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Розвиток педагогічної майстерності педагогів-музикантів у вищих
навчальних закладах України у кінці ХІХ – першій половині ХХ століття:
навчальний посібник.
Висвітлено історичні, теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогічної
майстерності педагогів-музикантів вищих навчальних закладів України у кінці ХІХ
– першій третині ХХ століття; визначено основні тенденції розвитку системи вищої
освіти досліджуваного періоду.
Для педагогів і студентів мистецьких спеціальностей закладів освіти та
культури; викладачів мистецьких дисциплін загальноосвітніх і спеціалізованих
мистецьких шкіл; аспірантів, докторантів, усіх, хто цікавиться проблемами
мистецької освіти.
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ВСТУП
Підвищення якісного рівня сучасної освіти в Україні з урахуванням
прогресивних ідей історичного досвіду сприятиме її ефективній інтеграції до
світового культурно-освітнього та культурно-мистецького простору.
У Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»)
наголошується на необхідності створення умов для формування освіченої творчої
особистості, реалізації та самореалізації її природних задатків і можливостей в
освітньому процесі.
В умовах пошуку ефективних шляхів розвитку національної музичної освіти
набуває актуальності потреба відродження і впровадження прогресивних ідей,
накопичених у вокальній педагогічній практиці минулого, вивчення досвіду
видатних українських педагогів-вокалістів, постаті яких були відомі не лише в
Україні, а і за її межами. Це сприятиме формуванню нової генерації духовно
багатої і високоосвіченої творчої молоді, значно підвищить освітній і культурний
рівень суспільства й стане основою для подальшого розвитку вітчизняної
професійної вокальної освіти.
Цінний історичний досвід організації вокальної освіти накопичили провідні
вокальні школи України, зокрема Київська, Одеська і Харківська. Саме ці міста –
Київ, Одеса, Харків – були осередками розвитку театрального і музичного
мистецтва у нашій державі, де відкривалися оперні театри, музичні школи
Російського музичного товариства (РМТ), засновувалися консерваторії, в яких
формувалася вітчизняна вокальна школа.
Дослідженню цих шкіл присвятили свої дисертаційні роботи В. Антонюк
(«Феномен української вокальної школи в контексті етнокультурологічних
проблем», 2001 р.), А. Кулієва («Вокальні національні традиції та проблеми
переходних тонів», 2001 р. ), В. Михайлець («Вокальна основа хорового мистецтва:
історичний та теоретичний аспект», 2004 р.) та інші. До історії розвитку вокальної
освіти в Україні звертались у своїх працях Б. Гнидь, В. Іванов, А. Козицький,
О. Слєпцова, М. Ярова та інші.
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Багатий матеріал щодо змісту й організації загальної музичної підготовки в
навчальних закладах України досліджуваного періоду містять дисертаційні
дослідження Т. Грищенко, А. Желан, В. Кузьмічової, Я. Мельничук, Н. Філіпчук,
В. Черкасова, О. Цвігун, К. Шамаєвої.
Аналіз історико-педагогічних, науково-методичних та мистецтвознавчих
джерел свідчить, що вивченням історико-педагогічних аспектів проблеми
становлення загальної музичної освіти та розвитку культуротворчих процесів, що
відбувались в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. займалося багато
дослідників.
Зокрема, розвитку української культури досліджуваного періоду приділяли
значну увагу Д. Антонович, В. Винниченко, М. Грушевський, І. Крип’якевич,
І. Огієнко, О. Субтельний, М. Семчишин та інші. Автори наукових праць з історії
розвитку національної освіти Л. Вовк, С. Горбенко, О. Дубасенюк, М. Заволока,
М. Загайкевич,

