. 728-732, с. 729-730; 414, с. 1059; 234, с. 280–281]. Написання
педагогічної документації, проведення уроків, їх самоаналіз, аналіз уроків
товаришів, своєю чергою, потребували розвитку комунікативних вмінь та
навичок, здатності розуміти внутрішній світ дитини через вияви її поведінки,
здібності поставити себе на місце іншої людини й передбачити її можливу
реакцію, саморегулювання власного психічного стану під час спілкуванні [414,
с. 1059; 233, с. 280-281].
Вивчення звітів викладачів про діяльність ПЄЖУ за 1868 - 1916 рр. [109,
с. 887; 157, с. 728-732, с. 729-730; 414, с. 1057-1083; 413, 594-640; 233, с. 278-
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285; 234, с. 1337-1347] засвідчує, що педагогічна практика вихованок постійно
вдосконалювалася [76, с. 218-220]. Наприклад, під керівництвом В.Щеглова
вона набула, на наш погляд, більшої системності, ніж у попередній період, адже
було запроваджено щоденне 2–тижневе відвідування уроків вчителівпредметників, вивчення та дослідження учнівського колективу та окремих
учнів, підготовку учениць до проведення уроків, виконання освітніх доручень
вчителів, організацію вихованками дозвілля учнів. Практикантки писали планиконспекти уроків, обговорювали їх на заняттях з дидактики, яка входила до
предмету «Педагогіка», вели щоденники спостережень та аналізували уроки
товаришок [414, с. 1057-1083; 413, 594-640; 233, с. 278-285; 234, с. 1337-1347].
Важливим

складником

організації

педагогічної

практики

стало

проведення з 1886 р. підсумкових конференцій у формі колективних бесід та
дискусій [413, с.813; 233, с. 278-285]. Такі види діяльності, на нашу думку,
сприяли розвитку
проходили

педагогічних умінь. Однак зауважимо, що часом вони

формально, вимагали підготовки занадто великої кількості

документації [413, с. 278-285; 234, с. 1337-1347].
Аналіз архівних звітів викладачів за 1868 - 1916 рр. за майже 60-х років.
[414, с. 1057-1083; 413, с. 375- 411; с. 594-640; с. 648-675; с. 809- 854; 233, с.
278-285] показав, що

під час відвідування уроків досвідчених учителів

зразкової школи, керівника практики, обговорення особисто проведених уроків,
організації позаурочної роботи з учнями вихованки набували різноманітних
педагогічних вмінь, у них поступово формували здатність до емоційної
саморегуляції, до продуктивного стилю спілкування. Вони

оволодівали

вміннями системно аналізувати педагогічні явища, у них розвивалася культура
мовлення [414, с. 1057-1083; 413, с. 375- 411; с. 594-640; с. 648-675; с. 809- 854;
233, с. 278-285].
Крім згаданих форм підготовки майбутніх учительок у ПЄЖУ
практикували також проведення колоквіумів, індивідуальних консультацій та
письмових робіт [413, с. 745-747]. Наприклад, викладач з літератури проводив у
призначений час індивідуальні консультації, перевіряв якість читання
ученицями художніх творів та їхні вміння детально аналізувати [там само,
с.747]. На нашу думку, так організоване навчання

сприяло формуванню
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фахових умінь, зокрема культури мовлення, яка у той час була чи не
визначальною характеристикою педагога. Ініціювалися також проведення
позакласних недільних та святкових публічних читань художньої літератури,
що було не лише варіантом проведення масових заходів з вихованками, а й
слугувало розвитку їхніх умінь виразного мовлення. Виступаючи перед
аудиторією, вихованки вчилися опановувати свій психічний стан, розвивали
комунікативні уміння [233, с. 280–281].
За обсягом змісту навчання у ПЄЖУ давало початкову педагогічну освіту
[76, с.218-220]. Упродовж 1868–1893 рр. 1082 випускниці отримали атестати з
правом на звання домашніх учительок з тих предметів, із яких виявили
задовільні успіхи [233, с. 280–281]. Наприклад, станом на 1892–1893 рр.
училище закінчили 68 слухачок [233, с. 280–281], а вже в 1912–1913 рр. 7-й
педагогічний клас закінчили 32 вихованки. Станом на 1912 р. у ПЄЖУ
здійснили 40 випусків дівчат з правом на звання домашньої учительки [233, с.
280–281].
Порівняльний аналіз навчальних планів ПЄЖУ (80-і рр. ХІХ ст.) (див.
Додаток Ї) та жіночих гімназій різних відомств дав змогу констатувати, що
найслабше в закладі була представлена загальноосвітня підготовка. Загальна
кількість тижневих уроків у ПЄЖУ була найменшою – 108, тоді як у гімназіях
МНО − 175, у ПМГ ВУІМ − 210, ПІШД − 171. Проте за кількістю уроків Закону
Божого ПЄЖУ було лідером, оскільки на ці заняття припадала майже п'ята
частина навчального часу.
Педагогіки в училищі впродовж тривалого періоду навчали викладачі
В.Щеглов, М.Тихонравов, М.Жилін [413, с. 743]. З'ясовано, що саме за час
викладання В.Щеглова у закладі відбулось покращення педагогічної практики
як складника підготовки майбутніх учительок [233, с. 280–281]. Значну увагу
в цей період приділяли вивченню методики арифметики, російської мови, співів
[413, с.743].
На завершення навчального року в ПЄЖУ організовували екскурсії
околицями міста та до монастирів. Викладач історії П.Попов знайомив учениць
з архітектурними пам’ятками міста [413, с. 746]. Це сприяло розширенню
їхнього світогляду, поглиблювало інтерес до історії рідного краю.
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Оскільки з 70-х рр. ХІХ ст. щорічно кількість дівчаток – дочок
духовенства, бажаючих стати вчителями, зростала, а задовольнити цю потребу
повністю було неможливо, то у 1873 р. за інціативи Архієпископа Іоанна у
Великих Будищах відкрили ще одне Великобудищенське 3-класне жіноче
парафіяльне училище [20, с. 854]. Його попечителькою стала Ігуменія
Митрофанія. У 1873 р. у закладі налічувалося 38 вихованок [там само, с. 855].
Цього ж року в Зеньківському та Золотоніському повітах (1874), а в 1875 р. – у
Ладинці відкрили такі ж 3-класні училища. По закінченні початкового курсу
цих закладів учениці могли продовжувати навчання в Полтаві, у ПЄЖУ.
У 1902 р. духовенство губернії порушило питання про відкриття ще
одного жіночого парафіяльного училища. Однак лише 28 вересня 1908 р. такий
заклад з 7-річним курсом навчання, після закінчення якого дівчата отримували
звання домашньої вчительки і мали право працювати у початкових школах,
було відкрито у м. Лубни [230, с.1213-1214]. У Лубенському жіночому
парафіяльному училищі (далі − ЛПЖУ) за звітом 1913-1914 рр. викладали
Закон Божий, російську та

церковнослов'янську мови, теорію та історію

літератури, арифметику, російську та церковнослов'янську граматику, загальну
географію, російську та загальну історію, фізику, церковні співи, рукоділля,
музику,

французьку

мову,

гімнастику,

гігієну,

креслення,

малювання,

чистописання, дидактику, педагогічну психологію, музику, фісгармонію,
часткові методики [232, с. 1598-1600]. Таким чином, психолого-педагогічна
підготовка вчительок в закладі, наприклад, у 1913-1914 рр., здійснювали на
уроках педагогічної психології (3 год. на тиждень) (7 клас), дидактики (3 год. на
тиждень) (6 клас), методик навчання співів, арифметики, російської мови,
Закону Божого (6-7 клас) [232, с.1598-1617; 231, с.283-284].
З 1911 р. у ЛПЖУ відкрили 7-й педагогічний клас, де навчалося 18
учениць [231, с. 460]. Заняття поділялися на теоретичні та практичні. Під час
теоретичних занять вивчали предмети загальноосвітнього циклу (Закон Божий,
історію

літератури,

загальну

та

російську

історію,

арифметику,

природознавство, російську мову, фізику, церковні співи) та психологопедагогічного

циклу

(педагогічну

психологію,

педагогіку,

методику

арифметики, методику російської мови, методику навчання Закону Божого,
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методику викладання співів) [231, с. 1598-1617; 232, с. 283-284]. У звітах про
діяльність закладу зазначено, що у викладанні «Педагогічної психології»
значну увагу приділяли «…ознайомленню вихованок з основними психічними
процесами, методами та прийомами впливу на учнів з урахуванням віку та
рівня розвитку» [231, с. 466]. Для викладання використовували підручники
Г.Челпанова «Педагогічна психологія», П.Соколова «Психологія», Д.Селлі
«Педагогічна психологія», І.Скворцова «Записки про педагогіку відповідно до
програм педагогіки в жіночих гімназіях, інститутах та інших середніх
навчальних закладах» та ін. [231, с. 460 - 465].
За ініціативи викладача педагогіки Я.Ільмінського з 1908-1909 н.р. в
ЛПЖУ збільшили кількість годин на вивчення педагогічних дисциплін з 2 до 6
год. на тиждень. Він також увів «експромти», тобто такі вправи, які змушували
вихованок швидко та дотепно розв'язувати педагогічні ситуації, що сприяло
розвитку аналітичного та педагогічного мислення, мовлення учениць [230, с.
578].

Дівчата

також

писали

твори

з

педагогіки,

історії,

географії,

природознавства, фізики, словесності. Наприклад, у 1908 н. р. з дидактики
учениці

досліджували

проблему

«Необхідність

спостереження

за

темпераментом учнів» [там само, с. 482]. На 1912 р. ЛЖПУ здійснило випуск
2646 осіб дівчат зі званням домашніх вчительок [230, с. 281].
Вивчення звітів викладачів про діяльність парафіяльних та єпархіального
жіночих училищ [134; 214, с.167-170; 135, с. 2371-2374] дало змогу з'ясувати, що
у цих закладах губернії систематично організовували літературно-музичні
вечори [232, с.1598-1617]. Так, наприклад, на літературно-музичний вечір, який
відбувся 24 лютого 1910 р. у ПЄЖУ, запросили учнів Полтавської духовної
семінарії, родичів вихованців, представників громадськості. На святі звучали
твори українських та зарубіжних композиторів: М.Лисенка, П.Чайковського,
А.Рубінштейна, В.Моцарта, Е.Гріга, Д.Россіні у виконанні вихованок закладу.
Дівчатка декламували вірші М.Лєрмонтова, Ф.Тютчева, О.Толстого. Найбільший
інтерес у глядачів викликало декламування українською мовою байок Л.Глібова
кращими вихованками закладу. В організації свята взяло участь понад 30
учениць училища.
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Узагальнюючи

отримані

матеріали,

стверджуємо,

що

підготовці

майбутніх учительок у жіночих парафіяльних училищах Полтавської губернії
сприяли такі чинники. По-перше, створена викладачами сприятлива освітня
атмосфера для якої характерними були вимогливість, контроль діяльності
вихованок і повага до їхньої особистості, тобто відбувалася своєрідна співпраця
викладачів та вихованок, що забезпечувало процес формування

в учениць

педагогічних вмінь та навичок.

По-друге, введення до змісту навчання

вихованок досліджених закладів

окремих та інтегрованих фахових курсів з

педагогіки,

дидактики,

педагогічної

психології,

навчальних

предметів

філологічного спрямування. По-третє, увага до розвитку мовлення та
педагогічного мислення, здійснювана

у процесі виконання групових та

індивідуальних вправ, що давало змогу дівчатам оволодівати словом, набувати
педагогічної майстерності, вдосконалювати характер. По-четверте, організація
доволі ефективної педагогічної практики, до якої відносимо роботу також над
удосконаленням мовлення, що сприяла розвитку фаховості

майбутніх

учительок, вмінь аналізувати власну діяльність та діяльність товаришів. Участь
у літературно-музичних вечорах теж сприяла формуванню організаторських
вмінь та навичок, розвивала творчі здібності, формувала інтерес до педагогічної
професії.
У контексті проблеми дослідження необхідно згадати ще про такі типи
закладів, де

готували учительок, як церковно-учительські школи. За

«Положенням про церковні школи відомства Православного віросповідання»
(1902 р.) вони поділялися на 2 категорії: початкові та учительські. До першої
входили однокласні та двокласні церковно-приходські школи, школи грамоти
та недільні школи. До другої – двокласні та церковно учительські школи. Ці
типи церковних шкіл були тісно пов'язані між собою, оскільки учительські
навчальні заклади (вищі за статутом) мали забезпечувати педагогічними
кадрами початкові церковні школи [283, с. 210]. ЦУШ, на відміну від
двокласних, були професійними педагогічними закладами підвищеного типу і
мали готувати «учителів та учительок початкових училищ усіх розрядів» [283,
с. 211]. До них, на підставі результатів вступних іспитів, приймали осіб
чоловічої та жіночої статі віком від 15 до 17 років, які закінчили двокласну
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школу чи інший навчальний заклад, курс якого був не нижчим за рівнем освіти.
Вихованцям, які закінчили учительські школи з відзнакою, видавали атестати,
решті – свідоцтва, що давали право «на звання учителя чи учительки
початкового училища» [там само, с. 211].
Починаючи з ХХ ст., такі заклади відкривали у зв’язку з гострою
потребою забезпечити однокласні та двокласні ЦПШ, кількість яких зростала,
підготовленими вчителями [313, с. 554].
У 1900 р. за клопотанням учителів Лохвицького повіту, на кошти
благодійних товариств в с. Ждани побудували двоповерхове приміщення з
господарськими будівлями, де

й відкрили жіночу двокласну учительську

школу (далі ЖЖДУШ), де розпочали навчання 60 дівчаток із родин збіднілих
дворян з різних повітів Полтавської губернії [260, с. 823]. Це була єдина в
губернії жіноча двокласна учительська школа такого типу. У 1909-1910 н. р. тут
навчалось 75 учениць [238, с. 1622-1623]. Педагогічна рада закладу надавала
право на отримання стипендії найбіднішим ученицям [238, с. 1623]. Майбутні
вчительки упродовж 3-х років опановували такі предмети: Закон Божий,
російську мову та словесність, церковну історію, арифметику з основами
геометрії та землемірства, співи, дидактику, географію, креслення, малювання,
рукоділля. Педагогічну практику вихованки проходили в 2-класній ЦПШ, що
діяла при закладі [там само, с. 1623].
ЖЖДУШ функціонувала коштом місцевих меценатів, Священого Синоду
та за рахунок оплати за навчання декотрими ученицями [223, с. 1219; 238, с.
1622]. Окрім того, заклад мав попечителя, лікаря Д.Левешка, який безкоштовно
лікував вихованок та надавав кошти для закупівлі підручників, медикаментів
[240, с. 1167-1168].
До ЖЖДУШ зараховували дівчаток віком від 13 до 17 років, які
закінчили однокласні ЦПШ, земські або 2-класні початкові школи МНО, мали
вокальні здібності та не мали фізичних вад. Діти складали вступні іспити за
програмами однокласних шкіл. Установлено, що переважній більшості
учениць не надавали стипендій, лише у 1908-1909 н. р. було призначено одну
стипендію від Кобеляцького земства [223, с.1218; 238, с. 1622].
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Одна з учениць ЖЖДУШ ( її прізвище

не зазначено) виклала свої

враження від навчання у закладі у статті «Перший випуск учениць Жданівської
двокласної учительської школи», опублікованій у «Полтавських єпарафіяльних
відомостях». Вона зазначала, що 11 учениць успішно завершили 3-й курс, який
виявився найскладнішим у їхньому житті, оскільки доводилося поєднувати
вивчення предметів з практичною підготовкою до педагогічної діяльності [260,
с. 824].

Після закінчення закладу влітку для випускниць організували

екскурсію до Лубенського монастиря [там само, с.824-828].
Отже, можна стверджувати, що упродовж ХІХ ст. до 1917 рр. на теренах
Полтавської губернії відбувався процес становлення і розвитку мережі фахових
закладів підготовки жінок-учительок у парафіяльних та єпархіальному
училищах та в ЖЖДУШ (1900).
Висновки до другого розділу
Дослідження показало, що у визначених хронологічних межах на теренах
Полтавської губернії відбувався поступовий процес становлення мережі
закладів з підготовки вчителів. До 1860-х рр. вони діяли за становим
принципом. У пореформенний період навчальні заклади забезпечували
педагогічною освітою певного рівня вже усі верстви населення: учительська
школа та двокласні церковно-учительські школи (для дітей всіх верств
населення); жіночі та чоловічі гімназії (для дітей дворян); ПІШД (для дітей
спочатку дворянського походження, пізніше –духовенства і купецтва);
парафіяльні та єпархіальне жіночі училища (для дочок духовенства); духовна
семінарія (для синів духовенства).
Констатуємо, що до державних реформ 60-х рр. ХІХ ст. у Полтавській
губернії цілеспрямовано підготовку педагогічних кадрів не здійснювали. Право
працювати вчителями отримували особи чоловічої статі з гімназійною,
університетською освітою. З обмеженнями щодо типу навчального закладу
мали право вчителювати випускники духовної семінарії, духовних училищ. З
1830 рр. виховательок для Інституту шляхетних дівчат готували у самому
закладі з числа кращих учениць. Починаючи з другоїполовини 1860-х рр. для
підготовки педагогів у Полтавській єпархії заснували чоловічі спеціальні
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навчальні заклади, які підпорядковувалися духовному відомству: а) ЦУШ
(Олександрівсько-Миколаївська школа (Полтавська), яка готувала вчителів для
початкових навчальних закладів усіх типів; б) Гурбинецька, Харківецька,
Лубенська, Градижська двокласні чоловічі учительські школи, які готували для
роботи у школах грамоти, мали 3-річний термін навчання і складався з 1-го та
2-го класу двокласної ЦПШ та учительського курсу. Учителів-чоловіків
готували також такі духовні заклади як ПДС, духовні училища.
Реформи 60-х рр. XIX ст. сприяли й організації жіночих гімназій, які
однак довгий час залишалися не державними. У 80-і - 90-і рр. XIX ст. жіночі
гімназії губернії сформувалися як особливий тип середнього навчального
закладу. Для дівчат з малозабезпечених сімей закінчення гімназії давало
можливість самим заробляти на життя, займаючись вчителюванням. Жіночі
навчальні заклади Полтавської губернії надавали педагогічну освіту жіноцтву
усіх верств населення, а саме: Жданівська церковно-учительська школа (для
дітей всіх верств населення) (1900); жіночі гімназії (для дітей дворян, купецтва,
багатих міщан); ПІШД (спочатку для дітей дворян, пізніше – для дітей

і

духовенства, і купецтва); парафіяльні та єпархіальне училища (для дітей
духовенства, заможних міщан). Жінки могли здобувати педагогічну освіту у
мережі духовних навчальних закладів (1 парафіяльне та 1 єпархіальне повні
училища в Полтаві та Лубнах та 4 трикласних неповних училища:
Великобудищинське, Ладинське, Золотоніське, Зеньківське), у 2-класній
церковно-учительській школі, у державних (Інститут шляхетних дівчат,
Полтавська Маріїнська, Роменська, Золотоношська, Прилуцька, Лубенська та
ін. гімназії МНО) та 9 приватних жіночих навчальних закладах (Полтавські
гімназії В.Ахшарумової, гімназія М.Павелки, гімназія Н.Старицької, гімназія
П.Вахніної,
Т.Федоренко,

Полтавська

гімназія

Кременчуцька

В.Морозовської,

Є.Баберіної,

Прилуцька

Кременчуцька

гімназія

Є.Воронянської,

Кременчуцька М.Мессер).
Мета діяльності ПІШД, жіночих гімназій полягала, насамперед, у
забезпеченні освіти майбутнім дружинам і матерям з привілейованих станів, в
утвердженні християнських та моральних цінностей. Метою навчальновиховної діяльності жіночих освітніх установ духовного підпорядкування
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(парафіяльні та єпархіальне училища, ЦУШ) було надання належної освіти
дівчатам з родин священослужителів згідно з їхнім майбутнім призначенням –
ролю дружини служителя церкви, матері й виховательки власних дітей, носія
релігійного та морального світогляду.
Водночас здобута дівчатами педагогічна освіта у різних типах навчальних
закладів Полтавщини мала не однаковий статус, а отже давала можливість
працювати не у будь-якому освітньому закладі. Так, закінчення парафіяльного
та єпархіального училища давало право на звання домашньої вчительки тих
предметів, у яких вихованка виявляла найкращі успіхи, та вчительок
початкових

(переважно

церковнопарафіяльних

шкіл),

а

випускниці

пепіньєрського класу ПІШД і педагогічного класу жіночих гімназій МНО та
ВУІМ отримували право вчителювати у всіх типах

початкових шкіл та у

чотирьох молодших класах жіночих гімназій. Згадані заклади здійснювали
практичну підготовку дівчат до ролі гувернантки або домашньої вчительки.
Вихованки церковно-учительської школи по закінченню закладу отримували
звання учительки лише початкового училища.
Зміст освіти у жіночих гімназіях різних відомств, ПІШД губернії
складався з таких груп предметів: суспільні і духовні предмети (богослов’я,
священна історія, катехізис, вітчизняна історія); предмети мовно-словесні
(російська та церковнослов’янська мови, історія літератури, латинська,
німецька та французька мови); предмети природничо-математичного циклу
(географія, математика, природознавство, гігієна, фізика, креслення), предмети
фахові (педагогіка, педагогічна психологія, дидактика, часткові методики,
педагогічна практика), предмети естетично-трудового циклу (церковні співи,
рукоділля, музика, гімнастика, малювання, чистописання).
Порівняння обсягів навчальних предметів у різних жіночих закладах
Полтавщини доводить, що питома вага психолого-педагогічних предметів у
змісті їх освіти була недостатньою, коливалась у межах від 3% до 4 % від
загального

обсягу.

Найширше

предмети

гуманітарного

циклу

були

репрезентовані в ПІШД (44,4%) та гімназіях МНО (43%) порівняно з ПЄЖУ
(27%); предмети художньо-естетичного циклу становили в ПІШД (27,5 %), а в
ПЄЖУ лише 9 %, що було найменшим показником серед усіх типів жіночих
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навчальних закладів. Суспільно-релігійні

предмети найбільше вивчали у

ПЄЖУ (27%). Зміст жіночої освіти засвідчує спрямованість освітньої політики
на надання жінкам гуманітарних знань та опанування знань, пов’язаних з
веденням домашнього господарства.
Порівняльний аналіз змісту планів жіночих навчальних закладів дав
змогу встановити, що до 1880-х рр. предмети гуманітарного циклу найширше
були репрезентовані у змісті освіти ПІШД; найвужче їх вивчали у
єпархіальному та парафіяльних училищах. Така ж ситуація спостергілася з
вивченням предметів художньо-естетичного циклу: в ПІШД їх було 17,5 % від
загальної кількості, у єпархіальних (парафіяльних) училищах – 4 %. Щодо
суспільно-духовних предметів, то їх

найповніше вивчали у єпархіальних

(парафіяльних) училищ – близько 20% від загальної кількості.
Упродовж

досліджуваного

періоду

відбулося

поглиблення

змісту

педагогічної освіти завдяки уведенню таких навчальних предметів як
педагогіка,

дидактика,

училищезнавство,

часткові

методики

навчання.

Виявлено таку особливість змісту педагогічної освіти: викладання фахових
предметів здійснювалося у жіночих гімназіях, єпархіальному, парафіяльних
училищах, в Інституті шляхетних дівчат лише у випускних класах. Зміст освіти
жінок вдосконалювався внаслідок введення до нього риторики, логіки (ПІШД),
космографії

(ПЄЖУ,

Лубенська,

Золотоношська,

Прилуцька

гімназії,

Полтавська гімназія В.Ахшарумової, Прилуцька гімназії, Полтавська жіноча
гімназія Н.Старицької).
На початок ХХ ст. відбувався процес офіційної професіоналізації жіночих
гімназій за рахунок уведення до основних предметів рукоділля, танців, співів,
малювання (Прилуцька, Кобеляцька гімназії), а у деяких закладах – й
латинської мови (Кобеляцька жіноча гімназія), педагогіки (Прилуцька,
Кобеляцька,

Золотоніська),

іноземних

мов

(Прилуцька,

Лохвицька),

космографії (Лубенська, Золотоніська, Прилуцька гімназії, Полтавська гімназія
В.Ахшарумової), гігієни, гімнастики (Прилуцька, Кобеляцька, Лохвицька,
ПМГ). Вивчення зазначених предметів сприяло набуттю дівчатами професійної
підготовки.
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Зміст освіти в чоловічих гімназіях губернії, після закінчення яких
випускники ставали в тому числі й учителями, (у тому числі й у ПДС) складався з:
суспільного і релігійного

циклів

(історія, церковна історія, логіка); мовно-

словесного циклу (російська та церковнослов’янська мови, історія літератури,
латинська, грецька, німецька та французька мови); природничо-математичного
циклу (географія, математика, природознавство, фізика, креслення, природнича
історія, гігієна, космографія); естетично-трудового циклу (церковні співи, музика,
гімнастика, малювання, чистописання).
Духовні училища готували церковнослужителів та вчителів

для

приходських шкіл. Зміст освіти включав такі складові: суспільні і релігійні
предмети (основне Богослов’я, Священне писання, церковна історія, історія,
догматичне Богослов’я, моральне Богослов’я, літургія, церковне право,
пастирське богослов’я, гомілетика, учення про розкол, історія російської
церкви, логіка); мовно-словесні предмети (російська та церковнослов'янська
мова, латинська мова, грецька мова, французька чи німецька мова); фаховий
(педагогіка, та психологія); природничо-математичні предмети (математика,
фізика, космографія); естетичний (церковні співи).
Двокласні ЦУШ мали значно вужчу програму навчання на відміну від
учительських шкіл та від духовної семінарії.
У діяльності всіх освітніх закладів виявлено факти того, що викладачі
намагалися створитись умови для формування загальнопедагічних вмінь та
навичок майбутніх вчителів. Позитивним явищем визначено прагнення
окремих прогресивних викладачів прищепити студентам любов до української
мови та слова (Ф.Доброленський, І.Ризенко, М.Дашкевич.)
Використання викладачами закладів різних форм індивідуальної та
самостійної роботи (колоквіумів, рефератів, дискусій, виготовлення наочних
дидактичних матеріалів, музейних експонатів, творчі роботи) розвивало
педагогічні вміння і мислення, давало змогу формувати і висловлювати власну
думку. Особливо цінним вважаємо досвід взаємонавчання, запроваджений в
ПДУ, жіночій гімназії Морозовської, який давав змогу формувати низку
загальнопедагогічних вмінь та навичок, а також ознайомлення учнів з
досягненнями психолого-педагогічної науки.
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Вкрай важливим чинником формування фахових умінь у майбутніх
учителів вважаємо запровадження у досліджених закладах Полтавщини у другій
половині ХІХ – у перші десятиліття ХХ ст. доволі багатоаспектної педагогічної
практики (у зразковій школі). Корисних практичних навичок учні набували й у
ході інших видів практичної роботи: суспільна (відвідування місцевих бібліотек,
науково-освітніх лекцій – особливо для студентів ПДС); сільськогосподарська
(ознайомлення з живою природою, опанування трудових навичок); духовнопросвітницька (читання молитов, відвідування Божественних літургій); театральна
(участь у студентському театрі); екскурсійна; студійна (заняття в художніх
гуртках, музичних колективах); музейно-мистецька (заняття в музеї).
Протягом ХІХ –перших десятиліть ХХ ст. у Полтавській губернії
поступово складалася розгалужена мережа світських і духовних закладів з
підготовки кандидатів на посади вчителів: ПІШД, ПДС, 4 духовні училища, 1
парафіяльне та 1 єпархіальне повні жіночі училища, 4 трикласних парафіяльні
жіночих училища, одна учительська школа та 4 двокласні чоловічі та одна
жіноча учительські школи, 27 жіночих гімназій різних відомств (ВУІМ,
приватні та МНО) та 18 чоловічих гімназій (МНО та приватних). Заклади
підготовки вчителів були духовними (духовна семінарія, парафіяльні училища,
духовні училища, ПЦУШ, 4 двокласні чоловічі та одна жіноча учительські
школи) та світськими (ПІШД, чоловічі, жіночі гімназії різних відомств).
Результати дослідження другого розділу відображено в публікаціях автора
дисертації [363; 364; 365].
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РОЗДІЛ 3.
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТА ПОЗАІНСТИТУЦІЙНИХ
ЗАКЛАДІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
(ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – 1917р.)
3.1. Діяльність педагогічних курсів у підготовці кандидатів на посади
вчителів
Оскільки у 2-гій половині XIX ст. значна кількість вчителів на території
губернії не мала достатньої загальноосвітньої та педагогічної підготовки, а
кількість шкіл зростала, то земські діячі поставили питання про запровадження
такої форми підготовки вчителя, яка б не потребувала значних фінансових
затрат –короткострокових педагогічних курсів (далі – КПК). Зауважимо, що в
1873 р. у 5 навчальних округах Російської імперії 532 народних училища зовсім
не мали учителів, 3138 закладів не мали педагогів, які мали б достатній рівень
підготовки [310, с. 558]. Тому короткострокові педагогічні курси у 1870-х рр.
розглядалися діячами освіти як доцільна швидка форма підготовки та
підвищення кваліфікації вчителя [310, с. 558].
На території Полтавської губернії відлік існування КПК почавсяз 1870 р.
Вони виникли за ініціативи та підтримки земства. В архівних матеріалах знайдемо
такі факти Київського навчального округу (далі - КНО): «Полтавські губернські
земські збори 30 вересня 1870 р. схвалили для літніх курсів підготовки вчителів
асигнувати 1750 руб. з метою організації таких курсів щорічно в 5 повітах
губернії» [649, арк. 155]. У Ромнах такі курси були відкриті коштом земства у
липні 1871 р. [500, арк. 194].
Діяльність КПК як екстернатної форми підготовки вчителів у середині
ХІХ ст. регламентувалася затвердженими 5 серпня 1875 р. «Правилами про
короткострокові педагогічні курси для вчителів і вчительок початкових
народних училищ» [322, с. 112]. З 1878 р. МНО дозволило організувати такі
курси при учительських семінаріях [310, с. 558].
§ 1 згаданих «Правил» визначав їхньою метою: «Ознайомити недостатньо
підготовлених учителів початкових народних училищ з кращими засобами
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навчання, оновити й поповнити їхні знання з предметів, які вони викладають, і
підвищити кваліфікацію їх як учителів початкових класів» [293, с. 456].
Згідно з § 8 документу заняття на курсах мали проводити у канікулярний
час за планом, який затверджувався училищним начальством. Міністерські
чиновники мали право втручатися у діяльність курсів та в разі потреби їх
закривати [293, с. 457].§ 11 «Правил» надавав право «бути слухачами курсів
вчителям та вчителькам початкових народних училищ, а також кандидатам на
вчительські посади на розсуд інспектора народних училищ» [293, с. 457].
Педагогічні

курси

давали

можливість

отримати

педагогічним

працівникам знання із загальноосвітніх предметів, дізнатися про новини
методичної літератури,

практично і наочно ознайомитися

з передовими

засобами та прийомами навчання з усіх предметів шкільного курсу [там само, с.
457].
Згідно з § 22

«Правил...» метою практичних занять КПК визначили

ознайомлення вчителів з доцільними способами навчання учнів предметів
початкової народної школи: читання книг, письма й перших чотирьох
арифметичних дій. Керівник курсів повинен був провести для курсистів
«зразкові» уроки у прикріпленій школі,

потім курсисти самі мали давати

«пробні» уроки, причому з конспектами показових уроків керівник повинен
був ознайомитись заздалегідь. Згідно з § 23

«Правил...» проведений урок

детально аналізували. Теоретичні заняття рекомендували проводити в формі
бесіди керівників зі слухачами за заздалегідь продуманим планом [293, с. 459].
Згідно з § 30 «кожен з тих, хто відвідував курси, після їх закінчення
отримує від педагогічної комісії, яка складається з керівників та головного
спостерігача, свідоцтво з атестацією заняття на курсах» [293, с. 460].
У перший період роботи проведення КПК (70-і рр. – початок 80-х рр. ХІХ
ст.), коли освітній рівень вчителів народних училищ був низьким, завданням
курсів було ознайомити народних вчителів з елементарними поняттями з
методики початкового навчання, сформувати вміння проводити уроки на
прикладі готових зразків. Установлено, що на цьому етапі такі КПК
організовували земства.
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У

1870

р.