І. Зязюн,

Н. Калениченко,

О. Лавріненко,

В. Майборода,

О. Михайличенко, В. Орлов, О. Рудницька, С. Сірополко, М. Ярмаченко висвітлили
важливі аспекти процесу становлення музично-естетичного виховання в Україні.
Водночас, аналіз літературних та архівних матеріалів і документів свідчить,
що розвиток професійної вокальної освіти ще не став предметом спеціальних
наукових досліджень, не здійснено цілісного історико-педагогічного аналізу
багатьох аспектів теоретичної та практичної вокальної освіти, оскільки науковці
лише побіжно торкалися означеної проблеми. З цієї причини до науковопедагогічного обігу та освітньої практики не введені навчальні програми з музики і
співу, які використовувались у різних загальноосвітніх та вищих закладах освіти,
де вокально-хорова підготовка мала настільки високий рівень, що надавала
можливість учням і студентам удосконалювати (за бажанням) свою музичну й
вокальну підготовку в професійних музичних навчальних закладах.
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РОЗДІЛ 1.
ВИТОКИ, УМОВИ І ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ
1.1. Історичні форми побутування національного музичного мистецтва
від найдавніших часів до середини ХІХ ст.
Музичне мистецтво України є однією із складових національної культури.
Його традиції беруть свій початок з глибокої історичної давнини, що формувалися
впродовж багатьох віків у світській та духовній культурі. Відомий український
історик, мистецтвознавець М. Грінченко зазначав: «Усім відомо, як багато
обдарований самою природою український народ, скільки в ньому тонкого
музичного почуття, здібності до співу, естетичного смаку, скільки в ньому любові,
закохання в свою рідну пісню, найціннішу, найдорожчу перлину з його культурних
багатств» [40, с.4].
В часи родового суспільства музична культура слов’ян була пов’язана з
народними святами та обрядами, які складалися з пісенних та танцювальних
жанрів. Характерними рисами українського народного мистецтва з давніх часів
була співучість і музикальність. Пісня займала вагоме місце в житті та побуті
людини, споконвіку творилась і передавалась в усній традиції.
В передхристиянську добу існувала велика кількість обрядових та
календарних пісень, які відзеркалювали світогляд українського народу, його
ставлення до оточення, явищ природи, любов до рідної землі. Українські народні
пісні поділяються на різноманітні жанри за музичними властивостями, сюжетом і
тематикою:
–

побутові (колискові, частівки, поховальні голосіння);

–

родинно-обрядові (танцювальні, весільні, обрядові);

–

календарно-обрядові (колядки й щедрівки, гаївки й веснянки,
купальські й обжинкові).

Поклоняючись силам природи, уславлюючи їх піснями та танцями - народ
прагнув до осягнення гармонії довкілля, намагався домогтися від природи
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милостині, здобути для себе добра, благополуччя та достатку. Різноманітні форми
обрядової народнопісенної творчості, що переважали в цей період, належать до
віковічних надбань народної педагогіки. У такий спосіб відбувалося практичне,
природнє оволодіння вокальним мистецтвом.
З прийняттям християнства у Київській Русі починається новий період
культурного

розвитку.

Під

впливом

Візантії

з’являються

нові

форми

християнського культу. В народі «виникає певний синкретизм, християнських
вірувань і церковних обрядів з старим, звичним образом мислення і побутом» [104,
с.62]. Такий синкретизм існував протягом багатьох століть. Деякі народні обряди та
звичаї були приурочені церквою до свят православного календаря: Різдва, Пасхи,
Трійці та інших. На місцях, де стояли ідоли богів, побудували християнські церкви
або божниці. Краса й велич нових святинь по волі затирала пам’ять про давню
просту віру [59, с.39].
Протягом віків духовне життя слов’янських народів було поєднане з
релігійним культом. Професійне та аматорське виконавство поєднувалося з
церковним співом, який посідав важливе місце у суспільно-громадському житті.
Прагнучи тримати у німій покорі народні маси, церква ефективно використовувала
такі засоби художнього впливу, як ораторське красномовство проповіді,
архітектура, живопис, театралізоване дійство, музика [62, с.148]. В тогочасних
церквах широко побутував хоровий спів, що відігравав значну роль у формуванні
національної вокальної школи. І саме з культурою церковного співу значною мірою
пов’язують уяву про вокальну обдарованість українського народу.
Із введенням нової релігії виникла потреба у створенні церковних книг,
традиційного церковного співу та підготовці співаків, але відсутність власних
спеціалістів змушувала князівську верхівку звертатись до іноземних знавців
церковного співу. Отже, опікуватися освітою почала і держава, і церква. Згідно з
Густинським літописом відомо, що за часів князя Володимира в Київській Русі
були відкриті перші церковні співочі школи, де навчали співу майстри
болгарського та грецького походження.