інспектор

народних

училищ

Полтавської

губернії

А.Добротворський у своїх звітах попечителю КНО писав: «Курси вчителів
створені з метою ознайомлення з раціональними методами викладання
предметів, які входять у курс народної школи. Я поставив за мету: 1)
повідомлення народним учителям прийомів та методів К.Ушинського; 2)
роз’яснення методу викладання арифметики за Груве та Євтушевським у межах
програми першого класу народної школи. Усвідомлюючи всю обмеженість
програми, я не міг нічого вдіяти, оскільки на з’їзд було визначено лише 2 тижні.
У згадуваний час курсм часто йменували «з’їздами». Маючи на увазі той факт,
що внаслідок непідготовленості наших сільських вчителів, досить слабко
розвинених, шлях теоретичний (читання лекцій) не приніс би ніякої користі, а
практичний залишив би їх без достатнього роз’яснення сенсу нових методів, я
розділив ці заняття на практичні та теоретичні, акцентуючи на перших…» [649,
арк.228].
Аналіз архівних матеріалів (звітів про діяльність КПК) засвідчив, що передові
викладачі вимагали поглиблення та вдосконалення рівня підготовки курсистів. Так
у 1870 р. А. Коваленко пропонував збільшити кількість практичних занять учителів
у зразковій школі, оскільки «недостатність практичних занять в школі позбавляє
можливості засвоїти необхідні прийоми та навички для самостійної та впевненої
роботи у школі з використанням педагогічних методів, вивчених на курсах» [652,
арк.357].
У тому ж році у Кобеляках викладач Г. Істомін, як керівник КПК, пропонуючи
вдосконалити підготовку курсистів завдяки збільшенню кількості дисциплін
педагогічного циклу, зауважував: «Дійсний рівень загальної та педагогічної освіти
значної більшості вчителів та вчительок не перебільшує найнижчих вимог» [649, арк.
159].
На основі вивчення архівних звітів про діяльність земських КПК
установлено, що підготовка вчителів на курсах у перший період їх існування на
Полтавщині здійснювалася в усталеному складі слухачів за наявності розкладу
занять та за умови керівної ролі викладача. Теоретичні заняття проводили після
обіду не у формі лекцій, а як бесіди керівника про методику навчання читання,
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письма та арифметики за створеною ним самим програмою. Практичні заняття у
ранішні години проводив керівник у формі зразкових уроків упродовж 4 днів, далі
пробні уроки проводили слухачі [650, арк. 1-75; 649, арк. 1-246; 666, арк. 1-202;
771, арк. 1-147; 773, арк. 1–39; 656, арк. 1–243]. Окрім того, керівник проводив
зразкові уроки щотижня і для закріплення теоретичних положень дидактики,
часткових методик у разі потреби [257, с. 54].
Ознайомлення курсистів з методикою викладання свого предмета та
детальний аналіз закладу, в якому вони працювали, давало вчителям змогу
обмінюватися досвідом, формувало вміння вирішувати проблеми. Методичні
заняття включали спільне розроблення конспектів уроків, обговорення якості
методичних посібників, нових методів і прийомів навчання, розгляд
теоретичних

положень

класиків

вітчизняної

педагогіки

В.Водовозова,

К.Ушинського. На курсах вчителі знайомилися зі способами «спільного
навчання письма та читання», з прийомами формування виразного читання і
прийомами розвитку техніки письма. Відпрацьовувалися навички роботи з
наочним роздатковим матеріалом: картинками і натуральними об'єктами [650,
арк. 1-75; 649, арк. 1-246; 666, арк. 1-202; 771, арк. 1-147; 773, арк. 1–39; 656,
арк. 1–243]. На нашу думку, такі заняття стимулювали інтерес учителів до
справи, збуджували прагнення застосувати нові методи навчання, сприяли
обміну думками і досвідом.
Розглянемо для прикладу навчальний план земських КПК у Золотоноші
(1876 р.), який включав основні предмети курсу початкового училища, елементи
часткових методик, педагогіку, психологію, шкільну гігієну. Слухачі проводили
по 2 пробні уроки у прикріпленому повітовому училищі, писали конспекти
уроків та подавали їх для аналізу викладачеві, відвідували уроки керівника
курсів, своїх товаришів та аналізували ці уроки, складали характеристики
учнів, виконували конспекти аналізу першоджерел, підручників для початкових
шкіл, аналізували навчальні програми початкової школи.Курс педагогіки на
КПК в цей період був своєрідною педагогічною енциклопедією, до якої входила
психологія, логіка, дидактика, загальна педагогіка та училищезнавство [649, арк.
5-156]. Вважаємо, що при такому енциклопедичному підході до організації ї
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змісту курсу майбутнім учителям у той час було легше усвідомити зв’язки між
окремими педагогічними предметами і в кожному з них обмежити вивчення
матеріалу лише істотно необхідним [650, арк. 1-75; 649, арк. 1-246; 666, арк. 1202; 771, арк. 1-147; 773, арк. 1–39; 656, арк. 1–243].
Практичні заняття курсистів полягали у відвідувані «зразкових» уроків
викладачів у першому класі й молодшому відділі другого класу міського
училища та написання коротких звітів або щоденників цих відвідувань; у
проведенні пробних уроків практикантів із попереднім складанням планів і
їх обговоренням з викладачами [666, арк.1–202; 544, арк. 1–32; 652, арк.1– 49;
55, с. 477-486].
Порівняльна характеристика звітів про діяльність земських КПК за період
з 1875 до початку 1880-х рр. дала змогу зробити висновок, що особливістю
аналізу пробних уроків курсистів (до 1881 р.) було те, що на кожен урок
призначали 2 рецензентів, тоді як у продовж двох наступних періодів лише
один. Це значною мірою дозволяло активізувати діяльність курсистів, сприяло
розвитку аналітичного мислення, загальнопедагогічних вмінь та навичок,
підвищувало фаховість, стимулювало інтерес до педагогічної професії [648,
арк.228 зв.].
Проте істотним недоліком вважаємо те, що за браком часу не всі слухачі
могли дати пробні уроки з предметів початкової школи, тому для тих, хто не
встигав це зробити, встановлювали інші вимоги: проводити індивідуальні
заняття з учнями та складати конспекти цих занять. Ці записи теж детально
аналізували на заняттях. Водночас досить часто слухачі курсів були позбавлені
можливості творчо підходити до проведення пробних уроків, оскільки
керівники курсів їх орієнтували на наслідування своїх «зразкових» уроків [648,
арк.232].
Давати уроки курсистам у зразковій школі було складно, оскільки класи
були переповнені, різновікові за складом. Тому вчителю доводилося впродовж
уроку пристосовуватися та розподіляти так свій час, щоб працювати з однією
групою, у той час як інші учні отримували завдання та працювали самостійно, а
потім групи чергувалися. Але учні не завжди були готові працювати
самостійно, це ускладнювало контроль

за самостійною роботою учнів
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вчителем. У кінці кожного уроку курсисти вчилися перевіряти та оцінювати
виконані учнями самостійні завдання [666, арк.1–202; 673, арк.1–17; 648, арк.1–
49].
Схема аналізу уроку курсистів Кременчуцьких КПК (1881 р.) включала такі
складники: а) зв'язок з попереднім матеріалом; б) мета та план уроку; в) виконання
вчителем плану; г) мовлення вчителя; д) самостійність виконання робіт учнями; е)
досягнення мети уроку; є) дисципліна на уроці ж) недоліки та переваги уроку [257, с.
57].
Одним із засобів підготовки вчителів була організація нетрадиційних та
позааудиторних форм навчання студентів. З’ясовано, що викладачі курсів
використовували такі форми навчання:

«репетиції», семінари, співбесіди,

діалоги, диспути, екскурсії, тощо[650, арк. 1-75; 648, арк. 1-246; 666, арк. 1-202;
771, арк. 1-147; 773, арк. 1–39; 656, арк. 1–243].
Вивчення педагогічної та художньої літератури, педагогічної періодики,
підготовка письмових робіт з педагогіки та методики викладання предметів
початкового навчання, рефератів, доповідей, виступів на конференціях сприяло
не лише формуванню загальнопедагогічних вмінь та навичок учителів, а й
стимулювало інтерес до педагогічної професії, розвивало мовленнєві уміння,
логічну виразность педагогічного мовлення. Наприклад, звіти про педагогічні
тимчасові курси в Миргороді, Кременчузі, Гадячі в 1881 р. засвідчували, що
письмові роботи курсистів визначали необхідним використання наочності в
навчанні, характеризували вимоги до вчителя до уроку з визначенням шляхів
підвищення його ефективності [257, с. 38-40].
У цей період кількість слухачів було не небагато, а рівень педагогічної
підготовки курсистів був невисоким. Наприклад, КПК у Миргороді у 1881 р.
функціонували в складі 36 слухачів. З них лише 20 % мали середню
педагогічну освіту. 16 вчителів завершили курс повітових училищ, 3 – духовні
семінарії, 6 - духовні училища, 5 – жіночі парафіяльні училища, 3 – жіночі
прогімназії, 3 – не завершили курс навчання [257, с. 36-40].
29 червня 1907 р. МНО імперії затвердило нові «Правила про педагогічні
курсидля підготовки учителів та вчительок народних училищ». Згідно з § 1
цього

документу, метою курсів, на відміну від попередніх, визначали
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насамперед,

практичну підготову слухачів до педагогічної діяльності.

Наголосимо, що «Правилами» заборонялося влаштовувати на курсах будь-які
дискусії, якщо вони не стосувалися методики викладання. Суворо заборонялось
обговорювати стан народної освіти [294,c. 342- 344].
Згідно з § 6 згаданих «Правил» на КПК зараховували слухачів віком від
16 років після закінчення міського, повітового, Маріїнського чи духовного
училищ. Програма курсів передбачала вивчення загальноосвітніх і спеціальних
предметів. Курсисти вивчали педагогіку, дидактику, училищезнавство, гігієну
з відомостями про надання першої медичної допомоги, часткові методики,
чистописання, співи, гімнастику та методику її викладання, організацію
дитячих ігор. Також відповідно до місцевих потреб викладалися садівництво,
бджолярство, городництво, рукоділля, ручна праця тощо[294, c. 343].
З § 9 згаданого документу постає, що на відміну від попередніх «Правил»
навчання могло тривати 2 чи 3 роки, причому«вивчення предметів
педагогічного характеру та всі заняття, поєднані з практикою в початковому
училищі, були обов'язковивим для всіх курсистів; вивчення ж загальноосвітніх
предметів таким не було для осіб, які закінчили середні навчальні заклади чи
отримали відповідну до цих закладів підготовку» [294, c. 344].
У § 18 встановлявалося, що слухачі, які «успішно виконали всі потрібні
практичні заняття, складають іспити на знання пройденого на курсах. Особи,
які витримали іспит задовільно, отримують відповідне свідоцтво про успішне
проходження курсів» [294, c. 345]. Однак зауважувалося, що свідоцтво про
успішне проходження курсів слухачам, які завершили прогімназію або 3 перші
класи гімназії, заміняє свідоцтво про 6-місячну практику [там само].
Встановлено, що на другому етапі діяльності КПК для вчителів (кінець
90-х рр. ХІХ ст. - 1910 р.) зміст їх програм змінився, що було обумовлено
підвищенням освітнього цензу педагогів та новим рівнем розвитку вітчизняної
освітньої системи. У цей період основним завданням КПК стало розширення
загальнопедагогічних знань вчителів, ознайомлення їх з новими методиками
викладання. Було збільшено кількість теоретичних занять, які проводили вже
не у формі бесід керівників, а в формі лекцій, а кількість практичних уроків у
прикріпленій школі скоротилася, при чому переважали не пробні уроки
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курсистів, а зразкові, які проводив керівник. Проводили лекції з педагогіки,
дидактики,приділяючи увагу аспектам виховання дітей у школі. У цей період
діяльності КПК в губернії відбувалося оновлення й поглиблення психологопедагогічного

складника,

загальнопедагогічна

підготовка

змісту

підготовки

курсистів

у

вчителів.

1875-1890-х

рр.

Якщо
була

репрезентована лише педагогікою і дидактикою, то на початку ХХ ст. її зміст
доповнили

педагогічною психологією, загальною психологією, основними

принципами нової педагогіки, розширили ознайомлення з частковими
методиками

окремих

навчальних

предметів

початкової

школи,

училищезнавством, історією педагогіки [55, с. 477-486; 75, с.2280-2285; 147, с.
491-498; 156, с. 129-134; 204, с.1449-1453; 208, с.964-972; 209, с.1268-1272; с.
1349-1354; 210, с.1339-1343; 266, с.2052-2056; 650, арк.1–75; 649, арк.1– 246;
666, арк.1– 202]. Підтвердження цих даних наведемо у таблиці (Див. Додаток
Т). З неї постає також, що педагогічна підготовка курсистів на КПК, які
організовували земські діячі на початку ХХ ст., у кількісних показниках була
нестабільною в різних містах Російської імперії та Полтавської губернії.
Основний чинник, який впливав ці показники, на наш погляд був пов’язаний з
ініціативами земств, які могли (або ні) забезпечити КПК

викладачами та

необхідними коштами.
Вивчення звітів директорів закладів, переписки з попечителем КНО [666,
арк.1–202; 773, арк.1–86; 648, арк.1–49], статей освітніх діячів, надрукованих у
«Полтавських єпархіальних відомостях» [55, с. 477-486; 75, с. 2280-2285; 147, с.
491-498; 156, с. 129-134; 204, с.1449-1453; 208, с.964-972; 209, с.1268-1272; с.
1349-1354; 210, с. 1339-1343; 266, с. 2052-2056], дає підстави виділяти 2 типи
педагогічних курсів КПК для вчителів початкових шкіл, які діяли за рахунок
земств, і КПК для вчителів шкіл грамоти, які діяли на

кошти духовного

відомства та церковних братств. Вони відрізнялися метою підготовки,
завданнями, навчальними планами та організацією освітнього процесу.
З 1897 р Священий Синод. щорічно фінансував (по 3600 руб.) курси для
вчителів шкіл ЦПШ та шкіл грамоти Полтавськоєпархії. За період з 1897 по
1901 рр. свідоцтво на звання вчителя школи грамоти отримало 1000 вчителів та
вчительок [208, с. 965].Установлено, що такі курси фукціонували при ПЦУШ та
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двокласних ЦУШ в Градижі, Гурбинцях, а також при ЦПШ у Лубнах, Ромнах,
Гадячі, Зенькові, Переяславі, Пирятині, Золотоноші, Кременчузі, Кобеляках [208,
с. 965].
Курси організовували за гендерною ознакою окремо для вчительок ЦПШ
та вчителів співів ЦПШ. Слухачами таких курсів були випускниці жіночих
гімназій, прогімназій, парафіяльних училищ, випускники монастирських шкіл,
ЦПШ. Мета
ЦПШ,

курсів полягала не лише в ознайомленні з предметами курсу

й в підвищенні рівня майстерності вчителів з окремих предметів,

насамперед з рукоділля та співів [208, с. 964-965].
Організаційні засади діяльності КПК грунтовно описав учасник подій
З.Ольський у низці дописів для « Полтавських єпархіальних відомостей» [208,
с. 209, 210; 1901-1906 рр.]
При КПК створили 3 відділи залежно від інтересів курсистів:
педагогічний, відділ церковних співів та відділ рукоділля [208, с. 974]. Вивчали
такі предмети: рукоділля, церковні співи, теорія співів, російська мова,
чистописання, арифметика, Закон Божий, церковнослов'янська мова. На курси
був запрошений викладач співів І.Ризенко [208, с. 965].
Слухачки відділу церковних співів розподілялися на 2 групи залежно від
рівня підготовки, кожна з яких вивчала теорію співів та богослужебні співи. 4
дні на тиждень курсистки відділу проходили практику в зразковій школі, під
час якої відвідували зразкові уроки співів викладача курсів та давали пробні
уроки [208, с. 980]. Окрім того курсисток відділу вчили гри на скрипці у
викладача духовного училища М.Морозова [208, с. 981].
Слухачки відділу рукоділля мали «не лише навчитися шити собі сукні, а
й ознайомити з методичними прийомами навчання цього предмета у жіночих
ЦПШ» [208, с. 980].
Навчальний план слухачів відділу церковних співів був іншим: теорія
співів – 6 год., богослужебні співи – 11 год., самостійні роботи зі співів – 1 год.,
педагогічні бесіди – 2 год., рукоділля – 5 год., гра на скрипці – 4 год., уроки в
школі – 6 год. [208, с. 982].
Можемо підсумувати, що на Полтавських КПК для вчителів шкіл грамоти
велику увагу в них приділяли практичній підготовці курсисток. На відміну від
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земських курсів, програма таких КПК була дещо спрощеною та орієнтувалася
на вивчення тих предметів, які викладали у ЦПШ. Проте перевагою вважаємо
розподіл курсистів на групи.
При Градижській двокласній учительській школі у 1899 р. діяли КПК,
організовані Священим Синодом, якими керував відомий на той час церковний
діяч Ф.Архангельський. На курсах було 69 слухачів, серед яких: 4 дякони, 21
паломщиків, 21 вчитель та 19 вчительок, решта – вільнослухачі [368, с. 2247].
Програму педагогічної практики на цих КПК було організовано викладач
Закону Божого дав 9 «зразкових» та 13 «пояснювальних» уроків; 4 пробних
уроки провели курсисти у зразковій школі; з російської мови – 10 «зразкових»
та 14 «пробних» уроків; з церковно-слов’янської мови 3 «зразкових»,
«пояснювальних» та 4 пробних уроки; з арифметики

8

10 «зразкових», 18

«пояснювальних» та 6 пробних уроків; з церковних співів 14 «зразкових», 20
«пояснювальних» та 6 пробних; 16 уроків «зразкових» з рукоділля [368, с.
2248]. Як наголошував дослідник П.Трипольський, значну увагу приділяли
лекціям з російської граматики та арифметики [368, с. 2248]. У цей період на
всіх КПК губернії організовували виставки наочності, підручників, посібників.
Так на КПК в Переяславі для підготовки вчителів ЦПШ в 1899 р.
завідувачем курсів були прочитані лекції з методики та педагогіки: методи
навчання, шкільна дисципліна, прийоми та методи пояснювального читання,
значення богослужіння для учнів.
На закінчення курсів влаштовували іспит з церкових співів, який не
склало лише 9 осіб. 62 слухачі отримали свідоцтва на звання вчителя у такій
формі: «Це

посвідчення видане (званння, ім’я, прізвище) про те, що вона

прослухала короткострокові педагогічні курси у м. Переяславі з 5-го липня по
1-е серпня 1899 і дала пробні уроки з 3 відділеннями тимчасової зразкової
церковно-папафіяльної школи (оцінка) виявила до викладання у школі
церковного співу (оцінка). м. Переяславль 1899 р. Підписи наглядача курсів і
всіх викладачів» [369, с. 2292].
Отже метою цих і подібних до них курсів була організація допомоги
учителям у їх практичній діяльності, підвищення рівня педагогічної підготовки
[674, арк.4-6; 754, арк.8-11].
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Значний внесок у діяльність земських КПК Полтавщини у цей, другий
період, вніс Д. Тихомиров, який очолив у Полтаві такі курси влітку 1898 р.
Зокрема він запропонував ідеї: організатори й керівники курсів самостійно
розробляли програми курсів, визначаючи найбільш оптимальні форми їх
проведення, причому вони мали зважати на думку слухачів, а також, щоб
надати курсам практичний характер, не обмежуючи кількість пробних уроків
[357, с. 3-6]. Ці ідеї знайшли втілення в діяльності земських КПК регіону, про
що йтиметься нижче.
Установлено, що у зв’язку з виданням МНО 29 червня 1907 р. «Правил
про педагогічні курси для підготовки учителів та вчительок народних
училищ»на території губернії виникли 7 2-річних педагогічних курсів:
Зеньківські

(1906),

Полтавські

(1910),

Прилуцькі

(1911),

Хорольські,

Кременчуцькі, Гадяцькі (1910), Лубенські (1912) [674, арк.2; 754, арк. 3; 557,
арк. 4-8]. Так при Полтавському вищому початковому училищі діяли 2-річні
педагогічні курси, які, наприклад, у 1917 р. мали 21 слухача [753, арк.3].
У третій період діяльності КПК (1911-1917 рр.) з’явилися 2-річні земські
КПК та КПК, які утримувалися коштом Синоду, інтенсифікувалася психологопедагогічна підготовка вчителів на педагогічних курсах (було збільшено
кількість

психолого-педагогічних

предметів,

поглиблений

практичний

складник курсистів, збільшено кількість загальноосвітніх предметів). На
території губернії на початку ХХ ст. КПК функціонували в усіх повітових
містах: м. Гадячі, Золотоноші, Полтаві, Лубнах, Зенькові, Кобеляках,
Кременчузі, Ромнах, Константинограді та ін. [650, арк.1–75; 666, арк.1–200;
771, арк. 1-141].
Цікавим для дослідження виявився лист помічника попечителя КНО
(1911 р.) С.Повницького міністру освіти П.Зілову. У ньому так обґрунтовано
необхідність існування двохрічних курсів на Полтавщині для підготовки
вчителів: «…у справі початкової освіти Полтавська губернія йде ледь не
попереду всіх російських губерній… Ця губернія має найбільшу кількість шкіл,
тому потребує найбільшої кількості вчителів, необхідним є велика кількість
курсів в губернії. Учительських інститутів в Київській окрузі дуже мало. Рівень
їх персоналу потребує більш високої підготовки. Кількість закладів невпинно
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зростає, а вчителів постійно не вистачає, особливо майстерних. Педагогічні
курси значно дешевше утримувати» [666, арк. 5].

Проте МНО гальмувало

прогресивні процеси у поширені педагогічної освіти. Так на клопотання
директора Полтавського міського училища перед попечителем КУО про
заснування у 1911 р. 2-річних педкурсів при закладі за правилами,
затвердженими МНО 29 червня 1907 року, відповідь міністра П.Зілова була
негативною, оскільки «…в Полтавській губернії було на той час уже 6 таких
курсів» [666, арк. 4].
Дворічні курси з підготовки учителів для початкових народних шкіл
Полтавщини створювалися при початкових училищах в повітах краю,
відкривалися як коштом земства, так і Священого Синоду. Вони були
розраховані на осіб, які мали освіту не нижче училища /міського, повітового
єпархіального.
А при Лубенській двокласній ЦУШ коштом Священого Синоду з 1
вересня 1912 р. було відкрито додаткові 2-річні курси з метою підготовки дяків,
псаломщиків законоучителів початкової школи. Того року навчалось 10 учнів.
Після закінчення вони отримували свідоцтво на звання вчителя початкової
школи. Окрім предметів, необхідних для початкової школи, викладали також
знання з сільського господарства, вчили грати на скрипці, церковнослов’янської мови. Вимагали від вступників вік старше за 18 років і наявність
гарного голосу, знання церковних співів, вміння

грати на скрипці, бо у

спеціально відведений час в середу, суботу та неділю вихованці проводили
богослужіння як регентів при церквах [224, с.1170].
Саме в цей період діяльність земських КПК набула загальноосвітнього
характеру, оскільки на них почали викладали не лише предмети з курсу
початкової школи, а й загальноосвітні предмети, які раніше у змісті підготовки
не було.
Наприклад, на земських КПК у Полтаві у 1912 р. до навчального плану
було включено такі загальноосвітні предмети: хімію, ботаніку, зоологію,
геологію. Ідеї, започатковані Д.Тихомировим, набули розвитку. Викладачі
творчо підходили до розроблення програм курсів, збільшували обсяг
практичних занять [666, арк. 18].
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А особливістю земських КПК у м. Гадячі в 1913 р. було те, що
теоретичний компонент психолого-педагогічної підготовки вчителів включав
широке

коло

дисциплін:

«Дитячі

ігри»,

«Педагогічну

психологію»,

«Училищезнавство», «Педагогіку», «Психологію», «Нові течії в педагогіці»,
часткові методики [669, арк. 237-250]. Наприклад, навчальна програма
«Педагогічної психології» К.Єльницького, який читав лекції на тимчасових
курсах у Гадячі у період з 1912 до 1917 рр., була структурованою, мала
інтегрований характер, у ній поєднувались питання педагогіки, деякі питання
філософії

та педагогічної психології.Вона була побудована з урахуванням

основних дидактичних принципів науковості, системності, зв’язку з життям,
наступності у вивченні тем [666, арк.117-118].
У викладанні педагогіки на КПК у цей період найчастіше застосовували
лекційний виклад, однак учнів залучали до самостійного формулювання
узагальнень і висновків. На практичних заняттях з педагогіки практикували
обговорення підручників, методичних рекомендацій до них [666, арк.117-118].
Установлено, що поступово педагогічна практика на КПК в прикріпленій
зразковій школі розширилася, ускладнилася проведенням досліджень учнів,
організацацією їхнього змістовного дозвілля у позаурочний час [666, арк.1–
202; 648, арк.1–49; 75, с. 2280-2285; 147, с. 491-498; 156, с. 129-134].
Обговорення підготовлених курсистами конспектів пробних уроків, на
наш погляд, формувало відповідальне ставлення до педагогічної діяльності та
сприяло розвитку педагогічного мислення. Схема аналізу пробного уроку
курсиста була спрямована на формування у нього професійних умінь та
навичок, розвиток

аналітичного мислення. Вона включала: а) самоаналіз

практиканта з визначенням теми, мети уроку, методів та прийомів, позитивних
та негативних його сторін; б) на кожен урок призначався рецензент, який
повинен був його детально проаналізувати; в) після виступу рецензентатовариша курсист мав право висловитися з приводу його зауважень щодо
уроку; г) обговорення пробного уроку всіма слухачами, присутніми на уроці;
д) резюме та загальна оцінка уроку керівником КПК [666, арк.1– 202; 648,
арк.1– 49].
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У пояснювальній записці до програми з методики російської мови (1912 р.)
викладач Лубенських педагогічних курсів, згодом – відомий український педагог,
автор першого україномовного підручника з «Історії педагогіки для педагогічних
вишів» (1848) М.Даденков наголошував: «Всі заняття будуть спрямовані на те,
щоб зацікавити вчителів педагогічних курсів та прищепити інтерес до справи,
навчити їх розумітися на методичній літературі, покращити їх педагогічну
майстерність.Особлива увага буде приділена Гербарту, його вченню про
формальні ступені освіти, а також буде звертатися увага на сучасні педагогічні
течії» [669, арк.171].
Архівні документи свідчать, що підготовка курсистів забезпечувалася
завдяки високому рівнюмайстерності викладацького складу, який ретельно
добирався з досвідчених викладачів.

Наприклад, у архівах про діяльність

земських КПК в 1913 р. у Полтаві значилось, що на той час їх педагогічний
колектив складався з 24 учителів. Серед них - Михайло Благоразумов –
директор Лубенської учительської семінарії, викладав методику арифметики та
геометрії; Четвериков Іван Семенович – привад-доцент Київської духовної
академії, викладав психологію; Зеньковський Василь Васильович – приватдоцент Київського університету, викладав педагогічну психологію; Музиченко
Олександр Федорович - директор Педагогічного музею, викладав нові течії
педагогічної

думки;

Лятошинський

Микола

Леонтійович

–

директор

Житомирського комерційного училища, викладав російську історію; Лубенець
Наталія Дмитрівна – викладала курс «Дитячі садки та їх зв’язок з шкільною
організацією»; Гельвич Роман Іванович – доктор медицини, прозектор анатомії
Київського жіночого інституту, викладав курс «Анатомо-фізіологічна картина
розвитку дитини у дошкільному та шкільному віці»; Лубенець Тимофій
Григорович – директор народних училищ Київської губернії, викладав
методику російської мови; Даденков Микола Федорович - викладач КиєвоПечерської чоловічої гімназії, викладав педагогіку, методику російської
мови;Орлов Микола – інспектор народних училищ Чернігівської губернії,
викладав педагогічну психологію; Ільмінський Яків Володимирович – викладач
Лубенської жіночої гімназії, викладав методику російської мови
134].

[669, арк.
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Свідченням того, що для викладання російської викладання на курсах
вибирали кращих, є архівний лист - подали заяви два претенденти – Григорій
Черненко, викладач Прилуцького міського училища та вчитель Лубенської
учительської семінарії Володимир Воскресенський. При цьому директора
курсів М.Благоразумова, який писав почетителю КНО: «При зустрічі з
Черненко я був вражений його кращою обізнаністю з постановкою шкільною
справи у народних училищах та досвідом. До вступу в учительський інститут
він був народним учителем. На цій підставі вважаю, що Черненко успішніше та
краще зможе провести заняття на курсах з російської мови, ніж наставник
учительської семінарії В.Воскресенський, у якого немає ні досвіду, ні практики,
ні обізнаності про постановкунавчальної справи у початкових народних
училищах» [669, арк. 201 зв.].
Звісно, найбільш вагомим аргументом на користь вибору саме цього
викладача на курсах була програма занять з методики російської мови.
Порівняльний аналіз програм викладачів Г.Черненка та В.Воскресенського
подано у таблиці 1 (Додаток Ф).
З таблиці постає, що програма з методики російської мови, укладена
викладачем Г.Черненком, ґрунтовніша, змістовніша, логічніше вибудована. Її
зміст знайомив майбутніх вчителів з методами збагачення словникового запасу;
ознайомлення з методикою фонематичного сприймання, звукового аналізу й
синтезу; з методикою навчання учнів свідомого, правильного, швидкого й
виразного читання вголос та мовчки; ознайомлення з методами, спрямованими
на формування вмінь сприймати літературний твір; формування інтересу до
книги, до самостійного читання; ознайомлення майбутніх вчителів з дитячою
літературою. Вважаємо, що зміст програми схожий з сучасними програмами з
методики навчання мови та літературного читання.
У 1913 р. Полтавські земські КПК для вчителів початкових шкіл
формували у

слухачів загальнопедагогічні знання, вміння та навички

аналізувати навчально-виховний процес школи, досліджувати учня та колектив,
добирати ефективні форми та методи впливу тощо. Порівнянно з попередніми
періодами дільності земських КПК кількість загальноосвітніх та психологопедагогічних предметів значно збільшилася.
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З’ясовано, що викладачі КПК практикували взаємонавчання слухачів, що
істотно оптимізувало навчальний процес, підвищувало рівень розвитку
дидактичних здібностей вчителів. Наприкад, на Роменських тимчасових
регентських курсах у 1914 р. краще підготовлені та більш здібні курсисти
навчали співам та грі на скрипці тих, хто мав гіршу підготовку [229, с. 555-563,
с. 556].
Упродовж останніх років ХІХ – початку ХХ ст. у Полтавській губернії
поступово

збільшувалась

чисельність

слухачів

педагогічних

курсів

Полтавщини з середньою педагогічною та загальною освітою, які закінчили
курс гімназій та єпархіальних училищ. Так, педагогічні курси в м. Золотоноша
в 1913 р. налічували 35 вчителів, 27 вчительок земських шкіл Полтавської
губернії. Курсистів, які мали спеціальну педагогічну підготовку, було уже 31 %
[669, арк.354]. (Див. Додаток Х).
В Зенькові та Кобеляках у 1917 р. на земських КПК нараховувалося 26
вчителів, серед яких 14 осіб отримали освіту в повітових училищах, 2 – в
жіночих прогімназіях, 2 – домашню освіту, 1 – в жіночій гімназії, 1 – в
жіночому училищі [771, арк. 34].
Зазначимо, що організовували й спеціальні вузько спрямовані КПК.
Наприклад, у 1914 р. у м. Ромни при Миколаївській ЦПШ учитель співів
Андрій Осиповський відкрив на кошти Священого Синоду короткострокові
спеціальні регентсько-учительські курси з 10 червня до 25 липня, на яких було
36 слухачів. На курсах викладали: церковні співи, гру на скрипці, фісгармонії,
столярне ремесло та палітурну справу, методику співу [228, с. 555-563, с. 559560]. Після складання іспиту 11 слухачів отримали свідоцтво на право
керівництва церковним хором та викладання співів у початковій школі, 12
слухачів отримали свідоцтво вчителя співів початкової школи, 13 осіб
отримали свідоцтво про те, що прослухали курси [228, с. 555-563, с. 559-560].
Вдалося знайти відгуки вчителів про навчання на КПК, надрукувані у
«Педагогічному

журналі

для

учителів

Полтавських

народних

шкіл».

Наприклад, О.Заборська, вчителька з Кременчуцького повіту, писала: «Скільки
я не працювала в школі, мені ніколи не було так легко займатися, ніколи у мене
справа (учительська – прим. І. Тонконог) не йшла так плавно без затримок, як
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на цей раз. Я не скажу, що всі діти гарно читають, є такі, які читають повільно,
але читають всі» [100, с. 22]. Найбільше вразили О.Заборську лекції з методики
навчання грамоти, які читала методист О.Соловйова: «…перші дві лекції
Соловйової на педагогічних курсах збудилиу моїй душі цілий потік думок,
стали дороговказом..» [100, с. 21].
Учитель К., автор статті «Про застосування малювання та ліплення у
початковій школі», зауважував: «Цим літом мені вдалося побувати на літніх
курсах і там я здобув багато нового та корисного, що почав використовувати
на всіх уроках у школі: наочність, яку сам виготовляв разом з учнями, це, в
свою чергу, полегшувало процес запам’ятовування, відтворення матеріалу, у
дітей підвищувався інтерес до предметів» [381, с. 23].
Так під час проведення у 1915 р.
організовано

у Полтаві, Ромнах КПК було

виставку робіт курсистів, у Кременчузі – виставки наочних

посібників та вивчення її експонатів [217, с. 13-14].
КПК, які діяли на території Полтавської губернії досліджуваного періоду,
відіграли вагому роль у підготовці вчителів для початкових шкіл.Їх поділялися
на 3 типи: 7 дворічні (Зеньківські (1906), Полтавські (1910), Прилуцькі (1911),
Хорольські, Кременчуцькі, Гадяцькі (1910), Лубенські (1912)) та КПК для
вчителів початкових шкіл, які існували за рахунок земств; КПК для вчителів
шкіл грамоти, які існували за рахунок коштів духовного відомства.
Підготовка вчителів на різних видах КПК спрямовувалася на озброєння
слухачів загальноосвітніми та психолого-педагогічними знаннями, залучалися
кращі викладачі для підготовки педагогічних працівників
3.2. Професійна підготовка вчителів в учительських семінаріях та
учительському інституті
Діяльність учительських семінарій у досліджуваний період на території
Російської імперії, до складу якої входив Полтавський край, регламентувалась
«Положенням про учительські семінарії» (1870 р.), «Інструкцією для
учительських семінарій Міністерства народної освіти» (1875 р.), що діяла до
1917 р. Згідно з положеннями

вихованці закладів опановували курс навчання

впродовж 3 років (з 1905 – протягом 4 років). Молоді люди 16-річного віку всіх
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станів і віросповідань зараховувалися до закладу після складання іспиту за
обсягом освіти у 2-класних початкових училищ. Випускники учительських
семінарій зобов'язувалися працювати на педагогічній ниві не менше 4 років
[310, с. 555].
Учительські семінарії готували педагогів для народних училищ. Перші
семінарії на території України з’явилисьу м. Києві (1870), Херсоні (1871),
Вовчанську (1874), Новобузьку (1874), Новомосковську (1903) та ін. містах. На
Полтавщині

такі

заклади

були

відкриті

лише

на

початку

ХХ

ст.:

Великосорочинська (1904 р.) (далі - ВУС), Лубенська (1911 р.) (далі – ЛУС),
Прилуцька (1915 р.) та Полтавська (1916 р.) семінарії [310, с. 556].
До 1860-х рр. на території Полтавської губернії не існувало спеціальних
закладів для підготовки вчителів. На той час в губернії налічувалося 525
народних училищ, серед них земських – 202. Як свідчать архівні дані
вакантними в цих школах залишалося 36 місць, а 94 педагогічні працівники цих
закладів працювали на посаді вчителя без належної підготовки [502, арк.5].
Саме тому прогресивні діячі губернії домагалися відкриття

закладів для

підготовки вчителів. Проте багато таких ініціатив не підтримувало МНО. Так,
земство розроблило проект учительської семінарії з урахуванням ідей
К.Ушинського, проте, за архівними даними, для цього не знайшлося коштів.
Такий заклад пропонували відкрити ще в 1873 р. у Лубнах, але ідею не вдалося
реалізувати через перешкоди з боку МНО [502, арк. 10].
У

1874

р.

інспектор

народних

училищ

Полтавської

губернії

А.Добротворський разом з членами земства ініціював створення учительської
семінарії на зразок існуючих на той час на території імперії [502, арк.9-10]. У
листі до попечителя КНО А.Добротворський зауважував: «З нагоди організації
учительської семінарії у Полтавській губернії, а також короткочасних щорічних
педагогічних курсів, які бажано було б влаштовувати при семінарії, а також,
керуючись бажаннями учнів та їх батьків відносно навчання в семінарії, мені
необхідно оглянути особисто устрій сусідніх Бєлгородської та Чернігівської
учительських семінарій та зустрітися з начальством цих закладів» [503, арк.
274]. Земство та

освітні діячі О.Мандерштерн, Л.Томара довго не могли

прийняти рішення щодо місця розташування семінарії. Князь Рєпнін
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пропонував

віддати

в

м.

Яготині

для

будівлі

10

десятин

землі,

А.Добротворський, Є.Милорадович вважали за необхідне відкрити семінарію у
Нових Санжарах Кобеляцького повіту, В.Остроградський – у містечку Голтва
Кобеляцького повіту [503, арк. 274 зв.].
Проект учительської семінарії, яку пропонували відкрити, дублював
проект на той час діючої семінарії у Молодєчино. Школу та початкове училище
при ній планували відкрити на 60 стипендіатів і щорічним внеском 16 тисяч від
земства та 8 тисяч від МНО. Проте це питання залишилося не розв’язаним
через дефіцит коштів з боку держави [502, арк. 51].
І лише у 1904 р. за ініціативи педагога

Ф.Ніколайчика першу у

Полтавській губернії Великосорочинську учительську семінарію, директором
якої він став, відкрили. До 100-річчя від дня народження М.Гоголя семінарії
було присвоєно ім'я письменника. Навчальний план закладу, де навчався у
перший рік її роботи 121 учень, включав широке коло предметів: Закон Божий,
російська мова, історія загальна та історія Росії, тригонометрія, алгебра,
природознавство, фізика, хімія, гігієна, співи, фізична географія, чистописання,
малювання, креслення, ручна праця. Організовували також додаткові заняття з
зоології,

ботаніки,

Загальнопедагогічна
предметами:

городництва,
підготовка

педагогіка,

вчителів

логіка,

бджільництва,
була

психологія,

землемірства.

репрезентована
спецметодики

такими

предметів

початкової школи. (Див. таблиця 2, 3, 4 Додаток Ц). При семінарії діяло
двокласне зразкове початкове училище для 63 учнів [747, арк. 4-6]. У 1910-1911
н.р. у закладі на вивчення педагогіки в 2 класі відводилось 2 години (вивчення
загальних основ педагогіки), у 3 класі (4 години) – на дидактику,
училищезнавство, історію педагогіки, зокрема російської школи [665, арк.1–
92].
Полтавське губернське земство виділяло 500 руб. щорічно для розвитку
сільськогосподарських робіт, при ВУС працював садівник зі спеціальною
освітою. Під його керівництвом вихованці працювали. Садибу засадили
декоративними деревами, розбили

фруктовий сад, розвели квітники. Для

розвитку квітникарства і городництва при семінарії збудовали цегляну
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оранжерею,

створили

два питомники

для

садженців

–

фруктових

і

декоративних дерев [747, арк.14].
Заклад мав бібліотеку на 1507 книг (у 4077 томах), що коштувало 3990
рублів, 363 навчальних посібників – на суму 3005 руб. [747, арк. 15].
З’ясовано, що підготовку майбутніх вчителів у семінарії здійснювали під
час читання лекцій, самостійної роботи та педагогічної практики. При закладі
існував також педагогічний музей, де вихованці знайомилися з експонатами і
самостійно працювали над аналізом підручників та посібників, готували
дидактично-методичні матеріали тощо [747, арк.13-17].
ВУС була одним з закладів у губернії, де учні під впливом прогресивних
викладачів обстоювали важливість вивчення української мови, запровадження
навчання української мовою у школах губернії. Так за свідченнями
Полтавського губернатора, який писав Попечителю КНО, 19 травня 1908 р., у
закладі відбувся

зрив навчального процесу в закладі,

під час якого

всі

семінаристи відмовились йти на богослужіння до семінарської церкви. До того
ж існувала таємна студентська організація, члени якої

поділяли погляди

соціал-демократичної революційної партії. Колишній студент семінарії Андрій
Тупкало займався пропагандистською діяльністю, закликаючи громадськість
навчатися українською мовою. Під час обшуку поліцією у нього знайшли
нелегальну літературу, написану українською мовою [449, арк. 42].
Директор М.Григоревський за досить короткий період своєї діяльності у
ВУС (1907-1909 рр.) встиг ініціювати створення студентського театру. Участь
семінаристів у його роботі сприяла не лише формуванню естетичної культури
майбутніх вчителів, а й розвитку навичок техніки мовлення, акторських,
комунікативних здібностей. Семінаристи займалися театралізацією творів
відомих

українських

та

російських

класиків

М.Гоголя,

Д.Фонвізіна,

Т.Шевченка, І.Котляревського. Встановлено, що прогресивна діяльність
М.Григоревського викликала підозру у полтавського губернатора, який писав
попечителю КНО про те, що 7 березня 1908 р. вихованці ставили спектакль за
творами Т.Шевченка та не запросили поліцейських. Губернатор наказав
провести обшук у семінаристів. Директор запропонував вихованцям не пускати
поліцейських до своїх кімнат [732, арк. 16].
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З 1914 р. обов’язки директора ВУС виконував Михайло Михайлович
Воскресенський, випускник Московського університету, який на той час мав
чималий педагогічний досвід [747, арк.4- 4 зв.].

Сучасники згадували про

нього: «Михайло Михайлович, вимагаючи від своїх підлеглих найсерйознішого
ставлення до справи, завжди був ідеальним начальником в накращому
розумінні цього слова» [299, с. 23]. Завдяки людським якостям, гуманізму та
управлінським здібностям М.Воскресенського, в ВУС панувала атмосфера
творчості, поваги до вихованців, яка сприяла встановленню продуктивних
міжособистісних стосунків: «…Його педагогічний такт та гуманне проведення
в життя світлих ідей в оновленні школи завжди знаходили підтримку у тих
скромних працівниках, на долю яких випала ця важка праця» [747, арк.14].
Формування у студентів семінарій практичних умінь та навичок
організаторського, лекторського характеру, художнього читання здійснювалось
у процесі написання рефератів з педагогіки, російської історії, сільського
господарства та їх обговорення, публічного захисту, залучення до виготовлення
наочності [747, арк.7 зв.; 788, арк. 21; 797, арк.1- 25; 802, арк.1–19 зв.; 664,
арк.1-81].
Карали семінаристів за значні провини у такий спосіб: виголошували
догану перед усім класом, перед радою закладу, наодинці,

позбавленням

стипендії. Проте, як вказують архівні матеріали, до таких методів вдавалися
рідко. Викладачі здебільшо виявляли гуманне ставлення до семінаристів, на
власному прикладі доводили ефективність педагогічного такту [747, арк.10].
Особливого значення в учительських семінаріях надавалося формуванню
педагогічної

фаховості

майбутнього

вчителя.

Викладачі

семінарій

спрямовували діяльність на засвоєння вихованцями загальноосвітніх та
психолого-педагогічних знань [791, арк.1– 5; 797, арк. 1– 46; 802, арк. 1– 41;
786, арк.1– 27; 789, арк. 1– 27; 788, арк. 1– 29; 747, арк. 12-15 зв.; 749, арк. 8-16].
Так, для прикладу у 1911-1917 рр. на педагогіку у навчальному плані
ВУС (Див. Додаток Ц) було виділено 4 год. на тиждень. Навчальна програма з
педагогіки О.Волніна для вихованців другого курсу мала інтегрований
характер, поєднувала питання психології і часткових методик. Семінаристи
вивчали переважно питання діяльності нервової системи та основні психічні
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процеси. Предметом розгляду слугували питання мети, форм, методів навчання
та виховання, основних «дидактичних правил». Семінаристи третього класу
продовжували знайомитися з «рецептами» навчання, вимогами до вчителя та
особливостями

організації

його

праці,

правилами

поведінки

учнів,

характеристиками підручників та посібників для початкових училищ [747, арк.
15-16 зв.].
Повага викладачів до вихованців породжували відповідну повагу до них,
до їхніх ідей, поглядів, переконань, знань, стимулювала інтерес до педагогічної
професії. Озброєння вихованців знанням основ наук забезпечувалось, на нашу
думку, насамперед завдяки високому рівню компетентності викладачів
семінарій. Одним з яскравих особистостей серед викладачів ВУС був
Я.Підгаєцький, випускник Глухівського учительського інституту, наставник
Юріївської учительської семінарії, він з 1916 року, працював учителем історії
та географії у семінарії «Великосорочинцях». З листування директора
М.Воскресенського з попечителем округу, за рік

педагогічної діяльності

вчитель зарекомендував себе досвідченим викладачем та гарним вихователем
[749, арк.16].
З 1917 р. на цій посаді працював Афанасій Панченко, випускник
Глухівського учительського інституту, викладач вищого початкового училища
м. Прилуки. Він викладав різні предмети: російську мову, природознавство,
історію, географію, на педагогічних тимчасових курсах вів практичні уроки та
керував конференціями.
М.Воскресенський відгукувався про нього так:

«..до роботи ставився

сумлінно, з розумінням справи та любов'ю до учнів» [749, арк.32].
Вивчення архівних матеріалів (звітів про діяльність учительських
семінарій округу, протоколів засідань педагогічних рад) уможливило дійти
висновку, що в учительських семінаріях (ВУС, Полтавській, Прилуцькій) [791,
арк. 1–5; 797, арк. 1– 46; 800, арк.1– 41; 786, арк. 1–27; 789, арк. 1– 27; 788,
арк. 1– 29; 672, арк. 1– 381] для засвоєння студентами теоретичних знань і
виховання їх як майбутніх педагогів організовували кілька щорічних
навчальних екскурсій містом: комплексні, з метою узагальнення знань та вмінь
учнів з курсу, а також тематичні, для полiпшення розумiння учнями певної
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теми або роздiлу. Наприклад, попечитель навчального округу А.Кубраков так
характеризував діяльність викладача ВУС: «Яків Павлович Підгаєцький
службові обов’язки виконував сумлінно, у виховному відношенні здійснював
позитивний вплив на вихованців. Слід відмітити його старання з організації
навчальних екскурсій для вихованців» [750, арк. 28].
Кращі вихованці ВУС поповнювали викладацький склад закладу.
Підготовку кандидатів на посади вчителів в учительських семінаріях губернії
здійснювали, завдяки набуттю й практичної підготовки, яку проводили у
зразковій школі, прикріпленій до кожної семінарії. За звітами директорів
закладів, в семінаріях велику увагу звертали на проведення практичних робіт
студентами з наступним обговоренням на уроках зразкової школи, рецензували
[790, арк.1– 68; 784, арк.1 – 45]. Наприклад, упродовж 1907-1908 рр. у ВУС
було проведено 246 простих робіт з різних дисциплін [747, арк. 13-32].
З другого до четвертого курсу

проводили обов’язкову педагогічну

практику, спрямовану на поглиблення теоретичних знань, формування
загальнопедагогічних вмінь та навичок майбутніх вчителів. Рік від року вона
поступово ускладнювалась [790, арк. 1-68; 784, арк.1– 45].
Так, семінаристи другого класу під час пасивної практики відвідували
уроки вчителів та за їх вказівкою допомагали розробляти конспекти уроків, які
проводили керівники практики. Поступово їх активно починали залучати до
аналізу уроків, на яких вони були присутніми. Практиканти третього класу вже
проводили пробні уроки та здійснювали їх аналіз. Практиканти випускного
курсу

відвідували уроки учителів училища; вели педагогічні щоденники;

проводили пробні уроки, у присутності вчителів та товаришів; аналізували
власні пробні уроки та пробні уроки однокурсників. Рецензента, який готував
ґрунтовний аналіз на кожен пробний урок, призначав керівник практики. Після
виступу рецензента практикант виконував самоаналіз, до обговорення
приєднувався інспектор, викладач, всі семінаристи-практиканти. Така логіка
аналізу сприяла розвитку педагогічного мислення, уваги, активності та
самостійності майбутніх вчителів [790, арк.1 – 68; 784, арк. 1 – 45; 747, арк.1215 зв.; 749, арк.8-16; 791, арк.1 –5; 797, арк.1– 46; 802, арк.1– 41; 787, арк. 1–
27; 789, арк.1–27; 788, арк.1– 27; 750, арк.1– 202; 659, арк.1– 65].

183

Оцінювання діяльності практиканта здійснювалося з урахуванням
дотримання вимог до уроку, мовлення, здібності, вміння зацікавити учнів,
пов’язати вивчення нового матеріалу з раніше засвоєним. Так, в одному з
аналізів уроку випускника Великосорочинської семінарії вказувалося: «Одним з
кращих засобів для міцного засвоєння навчального матеріалу є порівняння
повідомленого матеріалу з раніше вивченим. Практикант Г.Світличний
намагався використати цей засіб» [665, арк. 29 зв.].
Аналізуючи

урок

семінариста

І.Маркова,

присутні

практиканти

вказували на такі його переваги: чітка структура та логіка побудови, інтерес
учнів до предмета та пояснення вчителя, чітка дикція, уміння працювати з усім
класом учнів, вміння триматися, впевненість у собі, вміння доцільно
використовувати різні методи, прийоми навчання та виховання учнів.
Недоліками визнали: невміння використовувати засоби навчання, повільний
темп уроку, вади мовлення, зокрема використання нелітературних слів, невміле
застосування евристичної бесіди, відсутність підсумку уроку, невміння
розподіляти час на різних етапах уроку. За урок І. Маркову виставлено оцінку
«задовільно» [665, арк. 29 -32].
Як свідчать звіти про діяльність учительських семінарій, протоколи
засідань педрад, від практикантів вимагали дотримання структури уроку,
відповідності змісту уроку поставленій меті, здатності співпрацювати з учнями,
чіткої дикції, сили голосу, вміння розподіляти увагу, лексичного багатства
мовлення, його культури. Значна увага також зверталась на педагогічні
здібності семінариста (здатності доступно пояснити матеріал, організовувати
роботу на уроці), його ставлення до учнів [672, арк.1-381; 668, арк.1– 356; 665,
арк. 29 -32; 790, арк.1– 68; 784, арк.1– 45].
З архівних звітів про діяльність Прилуцької учительської семінарії
встановлено, що вчитель російської мови П.Троян (випускник Полтавської
учительської семінарії) у педагогічній діяльності використовував репетиції та
колоквіуми з метою глибшого ознайомлення з літературними творами та
покращення якості знань семінаристів. Викладачі географії та історії
А.Терновський, та гігієни й алкоголезнавства В.Рабан активно практикували
семінарські заняття, диспути [800, арк. 11-11 зв.].
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У роботі семінарій практикували психолого-педагогічні спостереження з
визначених тем, семінаристи виконували їх під час педагогічної практики, вели
педагогічні щоденники, які ретельно перевірялися директором

закладу, з

поетапним аналізом та рефлексією. Особливістю звітів практикантів було те,
що вони включали аналіз педагогічних ситуацій, які виникали під час
педагогічної практики. Такі завдання мали на меті

формувати

вміння та

навички

аналіз

вирішення

проникнення

у внутрішній

світ

учня,

та

різноманітних професійних і життєвих ситуацій. Такий підхід до організації
діяльності давав змогу майбутніх вчителям відчути рівень своїх професійних
можливостей, удосконалювати їх [672, арк.1– 381; 668, арк.1– 356; 665, арк. 29
-32; 790, арк.1– 68; 784, арк.1– 45; 791, арк.1– 5; 797, арк.1– 46; 800, арк.1– 41;
787, арк.1 – 27; 789, арк.1– 27].
Всебічному, культурному та естетичному вихованню учнів сприяла
організація та проведення літературно-музичних вечорів, на які запрошували
громадян міста. На таких заходах вихованці виявляли та розвивали свої музичні
та літературні здібності, формували культуру мовлення, організаторські
здібності [802, арк.1– 41; 786, арк.1– 27; 672, арк.1– 381; 668, арк.1– 356; 665,
арк. 29 -32].
Директором ЛУС, яку заснували в 1911 р., став Михайло Благоразумов,
за свідченнями архіву, приділяв багато уваги розвитку художньо-творчих
здібностей майбутніх учителів. Саме за його ініціативи було облаштовано
музичний клас, де всі вихованці не лише вивчали нотну грамоту, а й вчилися
грати на музичних інструментах та опановувати навички вокально-хорового
співу [747, арк. 52].
Варто зауважити, що не всі ідеї та починання учнів схвалювалися
адміністрацією закладу. Так у 1910 р. у квартирі учня семінарії М.Вдовиченка
було знайдено заборонену політичну літературу. Учня було звільнено з
семінарії. Семінаристам Боженку, Колядинському, Падуну, Палію було
оголошено сувору догану зі зниженням балу за поведінку до оцінки «3» за
сатиру у віршах на існуючий лад [663, арк.50-53 зв.].
З’ясовано, що у семінаріях проводили різні види лекцій, закладу - лекціїбесіди та декції-диспути. Лекції окремих викладачів характеризувалися
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проблемністю і концептуальністю [672, арк.1– 381; 668, арк.1– 356; 666, арк. 29
-32].
У 1913 р.ініціативу щодо відкриття учительської семінарії в Комишино
Миргородського повіту на Полтавщині було пригальмовано з боку МНО.
А.Добротворський у листі до попечителя КНО писав: «Я вважав би за
необхідне організацію семінарії у більш віддалених від вже існуючих семінарій
пунктах – Прилуках, Гадячі, Константинограді, Переяславі» [670, арк.15 зв.].
Проте це клопотання інспектора залишилося відхиленим на підставі того, що у
Великих Сорочинцях та Лубнах уже існували семінарії. Однак в 1916 р. за
ініціативою земських діячів відкрили учительську семінаріюу Полтаві.
Особливістю семінарії було те, що в ній, на відміну від інших подібних закладів
губернії, було встановлено не 4-річний, а трирічний термін навчання [750,
арк.2-3].
Педагогічна рада Полтавської учительської семінарії жваво відгукувалася
на всі події, які відбувалися в країні. Протоколом засідання педагогічної ради
закладу від 17 лютого 1917 р. на чолі з директором К.Богдановим було
зафіксовано введення форми для вихованців закладу. Водночас педагогічна
рада закладу від 10 червня 1917 р. ухвалила можливість прийняття до закладу
осіб обох статей [750, арк.2-3]. Так викладачі ініціювали введення до
навчального плану закладу вивчення іноземних мов – англійської та німецької,
а з 23 жовтня було вирішено ввести курс української мови, аргументуючи це
тим, що 100% вихованців закладу складають українці [750, арк.74].
Установлено, що 100 % викладачів цієї семінарії мали повну середню
освіту, більшість з них були вихованцями учительських семінарій або
інститутів.
З листопада 1917 р. директором було призначено філолога Івана Яковича
Чаленка, який вніс багато прогресивних змін до навчального плану закладу.
Зокрема, з першого класу було введено вивчення хімії, збільшилась кількість
годин на вивчення історії, природознавства, фізики,

при цьому зменшили

обсяг вивчення Закону Божого [750, арк.86].
Установлено, що заняття музикою здійснювалося у всіх семінаріях, окрім
Полтавської. Дані звіту попечителя КНО за 1916 р. засвідчили, що у всіх
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семінаріях Полтавщини, як і у жіночих гімназіях, в позаурочний час активно
практикували обговорення та аналіз рефератів з педагогіки,
літератури, проводили

російської

практичні заняття з фізики, навчальні екскурсії на

природу [243, с.10]. На наш погляд, такі форми роботи були ефективними,
сприяли розширенню й поглибленню знань майбутніх учителів, розвиткові
їхніх творчих здібностей, стимулювали інтерес до дослідницької роботи,
спрямовувалися на задоволення інтересів і запитів семінаристів.
Вивчення звітів директорів семінарій за період 1905-1917 рр. уможливили
висновки: на суспільні предмети виділялось до 14 % від загальної кількості
годин, на філологічні – до 10%, на предмети природничо-математичного циклу
– до 26%, естетичного циклу – до 21 %, трудового циклу – до 10%, на предмети
і педагогічну практику – до 17%. Порівнюючи ці дані з кількістю годин, які
виділялися на вивчення предметів у жіночих гімназіях, єпархіальних училищах,
ПІШД, можна констатувати: саме в учительських семінаріях найбільше часу
приділяли на вивчення фахових предметів (Див. Додаток Ц).
Узагальнено можна стверджувати, що зміст освіти в учительських
семінаріях ХІХ –початку ХХ ст. був продовженням змісту освіти у народній
школі з доданням елементів дидактики й методики викладання. Його можна
систематизувати у вигляді кількох основних блоків: суспільно-релігійні
предмети (Закон Божий, логіка, священна історія, катехізис, історія загальна та
історія Росії); мовно-словесні (російська та церковнослов'янська мова,
словесність);

природничо-математичні

(тригонометрія,

алгебра,

природознавство, гігієна, фізика, хімія, фізична географія); фахові (педагогіка,
психологія, часткові методики); естетично-трудові (співи, чистописання,
малювання, креслення, ручна праця). Встановлено також домінування
предметів професійного блоку над загальноосвітнім блоком. Окрім того, діяли
факультативи з зоології, ботаніки, городництва, бджільництва, землемірства
(ВУС та ЛУС). Упродовж досліджуваного періоду зміст освіти у семінаріях
Полтавщини загалом залишився сталим, а у 1917 р. більшість педагогічних рад
семінарій внесли позитивні зміни щодо поглиблення підготовки вчителя
(збільшення обсягу годин на вивчення історії, фізики, хімії, природознавства,
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педагогіки з часткових методик у Прилуцькій, іноземних мов у Полтавській
семінарії з 1916 р.).
Важливою віхою в підготовці вчителів губернії, стало відкриття
Полтавського учительського інституту (нині Полтавський національний
педагогічний університет імені В.Г. Короленка).
У 1872 р. Міністерство народної освіти затвердило «Положення про
учительські інститути», де мета їх діяльності визначалась як: «Повідомлення
майбутнім учителям необхідних наукових знань із навчальних предметів курсу
початкових училищ, а з іншого боку – практичних умінь викладання» [310, с.
556].
До відкритого 1 липня 1914 р. Полтавського учительського інституту
вступило (далі- ПУІ) 26 осіб, причому у цей рік було 122 абітурієнти, які
бажали

навчатися. Серед перших студентів

19 були випускниками

учительських семінарій, а решта – бо бракувало міст повітових училищ,
педагогічних курсів чи склали екзамен на звання учителя. Слід зауважити, що
більшість студентів мала досвід педагогічної діяльності. З 26 осіб, які
навчалися у закладі, таких було 19. Серед них виділявся студент, який згодом
закінчив інститут з золотою медаллю, - А.Макаренко, який став випускником
педагогіки зі світовим іменем. До вступу у заклад він працював 9 років
учителем Кременчуцького залізничного училища, яке й закінчив свого часу. У
своїх спогадах А. Макаренко вказував на значну роль у власному формуванні
загальнолюдських якостей та професійному становленні викладачів закладу
[747, арк.3-12].
До ПУІ зараховували згідно з п. 2.282 «Положення…» «осіб усіх звань та
станів не молодших 16 років здорової статури та гарної поведінки за умови
складання попереднього іспиту з Закожу Божого, російської мови, арифметики,
географії, історії» [269, с. 448]. Без іспитів могли вступити лише випускники
гімназій та духовних семінарій [там само, с. 449].
Упродовж 3 років студенти вивчали такі предмети: Закон

Божий,

російську та церковнослов’янську мову, словесність, арифметику і початкову
алгебру, геометрію, історію, географію, природознавство, фізику, малювання,
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креслення, каліграфію, гімнастику, чистописання, співи, гімнастику, музику,
ручну працю [679, арк. 6-7].
При закладі не існувало ні пансіону, ні гуртожитку, тому вихованцям
доводилось проживати на квартирах. Частина студентів отримувала державну
стипендію, а земство асигнувало стипендіатам щомісячно по 20 крб. за умови,
що за кожну стипендію вихованець повинен відпрацювати у галузі освіти один
рік. Частина студентів, які не отримували стипендії від держави чи земства,
навчалися за власні кошти

[747, арк. 5-5 зв.].Згідно з п. 2.290 «Положення»

«вихованці, які успішно завершили курс навчання в учительському інституті,
при гарній поведінці отримували за рішенням педагогічної ради атестат на
звання вчителя міського училища» [269, с. 449].
Установлено, що професійна компетентність майбутніх вчителів ПУІ
формувалась під час вивчення курсів «Дидактика» (2 год.), «Гігієна» (2 год.),
«Психологія» (2 год.), «Логіка» (1 год.), «Теорія навчання і виховання» (2 год.),
«Історія педагогіки» (1 год.), «Школознавство» (2 год.) [747, арк.3-12; 723, арк.
1-70; 748, арк. 1-36; 672, арк. 1-381].
Перший директор закладу О.Волнін здобув якісну освіту в духовній
академії, мав значний досвід педагогічної діяльності, викладав педагогіку та
російську мову. Проте вставновлено, що він одним з перших обстоював
необхідність введення до навчального плану закладу української мови [747,
арк.1-8]. Г.Ващенко, на наш погляд, дещо упереджено ставився до викладача
О.Волніна, коли писав: «…людина з хорошою освітою, ґрунтовно обізнаний з
педагогікою і добрий організатор. Він, як я довідався потім, за короткий час
зумів впорядкувати добру бібліотеку, що мала не дуже багато книжок, зате
мала все потрібне для педагога, зумів організувати при інституті зразкову
школу, обладнати приладдями лябораторії. Але це був запеклий чорносотенець
і україножер. Відповідно до цього він добрав і склад педагогів, між якими
більше було росіян. У дусі відданості російському царському урядові
провадилось і навчання в інституті. Про те, які русофільські настрої виховував
інститут у декого із студентів, свідчить, між іншим, приклад відомого
совєтського педагога Макаренка. Він був улюбленим учнем Волніна і
перебував під його великим впливом. Значною мірою цим можна пояснити
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русифікаторські погляди і настрої Макаренка, що по національності був
українцем» [41, с.80].
Викладачі закладу постійно обстоювали введення інновацій на той час з
метою оптимізації навчально-виховного процесу. Так, урочна система навчання
в інституті, спочатку спрямована на засвоєння матеріалу лише за підручником,
була замінена лекційною, що давало змогу на основі творчої співпрацї педагога
зі студентами встановити

спільну

емоційну взаємодію, акативізуючи

мисленнєву діяльність вихованців. У архівним матеріалах читаємо: «У звітному
році була прийнята в інституті лекційна система замість контрольно-кругової,
за особливим розкладом, перевірками усними та письмовими знань учнів з усіх
предметів…» [747, арк.18]. Проте слід зауважити, що лекційна форма часом
привчала студентів до пасивного привласнення чужих думок, слабко
стимулювала інтерес до самостійного навчання.
З природознавства та фізики проводили лабораторні заняття, з графічного
мистецтва практикували

виготовлення гербаріїв, карт, діаграм, креслень,

малюнків, а з гуманітарних предметів-написання творів, занять з гімнастики,
також позанавчальні заняття-навчальні екскурсії [747, арк.18-20].
З ініціативи директора О.Волніна та викладача російської мови
Ф.Лисогорського з 1915 р. було запропоновано написання домашніх творів за
реферативно-груповою системою з наступним аналізом цих творів в
позааудиторний час перед товаришами; було уведено письмовий контроль за
здійсненням самостійної роботи студентів. Клас поділяли на 3 групи за
бажанням, кожній групі увели окремий твір з певного предмету: одній з історії,
іншій – з російської мови, ще іншій – з літератури. Упродовж року група мала
виконати твір з трьох предметів у зазначений термін. Після зачитування творів,
виконаних групою студентів, визначалися автори найкращих і врахувалися
думки всіх студентів. Потім проводився детальний аналіз теми, актуалізованої у
творі майбутніх учителів [671, арк. 18-22].
Вивчення

протоколів

педагогічної

ради

закладу

дало

підстави

стверджувати важливість та користь такої організації контролю самостійної
роботи вихованців інституту, спрямованої на підвищення рівня фаховості
майбутніх

вчителів,

оскільки

це

сприяло

формуванню

почуття
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відповідальності, привчало до систематичної праці, сприяло розвитку навичок
аналітичного мислення, давало змогу систематизувати знання з предмету [671,
арк. 22].
Важливою інновацією було також те, що в закладі розробили кругову
форму обліку знань вихованців, яка передбачала індивідуальну перевірку знань
з кожного предмета раз на 3-4 тижні. Це було на кшталт сучасного коловіуму з
предмета за чітко встановленим графіком. На наш погляд, такий підхід сприяв
не лише втіленню дидактичного принципу системності, а й урахуванню
індивідуальних та вікових особливостей студентів [671, арк. 23 зв.].
Оскільки ПУІ було створено для підготовки вчителів для вищих
початкових училищ, згідно з п. 2.255 «Положення» «з метою практичних вправ
вихованців у викладанні при кожному учительському інституті відкривали
однокласне чи двокласне повітове міське училище» [269, с. 446], то з метою
організації цілісної практичної підготовки студентів при інституті 30 листопада
1915 р. відкрили міське зразкове училище, до якого вступило 22 учні [671, арк.
22].
У архівних джерелах знаходимо дані про Г. Ващенка, зокрема, постанову
від попечителя КУО про те, що «…по закону 14 червня 1917 р. призначити г.
Ващенка штатним викладачем Полтавського учительського інституту з
наданням йому таких уроків: I курс (2 уроки теорії і психології художньої
творчості; 2 уроки психології і 2 уроки логіки); II курс (4 уроки педагогіки); IIІ
курс (2 уроки дидактики та історії педагогіки). Разом 12 уроків» [748, арк.710].
Педагогічну

практику

вихованців

ПУІ

проходили

у

3

етапи:

пропедевтичний, пасивний та активний. Упродовж двох перших років навчання
майбутні вчителі вивчали предмети психолого-педагогічного циклу підготовки,
отримували методичні вказівки щодо особливостей викладання часткових
методик. На другому курсі починалася«пасивна» практика, під час якої
вихованці

відвідували

ознайомлювалися

уроки

у

вищому

початковому

училищі,

з навчально-виховним процесом закладу, чергували.