8

Лаврентієвський літопис свідчить, що після побудови Софіївського собору
(1051 р.) до Києва, за викликом князя Ярослава Мудрого, приїхали три співаки «из
грек». Вони навчали слов’ян демественному співові. Грецькі співаки, які
приходили на Русь в ХІ–ХІІ ст., передавали своє мистецтво співу місцевим юнакам
і дітям. В літописі кінця ХІ ст. згадується про двір доместиків (грецьких учителів
співу) в Києві, де навчали церковному кліросному співу.
За наказом Київського князя Володимира Святославовича дітей найближчого
оточення князя направляли до шкіл «на вчення книжне». Хлопчиків готували для
державної служби навчаючи їх граматиці, філософії, історії, риториці та співу.
Обов’язковою вимогою було, щоб вчитель, якому «дети на науку будут давати, в
книгах гаразд был, читал и пел» [188, с.41].
У період князювання Ярослава Мудрого значна увага приділялась освіті. Для
навчання дітей відкривали школи де навчали арифметиці, іноземним мовам і співу.
Княгиня Анна Всеволодівна у 1086 році відкрила школу для дівчат при
Андрієвському жіночому монастирі. В літописі говориться, що «собрание младых
девиц (около 300 человек) нетолико обуча их писанию, тако и ремеслам, швению,
пению и иным полезным занятиям» [12, с.44].
З введенням християнства в Київській Русі починає розвиватись книжна
справа. Під час богослужіння для проголошення та співу використовувалися
Євангеліє та Псалтирі. В період князювання Ярослава Мудрого, була перекладена
та переписана велика кількість книг: « зібрав багато писців і перекладав з грецького
на слов’янське письмо, і списали книги много» [51, с.48]. Виникнення та
поширення писемності сприяло швидкому розвитку освіти, науки й культури на
Русі. Особливо позитивно це вплинуло на подальший розвиток шкільної справи.
В усіх існуючих на той час школах навчання співу мало суто практичний
характер: голосом демонструвалася конкретна мелодія, пояснювались характерні
інтонаційні

звороти,

ритми,

співвідношення

окремих

звуків

і

все

це

підкріплювалось співом [57, с.18]. Знання передавалися в усній формі з покоління в
покоління. Різні прийоми співу, що виникали на протязі багатьох століть, були
зрозумілі для півчих і не потребували особливих письмових пояснень.

9

Отже, вже на ранніх етапах розвитку Київської держави, велика увага
приділялась музичній освіті. В усіх існуючих на той час школах поряд з іншими
предметами обов’язково вивчали спів і рівень освіти в багатьох випадках залежав
від особистості вчителя. Церковний спів займав одне з найважливіших місць як за
своєю поширеністю і суспільно-громадською роллю, так і за силою впливу на
віруючих [117, с.25].
Одним із чинників високого рівня розвитку культури був релігійний
православний культ. Споконвіку в православній церкві відправи супроводжувалися
хоровим