Практиканти писали звіти про проведені спостереження, які ретельно
переглядали вчителі училища та директор інституту. Здійснювалися психолого-
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педагогічні спостереження, чергування, виконання функцій класних керівників,
проведення пробних і зразкових уроків у присутності вчителів, практикантів і
директора, участь в обговоренні уроків, їх детальний аналіз, участь у звітних
конференціях; ведення звітної документації (реферат з методики, психологічна
характеристика учнів певного класу у письмовій формі), аналіз пояснювальних
записок навчальних планів училищ [671, арк. 22-24].
Григорій Ващенко залишив такі спогади про рівень підготовки вчителів у
Полтавському учительському інституті: «Не можна заперечувати того, що
підготовка майбутніх педагогів в учительських інститутах … стояла на досить
високому рівні. Стверджую це на підставі своєї практики в церковноучительській школі і в учительському інституті. В програмах цих шкіл значне
місце посідало викладання теоретичної педагогіки, методики окремих
дисциплін» [40, с. 33-34].
Студенти ПУІ жваво відгукувалися на всі політичні події, які відбувалися
на той час в Україні. Як зазначає сучасний дослідник П.Кравченко, група
вихованців на чолі з А.Макаренком організувала підпільний гурток, який
займався пропагандою прогресивних ідей серед населення, обговорювали
політичні події в країні, пов’язані з І світовою війною. Гуртківці видавали
сатиричний часопис «Інститутська щілина», в якому критикували життя в
інституті. Колективно обговорювали підготовлені студентами реферати з історії
та літератури, дискутували про самовизначення націй, підготували лист до
Державної думи щодо видавництва газети рідною мовою та запровадження
навчання в школах українською мовою [153, с. 175].
У 1917 р. була ухвалена постанова Тимчасового уряду «Про зміну штатів
Учительських інститутів». Це був проект утворення вищого педагогічного
закладу шляхом злиття учительських інститутів і вищих педагогічних курсів та
введення в структуру Інституту народної освіти (ІНО) [399, с. 187].
Реформування освіти, яке проводилась (у зв’язку з утвердженням нової
радянської влади) у країні, починаючи з середини 1918 року, спричиняло
перетворення учительських інститутів у педагогічні з 4-річним терміном
навчання [153, с. 177].
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3.3. Розвиток педагогічної думки у працях викладачів навчальних
закладів губернії як чинник вдосконалення педагогічної підготовки
Вивчення і розкриття творчої спадщини педагогів різних закладів
Полтавщини, зокрема наукового доробку Г.Істоміна, М.Григоревського,
О.Левитського,

ідеї

яких

залишаються

недослідженими,

доповнює

реконструкції формування засад педагогічної освіти у краї.
Григорій Васильйович Істомін (1841-1886) народився в сім'ї священика в
селі Сергієвське Фатежського повіту Курської губернії. Після успішного
закінчення Курського духовного училища, потім Курскої семінарії, випускник
вирішив продовжити навчання у Київській духовній академії, яку завершив у
1867 р. зі ступенем магістра богослов'я. З 1867 р. Г.Істомін працював
викладачем педагогіки в Полтавській духовній семінарії, пізніше викладав там
курс психології та «Філософські системи». Сучасники згадували про нього у
цей період життя; що викладаючи у семінарії педагогіку, він віддавався цій
справі з усією енергією молодості [429, c. 786].
Вивчення

розробленої

педагогіки,

авторської

програми

курсу

«Педагогіка», свідчить, що в ній враховано досягнення тогочасної педагогіки,
елементів часткових методик, а за змістом її можна вважати інтегрованою.
Програма мала чітку структуру,

логіку побудови, цілісність, спрямовувала

кандидатів на посади вчителів на розуміння призначення педагога у
суспільстві, вимог до його професійної компетентності, окреслювала шляхи
самовиховання та самоосвіти [649, арк. 210-210 зв.].
Як зазначалося, у 2 розділі дисертації (підрозділ 2.2.2), викладач
присвятив багато років реформуванню ПМГ, де викладав історію та педагогіку.
Завдяки його ініціативі в закладі було відкрито 8-й педагогічний клас. Г.Істомін
керував педагогічною практикою вихованок гімназії.
У цей період вчений також викладав педагогіку у ПЖЄУ, словесність у
Полтавському кадетському корпусі, латинську мову у ПЧГ. За спогадами його
колег, на практичних заняттях він приділяв велику увагу розвитку мовленєвих
вміть майбутніх вчительок, «…стараючись розвивати самостійність у своїх
учнях» [429, c. 787], Г.Істомін неодноразово ставив питання на педагогічній
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раді про вдосконалення системи індивідуальної та самостійної роботи
викладачів зі студентами, збільшення кількості письмових видів робіт зі
словесності.
Педагог користувався великим авторитетом серед колег та своїх учнів.
Сучасники згадували про Г. Істоміна: «У стосунках з учнями Істомін не
дозволяв собі ні фамільярності, ні різкості, а у випадку частих звертань до
нього з якихось питань, нікому не відмовляв. Г.В. не любив фальші, тому
досить часто висловлювався різко, прямолінійно [429, c. 787].
Від підготовки педагогічних працівників залежить їхній професіоналізм і
якість професійної діяльності, а це не що інше як кінцевий результат
формування і розвитку особистості молодого покоління, тому науковець
висував

багато вимог до підготовки педагогів. Аналіз наукових праць

Г.Істоміна, архівних матеріалів (рукописів навчальних програм з педагогіки)
дозволив дійти висновку, що педагог умовно поділив

процес підготовки

майбутнього вчителя на такі основні складники: загальна підготовка;
спеціально-професійна
підготовка

(психолого-педагогічна,

(самовиховання

особистості

методична);

майбутнього

особистісна

педагога,

його

самовизначення) [649, арк.210-210 зв.].
Основними напрямами підготовки майбутнього вчителя вчений вважав
комплекс педагогічних, методичних проблем, які ставляться і розв’язуються
через залучення вихованців до практичної педагогічної діяльності, спрямованої
на підвищення рівня їхнього професіоналізму.

Оскільки впродовж 6 років

Г.Істомін керував педагогічними курсами вчителів народних шкіл Полтавської
губернії,

викладаючи

педагогіку,

здійснював

керівництво

практичними

заняттями курсистів у зразковій школі, працював у різних закладах Полтави, то
свої ідеї втілював у практичній діяльності [649, арк.210-210 зв.].
Г. Істомін розглядав фахову готовність до педагогічної діяльності вчителя
початкової школи як фундаментальну умову успішної організації, організації
ефективного навчального процесу учнів. Готовність учителя до забезпечення
розвитку індивідуальних можливостей учнів, здатність до професійного та
особистісного саморозвитку – це домінуюча ідея Г. Істоміна щодо заснування
педагогічної освіти, що висвітлена у праці «Записка про стан недільної школи
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при Полтавській духовній семінарії за 1868 р.».

Він обґрунтував її по

відношенню до підготовки кадрів. Г.Істомін ратував за забезпечення високої
кваліфікації педагогічних кадрів, за посилення викладання педагогіки та
фахових методик. У статті приділено увагу проблемам методики навчання
мови та читання, особливо важливим у підготовці вчителя початкової школи
вчений вважав добір текстів для читання, формування навичок виразного
читання, розвиток навичок зв'язного мовлення,

мислення, уваги. Також

визначав «корисним звертати увагу учнів на виникнення форм рідної мови»
[124, с. 263 ].
Майстерність учителя Г. Істомін пов’язував з умінням створювати
проблемні ситуації на уроці, зауважуючи, що: «вчитель повинен давати учням
можливість самим відшукати прямий зв'язок між окремим випадком та
арифметичною дією» [124, с. 268]. Оскільки вчитель має досконало володіти
теоретичними знаннями,

вміти планувати свою діяльність, врахувати

досягнення різних галузей наукових знань і методичної науки, діяльність із
збагачення знань та підвищення професійної підготовки повинна включати за
Г.Істоміним: ознайомлення із публікаціями у періодичних виданнях, вивчення
досвіду колег, постійну самоосвіту, участь у конференціях [124, с. 266].
Педагогічний процес підготовки вчителя, на думку Г. Істоміна, повинен
спрямовуватися на забезпечення науковості й врахування особливостей учнів:
«Викладання повинно суворо відповідати як характеру науки, яка викладається,
так і загальному розвитку та індивідуальним здібностям учнів» [124, с. 266].
Раціональна організація зразкової школи, в якій майбутні вчителі
вправлялись у формуванні загальнопедагогічних вмінь та навичок, на погляд
Г.Істоміна, має включати функціонування трьох відділень: для демонстрації
зразкових уроків та проведення заключних уроків випускників, для пробних
уроків випускників; для перших проб у викладанні з підготовчою групою, де
починали навчатися неграмотні діти [124,

с.270 ]. Ідеї педагога знайшли

втілення в організованій ним початковій школі при ПМГ. Саме завдяки його
ініціативі педагогічна практика майбутніх вчительок стала набувати цілісного
характеру, педагогічної спрямованості, чіткої структури. Зокрема, випускниці
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розподілялись у три відділення зразкової школи залежно від рівня підготовки та
досвіду проведення уроків [124, с. 271].
У праці «До питання про необхідність розподілу навчальних занять в
однокласних та двокласних початкових училищах» вчений обгрунтував вимоги
до вчителя. Його думки зводилися до тези, що вчитель повинен багато
індивідуально працювати з учнями, на що слід витратити 60 % часу. У
запропонованому Г.Істоміним розкладі занять в однокласних та 2-класних
училищах 8 годин аудиторних на тиждень відводилося на арифметику, з яких 10
год. припадало на самостійну роботу. Отже, важливою вимогою до педагога, за
Г.Істоміним, поставала здатність учителя до проведення індивідуальної роботи зі
школярами [125, с. 626-627].
У праці «Метод ведення вправ з російської мови в вищих класах середніх
навчальних закладів» Г. Істомін запропонував власну методичну систему
роботи вчителя на уроках словесності [126, с. 27], у якій твір займає одне з
провідних місць, готуючи школярів до активної комунікативної діяльності:
«Не можна не сказати про те, що гарне виконання письмових робіт учнями з
російської мови залежить великою мірою також від майстерності вчителя,
тобто від його уміння застосовувати методику проведення творів, вишукувати
прийоми, які сприяють підвищенню ефективності навчання…» [126, с. 27].
Саме він приділяв увагу методиці написання творів, якою повинен володіти
педагог. Г. Істомін писав, що навчити школярів компонувати твори — складний
процес, який вимагає вироблення здатності висловлювати думки з того чи
іншого приводу, вчити бачити, сприймати, відчувати й аналізувати [126, с. 2329]. Він наголошував, що підготовка до написання твору повинна проводитись
заздалегідь і в різних аспектах. Попередньо вчитель повинен визначити тему
твору, разом з учнями аналізувати
організовувати

її, складати орієнтовний план, потім

роботу зі збирання матеріалів. При цьому педагог повинен

показати, як потрібно використовувати зібраний матеріал за вивченою чи
прочитаною літературою, за власними спостереженнями, на матеріалі
життєвого досвіду, за картиною тощо. Перші варіанти творів повинні
перевірятися

вчителем, а робота над помилками сприятиме розвитку у
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школярів мовного чуття, критичного ставлення до власного тексту і тим самим
сприятиме розвиткові культури мовлення.
Колективне навчання писати твори, на думку педагога, виправдане на
відповідному етапі роботи, що вимагає ознайомлення дітей з елементарною
технікою побудови тексту а індивідуальне компонування творів дає більші
можливості для реалізації уміння кожного школяра зв'язно висловлювати свої
думки усно і письмово у різних мовленнєвих ситуаціях.
Підсумовуючи, він писав: «вибір літературних творів для читання та
розбору учнями під час практичних занять з російської мови підпорядковується
метою і насамперед, в меті розумового розвитку та моральних сил учнів,
предметом літературних бесід можуть бути також літературні твори, які не
мають ніякого відношення до уроків словесності» [126, с. 36].
Ще один педагог, котрий залишив слід у педагогічній освіті - Григоревський
Митрофан Семенович (1872 - ?) був уродженцем Курської губернії, походив із
сім’ї священика. Закінчив Київську духовну академію в 1895 р., був магістром
богослов’я. Здібності, відповідальність та працьовитість М.Григоревського не
залишилися непоміченими. У 1905-1907 рр. його призначили інспектором
Київської духовної семінарії, а у 1906 р. у цьому закладі він виконував обов’язки
ректора. З 1907 по 1909 рр. був у Великосорочинській учительській семінарії ім.
М. В. Гоголя, у 1909-1913 рр. - директором Глухівського учительського інституту,
в 1913-1917 рр.- директором народних училищ Нижегородської губернії, у 1917 р.
- директором

Нижегородського Володимирського реального училища, 3-ої

Московської гімназії [351, с. 2503].
Сучасна дослідниця Л.Задорожна зазначає, що: «М.Григоревський,
поділяючи думки з ідеями своїх попередників, детально розкрив сутність та
значення самоосвіти як умови вдосконалення педагогічної майстерності. Він
єдиний серед викладачів Глухівського інституту обстоював необхідність
психологічної гігієни як умови педагогічної майстерності» [104, с. 13].
Глибоко розуміючи роль вчителя у розв'язанні навчально-виховних
завдань, М. Григоревський висував серйозні вимоги до його професійної
підготовки. У праці «Лекції з педагогічної психології, прочитані народним
учителям» (1916 р.), він обґрунтував концепцію підготовки вчителя,у якій
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надавав особливого значення фундаментальності спеціальної (психологопедагогічної),

фундаментальної

фахової

підготовки.

На

думку

М.Григоревського, психологія потрібна вчителю, щоб зрозуміти закони
розвитку духовних і розумових здібностей учня, глибше зрозуміти дитину,
адже «Лише з урахуванням психологічних даних можна скласти більш чи
менш правильний план виховного впливу відповідно до майбутніх духовних
сил живого дитячого організму... продумати до кінця хід навчання дітей» [66,
с. 13].
Формуванню загальнопедагогічних вмінь та навичок за М.Григоревським
сприяють знання з експериментальної психології,

практика у школі,

спостереження за дитиною. Велику користь дає вивчення мови, літератури,
педагогіки, соціальної психології, фахових методик, антропології, психології,
фізіології. Він зауважував, що важливим для вчителя є не лише знання
психології для кращого розуміння внутрішньої суті учня, а й для виховання та
розвитку психічних процесів самих учителів: «Лише той з нас, педагогів, здатен
до вдосконалення, до цілком ґрунтовного навчання, хто не задовольняється
методикою, а дивиться глибше. Методика – результат, це струмок, а добратися
потрібно до самого витоку, який в фізіології, психології, антропології,
педагогіці, історії нашого життя» [66, с.14].
М.Григоревський

пропагував

особистість

творчого

учителя,

який

постійно працює над собою. Він писав, що майстерний вчитель – це творчий,
тактовний, гуманний вчитель, який цікаво та критично викладає думки, який
має потребу у самовдосконаленні. Підкреслював необхідність формування в
учителя таких особистих якостей, які мають становити його суть, а саме:
«доброта», «терпіння», «уважність», «чуйність», «вимогливість» тощо. Педагог
радив: «На

заняттях з учнями вчитель повинен озброїтися терпінням, не

поспішаючи читати, опитувати, пояснювати урок» [66, с. 65].
У сенсі формування

загальнопедагогічних вмінь та навичок М.

Григоревський обґрунтував важливість виховання в учителя уваги, яка
забезпечує вчителю адекватне сприйняття ситуації педагогічної взаємодії,
співвіднесення її з поставленою метою та завданнями, а також контроль
реалізації заздалегідь розробленої програми педагогічної взаємодії. Тому увага і
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зосередженність мають велике значення у творчій праці вчителя. За
М.Григоревським, керувати увагою, приділяти її, за потреби, усім об’єктам та
одночасно зосереджуватися лише на кількох – складне завдання, але педагог
має

володіти

цим

умінням.

Розвитку

уваги

вчителя,

на

думку

М.Григоревського, сприяє гарне харчування, чисте повітря в приміщенні,
оскільки слабкість та зниження уваги пов'язане з поганим харчуванням та
кисневим голодуванням. Водночас педагог повинен уміти утримувати увагу
учнів, для чого потрібне цікаве викладання матеріалу. Вчений виділив такі
способи утримування уваги учнів: цікаві факти, пов'язані з досвідом учнів,
повторення пояснення, наочність [там само, с. 94].
Для фаховості вчителя, на думку педагога, важливим є високий розвиток
уважності, яка виявляється у чуйності, турботливому ставленні до учнів, що
допомагає встановити контакт з ними, завоювати авторитет. Зокрема, він
наголошував на важливості уважного та чуйного ставлення до учня, особливо в
віці 14-17 років, коли активно відбувається статеве дозрівання. На думку
М.Григоревського,

вчитель в своїй діяльності має враховувати

психічні

можливості учня (його темперамент, особливості пам’яті, мислення, уваги).
Вважаючи спостережливість педагога необхідним елементом його педагогічної
підговки, він зауважував, що «ця якість може формуватися в процесі
цілеспрямованої практичної діяльності» [там само, с. 94].
Іншим складником майстерності вчителя М.Григоревський називав
розвиток пам’яті. Характеризуючи пам'ять як психічний процес та визначаючи
її види, вчений надавав особливого значення сукупності прийомів і способів,
що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення
штучних асоціацій, визнавав ранок періодом для кращого запам’ятовування, а
умовами для запам'ятовування називав: багатократний повтор матеріалу,
виконання спеціальних асоціативних вправ, членування матеріалу на порції,
нові факти [там само, с. 111].
Наступникй складник - культура мовлення як один із важливих, необхідних
компонентів професійної підготовки. Майстерний вчитель за М.Григоревським –
це вчитель, який володіє культурою

мовлення: вміє викликати інтерес до

предмета, має жвавий темп мовлення, володіє умінням чітко, ясно, просто,
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образно висловлюватися. Водночас педагогу слід вживати ті слова, які розуміють
учні. Боротися з вадами мовлення – одне з важливих завдань вчителя:
«…мовлення у дітей розвивається через наслідування дорослих, вони вчаться
такого мовлення, яке чують від оточуючих, тому слід звертати увагу на те, щоб
вчителі

говорили чистою, милозвучною мовою» [там само, с. 146]. Для

досягнення цього варто виконувати творчі письмові роботи: «…зв'язність та
стрункість письмових переказів набувається вихованцями шляхом письмових
вправ упродовж усього курсу семінарського навчання» [68, с. 8].
М.Григоревський також застерігав учителів, яким часто доводиться
багато говорити, від захворювань дихальних шляхів та гортані [66, с. 67]. Він
також обґрунтував вимоги до

педагогічної розповіді вчителя, яка посідає

вагоме місце в навчально-виховному процесі (у обговоренні з учнями
моральних цінностей, викладі нових знань, міркуванні з приводу певних
учинків). Розповідь як жива й образна форма усного монологічного викладу, за
М.Григоревським, повинна широко застосовуватися в усіх класах, у викладанні
всіх предметів з тих тем, де розглядаються фактичні відомості. Будь-яка
розповідь повинна бути «образною, простою за викладом, виразною за
мовленням, живою, що досягається за допомогою метафор» [там само, с. 131].
До засад підготовки педагога М.Григоревський відносив і уяву, бо «без
уяви неможливе ніяке серйозне розумове життя у вищому творчому прояві,
тому що за допомогою уяви людському духу вдається знаходити нові обриси,
нові умовиводи, вдається відкрити нові істини й нові розумові горизонти» [там
само, с. 122]. Для розвитку вчителем уяви вчений запропонував різні вправи:
придумування розповіді, вдале використання наочності, різні варіанти
екскурсій, подорожі уявні та справжні, спільна ігрова діяльність з учнями.
Складником професійної підготовки М.Григоревський

називав й

методичну підготовку вчителя. У праці «Про викладання російської та
церковнослов’янської мови в духовних училищах»

вчений окреслив умови

формування вмінь та навичок зв’язного мовлення у семінаристів - майбутніх
вчителів. До них він відносив: гуманне ставлення викладачів семінарії до учнів,
вміння викладачів створювати проблемні ситуації на заняттях, розвивати
навички самостійного пошуку розв’язання проблеми, система вправ для
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розвитку мислення та мовлення учнів: читання віршів, статей, їх аналіз, опис
предметів, явищ, роздуми.
У

праці «Звіт про ревізію духовно-навчальних закладів Смоленської

єпархії 1873 р.»

педагог запропонував методику викладання математики.

Вивчення алгебри та геометрії, за М.Григоревським, має відбуватися за такою
схемою: лекційна система викладу матеріалу з домашніми самостійними
завданнями; практичні вправи та репетиції; репетиції та залікові заняття як
система контролю за знаннями. Така поетапність у вивченні дисципліни
забезпечуватиме високу ефективність діяльності педагога [69, с. 10].
За М.Григоревським, література, театр, поезія, сприяє розвитку в учителів
моральної культури, естетичних смаків.
Належні умови життєдіяльності вчителів - необхідна умова ефективності
професійної підготовки вчителя, писав М.Григоревський, зауважуючи, що

«

…від хороших матеріальних умов життя вчителя залежить і успіх навчання»
[70, с. 30]. Водночас він зазначав, що потреба виконувати різні види діяльності
в педагогічному процесі, володіти

великою кількість знань вмотивовує

підвищення санітарно-гігієнічної освіти вчителів для здійснення гігієнічного
самовиховання, а також з метою попередження нервово-психічних порушень.
Він вживав вислів «гігієна вчителя» і наголошував: «Що стосується особистої
гігієни вчителя, то рекомендую такі правила: ураховувати сидячий спосіб життя,
не потрібно переїдати,

їжа повинна легко засвоюватися; достатня кількість

прогулянок на свіжому повітрі; не менш як 2-годинний відпочинок після обіду
(питання про сон розв’язується залежно від індивідуальності та віку в кожному
конкретному випадку); утримання від спиртних напоїв, оскільки нервова система
вчителя і без того знаходиться в стані хронічної напруги; фізичні вправи: садові
роботи, велосипедний спорт, катання на ковзанах, гра в кеглі тощо» [70, с. 57].
Розуміючи, що гігієна праці передбачає раціональне чергування
розумової та фізичної діяльності вчителя, М.Григоревський схарактеризував
гігієнічні основи режиму дня педагога. Інтенсивність розумової праці педагога
й учнів значною мірою залежить від їхнього емоційного стану, позитивні емоції
сприятливо впливають на працю, негативні - навпаки [66, с. 43-53].
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М.Григоревський актуалізував питання задоволення вчителя своєю працею
[66, с. 42-50]. Доцільними вважав такі «гігієнічні» правила для вчителів:
працювати в гарно провітрених приміщеннях, перебувати на свіжому повітрі з
метою покращення працездатності організму; для тривалої розумової роботи
потрібно гарне харчування, відновлення сил, гімнастичні вправи; у виконанні
вправ потрібно дотримуватися принципу від простого до складного; постійна
турбота вчителя про органи зору, слуху, голос, розвиток органів за допомогою
вправ; зміна видів діяльності, оскільки непосильна вчительська праця дуже
втомлює нервову систему; відсутність діяльності теж шкідлива для організму;
духовний розвиток вчителя; принцип міри в усьому [66, с. 46].
Звернемося до педагогічних ідей Левитського Олекси Августиновича
(1872-1947) - педагога і просвітянина з сім'ї священика. Початкову та середню
освіту здобув у 2-й Київській гімназії, колегії П.Ґалаґана. У 1882 р. закінчив
філологічний факультет

Одеського університету. Педагогічною діяльністю

займався майже 50 років. Викладав у 24 навчальних закладах Російської
імперії. У 1896—1898 рр. працював вчителем земської народної школи в с.
Рибці Полтавського повіту, вів просвітницьку роботу серед селян. У 1917 - 1919
рр. займав посаду ректора й водночас викладача педагогіки та української мови
Полтавського вчительського інституту. Багато років працював над створенням
методики викладання української мови. Обстоюючи ідеї українізації народної
школи, О.Левитський писав: «Українська література - це рідкісний зразок
літератури, виключно народної за мовою та за змістом» [165, с. 200].
Особа О.Левитського залишилася у спогадах Г.Ващенка: «Вийшовши з
потягу, я поїхав до учительського інституту. Тут я зразу ж попав у рідну мені
атмосферу українських педагогів. Директором інституту був тоді Олекса
Августинович Левитський… Олекса Августинович швидко перетворив інститут
на справжню українську школу. Він закликав до інституту українських
педагогів

і

між

ними

В.О.Щепотьєва,

пізніше

відомого

науковця,

літературознавця і етнографа. Керування зразковою школою він доручив
Ф.І.Пошивайлу, що потім став відомим як добрий методист. Левицький зустрів
мене дуже привітно й запропонував мені поселитись тимчасово у нього.
Живучи в Левицького, я мав можливість близько з ним зійтися. Це був
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справжній український патріот, людина з ґрунтовною освітою і разом з тим
чулий і тактовний. Він мав дружину і двоє дітей. У родині Левицьких завжди
панувала любов і згода» [40, с. 80].
Працюючи на посаді директора, О.Левитський багато віддавався роботі,
прагнув підняти заклад до високого наукового рівня. Г.Ващенко зауважував:
«З самого початку свого існування Полтавський університет був поставлений
на досить високий рівень. До праці в ньому були закликані такі відомі учені, як
Багалій, Кагаров, Шмітт, професори Харківського університету. У числі його
працівників

були

також

професори

Казанського

і

Петроградського

університетів. Вони переїхали до Полтави з матеріяльних міркувань, бо умови
життя в Україні були тоді кращі, ніж у Росії. Із місцевих полтавських педагогів
викладали в університеті Щепот'єв, Щербаківський, Чаленко, Булдовський.
Викладала в університеті і Н.Мирза-Авак'янц, яка з родиною в 1918 р.
оселилась у Полтаві. Пізніше, в число працівників університету включились
талановитий математик Воропай, історик Клепацький, хімік Власенко, біолог
Ніколаев, метеоролог Самбікін» [40, с. 55].
О.Левитський у той час очолював Полтавську «Просвіту». Громадський
діяч, палкий побірник українського слова, він відіграв помітну роль у створенні
в Полтаві восени 1917 р. першої української гімназії ім. І.Котляревського,
відкритті в квітні 1918 р. історико-філологічного факультету та Українського
народного університету [40, с. 55].
У архівах м. Києва зберігся лист О.Левитського від 15 грудня 1908 р. до
попечителя Київського навчального округу, в якому він як член товариства ім.
Т.Шевченка просить дозволити читати публічні лекції для громадян та учнів
українською мовою, оскільки ця мова, на думку вченого, «…є

мовою

І.Котляревського, саме цієї мовою буде краще звучати українське слово…» [781,
арк. 2].
Особистість вчителя О.Левитський розглядав як основний чинник впливу
на розвиток дитини. Вчитель-майстер, на думку вченого, - це особистість, яка
постійно самовдосконалюється і прагне стимулювати до цього учнів, підвищує
свою педагогічну культуру та читацьку компетентність.
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Значення особистості вчителя в педагогічному процесі накладає на нього
велику відповідальність і вимагає великої постійної роботи для вдосконалення
себе як викладача. З цих позицій О.Левитський популяризував ідею провідного
значення самоосвіти в професійному становленні педагогічного працівника.
О.Левитський, обґрунтовуючи значення педагогічних з’їздів у професійному
становленні вчителів,

писав: «завдання виховання у визнанні самостійного

значення за душею вихованця, у повазі його до особистості, у гармонійному
розвитку всіх сторін цієї особистості учня» [162, с. 101-102].

Особливо

важливим у навчанні учнів, які готувалися до вчительської діяльності, повинно
стати, на думку педагога, «залучення до самоорганізації, до встановлення
самодисципліни» [162, с. 103]. Серед методів підготовки вчителя визначав
важливість «гуртків, екскурсій, співбесід, естетичних розваг, бойскаутизм» [там
само]. О.Левитський наполягав на урівненні програм жіночих та чоловічих
гімназій, обстоював ідею спільного навчання вчителів-чоловіків та жінок [162,
с. 109-110].
У творах «З студентських спогадів» (1906), «Про способи популяризації
літератури шляхом позашкільної освіти» (1915), «Про значення педагогічних
з’їздів при управлінні навчальними округами» (1916) окреслив ідеал викладачасловесника, якому властиві володіння мовою, ораторське мистецтво- вміння
володіти аудиторією, зацікавити слухача. За О.Левитським, основні вимоги до
вчителя це - культура спілкування, глибоке знання свого предмета та його
методики, психолого-педагогічні знання, всебічна теоретична підготовка
поєднана з досконалим володінням прийомами навчання і виховання, гуманним
ставленням до особистості учня; світогляд педагога. Особливо важливим у її
структурі він вважав любов до свого предмета та вміння передати її учням:
«Майстерний викладач – це творча особистість, яка не нав’язує свої думки
іншим, а під час занять вміє так організувати роботу учнів, щоб кожен відчував
свою інтелектуальну спроможність, знаходив істину» [162, с. 103].
Як і Г.Істомін, він надавав виключного значення у підготовці вчителя
ораторському мистецтву [164, с. 106].
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Водночас він писав, що

«ніяка інша праця не вимагає в такій мірі

залучення до дії всього запасу психічних сил - розуму, почуття, волі, як робота
вихователя» [163, с. 115].
За О.Левитським діяльність вчителя вимагає займатися й науковою
діяльністю [162, с.105]. Розглядав спілкування важливим професійним
інструментом педагогічної діяльності, вважав, що педагог має бути бути
ініціатором

спілкування,

для чого необхідно демонструвати власну

прихильність до аудиторії, вмотивовану мету діяльності, розуміння викладачем
внутрішнього стану учнів, контакт з усією аудиторією: «Талант справжнього
педагога-майстра полягає

в тому, щоб нічого не робити випадково, а все

продумувати, системно…» [164, с. 96].
Важливим напрямом підготовки педагога, на думку О.Левитського, який
він побачив у сільськогосподарській школі при Мармуровому палаці, - були
конкурси педагогічної майстерності. Практиканти готували на однакову тему
уроки, їх проводили їх, а потім на спільному засіданні вирішувалось, який з
уроків кращий. До таких конкурсів студенти серйозно та ретельно готувалися:
«…практикант репетирував наодинці свій урок, добираючи інтонацію, вираз,
турбуючись при цьому про жвавість темпу, тону, навіть про відповідність
мовлення

жестам. Уже перед заняттям практикант проводить

останню

репетицію перед товаришами, йому роблять останні вказівки, згладжуючи
незначні помилки» [163, с. 127].
Іншим напрямом підвищення майстерності вчителя за О.Левитським була
активна участь у роботі з’їздів, де освітяни можуть виявити свою життєву
позицію, розвивати культуру мовлення, виголошуючи підготовлені промови,
відповідаючи на питання учасників, що сприяє формуванню навичок
аналітичного мислення, культурі дискусії, навичок саморегуляції.
Вивчення спадщини вченого [162 - 167] дало змогу виокремити такі
концептуальні положення:
–

вдосконалення професійної підготовки педагога можливе за умови

постійного вивчення власної методики з окресленням шляхів її оптимізації;
–

широке використання досвіду кращих вчителів, досвіду своїх колег;

–

вдосконалення і самовдосконалення педагога не має меж.
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Високо цінуючи культуру мовлення вчителя як компонент фахової
майстерності. Він виділяв до неї такі вимоги:
1. професійне мовлення вчителя повинне відповідати вимогам культури
мови, оскільки це важливий показник рівня його інтелігентності, освіченості,
загальної культури.
2. професійне

мовлення

вчителя

повинно

сприяти

здійсненню

інтелектуального, емоційно-вольового, морального впливу на учнів.

Слова

педагога, звернені до вихованців, повинні нести в собі енергію його почуттів,
переживань, виступати засобом збудження активності учнів.
Справжній педагог за О.Левитським повинен бути постійним творчим
резервуаром оптимізації як професійного, так і особистісного потенціалу; мати
глибокі знання з предмету та методик, психолого-педагогічні знання, всебічну
теоретичну підготовку з досконалим володінням прийомами навчання і
виховання, гуманним ставленням до особистості учня; власні погляди та
переконання, культуру мовлення.
Освітня

діяльність

викладачів

Г.Істоміна,

М.Григоревського,

О.Левитського була спрямована на вдосконалення професійної підготовки
вчителя і справила позитивний вплив, про що йшлося у розділі 2 дисертації.
Висновки до третього розділу
У досліджуваний період у Полтавській губернії значну роль у підготовці
вчителів для початкових шкіл відіграли короткострокові курси (КПК). У першу
чергу вони стали тими формами підготовки і підвищення кваліфікації вчителів,
які вже працювали

в початкових школах губернії. КПК готували молодих

людей, які отримали нижчу освіту, до випробування на звання вчителя
початкового училища, шкіл грамоти. КПК поділялися на 3 типи: 2-річні
Зеньківські

(1906),

Полтавські

(1910),

Прилуцькі

(1911),

Хорольські,

Кременчуцькі, Гадяцькі (1910), Лубенські (1912); КПК для вчителів початкових
училищ, які функціонували за рахунок земств; для вчителів шкіл грамоти, які
діяли за кошти духовного відомства.
Зміст освіти у КПК різного типу на Полтавщині містив такі компоненти:
суспільні і релігійні предмети (богослов’я, священна історія, катехізис,
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вітчизняна історія); мовно-словесні (російська та церковнослов’янська мови,
історія літератури, латинська, німецька та французька мови); природничоматематичні

(географія, математика, природознавство, фізика, гігієна,

креслення), фахові (педагогіка, педагогічна психологія, дидактика, історія
педагогіки, спецметодики, педагогічна практика); естетично-трудовий цикл
(церковні співи, гра на скрипці, рукоділля, музика, гімнастика, малювання,
чистописання).
Навчання курсистів передбачало використання різних форм: оглядові та
тематичні екскурсії, тематичні уроки, написання рефератів, пошукова діяльність,
самостійна робота зі збирання інформації за певною темою,

виступи

на

заняттях, проведення уроків, лекції, виставки, тематичні вечори, проведення
семінарів, конференцій, обмін досвідом, які спрямовувалися на формування
низки загальнопедагогічних вмінь та навичок слухачів.
Зміст психолого-педагогічної підготовки вчителів на КПК поступово
вдосконалювався. Вивчення джерел довело наявність раціональної структурної
підготовки, що виявлялася у прагненні забезпечити здобуття курсистами
загальноосвітніх і професійних знань, що впливало на їхній розумовий,
морально-духовний розвиток, стимулювало дослідницькі інтереси, приводило
до опанування вміннями. Найбільш цінною формою вважаємо організацію
взаємонавчання.
У змісті підготовки вчителя початкової народної школи на КПК можна
виділити кілька позитивних аспектів, значущих і для сучасності:
– під впливом громадськості та педагогів (О.Музиченка, Д.Тихомирова
та ін.) у курсистів формувалися оригінальні педагогічні ідеї;
– вивчення загальноосвітніх предметів здійснювалося у контексті
професійно-педагогічних потреб майбутньої професії;
– проведення педагогічної практики у зразкових початкових школах.
Педагогічна практика не зводилася лише до проведення уроків та їх аналізу, а
полягала у залученні курсистів до навчального усього терміну навчання.
Ще одним важливими складником підготовки вчителів у губернії були й
учительські семінарії, яких на Полтавщині у 1917 р. діяло 4: ВУС, ЛУС з 4-
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річним терміном

навчання,

Прилуцька та Полтавська, які мали 3-річний

термін навчання.
Зміст

освіти

в

учительських

семінаріях

Полтавщини

поступово

вдосконалювався, лише у 1917 р. більшість педагогічних рад семінарій внесли
позитивні зміни щодо поглиблення підготовки вчителя (збільшення обсягу
годин на вивчення історії, фізики, хімії, природознавства, педагогіки зі
частковими методиками.
З’ясовано спеціфічні ознаки змісту у ВУС, ЛУС, де значну увагу
приділяли вивченню додаткових предметів сільськогосподарського циклу:
садівництва, огородництва, бджільництва.
Важливим у підготовці вчителя був ПУІ, створений у 1914 р. Зміст освіти в
ПУІ

складався

історія);

мовний

з таких компонентів: суспільно-релігійний (Закон
(російська

та

церковнослов’янська

мова,

Божий,

словесність);

природничо-математичний (арифметика і початки алгебри, геометрія, географія,
природознавство, фізика, гігієна, креслення); фаховий

(дидактика, часткові

методики, психологія, логіка, теорії навчання і виховання, історія педагогіки,
школознавство); естетично-трудовий (малювання,

гімнастика, чистописання,

співи, музика, ручна праця).
Посутньо важливим стала організація діяльності ПУІ, який став першим
закладом такого типу в губернії. З його відкриттям ієрархічна мережа закладів з
підготовки вчителів для всіх типів початкових і частково середніх шкіл у губернії
була створена.
Практична підготовка педагогічних кадрів на КПК, в учительських
семінаріях, ПУІ Полтавської губернії

кінця ХІХ – початку ХХ ст.