співом

на

відміну

від

католицької

церкви,

де

здебільшого

використовувалася інструментальна музика, а саме - орган [188, с.14].
Поступово осередками освіти стають церковноприходські та монастирські
школи, де поряд з іншими науками навчали церковному співу.
Міцними духовними центрами православної віри в Україні-Русі стали
монастирі, які виконували важливу просвітницьку функцію в галузі церковної
вокально-хорової освіти. З Х–ХІ століть головним осередком церковного хорового
співу стає Києво-Печерська Лавра, «…де на грунті культової музики розкривався
талант багатьої тогочасних співаків і композиторів» [117, с.25]. При ньому було
відкрито школу співу, де викладали визнані співаки (доместики) та уставники
(керівники): Стефан, Лука та Григорій Печерський. З літописних джерел нам
відомо, що в часи Володимира Святославовича при Десятинній церкві в Києві теж
існувала школа співу та великий хор, а при церкві Богородиці був двір співаківсолістів, які одночасно викладали спів і були керівниками хорів [170, с.75].
Церковноприходські та монастирські школи готували псалтирських читців,
служників в алтарі, церковних співаків та дияконів. Навчання у монастирських
школах було більш якісним в порівнянні з початковим «книжним» навчанням.
Діти, які приймали постриг, вже мали початкову освіту. Велике значення в
монашеському обіході надавалось піснеспівам, які супроводжували приїзд
государів, патріархів та архієреїв на богослужіння. Церковні співаки повинні були
володіти високою майстерністю. Завдання вчителя полягало в тому, щоб голос
учня в процесі занять досяг рівня «ангельського» (так визначалося точне
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інтонування церковних гімнів) [188, с.15]. Монастирські хори комплектувалися
здібними та грамотними співаками. Показниками професійності вважалися
ґрунтовні

музично-теоретичні

знання,

засвоєння

репертуару

та

традицій

церковного співу, володіння технікою співу.
Основою

книжкового

фонду

будь-якого

монастирського

хору

були

«Ірмології», які вміщували піснеспіви характерні для даного монастиря. З
історичних джерел нам відомо про те, що в школі при Нямецькому монастирі
існував підручник з церковного музичного навчання - «Псалтир», який
використовувався в деяких монастирських та церковноприходських школах.
Складався цей підручник з двох частин. Перша частина вміщувала вступ із
тлумаченням значень церковних знаків. В другій частині викладався зміст пісень,
де підвищення або пониження голосу в мелодії та довжина звуку позначались
особливими знаками, що розташовувалися над текстом. Ці знаки називалися
«крюками» або «знаменами». Від цієї назви і виникло поняття «знаменного
розспіву» - найдавнішого з церковних розспівів.
Культовий унісонний спів, якій в Давній Русі отримав назву «знаменного»,
становив провідну ознаку музичної культури

ранньохристиянських часів.

Характерною рисою його звучання була розгорнута вокалізація, так звана
візантійська благозвучність [6, с.27]. Знаменний спів став уособленням тих
історично від кристалізованих інтонаційних ідей, які були свідченням оволодіння
найбільш загальними структурними моментами мелодичного руху й знаменували
собою початок професійної співацької школи…[54, с.4].
Активна діяльність церковноприходських та монастирських шкіл мала велике
значення для розвитку співацької освіти. Хоровий спів вважався основним видом
музичної практики. Характерною рисою цих шкіл була системність, яка
передбачала використання певних підручників (релігійних книг), створення вимог
щодо прийому до шкіл (володіння красивим голосом), наявність предмету
«мусикія» в системі дисциплін, що викладалися.
Отже, за твердженням дослідників, вже в ХІ ст. існував професійний спів,
який побутував в школах при монастирях та приходських храмах.
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Велика роль у підготовці співаків високого рівня належала вчителям та
керівникам хорів. Вони дбали про професійний рівень виконання, вчили учнів
знаменного співу. Історичні джерела свідчать, що при князі Володимирі відомим
вчителем співу був Лука, а при Ярославі - Мануїл, який теж добре знав церковний
спів. Також своєю обдарованістю славилися Стефан Доместик (1108 р.), диякон
Кирик - вчитель майбутнього знавця співу Нифонта (1134 р.), Димитрій у Києві і
Перемишлі, Мануїл Скопець (1137 р.) та інші.
У своїй діяльності дячки використовували збірники, в яких містилися
загальні правила співу. До них слід віднести річний уставний порадник під назвою
«Послідування церковного співу і зібрання вселітнього», де подається порядок
виконання піснеспівів у кожному місяці року. В ньому використовувалася відома в
тогочасній

криласній

практиці

спеціальна

термінологія,

обов’язкова

при

музичному навчанні. У таких книгах звертали увагу на те, щоб учні не поспішали
під час навчання співів, добре розуміли і засвоювали потрібні правила. В різних
книгах записували імена тих учителів, які вчили цій грамоті [57, с.13].
У ХІІ ст. з’являються службові книги, в яких використовувалися тексти для
співів, а саме, Євангелія Галицького 1143 р. (так званого Крилоського), циклу
ірмосів другої половини ХІІІ ст. (різдвяних піснеспівів), євангелія, написаного
поліграфічним уставом Кирилівського письма ХІІ ст. В них вказувалося на
характер співу та виконання: «хваляще воспоєм», «а се припело» та інше [130,
с.29]. Існували також крилоські книги, що включали музичний запис. Загальний
виклад піснеспівів мав послідовність двозначних рядків: на верхньому записували
знаки - знамена (крюки), на нижньому розміщувалися слова, а разом вони
забезпечували єдине виконання музики і тексту. Цей запис вказував на гармонійне
поєднання вокального інтонування і словесного вимовляння [57, с.20]. Їх часто
вміщували в книги, призначені для півчих. Ці книги були рукописними і
оформлялись у збірники під назвами «Ірмології», «Стихирарі», «Обіходи» та інші.
Саме в них були зосереджені усі знаки знаменної нотації, яка і становила предмет
давньоруської музичної грамоти. Такі книги використовувалися півчими під час
навчання, а педагогами, теоретиками та творцями для вдосконалення.
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Отже, аналізуючи давню музичну культуру Київської Русі приходимо до
висновку, що вже у ХІІ столітті була започаткована система вокальної освіти. В цей
час побутувала практика навчання співу з голосу регента. Запозичені іноземні риси
вокального мистецтва у поєднанні з національними особливостями мовлення
сприяли формуванню національних особливостей співу.
Друга половина XVI–початок XVII ст. був періодом соціально-політичного
піднесення в Україні, народно-визвольної боротьби проти польсько-шляхетської
експансії. Відбувається небувалий розвиток громадської та філософської думки,
розквіт науки і мистецтва, прагнення відстояти власні духовні цінності і
національну культуру. Українська музична культура саме в цей період піднялася до
європейського рівня. Більш тісними стали зв’язки України з Російською державою,
внаслідок приєднання значної частини українських земель. Помітні зміни
відбуваються в галузі освіти та церковного співі.
У середині XVI ст. простежується зменшення церковних співаків у зв’язку з
відсутністю систематичної освіти, початковістю існуючих шкіл та недбалістю про
освіту церковних ієрархів. При церквах існували школи, де навчали церковному
співу, «але ті школи були надто малозначні и мізерні, вельми елементарні, такі, що
ледь спромагалися задовольняти потреби церкви, аби підготувати для неї читців та
співаків» [70, с.20]. Недостатність професійності в церковному співі (брак хорів та
досвідчених
опрацьованих

співаків,

несистематичність

церковних

мелодій,

освіти,

відсутність

гармонічно

недостатність

навчальної

літератури)

потребувала негайного здійснення реформи в галузі освіти. Завданням цієї реформи
було «елико мощно прекрасное устроить у себя божественноє пение по чину
мусікійных согласій на посрамление бездушных висканий римских» [49, с.168].
Основу церковно-співацького матеріалу складав так званий хомовий спів (з
розмежуванням голосів). Цей спів був важким для вивчення і записувався
крюковою нотацією, яка викликала складність у читанні. Через це «во всіх градіх и
селіх учинилося веліе разногласие, что во единой церкви не тріем, или многим, но
и двіма піти стало невозможно» [231, с.1-2].
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Краса