здійснювалася під час таких видів практики: педагогічної (у зразковій школі);
загально-розвивальної (відвідування місцевих бібліотек, науково-освітніх
лекцій);

сільськогосподарської;

творчо-розвивальної

(діяльність

у

студентському театрі); заняття в художніх гуртках, музичних колективах);
музейно-мистецької, у ході екскурсій.
До тенденцій та особливостей розвитку змісту підготовки вчителя на
КПК,

у ПУІ,

учительських семінаріях Полтавської губернії визначено:

поглиблення практичної підготовки, зокрема приділення великої уваги
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психологічним спостереженням за учнями, створенню їхніх психологопедагогічних характеристик учнів; інтегровані навчальні курси; авторські
навчальні програми.
Доцільним вважаємо практикування письмового контролю здійснення
самостійної роботи студентів ПУІ, який полягав у підготовці домашніх творів
за реферативно-груповою системою з наступним прилюдним аналізом цих
творів у позааудиторний час перед товаришами.
Аналіз педагогічної спадщини викладачів, які працювали у закладах
освіти Полтавської губернії, засвідчив обгрунтування ними ідей про підготовку
майбутніх учителів та вимог й до особи освітянина.
Так, за Г.Істоміним методична підготовка вчителя – це здатність
розвивати пізнавальні потреби учнів, забезпечувати доцільні методи навчання,
необхідні для засвоєння основ наук, управління процесом засвоєння учнями
знань та способів педагогічної діяльності: формувати цілі засвоєння матеріалу,
стимулювати у дітей позитивну мотивацію навчання матеріалу, організовувати
ефективне сприйняття матеріалу, уміння здійснювати корекцію процесу
засвоєння знань, організовувати індивідуальну та самостійну роботу з учнями.
Вивчення спадщини М.Григоревського дало змогу визначити умови, за
яких, на думку вченого, має відбуватися професійне навчання: наявність
свободи у педагогічній діяльності; творчий підхід до викладання предметів;
безумовна необхідність ґрунтовної психолого-педагогічної, методичної та
фахової підготовки педагогів; оволодіння кращими ідеями вітчизняних і
зарубіжних психологів, педагогів, філософів; «гігієна праці» вчителя. До
педагогічних умов підготовки він відносив існування вчительських бібліотек та
педагогічних музеїв як засобів самоосвіти. Особливу увагу у структурі
професійної підготовки М.Григоревський приділяв опануванню професійним
мовленням, розвитку уяви та уваги, спостережливості педагога. Особливого
значення викладач надавав психолого-педагогічній підготовці вчителя.
О.Левитський був переконаний у тому, що педагогічний процес виникає в
той момент, коли створюється

ситуація педагогічної взаємодії і ситуація

педагогічного перетворення учня. На його думку, особливість учительської
діяльності полягає в тому, що педагогу необхідно постійно творчо взаємодіяти
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з учнями і творчо перетворювати їх. Пропонував проводедення конкурсів
педагогічної майстерності, участь у роботі фахових з’їздів.
Результати дослідження третього
автора дисертації [358; 359; 360; 361; 362].

розділу відображено в публікаціях
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Ретроспективний історико-системний аналіз проблеми становлення
підготовки вчительських кадрів у Полтавській губернії протягом ХІХ ст. –
1917 р. як регіонального освітнього феномену, здійснений на основі вивчення
різноманітних писемних (друкованих і рукописних) джерел дає підстави для
таких висновків:
1.

Вивчення

історіографії

досліджуваної

проблеми

уможливило

з’ясування того, що внаслідок зміни ідеологічного підґрунтя історіографічних
парадигм, яку обрано критерієм періодизації, можна умовно виокремлювати у
ній 3 періоди: І-й період – імперський (ХІХ – 1917 р.). Праці цього періоду
характеризуємо як переважно описові й краєзнавчо-аматорські, а сам період –
як час накопиченням фактографічного матеріалу, адже й сама мережа закладів,
які давали право вчителювати у цей період, лише поступово формувалася, як і
фахова підготовка вчителя. Зауважимо, що автори-дослідники переважно
схвалювали тогочасні засади педагогічної освіти, особливо діяльність у цій
царині закладів церковного підпорядкування, які становили значну частину
загальної кількості закладів освіти в губернії.
ІІ-й період – радянська доба (1921-1991). Для розвідок цього часу
характерною була ідеологізація досліджень, недостатня увага до вивчення
української регіоналістики, відповідно – мала кількість таких праць, що
вважаємо

регресивною

тенденцією

радянської

історіографії,

яка

спеціалізувалася на висвітленні досягнень радянської влади в освітній сфері з
істотною політизацією історичного матеріалу. Надбання імперської доби якщо
й згадувалися, то для аргументації досягнень соціалістичного суспільства у
зазначеній галузі. Історичні постаті діячів і висвітлювані події добиралися на
засадах відповідності партійній ідеології. Згадки про освіту, запроваджувану
релігійним відомством, мали негативне забарвлення, бо відповідали тогочасним
класовим атеїстичним пріоритетам, що визначали й історіографічну парадигму
у цілому.
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ІІІ-й період – доба незалежності (1991 р. – донині). У цей період істотно
активізувалося вивчення історії освіти України, зокрема й Полтавського краю.
Зростання досліджень з історії національної, зокрема регіональної освіти і
педагогічної думки, пояснюємо встановленням в історико-педагогічних
дослідженнях україно орієнтованої історіографічної парадигми, спрямованої на
переосмислення минулого і відкидання попередніх моноідеологічних підходів.
Сучасну історіографію досліджуваної проблеми характеризуємо як об’єктивне,
політично не заангажоване осмислення минулого освітнього досвіду та ідей,
розкриття прихованих за радянської доби (з ідеологічних міркувань) сторінок
історії й повернення забутих (чи замовчуваних) імен діячів освіти, пошук
національних культурних витоків.
Історіографію часів Української народно-демократичної революції (19171921)

не

виокремлювали,

бо

наявні

лише

поодинокі

публікації

загальнопедагогічного характеру, хоча їх особливість полягає у наявній
національній спрямованості.
Вивчення історіографії дало підстави для обґрунтування відсутності
цілісних і системних досліджень проблеми підготовки вчителів у Полтавській
губернії упродовж ХІХ ст. – 1917 р., і водночас доцільність висвітлення
формування мережі закладів педагогічної освіти у краї як певної регіональної
моделі, у загальних рисах характерної й для інших підросійських українських
губерній, що є значущим для доповнення знання про культурно-освітній
розвиток українців і становлення підготовки вчителя в Україні загалом.
2.

До

найважливіших

політичних

і

соціально-культурних

подій

досліджуваного часу, що вплинули на становлення вчительської справи в
Російській імперії загалом та у Полтавській губернії зокрема, віднесено
організацію Міністерства народної освіти, діяльність Наукового комітету як
регулятора організації підготовки вчителів; уведення посади «учитель» до
Табелю про ранги. Віхою у розвитку підготовки вчителів і запровадженні
первинної (не офіційної) педагогічної освіти у губернії стало створення у
Полтаві чоловічої гімназії (1808) й Інституту шляхетних дівчат (1818). Їх
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заснування заклало основи формування світської освіти у губернії. Важливо
зазначити й те, що в Інституті мали змогу здобувати освіту не лише дівчата
дворянського походження, а й купецькі доньки (з 1828 р.), а згодом (з кінця
1860-х рр.) – й дівчата з інших верств населення. Водночас, поряд зі світською
освітою в краї активно розвивалася освіта духовного змісту: ще 1803 р.
розпочала діяльність Полтавська духовна семінарія (до 1861 р. діяла у
Переяславі), що давала середню богословську й педагогічну освіту (рівень
освіти у ній приблизно відповідав гімназійному рівню освіти). Вона готувала
семінаристів до вчителювання у світських і духовних закладах освіти краю.
Протягом 20 років, починаючи з 1818 р., у губернії розпочали роботу 4
духовних училища, які забезпечували молоді чоловічої статі неповну середню
освіту і право вчителювати.
У другій половині ХІХ ст. істотний вплив на розвиток педагогічної освіти
в імперії справило прийняття «Положення про початкові народні училища»
(1864), «Положення про підготовку вчителів для гімназій і прогімназій» (1865),
згідно з якими набула впорядкування діяльність з підготовки вчителів для
початкової школи. На рівні губернії розвитку професійної підготовки вчителів
посприяла, по-перше, діяльність земств – як органу місцевого самоврядування
(1865), що надавали допомогу у відкритті та утриманні учительських семінарій,
шкіл, проведенні тимчасових педагогічних курсів, з'їздів-курсів, виділяли
кошти для підтримки педагогічних класів при жіночих гімназіях МНО,
стипендії декотрим учням. По-друге, активізація просвітницької діяльності
православної

церкви,

що

виявилося

у

створенні

мережі

церковних

учительських шкіл (особливо – починаючи з 1899 р.), жіночих парафіяльних
училищ (1868), короткострокових і 2-річних педагогічних курсів. Випускники
цих духовних закладів освіти саме й становили основну частину вчительства,
яке працювало у народних, земських, парафіяльних, єпархіальних школах,
школах грамоти.
Завершенням офіційного формування ієрархічної системи педагогічної
освіти на Полтавщині (на початок 1917 р.) стало відкриття професійних
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педагогічних навчальних закладів – чоловічих учительських семінарій (у
Полтаві, Прилуках, Великих Сорочинцях, Лубнах, 1904-1916) і Полтавського
учительського інституту (1914), усі вони вчили «учительського ремесла».
3. У досліджуваних хронологічних межах виокремлено такі тенденції
розвитку педагогічної освіти у Полтавській губернії: 1) протягом XIX ст.
відбувалася централізація управління педагогічною освітою, посилення
керівництва нею з боку держави; 2) унаслідок політичних і соціокультурних
змін в Російській імперії (період реформ царя Олександра ІІ) розпочався хоча й
не поступальний, але все ж процес демократизації освіти, зокрема й
педагогічної, що виявлялося у реалізації принципів загальнодоступності,
безстановості, у кількісному зростанні мережі навчальних закладів для жінок;
3) у зв'язку з постійною нестачею учителів у XIX ст. сформувалися розуміння й
об’єктивна потреба в організації (однак на Полтавщині – лише на початку ХХ
ст.) професійних педагогічних навчальних закладів; 4) з початком ХХ ст.
посилилося

зростання

в

губернії

кількості

різнотипних

педагогічних

навчальних закладів. До негативних тенденцій у формуванні мережі закладів
педагогічної освіти у краї відносимо: строкатість і несистемність середньої і
початкової освіти, відсутність єдності у підходах до організації фахової
підготовки вчителів, наявність недемократичних засад організації і управління
підготовкою вчителів (русифікаційні, цензурні процеси).
4. Репрезентовано і доведено, що упродовж ХІХ ст. - 1917 р. на теренах
Полтавської губернії відбувався процес становлення, формування фахової
підготовки вчителів як окремого суспільно-культурного феномену. У першій
половині ХІХ ст. педагогічна освіта у краї була, по-перше, лише своєрідним
побічним ефектом набуття молоддю середньої освіти, по-друге, становою і
гендерною за своєю організацією. Постійне зростання в губернії мережі
різнорівневих закладів початкової і середньої освіти вмотивовувало й зростання
навчальних закладів, які давали своїм випускникам право вчителювати.
Питання підготовки вчителів стало нагальною потребою губернії у другій
половині ХІХ ст., тому за ініціативи земств, освітніх і громадських діячів,
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приватної ініціативи на початок ХХ ст. було сформовано розгалужену мережу
закладів з підготовки кандидатів на посади вчителів, побільшості – для
початкової ланки освіти. Мережу утворювали: духовна семінарія, Інститут
шляхетних дівчат, 4 духовних училища, 18 чоловічих і 27 жіночих гімназій
різних відомств (ВУІМ, МНО та приватні), 4 учительських семінарії,
Полтавський учительський інститут (надавали середню освіту), а також

1

парафіяльне та 1 єпархіальне повні жіночі училища, 4 неповних жіночих
парафіяльних училища, Полтавська Олександрівсько-Миколаївська ЦУШ, 4
двокласних чоловічі та одна Жданівська жіноча ЦУШ (мали 3-річний термін
навчання і готували вчителів для шкіл грамоти, підпорядкованих Священному
Синоду), КПК та 7 дворічних педагогічних курсів. Духовні училища готували
церковнослужителів та вчителів для парафіяльних шкіл.
У розвитку педагогічної освіти у Полтавській губернії у другій половині
ХІХ ст. – 1917 р. можна виділити такі періоди за критерієм стану мережі
закладів, причетних до підготовки вчителів: 1) 60–70-ті рр. ХІХ ст. – активне
залучення громадськості та приватної ініціативи, земств до розвитку освітньої
справи, створення чоловічих, жіночих гімназій ВУІМ та МНО, жіночих
парафіяльних училищ, КПК; 2) 70-і – кінець 90-х рр. ХІХ ст. – розвиток мережі
ЦПШ та виникнення у зв’язку з цим ЦУШ та церковних двокласних чоловічих
та жіночої ЦУШ; 3) початок ХХ ст. – 1917 р. – зростання мережі і подальша
розбудова педагогічної освіти (учительські семінарії, учительський інститут,
збільшення кількості приватних навчальних закладів).
5. З кінця 1860-х років навчальні заклади губернії надавали педагогічну
освіту представникам усіх верств населення: ПЦУШ та двокласні ЦУШ жіночі
та чоловічі (дітям усіх верств населення); чоловічі та жіночі гімназії ( дітям
дворян); ПІШД (спочатку – дітям дворян, пізніше – духовенства і купців);
парафіяльні жіночі училища (донькам духовенства); ПУІ (переважно дітям
вчителів та духовенства); ПДС (синам духовенства), учительські семінарії
(дітям усіх верств населення); КПК (дітям усіх верств населення).
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Мета освіти у світських державних та приватних жіночих закладах освіти
губернії, як і скрізь в імперії, полягала у підготовці дівчат до виконання
обов’язків дружин і матерів, утвердження в них релігійних та християнських
моральних принципів. Лише поступово запроваджувалося введення підготовки
до можливого вчителювання або гувернерства. Метою освіти у жіночих
закладах духовного відомства було формування у дівчат релігійних і моральних
переконань, відповідних їхньому майбутньому призначенню – бути дружиною
служителя церкви, матір’ю й вихователькою власних дітей. Водночас
закінчення парафіяльного училища давало дівчатам право на звання домашньої
вчительки з тих предметів, з яких вони виявляли найкращі успіхи, а також
учительок початкових, переважно церковноприходських шкіл. Випускниці
педагогічного класу ПІШД, жіночих гімназій отримували право вчителювати у
початкових школах, чотирьох молодших класах жіночих гімназій. Випускниці
церковно-учительської школи отримували звання учительки початкового
училища.
З’ясовано, що викладачі навчальних закладів намагалися створювати
умови для належної професійної підготовки майбутніх вчителів: приділяли
значну увагу проведенню учнями педагогічної практики, самостійному
виконанню завдань, використовували індивідуальний підхід до вихованців.
6. Вагому роль у підготовці вчителів для початкових шкіл
Полтавської губернії відіграли різноманітні педагогічні курси, бо давали змогу
молодим людям, які вже здобули нижчу освіту, підготуватися до випробування
на звання вчителя початкового училища. Функціонувало 3 типи курсів залежно
від терміну навчання (2-річні, короткострокові, літні). Встановлено, що у
навчальних закладах губернії майбутні вчителі здобували професійні знання,
вивчаючи суспільні, філологічні, природничо-математичні і безпосередньо
педагогічні предмети, до яких входили педагогіка, історія педагогіки,
училищезнавство, гігієна, психологія, дидактика, часткові методики, а також
предмети естетично-трудового циклу. Порівняльний аналіз навчальних планів
різних закладів Полтавської губернії уможливлює твердження, що найширші за
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змістом знання із загальноосвітніх предметів давали у ПДС, ПІШД, чоловічих,
жіночих гімназіях, парафіяльних училищах, трохи вужчим був обсяг знань,
набутих в учительських семінаріях, на КПК, у духовних училищах, ще вужчим
– в учительській школі, і найвужчим – у двокласних учительських школах.
Фаховий компонент освіти найширше був представлений в учительських
семінаріях, учительському інституті. Особливої ваги у навчанні майбутніх
учителів

надавали

формуванню

культури

мовлення,

комунікативних

здібностей, що здійснювалося у процесі викладання предметів філологічного та
педагогічного спрямування, під час педагогічної практики, у позакласній
роботі. Практична підготовка до вчителювання у закладах освіти Полтавської
губернії у

другій половині ХІХ ст. – 1917 р. була представлена не лише

педагогічною практикою, а й суспільно-культурною (відвідування бібліотек,
науково-освітніх лекцій, участь у літературно-музичних вечорах, заняття у
студентських

театрах,

художніх,

музичних,

хорових

гуртках);

сільськогосподарською; духовно-релігійною (читання молитов, відвідування
Божественних літургій) практикою, екскурсіями, заняттями в музеї ВУС.
7. Аналіз педагогічних поглядів викладачів, які працювали в закладах
освіти Полтавської губернії, на підготовку майбутніх учителів дає підстави
стверджувати, що багато їхніх думок актуальні й донині. Сучасно звучать
виокремлені з праць Г.Істоміна міркування про те, що методична підготовка
вчителя – це вміння розвивати потреби учнів у пізнанні, забезпечувати
цілевизначення і позитивну мотивацію навчання, здійснювати доцільну
корекцію процесу засвоєння знань, організовувати індивідуальну та самостійну
роботу з учнями. Не втратили значення й ідеї М.Григоревського щодо засад
професійного навчання, до яких він відносив свободу педагогічної діяльності і
творчий підхід до неї; ґрунтовну психолого-педагогічну, методичну підготовку
педагога; оволодіння кращими ідеями вітчизняних і зарубіжних психологів,
педагогів, філософів; «гігієну праці» вчителя; діяльність вчительських бібліотек
та педагогічних музеїв як засобів самоосвіти. Особливу увагу у структурі
фахової

підготовки

вчителя

М.Григоревський

приділяв

оволодінню
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професійним мовленням, розвитку у майбутнього вчителя уяви та уваги,
спостережливості. Вивчення спадщини О.Левитського довело непроминальне
значення його думок про те, що педагогічний процес «виникає» у той момент,
коли складається «ситуація педагогічної взаємодії, і ситуація педагогічного
перетворення людини». Актуальним є твердження педагога, що специфіка
учительської роботи полягає у постійній творчій взаємодії з учнями, у творчому
перетворенні і збагаченні їхнього внутрішнього світу під педагогічним впливом
учителя. Новаторськими вважаємо обґрунтовані ним пропозиції щодо
корисності для освітян проведення конкурсів педагогічної майстерності, участі
у роботі фахових з’їздів для здобуття

нових знань і обміну педагогічним

досвідом.
З’ясовано, що специфіка викладацького загалу Полтавщини полягала
також у тому, що певна кількість освітян активно обстоювала навчання
майбутніх вчителів рідною мовою: М.Дашкевич, І.Ризенко, Ф.Доброленський,
М.Григоревський, О.Левитський.
У підсумку зазначимо, що мети наукової праці досягнуто, окреслені
завдання дослідження розв’язано. Однак результати дисертації не вичерпують
усієї проблематики, пов’язаної з ретроспективним висвітленням розвитку
фахової підготовки вчителів у Полтавській губернії в імперську добу.
Предметом окремого наукового дослідження мають стати форми і методи, які
використовували у підготовці вчителів, вартий з’ясування внесок у поширення
педагогічної освіти релігійних діячів, які займали просвітницькі позиції,
зокрема священики з родини Лазурських.
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07.00.01/Яковенко Г.Г./ Харк. нац.ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Х., 2006. – 22 с.
422. Якуба Г. Из заметок об экскурсиях учащихся школ Кременчугского
земства /

Г. Якуба // Педагогический журнал для учащих народных школ

Полтавской губернии. – 1915. – № 3. – С. 33 – 36.
423. Яцевич Ю. В. Начальное народное образование в Полтавской
губернии / Ю. В. Яцевич. – Полтава, 1894. – С. 58.
Некрологи та присвяти
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424. 25-летие педагогической деятельности В. Н. Терлецкого //
Полтавские епархиальные ведомости. – 1913. – № 35. – С. 1579 – 1586.
425. 25-летний

юбилей

служебной

деятельности

начальницы

Полтавского женского епархиального училища Е. И. Ницкевич // Полтавские
епархиальные ведомости. – 1911. – № 32. – С. 2237 – 2240.
426. Алексей Осипович Раевский (некролог) // Полтавские епархиальные
ведомости. – 1907. – № 11. – С. 517 – 530.
427. Андрущенко

А.

Варвара

Александровна

Андриевская

/

А.

Андрущенко // Полтавские епархиальные ведомости.– Часть Неофициальная. –
1903. – № 5. – 10 февр. – С. 241 – 259; № 6. – 20 февр. – С. 305 – 321.
428. Димара В. Светлой памяти миссионера-преподавателя / В. Димара
// Полтавские епархиальные ведомости. – 1916. – № 9. – С. 722 – 730.
429. Думитрашко В. Григорий Васильевич Истомин (Некролог) /
В.Думитрашко // Полтавские епархиальные ведомости. – 1886. – № 21. – С.
784– 789.
430. Из воспоминаний о Петре Степановиче Попове // Полтавские
епархиальные ведомости. – 1908. – №34. – С. 1292 – 1296.
431. К 25-летию педагогической деятельности В. А. Конопатова //
Полтавские епархиальные ведомости. – 1915. – № 24. – С. 1875 – 1878.
432. Мартинович А. Дедушка (памяти учителя Ф.Л.Доброленского) /
А.Мартинович // Полтавские епархиальные ведомости. – 1915. – № 3. – С. 212 –
215.
433. Миславский

Григорий

Федорович

(некролог)

//

Полтавские

епархиальные ведомости. – 1880.– № 19. – С. 872 – 875.
434. Нарциссов Д., Терлецкий В. Иван Иванович Случевский (некролог)
/ Д. Нарциссов, В. Терлецкий // Полтавские епархиальные ведомости. – 1900. –
№ 18. – С. 773 – 797.
435. Памяти П. И.Житецкого // Полтавские епархиальные ведомости. –
1911. – № 10. – С. 679 – 682.
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436. Памяти П. И. Трипольского, преподавателя Полтавской духовной
семинарии // Полтавские епархиальные ведомости. – 1910. – № 21 – 22. – С.
1441 – 1446.
437. По поводу 25-летия педагогической деятельности отца ректора
Полтавской семинарии, протоиерея Иоанна Хр. Пичеты // Полтавские
епархиальные ведомости. – 1893. – № 5. – С. 160 –167.
438. По поводу 25-летия служебной деятельности ректора Полтавской
семинарии И. Х. Пичеты // Полтавские епархиальные ведомости. – 1893. – № 1
– 2. – С. 31 – 37.
439. Проводы преподавателя Н. К. Орлова // Полтавские епархиальные
ведомости. – 1912. – № 4. – С. 241 – 246.
440. Степан Павлович Стеблин-Каминский (некролог) // Полтавские
епархиальные ведомости. – 1886. – № 4. – С. 140 – 148.
441. Чествование

преподавателя

Полтавской

духовной

семинарии

Ф.Л.Доброленского // Полтавские епархиальные ведомости. – 1908. – № 20 –21.
– С. 892 – 898.
Центральний державний історичний архів у м. Києві
Ф.276 Єпархіальна училищна рада Київського навчального округу
Оп.1.
442. Спр. 225. О намерениях воспитанников Полтавской духовной
семинарии предъявить к начальству требования об улучшении быта, питания,
отношение к ним учителей, 1909 р., 14 арк.
Ф.294 Канцелярія Київского цензора
Оп.1.
443. Спр. 285. Падалка Л. – автор работы «К вопросу о существовании
Запорожской Сечи в первые времена запорожского казачества», 1894 р., 210
арк.
444. Спр. 268. Сообщение Главного управления по делам печати от 11
октября 1896 г. о представлении на цензурный просмотр произведений
П.Житецкого «Думки Кобзарски», 1896 р., 18 арк.
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Ф.320 Полтавське Міське жандармське управління
Оп.1.
445. Спр. 1281. О наличии учительских школ в Прилуцком, Лохвицком,
уездах Полтавской губернии, 1913 р., 12 арк.
446. Спр. 1281. Циркуляры департамента полиции и переписка с
Полтавским губернатором о беспорядках среди учащейся молодежи в
г.Полтаве, о усилении надзора за участниками съезда по народному
образованию, 1912 р., 31 арк.
447. Спр. 1339. Сведения о разрешении Л.Падалке выступить в Полтаве
с публичной лекцией на тему «О заселении территории нынешней
Малороссии», 1914 р., 25 арк.
Ф.321.

Розшукувальний

пункт

при

Полтавському

міському

жандармському управлінні
Оп.1.
448. Спр. 39. Дело Управления Киевского Учебного Округа Переписка с
департаментом

полиции,

полтавским

губернатором

о

деятельности

Всероссийского общества общесеминарского, 1907 р., 98 арк.
449.

Спр. 39. Дело Управления Киевского Учебного Округа Сообщение

начальника Киевского охранного отделения от 24 апреля 1907 года о съезде
представителей учительских семинарий, 1908 р., 15 арк.
450. Спр. 204. Дело Управления Киевского Учебного Округа Сообщение
начальника Полтавского розыскного пункта : списки учителей, состояние
учебной части в Полтавском институте благородных девиц Полтавской
губернии, 1916 р., 82 арк.
Ф.326

Начальник

Полтавського

губернського

жандармського

управління
Оп.1
451. Спр. 65. Дело Управления Киевского Учебного Округа Сообщение
начальника
установлении

Полтавского
наблюдения

губернского
за

жандармского

настроением

управления

воспитанников

об

Полтавской
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губернии, учительского института, с законопроектами о реформе учительских
институтов, 1908 р., 66 арк.
452. Спр. 134. Дело Управления Киевского Учебного Округа Переписка
с Пирятинским и Лохвицким уездными исполнителями о ходатайстве уездных
земских управ Полтавской губернии о проведении занятий на украинском
языке, 1915 р., 170 арк.
Ф.442.

Канцелярія

Київського,

Подольського

та

Волинського

генерал-губернатора
Оп. 64
453. Спр.

228. Канцелярия Киевского, Подольского та Волынского

генерал-губернатора Дело о приеме воспитанниц в Полтавский институт
благородних девиц за счет Киевского, Подольского и Волынского приказов
общественного призрения, 1836 р., 129 арк.
Оп.830
454. Спр. 41-а. Канцелярия Киевского, Подольского та Волынского
генерал-губернатора Переписка попечителя КУО с директором Полтавской
гимназии о надзоре за учителями Нечипоренко и Вербицким, 1866 р., 54 арк.
455. Спр. 41-а. Канцелярия Киевского, Подольского та Волынского
генерал-губернатора П.Житецкий – член кружка в Киеве «Громада», 1876 р.,
27 арк.
456. Спр. 41-а. Канцелярия Киевского, Подольского та Волынского
генерал-губернатора Дело о Вербицком, члене кружка в г.Киеве из показаний
А. А. Богословского, Л. И. Забрамского в деле о нелегальном обществе в городе
Киеве, 1880 р., 54 арк.
Оп. 832
457. Спр.11.

Дело

Управления

Киевского

Учебного

Округа

о

привлечении Ф. Каминского, учителя Лубенской гимназии, к политическому
делу за выявление в г. Лубны библиотеки запрещенных книг и рукописей, 1882
р., 157 арк.
Ф. 707 Канцелярія попечителя Київського учбового округу
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Оп. 5
458. Спр. 384.

Дело Управления Киевского Учебного Округа.

Ведомость об учебных заведениях Полтавской дирекции, не подведомственных
Министерству народного просвещения, 1839 р., 140 арк.
Оп. 6
459. Спр. 294.

Дело Управления Киевского Учебного Округа.

Ведомость об учебных заведениях Полтавской дирекции, не подведомственных
Министерству народного просвещения, 1840 р., 136 арк.
Оп. 8
460. Спр. 329.

Дело Управления Киевского Учебного Округа.

Ведомость об учебных заведениях Полтавской дирекции, не подведомственных
Министерству народного просвещения, 1842 р., 134 арк.
Оп. 9
461. Спр. 57. Дело Управления Киевского Учебного Округа с
мемориями о делах, слушанных в заседаниях гимназий Киевского учебного
округа, 9 лютого 1843 р.- 19 січня 1844 р., 196 арк.
Оп.15
462. Спр. 35. Дело Управления Киевского Учебного Округа отчет о
состоянии Киевского Учебного Округа за 1851 г., 1852 р., 769 арк.
463. Спр.

89.

Дело

Управления

Киевского

Учебного

Округа

Циркулярные распоряжения начальства за 1852 г., 1852 р., 39 арк.
464. Спр. 145. Дело Управления Киевского Учебного Округа об осмотре
учебных заведений Киевского Учебного Округа за 1848 г., 1849 р., 9 арк.
465. Спр. 161. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
дозволении учителю Полтавской гимназии Стеблин-Каминскому преподавать
историю в Полтавском институте благородных девиц, 1849 р., 2 арк.
466. Спр. 198. Дело Управления Киевского Учебного Округа с
мемориями о делах, производившизся в совете Полтавской гимназии, 1849 р.,
29 арк.
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467. Спр. 294. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
преобразовании учебной части в учебных заведений Киевского Учебного
Округа, 1849 р., 7 арк.
468. Спр. 318. Дело Управления Киевского Учебного Округа ведомости
о частных учебных заведениях Киевского Учебного Округа, 1849 р., 100 арк.
Оп.17
469. Спр. 20. Дело Управления Киевского Учебного Округа с отчетом о
состоянии Киевского Учебного Округа за 1850 г., 1851 р., 651 арк.
470. Спр. 122. Дело Управления Киевского Учебного Округа об осмотре
заведений Киевского Учебного Округа за 1851 г., 1851 р., 163 арк.
471. Спр. 321. Дело Управления Киевского Учебного Округа с
ведомостями о частных учебных заведениях, существующих в

Киевском

Учебном Округе, 1859 р., 97 арк.
472. Спр. 538. Дело Управления Киевского Учебного Округа. Ведомость
об

учебных

заведениях

Полтавской

дирекции,

не

подведомственных

Министерству народного просвещения, 1851 р., 156 арк.
473. Спр. 557. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
дозволении учителям Полтавской гимназии Сафроновичу и Ковальскому быть
сверх этих должностей преподавателями Полтавского Института благородных
девиц, 1859 р., 2 арк.
Оп.18
474. Спр. 504.

Дело Управления Киевского Учебного Округа.

Ведомость об учебных заведениях Полтавской дирекции, не подведомственных
Министерству народного просвещения, 1852 р., 140 арк.
Оп.25
475. Спр. 35. Дело Управления Киевского Учебного Округа с
ведомостями о состоянии частных учебных заведений, находящихся в
Киевском учебном округе, 1859 р., 50 арк.
476. Спр. 108. Дело Управления Киевского Учебного Округа об
учреждении при гимназиях особых педагогических или учительских семинарий
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для приготовления учителей в уездных и приходских училищах Киевского
Учебного Округа, 1859 р., 81 арк.
477. Спр. 150. Дело Управления Киевского Учебного Округа с
ведомостями о состоянии учебных заведений Киевского Учебного Округа, 1859
р., 106 арк.
478. Спр. 158. Дело Управления Киевского Учебного Округа с
донесениями директоров училищ Киевского Учебного Округа об осмотре ими
учебных заведений, 1859 р., 10 арк.
479. Спр. 166. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
приготовлении учителей для исполнения учительских обязанностей в сельских
училищах, 1859 р., 9 арк.
480. Спр. 188. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
посещении министром Народного Просвещения учебных заведений Киевского
Учебного Округа, 1859 р., 13 арк.
481. Спр. 210. Дело Управления Киевского Учебного Округа о выдаче
девицам Мироновой, Лашнюковой и Воронкевич свидетельств на звание
домашней учительницы, 1859 р., 22 арк.
482. Спр. 425. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
распределении предметов по классам гимназий Киевского Учебного Округа,
1859 р., 151 арк.
Оп. 29
483. Спр. 41. Циркулярные распоряжения Министерства народного
просвещения, изданные в 1863 г. по управлению попечителя Киевского
учебного округа и генерал-губернатора, 1863 р., 124 арк.
Оп. 30
484. Спр. 13. Циркулярные распоряжения Министерства народного
просвещения, 1864 р., 49 арк.
485. Спр. 64. С ведомостями о состоянии учебных заведений Киевского
учебного округа, 1864 р., 164 арк.
Оп. 31
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486. Спр. 1.