«мусикійних

согласій»,

що

лунали

в

католицьких

храмах,

примушувала чуйних православних співаків відчувати убозтво одноголосної
мелодії, вони прагнули тієї хвилини, коли на криласах їхніх храмів залунає солодка
«мусикія», але не чужої віри, а православна [70, с.19].
На початку XVI ст. освіта знаходилась в кризовому стані. Формуванню
співацької школи сприяло рішення Соборів православної церкви у 1551 р.,
спрямоване на вирішення цієї проблеми. Постанова Соборів про навчання
церковному співу, як обов’язковому предмету, охопила різні кола суспільства.
Духовенством було прийнято рішення про збільшення кількості шкіл, організацію в
домах священиків та дяків училищ, де навчали грамоті та церковному співу. «И те
священники и дьяконы избраные учили своих учеников страху божию и грамоте и
писати, и пети, и чести...» [156, с.63].
На зламі XVI–XVII ст. відбувається виникнення багатоголосся. Офіційне
санкціонування нової форми церковного хорового співу відбулося візантійським
патріархом Мілетієм Пігасом у 1594 році. У відповіді патріарх зазначив, що він не
проти співу в церквах «живим голосом, або голосами, як і де у кого є звичай
співати Богові» і не засуджує «ні одноголосного, ні багатоголосного співу, аби він
був відповідним і благопристойним» [99, с.89]. Цей захід було вжито з піднесенням
національного руху проти католицизму, унії та полонізації України.
Розвиток церковного співу в Україні відбувавася під впливом західної
культури, при цьому зберігалась його.самобутність. Навчаючись за кордоном, діти
заможних міщан знайомились з найкращими надбаннями західного музичного
мистецтва,

багатоголосного

співу,

а

повертаючись

пропагували

його

на

Батьківщині.
Під впливом народної практики хорового багатоголосся київський знаменний
спів поступово перетворюється у багатоголосний строчний спів. Він мав кілька
стильових різновидів, що відрізнялися характером наспіву, формою багатоголосся
та типом безлінійної нотації [22, с.174]. Строчний спів мав три різновиди: культове,
демествене та знаменне багатоголосся. Різновиди багатоголосного строчного стилю
вплинули на формування нового партесного хорового співу (від латинського partes
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– спів за партіями з нот). Широкому впровадженню багатоголосся (тобто
партесного співу) сприяв розвиток шкільної освіти на Україні в другій половині
XVI ст. Цей спів входив до програми навчання майже в кожній школі.
Отже, період кінця XVI–початку XVII ст. - час значних соціальноекономічних та культурних змін. Нові вимоги до освіти, навчання, церковного
співу, виникнення багатоголосся, вимагали освічених музикантів, педагогів, які
володіли б прогресивними для того часу методами навчання теорії музики та
мистецтвом хорового співу. Виникла потреба у формуванні нової гуманістичної
школи. Боротьба за піднесення культурного і освітнього рівня населення
поєднувалася з боротьбою за його національне визнання, що особливо було
актуальним після Люблінської (1569 р.) та Брестської (1596 р.) уній, спрямованих
на посилення гніту українського народу шляхетсько-католицькою Польщею [62,
с.69]. Потреба закладення шкіл була обумовлена суспільно-класовими мотивами.
Представниками українських національних інтересів стали братства громадські організації православних віруючих, серед яких були купці, ремісники,
письменники, вчені та вчителі. Вони почали створювати школи на демократичних
та національних засадах, де поряд з вивченням письма та читанням навчали співу.
Такі школи були організовані в першій половині XVI ст. на західноукраїнських
землях (Луцьк –1517р., Львів – 1544р.), а в кінці XVI ст. поширилися по всій
території України. В цілому в кінці XVI - на початку XVII ст. в Україні існувало
близько тридцяти братських шкіл: Кремінці, Городку, Кам’янець-Подільському та
ін. Основою створення братських шкіл були добровільні пожертвування членів
братства. Цей фактор і визначив становий характер цих шкіл, де діти з бідних сімей
та сироти могли навчатись безкоштовно [51, с.453].
Перед керівниками братських шкіл постало завдання підняти на рівень
сучасних