Дело Управления Киевского Учебного Округа с

циркулярами по управлению Киевского учебного округа в 1865 г., 1865 р., 386
арк.
487. Спр. 64. Циркулярные распоряжения Министерства народного
просвещения, 1863 р., 38 арк.
488. Спр.224. Дело Управления Киевского Учебного Округа о выдаче
учителю рисования и чистописания Полтавского института благородных девиц
Матвею Бурцову свидетельства на звание учителя рисования в гимназии, 1865
р., 5 арк.
489. Спр. 522. Дело Управления Киевского Учебного Округа по
представления директора училищ Полтавской губернии об учреждении в г.
Кременчуге женского училища ІІ разряда, 1865 р., 73 арк.
490. Спр. 540. Дело Управления Киевского Учебного Округа по
представления директора училищ Полтавской губернии об учреждении в г.
Миргороде женского училища ІІ разряда, 1865 р., 73 арк.
491. Спр. 574. Дело Управления Киевского Учебного Округа по
представления директора училищ Полтавской губернии по преобразованию
курса Полтавской гимназии согласно новому уставу 19 ноября 1864 г., 1865 р.,
73 арк.
Оп. 33
492. Спр.1. Дело Управления Киевского Учебного Округа с отчетом о
состоянии Полтавского Мариинского женского училища первого уровня за
1866 -1867 у. г., 1867 р., 417 арк.
493. Спр. 59. С циркулярами, изданными по управлению попечителя
Киевского учебного округа, 1866 р., 32 арк.
Оп. 35
494. Спр.321.

Дело

Управления

Киевского

Учебного

Округа

о

программах предметов в мужских гимназиях Полтавской губернии, 1854 р., 48
арк.
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495. Спр.329.

Дело

Управления

Киевского

Учебного

Округа

о

программах предметов в женских гимназиях и прогимназиях Полтавской
губернии, 1869 р., 42 арк.
496. Спр.497. Дело Управления Киевского Учебного Округа с отчетом о
состоянии учебных заведений округа за 1869 г., 1869 р., 16 арк.
Оп. 36
497. Спр. 153. Дело Управления Киевского Учебного Округа Правила
для испытания на звание учителя, 1870 р., 152 арк.
498. Спр. 335. Дело Управления Киевского Учебного Округа об
утверждении проекта Устава земской школы народных учителей в Полтаве,
1870 р., 10 арк.
499. Спр. 1. Дело Управления Киевского Учебного Округа с перепиской
по разным вопросам, 1871 р., 580 арк.
500. Спр.1. Дело Управления Киевского Учебного Округа с перепиской
по разным вопросам, 1872 р., 710 арк.
Оп. 38
501. Спр. 195. Дело Управления Киевского Учебного Округа Сообщения
директоров гимназий о вакансиях учителей и других должностях, 1872 р., 20
арк.
Оп. 39
502. Спр. 242. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
рассмотрении вопроса относительно основания в Полтавской губернии
учительской семинарии, 1873 р., 677 арк.
Оп. 41
503. Спр. 1. Дело Управления Киевского Учебного Округа Просьба
директора народных училищ Полтавской губернии от 6 мая 1875 года о
разрешении ему посетить Черниговскую учительскую семинарию в связи с
предстоящим открытием учительской семинарии в Полтавской губернии, 1875
р., 741 арк.
Оп. 43
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504. Спр. 165. Дело Управления Киевского Учебного Округа с отчетом о
состоянии учебных заведений округа за 1876 г., 1876 р., 115 арк.
Оп. 44
505. Спр.165. Дело Управления Киевского Учебного Округа с отчетом о
состоянии учебных заведений округа за 1877 – 1878 г., 1878 р., 352 арк.
Оп. 52
506. Спр. 110. С отчетами о состоянии учебных заведений Киевского
учебного округа в 1886 г., 1886 р., 86 арк.
Оп. 68
507. Спр. 2. Циркулярные распоряжения Министерства Народного
Просвещения по Киевскому учебному округу, 1902 р., 139 арк.
508. Спр. 30. О

распределении уроков и классных наставников в

мужских гимназиях Полтавской губернии, 1902 р., 63 арк.
Оп. 69
509. Спр. 74.

Дело Управления Киевского Учебного Округа о

назначении и увольнении служащих и других лиц в учительскую семинарию в
В. Сорочинцы Полтавской губернии, 1903 р., 1904 р., 92 арк.
Оп. 72
510. Спр. 55. Дело Управления Киевского учебного округа с отчетом о
состоянии Роменской женской гимназии, 1906 р., 52 арк.
511. Спр.

95.

Дело

Управления

Киевского

учебного

округа

с

распределением уроков в женских гимназиях округа, 1906 р., 380 арк.
512. Спр. 118. О назначении и увольнении служащих в частной мужской
гимназии Березовского г. Кременчуга Полтавской губернии, 1906 р., 7 арк.
Оп. 73
513. Спр. 108. Дело Управления Киевского учебного округа с
распределением

уроков

и

дополнительным

провинциальных гимназиях округа, 1907 р., 433 арк.

должностям

в

женских
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514. Спр. 109. Дело Управления Киевского учебного округа с
распределением уроков и дополнительным должностям в учительских
институтах и семинариях округа, 1907 р., 29 арк.
515. Спр. 116. Дело Управления Киевского учебного округа о
назначении и увольнении служащих Полтавской частной женской гимназии
Павелко, 1907 р., 218 арк.
516. Спр. 128. Дело Управления Киевского учебного округа о
назначении и увольнении служащих Миргородской частной мужской гимназии
коллежского советника Шварсальона, 1907 р., 250 арк.
Оп.74
517. Спр. 102. Дело Управления Киевского учебного округа о
назначении и увольнении служащих в Полтавской Мариинской женской
гимназии, 1908 р., 185 арк.
518. Спр. 103. Дело Управления Киевского учебного округа о
назначении и увольнении служащих в Полтавской женской гимназии В. П.
Ахшарумовой, 1908 р., 270 арк.
519. Спр. 104. Дело Управления Киевского учебного округа о
назначении и увольнении служащих Полтавской женской гимназии Старицкой,
1908 р., 210 арк.
520. Спр. 105. Дело Управления Киевского учебного округа о
назначении и увольнении служащих Прилуцкой женской гимназии, 1908 р., 391
арк.
521. Спр. 118. Дело Управления Киевского учебного округа о
назначении и увольнении служащих в Великосорочинской учительской
семинарии, 1908 р., 131 арк.
Оп. 75
522. Спр. 63. Дело Управления Киевского Учебного Округа с отчетом о
Лубенской женской гимназии, 1909 р., 38 арк.
Оп. 78
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523. Спр. 2. Дело Управления Киевского Учебного Округа с перепиской
по разным предметам, 1909 – 1910 рр., 142 арк.
524. Спр. 93. Дело Управления Киевского Учебного Округа. Состав
учителей в Лохвицкой женской гимназии Полтавской губернии, 1910 р., 217
арк.
525. Спр. 101. Дело Управления Киевского Учебного Округа с отчетом о
состоянии Лубенской женской гимназии, 1910 р., 75 арк.
Оп. 80
526. Спр. 76. Дело Управления Киевского учебного округа с отчетом о
состоянии Полтавской женской гимназии А. П. Вахниной, 1912 р., 61 арк.
527. Спр. 80. Дело Управления Киевского учебного округа с отчетом о
состоянии Полтавской женской гимназии В. Ф. Неупокоевой, 1912 р., 38 арк.
528. Спр. 93. Дело Управления Киевского учебного округа о назначении
и увольнении личного состава служащих в Лубенской женской гимназии
Полтавской губернии, 1912 р., 210 арк.
529. Спр. 95. Дело Управления Киевского учебного округа о назначении
и увольнении личного состава служащих в Мариинской женской гимназии
Полтавской губернии, 1912 р., 198 арк.
530. Спр. 97. Дело Управления Киевского учебного округа о назначении
и увольнении личного состава служащих в Полтавской женской гимназии им.
М. П. Павелко Полтавской губернии, 1912 р., 148 арк.
531. Спр. 111. Дело Управления Киевского учебного округа с отчетом о
состоянии Полтавской женской гимназии М. А. Старицкой, 1912 р., 210 арк.
532. Спр. 129. Дело Киевского учебного округа с отчетом о состоянии
Пирятинской женской гимназии, 1912 р., 56 арк.
Оп. 85
533. Спр. 41- а. Дело Киевского учебного округа о выдаче свидетельств
на звание учительницы рукоделия, 1917 р., Ч.1., 123 арк.
534. Спр. 41- б. Дело Киевского учебного округа о выдаче свидетельств
на звание учительницы рукоделия, 1917 р., Ч.2., 145 арк.
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535. Спр. 77. Дело Киевского учебного округа о Полтавской женской
гимназии Гречаниновой, 1917 р., 56 арк.
536. Спр. 121. Дело Киевского учебного округа о Кременчугской
мужской и женской гимназии Мессер, 1917 р., 132 арк.
537. Спр. 184. Дело Киевского учебного округа об открытии в
Звенигородке мужской гимназии Авруниным, 1917 р., 2 арк.
538. Спр. 190. Дело Киевского учебного округа о Хорольской женской
гимназии, 1917 р., 28 арк.
539. Спр. 198. Дело Киевского учебного округа о Лубенской частной
смешанной гимназии Климовой, 1917 р., 64 арк.
540. Спр. 202. Дело Киевского учебного округа о Полтавской 8-классной
мужской гимназии Радомского, 1917 р., 5 арк.
541. Спр. 215. Дело Киевского учебного округа о Кременчугской
мужской гимназии Уманского, 1917 р., 64 арк.
Оп. 86
542. Спр. 145. Дело Киевского учебного округа о Кременчугской
мужской и женской гимназии Мессер, 1917 р., 84 арк.
543. Спр. 202. Дело Киевского учебного округа о Кременчугской
мужской гимназии Фрейденберга, 1917 р., 141 арк.
Оп. 87
544. Спр. 6435.

Дело Киевского учебного округа с перепиской с

директором Александровского Полтавского реального училища о размещении в
здании училища курсов для народных учителей, 1881 р., 32 арк.
545. Спр. 6542. Дело Киевского учебного округа Отчет о состоянии
Полтавской Мариинской женской гимназии за 1882 – 1883 гг., 1884 р., 360 арк.
546. Спр. 6756. Дело Киевского учебного округа Отчет о состоянии
Полтавской Мариинской женской гимназии за 1885 – 1886 гг., 1886 р., 120 арк.
547. Спр.

6590. Дело Киевского учебного округа о праздновании в

Полтавской гимназии 100 - летия со дня рождения писателя Гнедича, 1889 р.,
33 арк.
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548. Спр.

6760.

Циркуляры по Управлению Киевского Учебного

Округа, 1887 г., 95 арк.
Оп. 153
549. Спр. 8. По изданию циркуляров по Киевскому учебному округу,
1902 р., 226 арк.
550. Спр. 41.

С расписанием уроков в средних учебных заведених

Киевского учебного округа, 1902 р., 60 арк.
551. Спр. 56.

Об открытии педкласса при Кобелякской женской

прогимназии, 1901 р., 117 арк.
552. Спр. 35. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
преобразовании Полтавской женской прогимназии В. Ахшарумовой, открытой
в августе 1898 г., в гимназию, 1910 р., 131 арк.
Оп. 156
553. Спр. 1. Дело Управления Киевского Учебного Округа с перепиской
по разным предметам, 1906 р., 465 арк.
554. Спр. 48. Ч. І . Дело Управления Киевского Учебного Округа с
отзывами о мероприятиях, какие должны быть предприняты в текущем
учебном году курсов в средних учебных заведениях, 1906 р., 262 арк.
555. Спр. 48 а. Ч. ІІ. Дело Управления Киевского Учебного Округа с
отзывами о мероприятиях, какие должны быть предприняты в текущем
учебном году курсов в средних учебных заведениях, 1906 р., 223 арк.
556. Спр. 52. Дело о результатах проверки учебного процесса в
гимназиях и реальных училищах г.Полтавы, Кременчуга, Стародуб, 1906 р., 176
арк.
557. Спр.

66.

Дело

об

учреждении

при

Зеньковской

женской

прогимназии педкурсов на точном основании правил 31 мая 1900 г., 1906 р., 65
арк.
558. Спр. 92. Дело об открытии при Полтавской гимназии кружка имени
Островского, 1906 р., 23 арк.
Оп. 159
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559. Спр.

25. Дело Управления Киевского Учебного Округа об

организации и проведении экскурсий учащихся в средних учебных заведениях
округа, 1908 р., 96 арк.
560. Спр. 30. Дело Управления Киевского Учебного Округа отзывы
преподавателей педагогических советов Черкасской, Конотопской, Прилукской
и др. уч.заведений и женских гимнизий об обязательном изучении одного из
новых языков, рисования и черчения, 1908 р., 98 арк.
561. Спр. 35

а. Дело Управления Киевского Учебного Округа.

Статистические сведения о состоянии частных учебных заведений округа за
1907 г., 1908 р., 64 арк.
562. Спр. 63. Дело Управления Киевского Учебного Округа. Расписание
уроков в средних учебных заведений округа за 1907 – 1908 г., 1908 р., 109 арк.
563. Спр. 80. Дело Управления Киевского Учебного Округа о проверке
состояния Роменской женской гимназии за 1907 – 1908 г., 1908 р., 65 арк.
564. Спр. 90. Дело Управления Киевского Учебного Округа о проверке
состояния средних учебных заведений Переяслава Полтавской губернии за
1907 – 1908 г., 1908 р., 98 арк.
565. Спр. 95. Дело Управления Киевского Учебного Округа о проверке
состояния средних учебных заведений Кременчуга, Кобеляк Полтавской
губернии за 1907 – 1908 г., 1908 р., 87 арк.
566. Спр. 105. Дело Управления Киевского Учебного Округа о проверке
состояния Лубенских женских и мужских гимназий Полтавской губернии за
1907 – 1908 г., 1908 р., 49 арк.
567. Спр. 122. Дело Управления Киевского Учебного Округа о проверке
состояния Кобелякской женской гимназии Полтавской губернии за 1906 – 1907
г., 1908 р., 63 арк.
568. Спр. 131. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
состоянии Полтавской Мариинской женской гимназии за 1906 – 1907 г., 1908
р., 75 арк.
569. Спр. 132. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
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состоянии Прилукской женской гимназии за 1906 – 1907 г., 1908 р., 62 арк.
570. Спр. 134. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
состоянии Роменской женской гимназии за 1906 – 1907 г., 1908 р., 59 арк.
571. Спр. 138. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
состоянии Хорольской женской гимназии за 1906 – 1907 г., 1908 р., 68 арк.
572. Спр. 149. Дело Управления Киевского Учебного Округа о
состоянии Лубенской мужской гимназии за 1906 – 1907 г., 1908 р., 79 арк.
Оп. 166
573. Спр. 23. С расписанием уроков в мужских гимназиях и
прогимназиях, 1916 р., 75 арк.
574. Спр. 87. О введении новых предметов и дополнительных уроков в
мужских гимназиях и прогимназиях, а также об уменьшении уроков, 1916 р., 54
арк.
575. Спр.91. О женской гимназии с правами для учащихся Мессер в
посаде Крюкове, 1916 р., 12 арк.
576. Спр. 111. О частной мужской гимназии для еврейских детей в г.
Кременчуге А.Фрейденберга, 1916 р., 15 арк.
577. Спр. 136. Винницкая женская гимнащия С.М. Гуревич в Полтаве,
1916 р., 9 арк.
578.

Спр. 376. Дело Управления Киевского Учебного Округа о ревизии

частной женской гимназии г. Лубен в Полтавской губернии за 1915 – 1916 г.,
1916 р., 41 арк.
579. Спр. 377. Дело Управления Киевского Учебного Округа о ревизии
частной женской гимназии г. Ромны в Полтавской губернии за 1915 – 1916 г.,
1916 р., 35 арк.
580. Спр. 382. Дело Управления Киевского Учебного Округа о ревизии
частной женской гимназии г. Золотоноше в Полтавской губернии за 1915 –
1916 г., 1916 р., 21 арк.
Оп. 167
581. Спр. 55. Секретные отчеты о состоянии мужских

гимназий

за
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1916- 1917 г., 1917 р., 58 арк.
582. Спр. 632. Отчет о состоянии Кобеляцкой мужской гимназии
Полтавской губернии за 1916 г., 1917 р., 58 арк.
583. Спр. 639. Отчет о состоянии Лубенской

мужской гимназии

Полтавской губернии за 1916 г., 1917 р., 58 арк.
584. Спр. 642. Отчет о состоянии Миргородской мужской гимназии
Полтавской губернии за 1916 г., 1917 р., 58 арк.
585. Спр. 650. Отчет о состоянии Переяславской мужской гимназии
Полтавской губернии за 1916 г., 1917 р., 58 арк.
586. Спр. 651. Отчет о состоянии Пирятинской мужской гимназии
Полтавской губернии за 1916 г., 1917 р., 58 арк.
587. Спр. 652. Отчет о состоянии Александровской мужской гимназии
Полтавы за 1916 г., 1917 р., 58 арк.
588. Спр. 653. Отчет о состоянии 2-й Полтавской мужской гимназии
Полтавской губернии за 1916 г., 1917 р., 58 арк.
589. Спр. 654. Отчет о состоянии Прилукской

мужской гимназии

Полтавской губернии за 1916 г., 1917 р., 58 арк.
Оп. 168
590. Спр. 11. Отчет о состоянии Драбовской земской гимназии
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 58 арк.
591. Спр. 23. С распределением уроков и экзаменов в мужских
гимназиях и прогимназиях, 1918 р., 118 арк.
592. Спр. 565. Отчет о состоянии Гадячской женской гимназии
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 58 арк.
593. Спр. 566. Отчет о состоянии Гадячской мужской гимназии
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 59 арк.
594. Спр.

582. Отчет о состоянии женской гимназии г. Зенькова

Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 58 арк.
595. Спр. 583. Отчет о состоянии мужской гимназии г. Зенькова
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 59 арк.
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596. Спр. 586. Отчет о состоянии женской гимназии Золотоноши
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 57 арк.
597. Спр.

620. Отчет о состоянии женской гимназии Кобеляк

Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 56 арк.
598. Спр.

621. Отчет о состоянии мужской

гимназии Кобеляк

Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 58 арк.
599. Спр. 631. Отчет о состоянии женской гимназии Кременчуга
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 59 арк.
600. Спр. 632. Отчет о состоянии женской гимназии Е.Бабериной
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 58 арк.
601. Спр. 633. Отчет о состоянии женской гимназии Воронянской
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 59 арк.
602. Спр. 639. Отчет о состоянии Лубенской Александровской гимназии
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 57 арк.
603. Спр. 640. Отчет о состоянии Лубенской мужской гимназии
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 57 арк.
604. Спр. 660. Отчет о состоянии мужской гимназии в Переяславе
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 57 арк.
605. Спр. 661. Отчет о состоянии Пирятинской женской гимназии
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 56 арк.
606. Спр. 665. Отчет о состоянии 2-мужской гимназии Полтавы за 1917
г., 1918 р., 57 арк.
607. Спр. 666. Отчет о состоянии Полтавской женской гимназии
В.Ахшарумовой Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 56 арк.
608. Спр. 667. Отчет о состоянии Полтавской женской гимназии
Вахниной Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 59 арк.
609. Спр. 668. Отчет о состоянии Мариинской женской гимназии
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 58 арк.
610. Спр.

669. Отчет о состоянии Полтавской женской гимназии

Морозовской Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 58 арк.

280

611. Спр. 670. Отчет о состоянии Полтавской женской гимназии
Старицкой Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 58 арк.
612. Спр. 677. Отчет о состоянии Роменской женской гимназии
Полтавской губернии за 1917 г., 1918 р., 58 арк.
Оп. 193
613. Спр. 34. Дело Управления Киевского Учебного Округа об
устройстве в учебных заведениях спектаклей, литературно-музыкальных
вечеров и др. развлечений для воспитанников и воспитанниц, 1907 р., 117 арк.
614. Спр. 210. Дело Управления Киевского Учебного Округа с
характеристиками учащих женских гимназий и прогимназий округа за 1906 г.,
1907 р., 128 арк.
Оп. 195
615. Спр.

149. О введении в Кобелякской

мужской

гимназии

Полтавской губернии для желающих учеников уроков танцев, 1909 р., 4 арк.
Оп. 199
616. Спр.275. Дело Управления Киевского учебного округа. Протоколы
заседания педагогических советов женских гимназий округа, 1915 р., 103 арк.
Оп. 200
617. Спр. 19. Дело Киевского учебного округа с распределением уроков
в женских гимназиях Киевского учебного округа, 1916 р., 387 арк.
618. Спр. 27. Дело Киевского учебного округа Секретные отчеты
начальников учебных заведений Киевского учебного округа, 1916 р., 297 арк.
619. Спр. 129.

Ч. 94. Дело Киевского учебного округа о гимназиях

Киевского учебного округа, 1916 р., 564 арк.
620. Спр. 130. Ч. 95. Дело Киевского учебного округа о гимназиях
Киевского учебного округа, 1916 р., 354 арк.
621. Спр. 131. Ч. 96. Дело Киевского учебного округа о гимназиях
Киевского учебного округа, 1916 р., 452 арк.
622. Спр. 133. Ч. 98. Дело Киевского учебного округа о гимназиях
Киевского учебного округа, 1916 р., 398 арк.
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Оп. 201
623. Спр. 4.

Ч. 1. Дело Киевского учебного округа с прошением

кандидатов на учительские должности, 1917 р., 245 арк.
624. Спр. 28. Дело Киевского учебного округа 125 женских гимназий
округа. О назначении и увольнении служащих в женских гимназиях учебного
округа, 1917 р., 642 арк.
625. Спр. 62. Ч. 22. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Звенигородской женской гимназии, 1917 р., 187 арк.
626. Спр. 65. Ч. 25. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Золотоношской женской гимназии, 1917 р., 121 арк.
627. Спр. 66. Ч. 26. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Зеньковской женской гимназии, 1917 р., 128 арк.
628. Спр. 81. Ч. 53. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Кобелякской женской гимназии, 1917 р., 119 арк.
629. Спр. 86. Ч. 58. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Константиноградской женской гимназии, 1917 р., 107
арк.
630. Спр. 89. Ч. 61. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Кременчугской женской гимназии, 1917 р., 194 арк.
631. Спр. 90. Ч. 62. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Кременчугской женской гимназии Е. Бабериной, 1917
р., 143 арк.
632. Спр. 91. Ч. 63. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Кременчугской женской гимназии Е. Воронянской,
1917 р., 118 арк.
633. Спр. 93. Ч. 65. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Лохвицкой женской гимназии, 1917 р., 129 арк.
634. Спр. 94. Ч. 66. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Лубенской женской гимназии, 1917 р., 154 арк.
635. Спр. 110. Ч. 82. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
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увольнении служащих в Пирятинской женской гимназии, 1917 р., 161 арк.
636. Спр. 111. Ч. 83. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Полтавской Мариинской женской гимназии, 1917 р.,
199 арк.
637. Спр. 112. Ч. 84. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Полтавской женской гимназии В. Ахшарумовой, 1917
р., 132 арк.
638. Спр. 113. Ч. 85. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Полтавской женской гимназии Вахниной, 1917 р., 177
арк.
639. Спр. 114. Ч. 86. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Полтавской женской гимназии Морозовской, 1917 р.,
129 арк.
640. Спр. 115. Ч. 87. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Полтавской женской гимназии Павелко, 1917 р., 182
арк.
641. Спр. 116. Ч. 88. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Полтавской женской гимназии Старицкой, 1917 р., 149
арк.
642. Спр. 118. Ч. 90. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Прилуцкой женской гимназии, 1917 р., 157 арк.
643. Спр. 119. Ч. 91. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Прилукской женской гимназии Федоренко, 1917 р.,
124 арк.
644. Спр. 123. Ч. 95. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Роменской женской гимназии, 1917 р., 151 арк.
645. Спр. 139. Ч.105. Дело Киевского учебного округа. О назначении и
увольнении служащих в Хорольской женской гимназии, 1917 р., 138 арк.
Оп. 207
646. Спр. 96. Дело Киевского учебного округа об изменении формы

283

свидетельства на звание учителя сельского училища, выдаваемое выпускникам
учительских семинарий, 1884 р., 21 арк.
647. Спр. 133. Дело Киевского учебного округа о распределении
учебных занятий в 1884 / 5 учебном году в учительских семинариях, 1884 р., 23
арк.
Оп. 225
648. Спр. 27. Дело Киевского учебного округа с перепиской дирекции
Полтавских училищ об открытии в Смелом педагогических курсов для
учителей народных школ, 1870 р., 49 арк.
649. Спр.

21. Дело Киевского учебного округа

об организации

краткосрочных педагогических курсов для учителей народных училищ, 1876 р.,
246 арк.
650. Спр. 40. Дело Киевского учебного округа об организации
краткосрочных педагогических курсов для учителей народных училищ в
Лубнах, Кременчуге, Гадяче, Золотоноше, 1880 р., 75 арк.
651. Спр. 43. Дело Киевского учебного округа с отчетом инспекторов
Полтавской и Черниговской губернии, 1880 р., 365 арк.
652. Спр. 27. Дело Киевского учебного округа об устройстве съездов
начальных народных училищ, 1883 р., 114 арк.
653. Спр. 115. Дело Киевского учебного округа из переписки директоров
учительских семинарий по разного рода вопросам, 1882 р., 11 арк.
654. Спр. 206. Дело Киевского учебного округа по вопросу о пересмотре
утвержденных Министерством Народного образования в 1875 г. «Правил о
кратковременных педагогических курсах для учителей и учительниц начальных
народных училищ», 1883 р., 11 арк.
Оп. 227
655. Спр. 12. Дело Киевского учебного округа с перепиской об
организации краткосрочных педагогических и общеобразовательных курсов
для учителей и учительниц народных училищ, 1899 р., 243 арк.

284

656. Спр. 62. Дело Киевского учебного округа с перепиской по
учительскому институту и учительским семинариям, 1900 р., 126 арк.
657. Спр. 33. Дело Киевского учебного округа с перепиской по
учительским семинариям, 1905 р., 54 арк.
658. Спр. 97. Дело Киевского учебного округа по вопросу о включении
гигиены в курс учительских институтов, семинарий и педагогических курсов
как обязательного предмета, 1905 р., 18 арк.
659. Спр. 40. Дело Киевского учебного округа с отчетами о состоянии
учебно-воспитательной и хозчасти в Великосорочинской, Дедеркальской и
Коростышевской семинариях, 1906 р., 148 арк.
Оп. 229
660. Спр. 122. Дело Киевского учебного округа Журнал заседаний
училищной комиссии от 18 августа 1906 г. о запрете преподавания предметов в
учительских заведениях Полтавской губернии на украинском языке, 1908 р.,146
арк.
661. Спр. 126. Дело Киевского учебного округа. Материалы переписки
по различным вопросам, 1910 р., 147 арк.
662. Спр. 140. Дело Киевского учебного округа по сообщению
директора Великосорочинской семинарии от 8 сентября 1910 г. о получении
учеником Красаренко письмо от бывшего ученика семинарии Ладохи Т., 1910
р., 159 арк.
663. Спр. 160. Дело Киевского учебного округа Протоколы заседания
педагогического совета Великосорочинской семинарии от 1 апреля 1911 г. о
распространении

учениками

нелегальной

литературы

и

неповиновения

наставнику, 1911 р., 58 арк.
664. Спр. 262. Дело Киевского учебного округа с отчетами о состоянии
учебных заведений округа за 1910 – 1911 гг., 1912 р., 92 арк.
665. Спр. 265. Дело Киевского учебного округа Докладная записка о
ревизии и состоянии Велико-Сорочинской учительской семинарии Полтавской
губ. и материалы к ней, 1911 р., 57 арк.
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666. Спр. 233. Дело Киевского учебного округа с ходатайством
директоров об организации педагогических и общеобразовательных курсов для
учителей и учительниц народных училищ, 1912 р., 202 арк.
667. Спр. 2. Дело Киевского учебного округа с сообщением начальникам
средних учебных заведений Полтавской губернии от 29 марта 1913 года о
съезде законоучителей средних учебных заведений Полтавской епархии, 1913
р., 26 арк.
668. Спр. 169. Дело Киевского учебного округа с сообщениями
директоров Людмилинской, Дедеркальской, Великосорочинской, Полтавской,
Киевской учительских семинариях о состоянии учебно-воспитательной части в
1912 г., 1913 р., 356 арк.
669. Спр. 207. Дело Киевского учебного округа об устройстве при
педагогическом музее педагогических курсов, 1913 р., 441 арк.
670. Спр. 208. Дело Киевского учебного округа об открытии новых
учительских семинарий в Киевском учебном округе, 1913 р., 150 арк.
671. Спр. 268. Дело Киевского учебного округа об открытии в Полтаве
учительского института в 1914 г., 1914 р., 220 арк.
672. Спр. 297. Дело Киевского учебного округа Отчет о состоянии
учительских семинарий и учительских институтов Киевского учебного округа
за 1913 г., 1914 р., 381 арк.
673. Спр. 37. Дело Киевского учебного округа о Прилуцких 2-хгодичных педагогических курсах, 1915 р., 17 арк.
Оп. 233
674. Спр. 8. Дело Киевского учебного округа о выдаче свидетельств на
звание домашней наставницы окончившей курс Полтавского института Марии
Алексеевне Козаковой, 1899 р., 3 арк.
675. Спр. 10. Дело Киевского учебного округа о выдаче свидетельств на
звание домашней учительницы окончившей курс 8 классов Кременчугской
женской гимназии Евгении Григорьевне Саниной, 1899 р., 3 арк.
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676. Спр. 41. Дело Киевского учебного округа по ходатайству о выдаче
свидетельств на звание учительницы начального училиша окончившей курс 4
классов Лубенской женской гимназии Елене Ковьминской, 1899 р., 3 арк.
677. Спр.43. Дело Киевского учебного округа о выдаче свидетельств на
звание домашней наставницы окончившей курс Полтавского института
благородных девиц Елене Гулиновой, 1899 р., 3 арк.
678. Спр. 181. Дело Киевского учебного округа о выдаче свидетельств
на звание домашней учительницы окончившей курс 8 классов Роменской
женской гимназии Софии Мартыновне Злотницкой, 1899 р., 3 арк.
Оп. 249
679. Спр. 42. Дело Киевского учебного округа с отчетом о состоянии
частных учебных заведений, 1911 р., 192 арк.
Оп. 256
680. Спр. 155. Ч.2. Дело Киевского учебного округа сведения о времени
открытия и реформирования, количество учеников в Бельськой, Черниговской
учительских семинариях, 1913 р., 22 арк.
Оп. 259
681. Спр. 94. Дело Киевского учебного округа с рапортом попечителя
округа г.министру Народного Просвещения о состоянии округа, 1916 р., 4 арк.
682. Спр. 170. Ч. 1. Дело Киевского учебного округа об изменениях
программ средних учебных заведений, 1916 р., 186 арк.
683. Спр. 170-а. Ч. 2. Дело Киевского учебного округа об изменениях
программ средних учебных заведений, 1916 р., 173 арк.
684. Спр. 278. Дело Киевского учебного округа с отчетом о состоянии
Полтавской мужской учительской семинарии за 1916 г., 1917 р., 42 арк.
685. Спр. 279. Дело Киевского учебного округа с отчетом о состоянии
Бельской учительской семинарии за 1916 г., 1917 р., 38 арк.
686. Спр.281. Дело Киевского учебного округа с отчетом о состоянии
Прилукской учительской семинарии за 1916 г., 1917 р., 41 арк.
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687. Спр.298. Дело Киевского учебного округа с отчетом о состоянии
Великосорочинской учительской семинарии за 1916 г., 1917 р., 43 арк.
688. Спр.300. Дело Киевского учебного округа с отчетом о состоянии
Лубенской учительской семинарии за 1916 г., 1917 р., 46 арк.
689. Спр.310. Дело Киевского учебного округа с отчетом о состоянии
мужских гимназий за 1916 г., 1917 р., 176 арк.
690. Спр.323. Дело Киевского учебного округа с отчетом со сведениями
о частных учебных заведениях дирекции народных училищ Полтавской
губернии за 1916 г., 1917 р., 124 арк.
Оп. 261
691. Спр. 10. Дело Киевского учебного округа об учителе Полтавской
женской гимназии Стронине, 1862 р., 5 арк.
692. Спр. 5. Дело Киевского учебного округа об утверждении П.
Житецкого младшим учителем русского языка Каменец-Подольской гимназии,
1865 р., 36 арк.
693. Спр. 30. Дело Киевского учебного округа о нигилизме в Полтавской
гимназии и об учителях Вербицком и Нечипоренко, 1866 р., 37 арк.
694. Спр. 38. Дело Киевского учебного округа об учителе Полтавской
женской гимназии Геровом, 1866 р., 34 арк.
695. Спр. 39. Дело Киевского учебного округа о поступке учителя
Шкляревского в Полтавском женском училище, 1866 р., 19 арк.
696. Спр. 41. Дело Киевского учебного округа об учителях Полтавской
женской гимназии, 1866 р., 8 арк.
697. Спр. 6. Дело Киевского учебного округа о танцевальных уроках в
Полтавской гимназии, 1867 р., 4 арк.
698. Спр. 6. Дело Киевского учебного округа о директоре Полтавской
гимназии Кулжинлюме, 1873 р., 14 арк.
699. Спр. 14. Дело Киевского учебного округа об украинофильском
кружке в Полтаве, 1875 р., 23 арк.
700. Спр. 12. Об учителе Полтавской женской гимназии Чарторыйском и
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об освобождении его от службы, 1876 р., 25 арк.
701. Спр. 2. Дело Киевского учебного округа об учителе Лубенского
женской гимназии Ботвинковсом и о скандале с ним, 1877 р., 5 арк.
702. Спр. 18. Дело Киевского учебного округа об учителе Полтавской
женской гимназии Павловиче, 1877 р., 5 арк.
703. Спр. 29. Дело Киевского учебного округа об учителе Полтавской
гимназии Успенском, 1879 р., 9 арк.
704. Спр. 32. Дело Киевского учебного округа о предосудительном
поступке учителя Лубенского училища Гриневича, 1879 р., 8 арк.
705. Спр. 44. Дело Киевского учебного округа со сведениями о службе
директора Полтавской гимназии Шафранове, 1879 р., 12 арк.
706. Спр. 13. Дело Киевского учебного округа о назначении начальницы
Лубенского женской прогимназии Богданович начальницей, 1881 р., 11 арк.
707. Спр. 14. Дело Киевского учебного округа о неблагочинных
действиях инспектора народных училищ Полтавской губернии Гарусова, 1881
р., 7 арк.
708. Спр. 6. Дело Киевского учебного округа о недоразумении и
столкновениях, которые возникают между преподавателями и начальством,
1882 р., 40 арк.
Оп. 262
709. Спр. 5. Дело Киевского учебного округа по поводу обвинения в
политических преступлениях и заключения в тюрьму учителя Кременчугской
женской гимназии Позывайленко и освобождения его от службы, 1886 р., 39
арк.
710. Спр. 12. Дело Киевского учебного округа о кружке учеников
Прилуцкой гимназии, имеющем денежную кассу с целью помощи бедным
ученикам гимназии, 1886 р., 43 арк.
711. Спр. 12. Дело Киевского учебного округа с отзывами начальников
учебных

заведений

о

служебных

и

педагогического персонала, 1888 р., 236 арк.

педагогических

достоинствах
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712. Спр.

3.

Дело

Киевского

учебного

округа

о

сообщении

Министерству образования сведений о направлении мыслей и учителях
Лубенского гимназии, 1893 р., 6 арк.
713. Спр. 2. Дело Киевского учебного округа с сообщениями о
педагогических качествах лиц педагогического персонала, 1895 р., 119 арк.
714. Спр.

3.

Дело

Киевского

учебного

округа

с

донесениями

начальников средних учебных заведений о моральных и педагогических
качествах служащих этих учреждений, 1896 р., 105 арк.
715. Спр. 1. Дело Киевского учебного округа о характеристике лиц,
служащих в Киевском учебном округе, 1900 р., 120 арк.
716. Спр. 1. Дело Киевского учебного округа о характеристике
преподавателей, служащих в средних учебных заведениях Киевского учебного
округа, 1903 р., 105 арк.
717. Спр. 17. Дело Киевского учебного округа о мерах противодействия
развитию противоправительственных кружков, выявленных в средних учебных
заведениях, 1903 р., 18 арк.
718. Спр. 2. Дело Киевского учебного округа о неблагонадежности лиц,
служащих в учебных заведениях Прилук и Полтавы, 1904 р., 16 арк.
719. Спр. 5. Дело Киевского учебного округа о характеристике
преподавателей, служащих в средних учебных заведениях Киевского учебного
округа, 1904 р., 43 арк.
720. Спр. 2. Дело Киевского учебного округа о характеристике
администрации, служащих в средних учебных заведениях в Киевском учебном
округе, 1908 р., 23 арк.
721. Спр. 1. Дело Киевского учебного округа с сообщением Полтавского
губернатора от 14 марта 1908 о враждебном отношении к полиции директора
Великосорочинской учительской семинарии М. Григоревского, 1909 р., 16 арк.
722. Спр. 5. Дело Киевского учебного округа о ревизии учебных
заведений Полтавы, 1909 р., 64 арк.
723. Спр. 4. Дело Киевского учебного округа с отчетам о состоянии
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учительских институтов в 1909 – 1910 гг. и характеристиками преподавателей,
1910 р., 70 арк.
724. Спр. 5. Дело Киевского учебного округа с отчетам о состоянии
учительских семинарий в 1909 – 1910 гг. и характеристиками преподавателей,
1910 р., 58 арк.
725. Спр. 2. Дело Киевского учебного округа с характеристиками
преподавателей женских гимназий и прогимназий, 1911 р., 32 арк.
726. Спр. 4. Дело Киевского учебного округа с отчетом о состоянии
женских гиназий за 1910 – 1911 гг. и характеристиками преподавателей, 1911
р., 24 арк.
727. Спр. 1. Ч. 2. Дело Киевского учебного округа с отчетом о состоянии
гимназий, прогимназий и реальных училищ округа за 1912 – 1913 гг., 1913 р.,
68 арк.
728. Спр. 3. Дело Киевского учебного округа с сообщением директора
народных училищ Полтавской губернии о решении Полтавской городской
думы ознаменовать 100-летие со дня рождения Т.Шевченко, 1914 р., 8 арк.
Оп. 294
729. Спр. 1. Дело Киевского учебного округа с перепиской с
председателем педагогического совета Пирятинской женской гимназии о
программе преподаваемых предметов в гимназии, 28 вересня 1910 – 17 жовтня
1910 рр., 30 арк.
730. Спр. 4. Ч. 1. Дело Киевского учебного округа с перепиской об
открытии частных учебных заведений и подбора кадров. Положения, учебные
планы и программы в открываемых учебных заведениях, 1910 рр., 312 арк.
731. Спр. 4. Ч. 2. Дело Киевского учебного округа с перепиской об
открытии частных учебных заведений и подбора кадров. Положения, учебные
планы и программы в открываемых учебных заведениях, 1910 р., 372 арк.
732. Спр. 13. Дело Киевского учебного округа с годичным отчетом и
другими статистическими данными, 1910 р., 100 арк.
733. Спр.

25.

Дело

Киевского

учебного

округа

с

отчетом

о
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Кременчугской женской гимназии, 1910 р., 286 арк.
734. Спр. 36. Ч. 1. Дело Киевского учебного округа об испытаниях на
аттестат зрелости, 1910рр., 501 арк.
735. Спр. 37. Ч. 2. Дело Киевского учебного округа об испытаниях на
аттестат зрелости, 1910 р., 500 арк.
736. Спр. 38. Ч. 3. Дело Киевского учебного округа об испытаниях на
аттестат зрелости, 1910 р., 801 арк.
737. Спр. 39. Ч. 4. Дело Киевского учебного округа об испытаниях на
аттестат зрелости, 1910 р., 547 арк.
738. Спр. 40. Ч. 5. Дело Киевского учебного округа об испытаниях на
аттестат зрелости, 1910 р., 484 арк.
739. Спр. 41. Ч. 6. Дело Киевского учебного округа об испытаниях на
аттестат зрелости, 1910 р., 223 арк.
740. Спр. 63. Дело Киевского учебного округа об ученических
экскурсиях, 1910 р., 241 арк.
741. Спр. 77. Дело Киевского учебного округа о трудах особых
комиссий по выработке правил о 8 классе женских гимназий и по
внешкольному надзору, 1910 р., 260 арк.
742. Спр. 88. Дело Киевского учебного округа о праздновании 50летнего юбилея Полтавской Мариинской женской гимназии, 1910 р., 24 арк.
743. Спр. 101. Дело Киевского учебного округа об ученических
экскурсиях, 1910 р., 271 арк.
744. Спр. 114. Дело Киевского учебного округа об устройстве вечеров в
средних учебных заведениях, 1910 р., 821 арк.
745. Спр. 134. Дело Киевского учебного округа с отчетом о гимназиях за
1910 – 1911 г., 1911 р., 125 арк.
Оп. 299
746. Спр. 269. Ч. 1. Дело Киевского учебного округа с перепиской по
различным вопросам, 1917 р., 675 арк.
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747. Спр. 310. Дело Киевского учебного округа с сообщением о
состоянии учительских институтов и семинарий КУО за 1916 – 1917 уч. г., 1916
р., 32 арк.
748. Спр. 6. С отчетом о состоянии Киевского и Полтавского
учительского института, 1917 р., 36 арк.
749. Спр. 9. С перепиской по Великосорочинской

учительской

семинарии, 1917 р., 231 арк.
750. Спр. 19. С перепиской о Полтавской учительской семинарии, 1917
р., 202 арк.
751. Спр. 29. С перепиской об организации педагогических и
общеобразовательных курсов для учителей и учительниц народных училищ в
Гадяче, 1917 р., 26 арк.
752. Спр. 30. С перепиской об организации педагогических и
общеобразовательных курсов для учителей и учительниц народных училищ в
Ромнах, 1917 р., 31 арк.
753. Спр. 39.

С перепиской о Полтавских 2-летних педагогических

курсах для учителей и учительниц народных училищ, 1917 р., 6 арк.
754. Спр. 288. Об открытии новых учительских семинарий, 1917 р., 17
арк.
Оп. 300
755. Спр. 195. Дело Киевского учебного округа с отчетом женской
гимназии в г.Кобеляках Полтавской губернии за 1916 г., 21 січня 1917 р., 65
арк.
756. Спр. 199. Дело Киевского учебного округа с отчетом женской
гимназии в г.Константинограде Полтавской губернии за 1916 г., 21 січня 1917
р., 74 арк.
757. Спр. 200.

Дело Киевского учебного округа с отчетом женской

гимназии в г. Кременчуге Полтавской губернии за 1916 г., 23 січня 1917 р., 69
арк.
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758. Спр. 202. Дело Киевского учебного округа с отчетом женской
гимназии Е.Бабериной в г.Кременчуге Полтавской губернии за 1916 г., 23 січня
1917 р., 85 арк.
759. Спр. 203. Дело Киевского учебного округа с отчетом женской
гимназии Е. Воронянской в г. Кременчуге Полтавской губернии за 1916 г., 30
січня 1917 р., 92 арк.
760. Спр. 205. Дело Киевского учебного округа с отчетом женской
гимназии в г. Лохвица Полтавской губернии за 1916 г., 4 лютого 1917 р., 59 арк.
761. Спр. 206. Дело Киевского учебного округа с отчетом женской
Александровской гимназии в г. Лубны Полтавской губернии за 1916 г., 4
лютого 1917 р., 71 арк.
762. Спр. 207. Дело Киевского учебного округа с отчетом женской
гимназии в г. Миргороде Полтавской губернии за 1916 г., 23 січня 1917 р., 76
арк.
763. Спр. 216. Дело Киевского учебного округа с отчетом Пирятинской
женской гимназии Полтавской губернии за 1916 г., 23 січня 1917 р., 62 арк.
764. Спр. 218. Дело Киевского учебного округа с отчетом Мариинской
женской гимназии Полтавской губернии за 1916 г., 23 січня 1917 р., 105 арк.
765. Спр. 219. Дело Киевского учебного округа с отчетом Полтавской
женской гимназии М. Павелко Полтавской губернии за 1916 г., 23 січня 1917 р.,
86 арк.
766. Спр. 220. Дело Киевского учебного округа с отчетом Полтавской
женской гимназии Н. Старицкой Полтавской губернии за 1916 г., 23 січня 1917
р., 77 арк.
767. Спр. 222. Дело Киевского учебного округа с отчетом Прилукской
женской гимназии Полтавской губернии за 1916 г., 26 січня 1917 р., 91 арк.
768. Спр. 223. Дело Киевского учебного округа с отчетом Прилукской
женской гимназии Т. Федоренко Полтавской губернии за 1916 г., 30 січня 1917
р., 89 арк.
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769. Спр. 227. Дело Киевского учебного округа с отчетом Роменской
женской гимназии Полтавской губернии за 1916 г., 23 січня 1917 р., 75 арк.
770. Спр. 236. Дело Киевского учебного округа с отчетом Хорольской
женской гимназии Полтавской губернии за 1916 г., 1 лютого 1917 р., 69 арк.
Оп. 311
771.

Спр.

336.

С

перепиской

о

педагогических

курсах

для

приготовления учителей и учительниц народных училищ Полтавской губернии,
1918 р., 147 арк.
Оп. 317
772. Спр. 129. Дело управления Киевского учебного округа по
ходатайству А. Вахниной о разрешении ей открыть в Полтаве частную
женскую профессиональную школу, 1900 р., 103 арк.
773. Спр. 548. Об открытии временных педагогических курсов в г.
Козелец и Константинограде Полтавской губ., 1891 р., 86 арк.
774. Спр. 552. Рефераты учителей начальных школ Черниговской и
Полтавской губернии, 1900 р., 20 арк.
Ф. 711 – Київська духовна академія
Оп. 2.
775. Спр. 2413. Переписка с Комиссией духовных училищ и Полтавской
семинарии о покупке домов для уездных училищ, открывающимся в Ромны и
Кременчуге, 1835 р., 16 арк.
776. Спр. 2158. Представление Полтавской семинарии об открытии
духовных училищ в г. Ромны и Кременчуге, 1833 р., 9 арк.
Ф. 1235 – Особистий фонд М.С.Грушевського
Оп.1
777. Спр.

303.

Два

листи

відомого

історика

літератури

та

книгодрукування до М. Грушевського, 1906 р., 5 арк.
778. Спр. 698. Два листи відомого історика, дослідника Полтавщини
В.Пічети до М.Грушевського, 1905 р., 5 арк.
Ф. 2052 – Особистий фонд М.Ф.Сумцова
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Оп.1
779. Спр. 397. Лист від М. А. Дмитрієва з питань видання українських
книг та про велику роль українських газет, 1910 р., 12 арк.
780. Спр. 398. Лист від М. А. Дмитрієва з

привітаннями з приводу

читання лекцій українською мовою, 1910 р., 4 арк.
781. Спр. 667.

Лист від О. Левитського з проханням дати згоду на

читання прилюдних лекцій українською мовою, 1910 р., 8 арк.
782. Спр. 668. Лист від О. Левитського з повідомленням про згоду
видавництва «Спілка» друкувати праці М. Ф. Сумцову українською мовою,
1910 р., 7 арк.
Державний архів Чернігівської області
Ф.1438 – Більська учительська семінарія
Оп. 1
783. Спр. 102. Книга протоколов заседений педсовета Бельской
учительской семинарии за 1908 г., 1908 р., 26 арк.
784. Спр. 106. Протоколы заседаний педсовета Бельской учительской
семинарии по разбору практических уроков, 1908 р., 45 арк.
785. Спр. 120. Переписка с департаментом о предоставлении сведений о
преподавателях, учащихся и о числе лиц, подвергавшихся испытаниям в
Бельской учительской семинарии в 1912 г., 1912 р., 10 арк.
786. Спр. 144. Отчет о состоянии Бельской учительской семинарии за
1913-1914 уч.год., 1914 р., 27 арк.
787. Спр. 158. Дело Бельской учительской семинарии о допуске на
звание начального учителя, 1916 р., 21 арк.
788. Спр. 306. Годовой отчет о состоянии Бельской учительской
семинарии, 1916 р., 29 арк.
Оп. 2
789. Спр. 126. Ведомость о состоянии Бельской учительской семинарии
в 1910-1911 гг., 1912 р., 27 арк.
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790. Спр. 245. Копии отчетов по разбору практических уроков Бельской
учительской семинарии, 1917 р., 68 арк.
791. Спр. 309. Переписка с управлением Киевского учебного округа об
учебных планах Бельской учительской семинарии, 1916 р., 5 арк.
792. Спр. 330. Копии комиссариата по делам Киевского школьного
округа о предоставлении сведений о вакантных должностях, выработке проекта
реформы средней школы, 1918 р., 52 арк.
Ф. 1436 – Прилуцька жіноча гімназія
Оп. 1
793. Спр. 20. Отчет о состоянии Прилуцкой женской гимназии за 1890
г., 1890 р., 26 арк.
794. Спр. 42. Переписка с Прилуцким уездным казначейством и другими
учреждениями об организации педмузея, об усилении контроля за ученицами
женской гимназии, мерах преподавания и др. вопросам, 1900 р., 442 арк.
795. Спр. 43. Переписка с Попечителем Киевского учебного округа о
проведении приемных испытаний Прилуцкой жен. гимназии и программы из
разных дисциплин, 1914 р., 559 арк.
796. Спр. 27. Циркуляры попечителя Киевского учебного округа об
утверждении программ юбилейных вечеров, проведении практических уроков в
начальном женском училище, 1894 р., 206 арк.
Ф. 1439 Прилуцька учительська семінарія
Оп. 1
797. Спр. 2. Отчет о состоянии Прилуцкой учительской семинарии за
1915 – 1916 гг., 1916 р., 46 арк.
798. Спр. 5.

Переписка об открытии Прилуцкой учительской

семинарии, 1912 р., 8 арк.
799. Спр. 11. Балловая книга Прилуцкой учительской семинарии на 1916
– 1917 гг., 1917 р., 20 арк.
Оп. 2

297

800. Спр. 1. Протоколы заседаний педсовета Прилуцкой учительской
семинарии за 1915 – 1916 гг., 1916 р., 46 арк.
801. Спр.

9. Переписка с управлением Киевского учебного округа

введении перподавания гигиены и алкоголеведения в Прилуцкой учительской
семинарии, 1916 р., 5 арк.
802. Спр. 2. Переписка и циркуляры общего характера Прилуцкой
учительской семинарии, 1918 р., 41 арк.
Ф. 1440 Прилуцька приватна жіноча гімназія Т.І.Федоренко
803. Спр. 2. Отчеты о состоянии Прилуцкой частной женской гимназии
Т.И.Федоренко за 1908 – 1917 гг., 1916 р., 28 арк.
804. Спр. 3. Протоколы

заседаний педсовета Прилуцкой частной

женской гимназии Т.И.Федоренко от 6 сентября 1911 – 8 октября 1915 гг., 1916
р., 116 арк.
805. Спр. 7. Учебный план Прилуцкой частной женской гимназии Т. И.
Федоренко на 1915 – 1916 уч. гг., 1916 р., 5 арк.
806. Спр. 8. Отчет о деятельности Прилуцкой частной женской гимназии
Т. И. Федоренко за 1916 г., 1916 р., 49 арк.
Державний архів Полтавської області
Ф.770 – Смотритель Лубенського духовного училища
Оп.1
807. Спр. 156. Отчет о состоянии Лубенского духовного училища за
1873 – 74 уч. год., 1874 р., 18 арк.
808. Спр. 175. Формулярный список о службе учителя Лубенского
духового училища В. И. Сербиновского, 1879 р., 55 арк.
809. Спр. 220. Отчет о состоянии Лубенского духовного училища за
1884 – 85 уч. год., 1886 р., 11 арк.
810. Спр. 241. Формулярный список о службе учителя греческого языка
Лубенского духового училища статского советника Я. В. Ильминского, 1909 р.,
7 арк.
Ф. 545 Дирекція народних училищ Полтавської губернії
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Оп. 1
811. Спр. 2. Формулярный список о службе инспектора Полтавской
гимназии надворного советника Л. Боровиковского, 1852 р., 6 арк.
812. Спр. 5. Формулярный список о службе младшего учителя
математики Полтавской гимназии коллежского ассесора П.Чернявского, 1854
р., 6 арк.
813. Спр. 3. Формулярный список о службе учителя истории Полтавской
гимназии надворного советника Стеблин-Каминского, 1852 р., 7 арк.
Ф. 441
Оп. 1.
814. Спр. 2. Формулярный список о службе учителя Полтавской
семинарии коллежского ассесора П. Успенского, 1849 р., 5 арк.
815. Спр. 1. Формулярный список о службе учителя Полтавской
семинарии коллежского ассесора Н. Пантелеева, 1849 р., 5 арк.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Таблиця 1. Кількість шкіл у губерніях України у 1856 р. [341, с. 116 –
117].
Губернії
Волинська
Чернігівська
Катеринославська
Київська
Подільська
Полтавська
Харківська
Херсонська

Кількість шкіл
76
173
161
142
143
160
128
168

Кількість учнів
3558
7709
9652
9114
4432
7866
7227
8704
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Додаток А 1
Таблиця 1. Освітня підготовка вчителів у закладах духовного
відомства в 1915 – 1916 н.р. [238, с. 846].
Розряди Вчителів
шкіл
з вищою
та
середньої
освітою
2-класні
школи
1-класні
школи
Школи
грамоти
Всього

Вчителів зі
спец.
педагогічною
підготовкою

Вчителів
зі
званням
учителя
1-класної
школи
20

33

8

332

59

692

1

-

366

67

Вчителів
зі
званням
учителя
школи
грамоти
-

Вчителів
без
звання

Всього

-

61

5

37

1125

17

19

45

82

729

24

82

1168

Таблиця 2. Відсоток учнів до числа населення за період з 1901 до 1911
рр. в Київському навчальному окрузі [51, с.76].
Роки
Київська губернія
Полтавська губернія
Чернігівська
губернія
Подольська губернія
Волинська губернія
По округу

1901
6,7
2,3
2,3

1911
1,5
3,3
3,5

0,7
0,8
1,2

1,1
1,5
2,2

Таблиця 3. Загальні суми на освіту за період з 1901 до 1911 рр. в
Київському навчальному окрузі [51, с. 77].
Роки
Київська губернія
Полтавська
губернія
Чернігівська
губернія
Подольська
губернія
Волинська
губернія

1901
273028
488093

1911
1293970
2120897

396145

1409881

294890

569771

328802

642302
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Додаток А 2
Таблиця 1. Динаміка початкових училищ (підпорядкованих МНО)
Полтавської губернії за період з 1901 до 1916 р. [51, с. 72 –73; 268].
Роки

1901

1905

1908

1910

1911

1916

Кількість
869 1046
1198
1312
1458
6570
закладів
Таблиця 2. Динаміка кількості учнів та вчителів в початкових училищах
Полтавської губернії за період з 1901 до 1916 р. [51, с. 72 –73, 74; 268].
1901
1905
1908
1910
1911
1916
Кількість 69177
95520
105565
115040
12071
557474
учнів в
закладах
Кількість 2055
2902
3228
3746
4194
19300
учителів
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Додаток Б
Таблиця 1. Освітня підготовка учителів початкових навчальних
закладів Полтавської губернії за період з 1901 до 1911 р. [51, с. 84 –85].
Роки
учителів з вищою освітою (у
%)
учителів зі спец. підготовкою
учителів з середньою та
нижчою освітою
без освіти

1901
0, 1

1905
0

1908
0

1910
0

1911
0, 1

20, 5
76,4

28,7
58,5

13
64,9

25
62,3

23,5
55,6

3

20,8

22,1

20,9

20,8

Таблиця 2. Освітня підготовка учительок початкових навчальних
закладів Полтавської губернії за період з 1901 до 1911 р. [51, с. 84 –85].
Роки
учителів з вищою освітою (у
%)
учителів зі спец. підготовкою
учителів з середньою та
нижчою освітою
без освіти

1901
0

1905
0

1908
0

1910
0,1

1911
0, 1

0
99,1

0,1
99,8

0,1
98,3

4,3
94,5

42.4
56,5

0,9

0,1

1,6

1,2

1,1

Таблиця 3. Освітня підготовка учителів початкових навчальних
закладів Полтавської губернії в 1916 р. [243, с.24].
Губернії
Київська
губернія
Полтавська
губернія
Чернігівська
губернія
Подольська
губернія
Волинська
губернія
Холмська
губернія
По округу

Всього
учителів

З
вищою Зі
спец. З середньою Без освіти
освітою
освітою
освітою

3444

6

739

234

33

5594

-

798

331

35

4185

2

634

136

13

2556

-

719

139

46

2362

-

701

137

127

1160

3

447

17

-

19300

11

4068

994

254
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Додаток В
Таблиця 1.
Кількість щотижневих уроків з кожного предмета в Полтавському
Інституті шляхетних дівчат (1860 р.): [175, с. 94].
Класи

Навчальні
предмети

VII

VI

V

VІ

ІІІ

ІІ

І

Всього

Закон Божий

1

1

2

2

2

2

2

12

Російська мова,
риторика, міфолоогія та
словесність

3

3

3

4

3

3

3

22

Французька мова та
словесність

4

3

3

4

3

3

3

23

Німецька мова та
словесність

—

4

3

4

3

3

3

20

Арифметика

2

2

2

2

2

1

1

12

Географія

—

—

1

2

2

3

3

11

Історія

—

—

1

2

2

3

3

11

Природнича історія

—

—

—

—

2

2

2

6

Фізика

—

—

—

—

2

2

2

6

Педагогіка

—

—

—

—

—

2

2

4

Чистописання

2

2

1

1

—

—

—

6

Малювання

2

2

2

2

2

1

1

12

Музика

6

6

6

6

6

6

6

42

Рукоділля

3

3

3

4

4

4

4

25

Всього

23

26

27

30

33

35

35

210

Таблиця 2.
Кількість щотижневих уроків з кожного предмета в Полтавському
Інституті шляхетних дівчат (1864 р.): [175, с. 99].
Класи
VII
Закон Божий

VI

ІV

V

ІІІ

ІІ

І

Всього

2

2

2

2

2

2

2

14

Російська мова, риторика, міфологія 3
та словесність

3

3

3

3

2

2

19

Французька мова та словесність

5

4

3

3

3

3

3

24

Німецька мова та словесність

2

3

4

4

3

3

3

22
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Історія

—

—

—

2

2

2

3

9

Географія

2

2

2

2

2

2

2

14

Природознавство

2

2

2

2

2

2

2

14

Арифметика

2

2

2

2

2

1

1

12

Педагогіка

—

—

—

—

—

2

2

4

Чистописання

2

2

2

—

—

—

—

6

Малювання

2

2

2

2

2

1

1

12

Рукоділля

2

2

2

2

2

2

1

13

Всього

24

24

24

24

23

22

22

163

Таблиця 3.
Кількість щотижневих уроків з кожного предмета в Полтавському
Інституті шляхетних дівчат (1874 р.): [175, с. 100].
Класи
VII

VI

V

ІV

ІІІ

ІІ

І

Всього

Закон Божий

2

2

2

2

2

2

2

14

Російська мова риторика ,
міфологія та словесність

3

3

3

3

3

2

2

19

Французька мова та словесність

5

4

3

3

3

3

3

24

Німецька мова та словесність

2

3

4

4

3

3

3

22

Історія

—

—

—

2

2

2

3

9

Географія

2

2

2

2

2

2

2

14

Природознавство

—

—

—

2

3

3

2

10

Арифметика

3

3

3

3

2

2

2

18

Педагогіка

—

—

—

—

—

—

2

2

Чистописанння

2

2

2

1

—

—

—

7

Малювання

1

1

1

2

2

2

2

11

Рукоділля

2

2

2

2

2

2

1

13

Загальна кількість

22

23

25

26

25

25

26

172

Загальна кількість без
мистецтв та рукоділля

17

18

20

21

21

23

23

141
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Додаток Г

Викладач Полтавського інституту шляхетних дівчат М. П. Дашкевич
(1852 –1908) – історик, етнограф, літературознавець, фольклорист
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Додаток Ж
Таблиця 1.
Список жіночих гімназій Полтавської губернії станом на 25 вересня
1887 р. [548, арк. 15].
№п/п Жіночі гімназії

Прогімназії

Полтавська
Прилуцька
Кременчуцька
Роменська
Лубенська

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Золотоношська
Кролевецька
Кобеляцька
Переяславська
Зеньківська
Хорольська

Таблиця 2.
Список жіночих гімназій Полтавської губернії станом на 1 січня 1906 р.
[553, арк. 403–404, 410].
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Жіночі гімназії, кількість учнів
та класів у них
Полтавська – 7 нормальних
класів, 7 паралельних,
1
додатковий, 675 учнів
Прилуцька – 7 нормальних
класів, 1 додатковий, 322 учні
Кременчуцька – 7 нормальних
класів,
7
паралельних,
1
додатковий, 615 учнів
Роменська– 7 нормальних класів,
7 паралельних, 1 додатковий,
601учень
Переяславська – 7 нормальних
класів, 1 додатковий, 251 учень
Золотоношська – 7 нормальних
класів, 290 учнів
Полтавська
приватна
В.П.Ахшарумової – 7 нормальних
класів,
3
паралельних,
1
додатковий, 444 учні
Хорольська – 7 нормальних
класів, 265 учнів
Лубенська– 7 нормальних класів,
258 учнів

Прогімназії
Зеньківська 4–х класна– 4 нормальних
класи, 134 учні
Кобелякська 4–х класна– 4 нормальних
класів, 1 педагогічний клас, 129 учнів
Кролевецька
5–ти
класна,–
5
нормальних класів, 246 учнів
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Таблиця 3.
Список жіночих гімназій Полтавської губернії станом на 31.08. 1910 р.
[523, арк. 87].
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Жіночі гімназії
Гадяцька Клепачевської
Звенигородська Ринденко
Золотоношська
Лубенська
Кобеляцька
Миргородська Шварсалона
Хорольская
Роменская
Прилуцька
Полтавська Павелко
Полтавська Вахніної
Полтавська Ахшарумової
Полтавська Маріїнська
Полтавська Старицької
Миргородська Грановської
Лохвицька
Кременчуцька Воронянської
Кременчуцька Баберіної
Прилуцька
Лубенська
Константиноградська
Переяславська

Прогімназії
Зеньківська
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Додаток Ж1
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика динаміки росту чоловічих та жіночих
гімназій та прогімназій Київського навчального округу за період з 1901 до
1911 рр. [51, с. 7, 35 ].
Роки
1901 1905 1908 1910 1911 1916
Кількість чоловічих гімназій 22
26
36
45
51
69
Кількість жіночих гімназій
29
34
56
78
84
100
Кількість прогімназій
8
19
14
6
4
3
Таблиця 2.
Кількість чоловічих та жіночих гімназій, вартість навчання одного
учня/однієї учениці та плата за навчання в чоловічих та жіночих гімназіях
Полтавщини в 1916 р. [243, с. 32].
Кількість
гімназій

жіночих Вартість
однієї
учениці
(в руб )
Бєльська
159,62
Гадячська
74,32
Звенигородська
86,39
Золотоношська
66,21
Зеньківська
56,60
Кобелякська
69,98
Константиноградська 58,93
Кременчуцька
74,02
Кременчуцька
67,24
приватна Є.Баберіної
Кременчуцька
67,76
приватна
Є.Воронянської
Лубенська
54,79
Миргородська
70,95
Переяславська
57,23
Пирятинська
111,86
Полтавська
90,17
Маріїнська
Полтавська приватна 86,32
Б.Ахшарумової
Полтавська приватна 71,87
А.Вахніної
Полтавська приватна 67,16
В.Морозовської
Полтавська приватна 77,67
М.Павелко
Полтавська приватна 97,95
Н.Старицької

Плата за
навчання
(в руб) за
рік
50
50-100
70-100
40-60
40-60
40-100
50-100
40-70
50-100

Кількість чоловічих Вартість
гімназій
(без одного
приватних)
учня

Плата за
навчання
за рік

Бєльська
Гадячська

436,77
157,51

50
50

Золотоношська
Зеньківська
Кобелякська
Константиноградська

164,82
158,61
192,47
190,95

60
60
80
80

40-80
60-80
50-90
50-120
65-90

Лубенська
Миргородська
Переяславська
Пирятинська
Полтавська перша

134,69
148,99
180,75
188,28
147,46

60
70
60
60
70

60-120

Полтавська друга

197,77

110-155

50-80

60-110
50-100
60-100
60-120
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Прилуцька
Прилуцька приватна
Т.Федоренко
Роменська
Хорольська

79,62
68,05

40-70
70-100

72
65,47

30-75
35-50

Прилуцька

130

50

Стародубська

158,88

50

Таблиця 3.
Кількість учнів та викладачів в чоловічих та жіночих гімназіях
Полтавщини в 1916 р. [243, с.37; с. 45].
Кількість жіночих Кількіст
гімназій
ь
учениць

Більська
Гадячська
Звенигородська
Золотоношська
Зеньківська
Кобелякська
Константиноградсь
ка
Кременчуцька
Кременчуцька
приватна
Є.Баберіної
Кременчуцька
приватна
Є.Воронянської
Лубенська
Миргородська
Переяславська
Пирятинська
Полтавська
Маріїнська
Полтавська
приватна
Б.Ахшарумової
Полтавська
приватна
А.Вахніної
Полтавська
приватна
В.Морозовської
Полтавська
приватна
М.Павелко
Полтавська

96
357
212
424
255
356
355

Кількість
викладачі
в
в
жіночих
гімназіях
19
24
18
20
19
25
26

Кількість
Кількіст
чоловічих гімназій ь учнів
МНО
(
без
приватних)

Кількі
сть
викла
дачів

Гадячська

251

19

Золотоношська
Зеньківська
Кобелякська
Константиноградсь
ка

382
229
313
218

25
20
20
20

669
370

32
22

386

21

483
265
344
385
687

21
18
21
26
40

Лубенська
Миргородська
Переяславська
Пирятинська
Полтавська перша

511
300
292
289
699

25
21
19
21
42

480

34

Полтавська друга

295

30

267

28

355

28

234

24

419

33

310

приватна
Н.Старицької
Прилуцька
Прилуцька
приватна
Т.Федоренко
Роменська
Хорольська

411
246

12
26

734
374

28
23

Прилуцька

445

23
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Додаток З
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика змісту освіти в жіночих навчальних
закладах Полтавщини різних відомств та підпорядкувань у кінці 80-х рр.
ХІХ ст. [505, арк. 24 – 25 зв.; 47 – 54; 545, арк. 13 – 14; 175, с. 100; 413, с. 375
– 411; с. 594 – 640].
Навчальні предмети
(середня кількість годин на
тиждень)

Гімназії МНО
(Лубенська
гімназія)

Жіночі навчальні заклади
Полтавська
Інститут
гімназія ВУІМ
шляхетних
дівчат

Полтавс
ьке
єпархіал
ьне
училище

Суспільно-духовні предмети
Закон Божий
Історія
Філологічні предмети
Російська,
цер-ковнославянська
мова, словесність
Французька мова
Німецька мова
Риторика
Предмети
природничоматематичного циклу
Математика
Географія
Природнича історія
Фізика
космографія
Графічні предмети
Чистописання
Креслення
Художньо-естетичні предмети
Малювання
Танці
Співи
Рукоділля
Гімнастика
Психолого-педагогічні предмети
Гігієна
Педагогіка
Загальна кількість щотижневих
уроків
Курс навчання