вимог музично-технічну

сторону церковного

співу,

підготувати

досвідчених регентів та співаків, створити взірцевий церковний хор. За
твердженням істориків, які досліджували цю добу, співу у братських школах
приділялась значна увага, він був «одним з чільних предметів викладання та
вивчення». Зокрема, Є. Мединський відмічав: «Воспитанники Львовской, Луцкой,
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Киевской и других братских школ составляли целые певческие артели,
распевавшие церковные песнопения и вирши. Известен целый ряд попыток
переманивания униатами лучших певчих братских школ, причем иногда дело
доходило до побоищ. Братские школы своим преподаванием пения оказали
значительное влияние на народную музыкальную культуру Украины» [105, с.6465].
З другої половини XVI ст. соціально-політичне і культурне життя
зосереджувалося навколо кількох центрів, що мали загальноукраїнське значення. В
останній третині XVI ст. провідним був Острозький центр [117, с.32 ], тісно
пов’язаний зі Львовом, Києвом, містами Росії і Білорусії.
Перша братська школа була відкрита в Острозі в 1580 році і її називали
гімназією або академією. Ректором цієї школи був в ті часи Герасим Смотрицький.
В усіх братських школах предмет «мусика» вважався обов’язковим, а
хоровому співу приділяли значну увагу і дбали про його найвищу якість.
Підбирались професійні вчителі, які мали бути зразком у навчанні та поведінці.
Кожна школа мала свій статут, що встановлював суворий режим навчального
процесу. Спочатку на заняттях повторювали вивчений матеріал, а потім
приступали до вивчення нового «...мусик церковного співу всю... і корисну суть до
навчання» [231, с.4].
У братських школах вивчали не тільки церковний спів, а й такий, що не
входив до церковних обрядів. Про це свідчать перші друковані декламації кінця
XVI-XVII ст. До них належить «Просфонема» (1591 р.) або привітання, яке
частково виголошувалось окремими «отроками», а частково співалось «ликами»,
тобто хорами учнів. Таким співом учні Львівської братської школи вітали
Київського митрополита Михайла Рогозу.
Братські школи готували фахівців співу, які в подальшому пов’язували свою
діяльність з церковними хорами. З цією метою школи організовували при місцевих
церквах (школа при Підзамецькій церкві у Львові 1649 р.).
Загальна музична підготовка учнів братських шкіл мала досить високий
рівень і постійно вдосконалювалась. Крім співу та грамоти учні вивчали теорію
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нотної грамоти, основи диригування та композиції. Від співаків вимагали
постійного розвитку слуху і пам’яті, вміння вірно інтонувати, відчувати рух
мелодії, володіти елементарними навичками розспіву, типовими прийомами
голосоведення. Крім того учні мали можливість ознайомитись з досягненнями
західноєвропейської музично-теоретичної думки та композиторської техніки. Про
це