14

17

18

12
23

11
25

18
18

21
9
2
1

26
26
23

28
23
15

27
27
4
9

4
4
18

10
10
10
4
6

14
18
18
9

18
9
9
27

12
7
7
2
10

14

14

27

-

2
4

14
9
2
4

5
13
2
4

8
2
4

2
175

4
210

4
171

108

7

7

6

6
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Таблиця 2.
Питома вага (у середньому) різних циклів навчальних предметів у
навчальних планах жіночих закладів Полтавщини різних відомств та
підпорядкувань у 80-х рр. ХІХ ст. [505, арк. 24 – 25 зв.; 47 – 54; 545, арк. 13 –
14; 175, с. 100; 413, с. 375 – 411; с. 594 – 640].
Гімназії
МНО
(Лубенська
Олександрівська
гімназії) (у %)

Жіночі навчальні заклади
Полтавська
Інститут
гімназія
шляхетних дівчат
відомства
(у %)
імператриці
Марії (у %)

Полтавське
єпархіальне
училище (у
%)

15 %

13

21

27

Філологічні предмети

43 %

36

44,4

27

Предмети
природничоматематичного циклу

32

31

26

42

3

4

15

9

9

18

27,5

9

3

4

4

3

Навчальні предмети (середні
показники у %)

Суспільно-духовні предмети

Графічні предмети

Художньо-естетичні предмети

Психолого-педагогічні предмети

313

Додаток К
Таблиця 1.
Розподіл годин на вивчення предметів у 8-му класі ПМГ (1880 р.)
[505, арк. 109].
Предмети
Кількість годин
педагогіка
3
російська мова та словесність
4
математика
5
географія
2
німецька мова
3
французька мова
3
історія
3
всього
23

314

Додаток К1
Таблиця 1.
Предмети, які викладалися в жіночих та чоловічих гімназіях МНО,
ВУІМ та приватних Полтавщини на початку ХХ ст. [617, арк. 13 – 54; 634,
арк. 15 – 35; 636, арк. 43 – 76; 637, арк. 12 – 41; 638, арк. 33 – 82; 642,
арк. 39 – 64].
ПМГ

Прилуц
ька

Кобе
ляць
ка

Лохви
цька

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (лише
у 8 класі)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(лише
у
8
класі)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

англійська мова
Педагогіка
Космографія
Гігієна
Співи
Танці

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

гімнастика

+

+

+

предмети

Закон Божий
Російська мова та словесність
Математика
Географія
Історія
Природознавство
Фізика
Чистописання
рукоділля
Німецька мова
Французька мова
малювання
Латинська мова

Полтавс
ька
Н.Стар
ицької
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (лише
у 8 класі)

Полтавсь
ка
В.Ахшар
умової
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

Таблиця 2.
Тижневий розподіл годин в Кобеляцькій жіночій гімназії в 1917 р. [597,
арк. 24 –25 зв].
Навчальні
предмети
YII

YI

Y

IY

III

II

I

Всього

Закон Божий

2

2

2

2

2

2

2

14

Російська мова та
словесність

4

4

3

3

3

3

3

23

6

5

5

5

4

3

3

31

Французька мова

315
Німецька мова
4

5

5

5

5

3

3

30

Математика

3

3

3

3

3

3

3

21

Географія

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Історія

12
2

8

Гігієна

1

1

Педагогіка

2

2

Фізика

2

2

3

3

10

Гімнастика та
рукоділля

2

2

2

2

2

2

3

14

Танці

1

1

1

1

1

1

1

7

Співи

1

1

1

1

2

2

2

10

Чистописання

2

2

2

Малювання

2

2

2

2

2

2

2

14

Всього

29

29

29

30

30

30

30

206

6

Таблиця 3.
Тижневий розподіл годин в Лохвицькій жіночій гімназії в 1916 р.
[618, арк. 54 –55 зв]
Навчальні
предмети

І

ІІ

ІІІ

IY

Y

YІ

YIІ

YIIІ

Всього

Закон Божий

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Російська мова

4

4

3

3

3

3

3

25

словесність

3

3

граматика

2

2

Методика
російської мови

3

3

Методика
арифметики

3

3

Французька мова
4

5

4

3

4

3

3

25

5

5

4

3

4

3

2

25

Німецька мова
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Арифметика

3

3

3

3

1

13

Алгебра

2

2

2

2

8

Геометрія

2

2

2

1

7

Тригонометрія

2

2

Теретична
арифметика

1

1

Географія

2

2

2

2

2

Методика
систематичного
курсу

10
2

Космографія
Історія

2

Природнича історія

2

3

2

2

3

1

1

2

10
4

Гігієна

2

Педагогіка

2

Фізика

2

3

3

1

3
2

3

9

Гімнастика

2

1

1

1

1

1

1

8

Рукоділля

2

3

3

2

2

2

1

15

Співи

2

1

1

1

3

Чистописання

2

2

1

1

Малювання

2

2

2

2

2

2

2

Всього

30

28

28

28

30

26

30

8
6

14
25

225

Таблиця 4.
Тижневий розподіл годин в Гадяцькій жіночій гімназії в 1917 р. [592,
арк. 141 –142 зв.].
Навчальні
предмети

І

ІІ

ІІІ

IY

Y

YІ

YIІ

YIIІ

Всього

Закон Божий

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Російська мова

4

4

3

3

3

3

3

словесність
граматика
Методика
російської мови

25

3
2

3
2

3

3

317
Методика
арифметики

3

3

Французька мова
4

5

4

3

4

2

2

2

26

5

4

4

3

4

2

2

2

26

3

3

3

3

Німецька мова

Арифметика

1

13

Алгебра

2

2

2

2

8

Геометрія

2

2

2

1

7

Тригонометрія

2

2

Теретична
арифметика

1

1

Географія

2

2

2

2

1

Методика
систематичного
курсу

9
2

Космографія
Історія

2

2

Природнича історія

3

3

2

2

2

4

4

2

10
4

Гігієна

2

1

3

Педагогіка

2

3

5

Фізика

3

3

6

Гімнастика

2

Рукоділля

1

1

1

1

1

1

8

3

2

2

2

1

1

11

3

Співи

2

1

1

1

Чистописання

2

2

1

1

Малювання

2

2

2

2

2

2

2

Всього

28

30

27

25

30

24

32

8
6

14
30
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Таблиця 5.
Розподіл предметів у ПМГза 1917 р. [609, арк. 33 –34].
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Навчальні предмети YII

YI

Y

IY

III

II

I

YIIІ

Всього

Закон Божий

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Російська мова та
словесність

4

4

3

3

3

3

3

3

26

3

3

Методика рос. мови
Французька мова

2
4

4

3

3

3

3

3

Німецька мова

4

4

3

3

3

3

3

2

25

Математика

3

3

3

3

3

3

2

6

26

Методика
арифметики

3

3

Методика
систематичного куру

2

2

Географія

2

Історія

2

2

2

2

2

2

3

3

25

10

4

14

Космографія

1

1

Педагогіка

2

Гігієна

Фізика

2

2

2

3

5

1

1

3

9

рукоділля
1

1

2

2

2

1

1

10

Гімнастика та танці

5

5

5

5

5

5

5

35

Хоровий спів

1

1

1

1

1

2

2

9

Чистописання

2

Малювання

2

2

2

2

1

1

1

Всього

28

28

28

26

30

30

30

2

11
30

220

Таблиця 6.

319

Розподіл годин на вивчення предметів у Лубенській чоловічій
гімназії в 1902 р. [508, арк. 2-4 зв.].

Навчальні
предмети

I

II

III

IY

Y

YI

YII

YIIІ

Всього

Закон Божий

2

2

2

2

2

1

2

2

16

Російська мова

5

5

4

4

3

3

3

4

31

Короткі основи
логіки

1

Французька
мова

9

1

3

4

3

2

3

3

27

3

3

3

3

2

2

21

4

4

3

3

30

Німецька мова

5

Математика

4

4

4

4

Географія

2

2

2

2

Історія

2

2

2

3

Чистописання

2

2

2

6

природознавство

2

2

2

6

8

3

2

2

2

18

Фізика

2

3

2

7

Грецька мова

6

6

6

18

5

5

5

30

Латинська мова

5

5

5

Малювання

2

4

4

Словесність

2

2

2

2

2

2

Всього для тих,
хто вивчає одну
мову

23

24

27

27

26

26

27

27

207

Всього для тих,
хто вивчає дві
мови

23

27

30

30

29

29

29

29

226

10

12
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Додаток К2
Таблиця 1.
Розподіл годин на вивчення предметів у 8-х класах жіночих
гімназій Полтавщини у 1910 р. [617, арк. 54 –54 зв.; 260 –261; 347 –356;
365 –366; 375 –376; 526 –531; 607 –617; 621 –627; 643 –647].
Предмети

загальні
обовʼязкові
предмети
педагогіка
Закон Божий
методика
навчання
арифметики
методика
навчання
російської мови
методика
навчання
географії
методика
навчання історії
гігієна
космографія
необовʼязкові
предмети
рукоділля
гімнастика
з
методикою
навчання
співи
з
методикою
навчання
малювання

Кіль
кість
годи
н у
Роме
нські
й
жіно
чій
гімна
зії

Кількіс
ть
годин у
Кремен
чуцькі
й
жіночій
гімназії
Є.Бабе
ріної

Кількіс
ть
годин у
Креме
нчуцьк
ій
жіночі
й
гімназі
ї

Кіль
кість
годи
н у
Кобе
ляць
кої
жіно
чій
гімн
азії

Кіль
кість
годин
у
Золот
онісь
кої
жіноч
ій
гімна
зії

Кіль
кість
годи
н у
Крем
енчу
цькі
й
жіно
чій
гімн
азії
Є.Во
роня
нськ
ої

Кількі
сть
годин у
Конста
нтиног
радськ
ій
жіночі
й
гімназі
ї

Кільк
ість
годин
у
Лохви
цькій
жіноч
ій
гімназ
ії

2
2
2

2
2
3

2
2
2

2
2
2

2
2
3

2
2
3

3
2
3

2
2
3

2

2

2

3

5

2

5

3

2

-

2

2

-

-

2

-

2

2

-

-

2

1
2

1
-

-

1

-

-

2
-

1
-

2
2

-

1

-

-

-

1
1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-
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Додаток К3
Таблиця 1.
Педагогічна підготовка майбутніх вчительок в окремих жіночих
гімназіях України в 1915 р. [616, арк. 21 –25].
Жіночі гімназії

Предмети педагогічного циклу

Бердичівська
гімназія
Н.О.Калмикової
Борзнянська
гімназія
ім.
Н.Тимченко
Білоцерківська
гімназія
Вінницька гімназія
Глухівська гімназія
Житомирська
Н.В.Овсяннікової
Казатинська
гімназія
Н.Ф.Жойдин
Київська
Лук'янівська
гімназія
Київська
гімназія
А.К.Тибаренко
Київська
гімназія
А.Г.Дучинської
Київська
гімназія
Я.Євсєєвої
Київська
гімназія
А.В.Жекуліної
Київська
гімназія
Ж.В.Конопацької
Київська
гімназія
О.Ф.Плетньової
Київська
гімназія
М.І.Левандовської
Клинцовська
гімназія
Ковельська гімназія
Конотопська
гімназія
Смелянська гімназія

«Педагогіка», «гігієна»

Кількість
учениць
у
педагогічному
класі
55

«Педагогіка»

26

«Педагогіка»

48

«Педагогіка», «гігієна»
«Педагогіка», «гігієна»
«Педагогіка», «гігієна»

60
33
33

«Педагогіка»

32

75
«Педагогіка», «гігієна»
«Педагогіка»

67

«Педагогіка», «гігієна»

85

«Педагогіка», «гігієна»

74

«Педагогіка», «гігієна»

88

«Педагогіка», «гігієна»

68

«Педагогіка», «гігієна»

44

«Педагогіка», «гігієна»

26

«Педагогіка», «історія педагогіки»

32

«Педагогіка», «гігієна»
«Педагогіка», «гігієна»

43
48

«Педагогіка», «гігієна»

35
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Таблиця 2.
Педагогічна підготовка майбутніх вчительок в окремих жіночих
гімназіях Полтавщини в 1915 р. [616, арк. 21 –25].
Жіночі гімназії

Предмети педагогічного циклу у Кількість
педагогічних класах
учениць
у
педагогічному
класі
Гадячська гімназія
«Педагогіка»
38
Лубенська гімназія
«Педагогіка»
25
Звенигородська гімназія
«Педагогіка», «гігієна»
26
Золотоношська гімназія
«Педагогіка», «історія педагогіки»
36
Зеньківська гімназія
«Педагогіка», «гігієна»
28
Кременчуцька гімназія
«Педагогіка», «гігієна»
33
Лубенська гімназія
«Педагогіка», «гігієна»
56
Миргородська
гімназія «Педагогіка», «гігієна»
40
Н.А.Грановської
Полтавська
гімназія «Педагогіка», «гігієна», «дидактика». 28
В.П.Ахшарумової
Полтавська гімназія Маріїнська «Педагогіка», «гігієна»
36
Полтавська
гімназія «Педагогіка», «гігієна»
27
М.П.Павелки
Полтавська
гімназія «Педагогіка», «гігієна»
40
Н.А.Старицької
Полтавська
гімназія
П.П. «Педагогіка», «гігієна»
37
Вахніної
Полтавська
гімназія «Педагогіка», «гігієна»
35
В.А.Морозовської
Роменська гімназія
«Педагогіка», «гігієна»
26
Пирятинська гімназія
«Педагогіка», «гігієна»
28
Прилуцька гімназія
«Педагогіка», «гігієна»
31
Прилуцька
гімназія «Педагогіка», «гігієна»
25
Т.І.Федоренко
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Додаток Л
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика змісту освіти в жіночих гімназіях
Полтавщини різних відомств та підпорядкувань у 1916 р.
Навчальні предмети
(загальна кількість годин та
середні показники у %)
Суспільно-духовні предмети

Філологічні предмети

Предмети
природничоматематичного циклу
Графічні предмети

Художньо-естетичні
предмети
Психолого-педагогічні
предмети

Гімназії
(Лохвицька
гімназії)

навчальні заклади Полтавщини
МНО Полтавська
гімназія
жіноча відомства
імператриці
Марії

26 год. ( 11,5 % від
загальної кількості)
80 год.
(35, 5 % від загальної
кількості)
58 год.
(25, 7 % від загальної
кількості)
6 год.
(2,6 % від загальної
кількості)
45 год.
(20 % від загальної
кількості )
10 год.
(4, 4 % від загальної
кількості)

30 год. (13, 6% від загальної
кількості)
76 год. ( 34, 5 % від
загальної кількості)
47 год.
(21,4 % від загальної
кількості)
2 год.
(0,9
%
від
загальної
кількості)
65 год.
(29,5 % від загальної
кількості)
11 год.
(5 % від загальної кількості)
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Додаток М

О. К. Волнін –
директор Полтавського
вчительського інституту
в 1914–1917 рр.
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Додаток Н
Таблиця 1.
Кількість учениць, які закінчили педагогічні класи жіночих гімназій
Полтавщини в 1916 р. та виявили бажання займатися педагогічною
діяльністю [243, с. 38].
Педкласи
гімназій

жіночих Кількість
випускниць
педкласів
Гадячська
20
Золотоношська
23
Кобелякська
33
Константиноградська 19
Кременчуцька
31
Кременчуцька
30
приватна Є.Баберіної
Лубенська
23
Переяславська
26
Пирятинська
29
Полтавська
49
Маріїнська
Полтавська приватна 26
Б.Ахшарумової
Полтавська приватна 10
А.Вахніної
Полтавська приватна 24
Н.Старицької
Прилуцька
31
Роменська
34
Стародубська
26
Хорольська
31
Смелянська
28

Кількість випускниць,
які бажали займатись
педагогічною діяльністю
7
11
7
31
5
7
14
4
12
2
2
31
7
19
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Додаток Н1
Таблиця 1.
Кількість годин (в середньому) в Полтавській чоловічій гімназії та в
ПІШД (1859 р.). [482, арк. 50; 477, арк. 22-25].
Навчальні
предмети

Полтавська чоловіча
гімназія
в годинах

Полтавський Інститут
шляхетних дівчат

у % від
в
загальної годинах
кількості

у %від
загальної
кількості

Закон Божий

12

7,1

18

10,5

Російська мова та
словесність

24

14,3

18

10,5

Математика

24

14,3

9

5,3

Природничі науки

17

10,1

9

5,3

Історія

13

7,7

18

10,5

Географія

11

6,5

18

10,5

Французька мова

21

12,5

27

15,8

Німецька мова

20

12,0

27

15,8

Латинська мова

16

9,5

–

–

Чистописання та
малювання

10

6,0

27

15,8

Всього :

168

100

171

100
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Додаток П
Таблиця 1.
Динаміка церковнопарафіяльних та шкіл грамоти Полтавської парафії
упродовж 1887 –1907 рр. [128, с. 51].
Роки
Кількість
церковнопарафіяльних шкіл та
шкіл грамоти
1887-1888
237
1888-1889
284
1889-1890
373
1890-1891
430
1891-1892
534
1892-1893
656
1893-1894
736
1894-1895
805
1895-1896
920
1896-1897
1034
1897-1898
1065
1898-1899
1057
1899-1900
1067
1900-1901
1108
1901-1902
1169
1902-1903
1192
1903-1904
1184
1904-1905
1142
1905-1906
1124
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Додаток Р

Викладач співів ППК І.М. Ризенко (1851 –1931)
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Додаток С
Таблиця 1.
Розподіл годин на вивчення предметів у Полтавському духовному
училищі в 1868 р. [127, с. 933 –934; 158, с. 381].
Назва предметів

Богословські предмети (основне Богослов’я,
Святе Письмо, церковна історія, догматичне
Богослов’я, моральне Богослов’я, літургія,
церковне право, пастирське богослов’я,
гомілетика, учення про розкол)
Логіка
Психологія
Педагогіка
Французька чи німецька мова
Математика, фізика, космографія
Історія
Церковні співи
Російська мова
Російська словесність
Географія з історією
Латинська та грецька мова

Кількість
годин
на
тиждень
на
вивчення
предметів упродовж всього
курсу навчання
18

3
3
3
12
22
12
6
15
15
12
48

Таблиця 2. Розподіл письмових індивідуальних завдань в Полтавському
духовному училищі за роками навчання учнів (1877 –1878 н.р.) [127, с. 1156
–1165, с.1162–1163].
Рос. мова

Закон Божий

Географія

Всього

4 клас

6

2

2

10

3 клас

6

6

6

10

2 клас

8

2

-

10

1 клас

8

2

-

10
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Додаток Т
Таблиця 1.
Порівняльний аналіз змісту загальнопедагогічної підготовки вчителів
на педкурсах в 1910 –1917 рр. в різних містах [666, арк. 60 –68].
Місто
Харків
Полтава
Самара

Київ

Чернігів
Гадяч (Полтавська губ.)

Дисципліни
загальнопедагогічної
підготовки
Спецметодики,
психологія,
педагогіка,
дидактика
Спецметодики, шкільна гігієна, психологія,
педагогіка.
Педагогіка, психологія, спецметодики, історія
російської педагогіки, гігієна дитячого віку,
історія російської школи, паталогічна
педагогіка.
Педагогіка, психологія, експериментальна
психологія, Історія російської школи, історія
педагогічних учень, природа як фактор
виховання, школознавство, дитячі ігри,
учення про фізичний розвиток людини.
Спецметодики, шкільна гігієна, психологія,
педагогіка, історія педагогіки.
Спецметодики, шкільна гігієна, психологія,
педагогіка, дидактика та училищезнавство
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Додаток У
Програма з педагогічної психології викладача тимчасових курсів при
Лубенській учительській семінарії (1912 н.р. )
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Додаток Ф
Таблиця 1.
Порівняльний аналіз програм методики російської мови викладачів
Г.Черненка та В.Воскресенського [669, арк. 202 –204; 172 –174].
Програма методики рос. мови Програма методики рос. мови
Г.Черненка
В.Воскресенського
1.
Методика
початкового
навчання та методика російської мови як
наука. Завдання курсу. Визначення
грамоти як предмета початкової освіти.
2.
Співвідношення
між
теорією
та
практикою
навчання.
Вдосконалення методів навчання.
3.
Навчання грамоти.
4.
Поява букварів. Складовий
спосіб навчання грамоти, його недоліки
та переваги.
5.
Методи навчання читанню
та письму.
6.
Методи
навчання.
Їх
характеристика. Визначення найбільш
оптимальних при навчанні грамоті.
7.
Концентрація на уроках
грамоти.
8.
Наочність при навчанні.
9.
Звукові вправи.
10.
Підготовчі
письмові
заняття.
11.
Навчання
власному
читанню та письму. Перші вправи при
навчанні читанню та письму.
12.
Самостійні вправи учнів.
13.
Швидкісне
читання.
Свідоме читання. Пояснення думок при
читанні.
14.
Статті та складання плану
при читанні статті. Основна думка статті.
15.
Вправи
для
розуміння
прочитаного.
Самостійне
читання.
Повторювальне читання.
16.
Домашнє читання.
17.
Організація
навчання
письмового викладу думок учнів.
Письмові перекази на різних ланках
навчання.
18.
Викладання
граматики.
Граматика в початковій школі. Завдання

1.
Загальні
поняття
початкового навчання у зв’язку з
розумовим розвитком дитини.
2.
Історико-критичний аналіз
методів навчання грамоті.
3.
Визначення методу.
4.
Навчання за букварем.
Вправи для учнів. Самостійні вправи.
5.
Психологічні процеси при
читанні.
6.
Критичний
аналіз
підручників та посібників Бунакова,
Фльорова,
Соловйова,
Тимофєєва,
Панова, Соколова.
7.
Посібники для методики
вивчення букваря.
8.
Способи
для
розвитку
швидкісного читання.
9.
Пояснювальне
читання.
Свідоме читання та завдання школи з
метою формування навичок такого
читання.
10.
Прийоми для тлумачення
незрозумілих слів.
11.
Складання плану.
12.
Допоміжні
засоби
при
пояснювальному читанні.
13.
Попередня бесіда. Читання
статті та заучування напам’ять. Способи
заучування.
14.
Розвиток мовлення у дітей.
Засоби розвитку усного мовлення.
15.
Позакласне
домашнє
читання. Способи перевірки читання.
16.
Виразне читання. Завдання
виразного читання. Засоби формування
виразного читання у школярів.
17.
Граматика.
Метод
пояснення граматичних категорій. План
уроку граматики. План граматичного
розбору.
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граматики. Методи навчання граматики.
Спостереження та висновки. Повторення
вивченого.
19.
Плану року. Вимоги до
плану.
20.
Порядок
повідомлення
нового
матеріалу
при
вивченні
граматики.
21.
Підготовчі
граматичні
вправи.
22.
Методика
вивчення
правил правопису.
23.
Орфографічні
вправи,
система занять з орфографії.
24.
Засоби
для
навчання
правопису.
25.
Аналіз мовлення. Поняття
сенсу мовлення.
26.
Попередження помилок у
школярів.
27.
Засоби для роботи над
помилками.
Письмові
орфографічні
вправи. Диктанти. Види диктантів.
28.
Методика диктантів.
29.
Вправи на пунктуацію.
Списування з книг.
30.
Значення
читання
церковнослов’янських книг.
31.
Матеріал для вправ в
церковнослов’янських читаннях.
32.
Хорові співи.
33.
Ознайомлення з букварями
Вахтерова,
Панова,
Соколова,
Тихомирова, Ушинського.
34.
Ознайомлення з книгами
для
класного
читання
Вахтерова,
Горбунова-Посадова,
Тихомирова,
Острогорського,
Забарського,
Дворникова.
35.
Ознайомлення
з
посібниками з методики російської мови.

18.
Навчання
правопису.
Принципи: історичний, фонетичний,
граматичний.
19.
Вироблення
навичок
письма.
20.
Дидактичні правила для
формування навичок письма.
21.
Орфографічні вправи для
формування навичок письма.
22.
Стилістичні вправи.
23.
Зв'язок
усного
та
письмового мовлення.
24.
Письмові
робота
по
картинкам. Письмові твори, розповіді.
25.
Навчання
читанню
за
церковнослов’янськими книгами.
26.
Церковнослов’янська
азбука.
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Додаток Х

№

Таблиця 1.
Список слухачів педагогічних курсів в Кобеляках у 1883 р. [652, арк.
34].
П.І.П курсиста
Ступінь підготовки

1 Пом. Учителя Кобелякського міського
. училища Гордьєнко, закінчив Полтавське
єпархіальне училище
2 В.о. вчителя Преусівського училища
. А.Закаблук, закінчив Зеньківське повітове
училище
3 Вчитель Волчереченського училища С.Ворона,
. закінчив Поповське церково-приходське
училище
4 В.о. вчителя Драбиновського училища
. І.Койніш, закінчив Кобелякське початкове
училище
5 В.о. вчителя Комаровського початкового
. училища М.Лебединський, не завершив курс
Бєлгородської учит. семінарії
6 Учитель Ново-Сенжаровського училища
. М.Буницький, закінчив Кобелякське початкове
училище
7 Вчителька Ново-Сенжаровського училища
. М.Полоницька-Шишкова, домашня освіта
8 Вчитель Орлинського училища Ф.Клименко,
. закінчив Зеньківське повітове училище
9 В.о. вчителя Озерського училища
. К.Прокопович, закінчила Полтавське жіноче
єпархіальне училище
1 Вчителька Солонино-Дейнеківського училища
0 М.Пирська, закінчила Полтавське жіноче
єпархіальне училище
1 Вчитель Царичанського училища
1 А.Цприненко, закінчив Кобелякське початкове
училище
1 Вчитоель Чорбовського училища
2 В.Ващинський, закінчив Кобелякське початкове
училище
1 Учитель Юрківського училища С.Неводник,
3. закінчив Полтавську дух. семінарію
1 Учитель Бережновського училища
4 Д.Мещинський, закінчив Кобелякське
початкове училище
1 В.о. вчителя Григоровського училища

Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Не закінчена середня освіта, може
вести задовільно та навчати
церковним співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, дуже добре
може вести та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, дуже добре
може вести та навчати церковним
співам
Початкова освіта, дуже добре
може вести та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може добре
вести та навчати церковним співам
Початкова освіта, може добре
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5 А.Гассан, закінчив Григоровську церковноприходську школу
1 Вчитель Александрівського училища
6 М.Крошкін, закінчив Константиноградське
училище
1 Вчитель Белухівського училища І.Корант,
7 закінчив Константиноградське училище
1 Учитель Варварівського училища О.Трегубов,
8 не зпвершив курс Полтавського дух. училища
1 В.о. учителя Климівського училища
9 Д.Безкопитний, закінчив Петровське 2-класне
училище
2 Вчитель Лебежанського училища К.Висота,
0 закінчив курс Полтавського дух. училища
2 Вчительл Максимовського училища
1 М.Онищенко, закінчив Кобелякське початкове
училище
2 Вчитель Орчико-Чернетчинського училища
2 Ф.Демянов, закінчив Петровське 2-класне
училище
2 Вчитель Олтхватського училища І.вязовий,
3 закінчив Кобелякське початкове училище
2 Учительл Парасковіївського училища
4 В.Соколенко, закінчив Константиноградське
училище
2 Учитель Старицького училища П.Бобирьов,
5 закінчив Константиноградське училище

вести та навчати церковним співам
Початкова освіта, дуже добре
може вести та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може добре
вести та навчати церковним співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, дуже добре
може вести та навчати церковним
співам
Початкова освіта, дуже добре
може вести та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може вести
задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, дуже добре
може вести та навчати церковним
співам
Початкова освіта, може добре
вести та навчати церковним співам

2 Учителька Ниже-Ланновського училища
6 О.Самойленко, закінчила Полтавське жіноче
єпархіальне училище
2 В.о вчителя Пісчанського училища А.Дараган,
Початкова освіта, дуже добре
7 закінчила Полтавське жіноче єпархіальне
може вести та навчати церковним
училище
співам
2 Вчитель Русько-Орчиковського училища
Початкова освіта, дуже добре
8 М.Федорцова, закінчила Петровське 2-класне
може вести та навчати церковним
училище
співам
2 Учителька Ніколаєвського училища
Початкова освіта, дуже добре
9 Ю.Боромович, закінчила Ніжинське жіноче
може вести та навчати церковним
училище
співам
3 Учитель Верхнє-ланновського училища
Початкова освіта, дуже добре
0 П.Добротворський, закінчив Кобелякське
може вести та навчати церковним
початкове училище
співам
Кандидати на посади вчителів
3 Гординський В., закінчив Кобелякське
Початкова освіта, може вести
1 початкове училище
задовільно та навчати церковним
співам
3 Меуянова М., закінчила Кобелякську жіночу
Початкова освіта, може вести
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2 прогімназію
33Добросердова А., закінчила Кобелякську
жіночу прогімназію

задовільно та навчати церковним
співам
Початкова освіта, дуже добре
може вести та навчати церковним
співам
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Додаток Ц
Таблиця 1.
Загальна кількість учительських семінарій КУО та кількість
викладачів у них за період з 1901 до 1911 рр. [51, с. 54 –55].
Роки
1901
1905
1908
1910
1911
Кількість учительських
2
3
4
5
8
семінарій
Загальна сума коштів
49481
65038
110464
153366
217494
Кількість викладачів
16
32
38
59
86
Таблиця 2.
Предмети, які викладалися в учительських семінаріях Полтавщини на
початку ХХ ст. [672, арк. 25 –26; 65 –68; 154 –155; 684, арк. 43 –46; 686, арк. 21
– 23; 687, арк. 18–38; 688, арк. 1-46].
Обов’язкові предмети

ВУС

ЛУС

Прилу
цька

Закон Божий
Російська мова та словесність
Математика (алгебра, тригонометрія)
Фізична географія
Історія
Природознавство
Фізика
Чистописання
Хімія
Ручна праця
Педагогіка
Гігієна
Логіка
Психологія
малювання
Окремі методики
Креслення
Співи
Необов’язкові предмети
Музика
Польська мова
Танці
гімнастика
Зоологія
Ботаніка
Бджільництво
Землемірство
Городництво
Столярство
Садівництво

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

Полт
авськ
а
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Таблиця 3.
Розподіл годин на тиждень у Полтавській учительській семінарії з трирічним
курсом навчання [685, арк. 32 – 34; 686, арк. 1-41].
Предмети
І курс ІІ курс ІІІ курс Всього
Закон Божий з церковнослов’янським читанням
3
3
3
9
Російська та церковнослов’янська мова, словесність,
5
4
3
12
методики їх викладання
Математика (алгебра, тригонометрія), методика
4
4
4
12
математики
Природознавство з відомостями про гігієну
3
2
2
7
Історія Росії та короткий курс всесвітньої історії
2
2
2
6
Російська та загальна географія з методикою викладання 2
2
1
5
Педагогіка
3
3
6
Фізика
2
2
4
Малювання та креслення
2
2
2
6
Ручна праця
4
3
3
10
Співи
2
2
2
6
Практичні уроки
12
12
Польська мова (у Бєльскій семінарії)
2
2
2
6
Правопис ( у Полтавській)
2
2
2
6
Всього
32
33
41
94
Таблиця 4.
Розподіл годин на тиждень у Прилуцькій, ВСУ, ЛУС з 4-річним курсом навчання [686,
арк. 3-17; 687, арк. 33 – 35; 688, арк. 45 –48].
Предмети
І курс ІІ
ІІІ курс ІVкурс Всього
курс
Закон Божий
3
3
3
2
11
Російська та церковнослов’янська мова,
6
5
4
3
18
словесність, методики їх викладання
Математика (алгебра, тригонометрія), методика 5
5
5
3
18
математики
Природознавство
3
3
2
2
10
Історія Росії та короткий курс всесвітньої
3
2
3
2
10
історії
Російська та загальна географія з методикою
2
2
2
2
8
викладання
Педагогіка
3
3
6
Фізика
2
2
2
1
7
Малювання та креслення
2
3
3
1
9
Ручна праця
3
3
2
2
10
Співи та музика
4
4
3
2
13
Практичні уроки
7
7
Гімнастика
2
2
2
2
8
Правопис
1
1
2
Гігієна
1
1
Сільське господарство
1
2
2
5
Всього
36
36
36
36
144
Таблиця 5.
Питома вага від загальної кількості навчальних предметів в Прилуцькій, ВСУ,
ЛУС з 4-річним курсом навчання
Цикли предметів
Питома вага у % від загальної кількості
Суспільно-духовний
14, 5
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Природничо-математичний
Мовний
Фаховий
Естетичний
Трудовий

26
10
17
21
10
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Додаток Х1

О.А.Левитський – другий директор Полтавського учительського інституту
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Додаток Ш
Таблиця 1.
Кількість осіб, які складали іспити на звання вчителя в КУО в 1916 р. [243, с.12].
Іспити

Загальна
кількість осіб

Загальна
кількість осіб,
які задовільно
склали іспити

Відсоток
учителів,
які
задовільно
склали іспити

Кількість тих,
хто не склали
іспити

На звання
вчителя та
вчительки
початкових
училищ
На звання
вчителя та
вчительки
вищих
початкових
училищ
На звання
вчителя
франц. мови
середніх
навчальних
закладів
На звання
вчителя
повітового
училища та
домашнього
вчителя чи
вчительки
Рос. Мови
Математики
Історії
На звання
домашньої
вчительки
Арифметики
географії
Французької
мови
Англійської
мови
Додаткові
іспити
з
французької
мови,
російської
мови,
математики,
фізики,
історії,
географії,
латинської
мови)

49

10

20

37

Кількість тих,
хто не склали
іспити станом
на 1 січня 1917
р.
2

11

7

64

4

-

1

1

100

-

-

1
7
1

1
3
-

100
43
-

4
1

-

1
1
6

1
3

100
50

1
3

-

4

2

50

2

-

256

194

76

62

2
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Додаток Щ
Рис.1. Мережа закладів у Полтавській губернії станом на 1914 р.
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Додаток Ю
Таблиця 1.
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Таблиця 2.
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Таблиця 3.