свідчить

наявність

у

бібліотеках

братських

шкіл

різноманітних

західноєвропейських музично-теоретичних посібників, нот тощо [58, с.50-51].
Завдяки такій всебічній і фундаментальній підготовці учнів, хори братських
шкіл мали високий виконавський рівень і вражали сучасників своєю досконалістю
та художньою майстерністю. «…саме в братствах розвинувся наш перший
церковний спів на противагу католицькому органу. Тут же були перейняті канти і
псальми, як і перші уроки композиції, тут же проявилася дивовижна здібність до
співу хором без інструментального супроводу, дивна чуйність до хорового
звуку…» [192, с.87]. До їх репертуару входили складні музичні твори,
багатоголосні партесні концерти та твори а capella [159, с.62].
Учні, які успішно закінчували братські школи, в знак вдячності за своє
навчання забов’язувались прослужити деякий час вчителями. Такий порядок в
українських школах став традицією. Підтримуючи постійний зв’язок між собою,
братства обмінювалися педагогічними кадрами.
Викладати спів у школах доручалося авторитетним братчикам, які мали
музичну освіту. У статуті Віленського братства зазначено, що для церковних
проповідей та церковного співу воно має утримувати людей вчених, духовних і
світських. На «музичне спевання, тоєст на нотное, братчики мали дозвіл - грамоту
від патріарха Єремії» [137, с.51]. Перед братчиками ставились певні зобов’язання,
які вони мали виконувати «під загрозою втрати того місця святого». Стосовно співу
вони були такими:
1. В будні дні, а також особливо в святкові, вчитель повинен сам бути
присутнім на крилосі, або поставити на своє місце того, котрий стежив би за
богослужебним порядком…
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2. Як у святкові, так і в будні дні, повинен встановити обов’язки до дзвоніння
на дзвіниці…
3. Учні перед образом Пречистої діви повинні “За всіх молишися” щодня
виспівувати.
4. Неодмінно повинен піклуватися про музику, найбільш про баса, щоб був з
добрим та помірним (рівним) голосом, дисканти з найдзвінкішими голосами, так і
альти та тенори…
5. Коли на хорах будуть співати єктенію і «Подобен…», попередити, аби не
було жодних конфузій…[58, с.83].
Учні, які «обдаровані приємним у співі голосом, повинні були співати й
читати на крилосі. Виняток був лише для тих студентів-співаків, які жили у
приходських школах, а значить, мали обслуговувати приходські церкви» [27, с.68].
Вчителі також повинні були спостерігати за поведінкою учнів поза школою.
Вони обирались на загальних зборах братчиків. Той, хто претендував на цю посаду,
представляв братству доповідну записку, в якій він викладав свій підхід до
навчання і погляди на виховання [128, с.43].
Серед музичних наук в братських школах викладали нотолінійну грамоту.
Досить заплутана крюкова система була складною щодо опанування. На думку
істориків, педагоги братських шкіл запровадили нотолінійну систему (так зване
«київське знамя»). «Введение нотной системы сыграло выдающуюся роль в
развитии хорового исполнительства, раздвигая узкие рамки унисона, содействуя
внедрению многоголосия и образованию смешаных хоров из мужских и детских
голосов, а также ставило на прочные рельсы систему хорового обучения и
содейсвовало улучшению хорового пеня» [90, с.56].
Про високий рівень музичних знань учнів та загальний рівень тогочасного
церковного співу свідчать посібники, за якими проводилося навчання «мусики» в
братських школах. Перший, за часом написання, був підручник «Наука всея
согласное и чинно сочинённое» [49, с.168]. Трохи пізніше з’явився посібник з
теорії та композиції Миколи Дилецького, який складався з шести частин - «Ідеа
грамматикіи мусикійской, составленная прежде Николаєм Дилецким в Вильні,
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послідже им же переведена на словенскій діалект в царствующем граді Москві, літа
от создания міра 1187» (1677 р.). В першій частині було викладено «мусикійнаго
художества обучение». «Всякая мусикія,- зазначає автор,- иміет шесть нот: ут, ре,
ми, фа, соль, ля. Мусикія в ключі есть четверочисленная: дуральная, бемольная,
діезысовая и смішенная». До другої частини входило вчення «о литерах
основательных, о ключі, клавишах и такий, о согласій литер о секстах и
диспозицій». Третя частина розкриває «правила изобретенія», частина четверта - «о
противоточіи (контрапункт до понять про фуги)», п’ята містить матеріал «об
устранениях» (интервали), а шоста - «об оставшихся речениях».
У цей період відбувається розвиток методологічної концепції знаменного
розспіву, що сприяло збільшенню кількості теоретичної та методологічної
інформації. Так, у кінці XVI ст. новгородським співаком Іваном Шайдуровим було
введено «заремби», або «кіноварні помітки», що вказували на характер виконання:
н - «низко», м - «мрачно», п -«повыше мрачного», гн - «гораздо низко» та інше.
В XVI ст. виник новий тип знаменного розспіву у вигляді Великого розспіву,
мелодії якого були більш розвиненими, з яскравим пісенним складом. В цей період
з’являються збірники поспівок та азбуки «ускладненого» типу, які містили
перерахування назв крюків, їх зображення, визначення висоти та тривалості звуку.
В азбуках з’являються поради та пояснення «како поётся».
Існуючі на той час методичні концепції, азбуки, розкривали методи навчання
нотопису, нотної грамоти, мистецтва давньоруського розспіву, мали певну систему
принципів, поглядів і методів. Відбувалася взаємодія між навчанням грамоті та
відповідними співочими навичками.
На початку ХVII ст. з’являються нові педагогічні праці - «Ключ знаменой»
Інока Христофора (1604 р.), «Извещение о согласнейших пометах» Олександра
Мєзєнца (1668 р.), «безпометные» азбуки, які давали пояснення щодо знаменного
розспіву ускладненого типу. В них були розділи з методики навчання путьовому та
демественному розспіву. В цей період помітно зростає професійний рівень
педагогіки та методики.
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З розвитком нотолінійної системи з’явилися відповідні праці, наприклад
«Ключ знамения» Тихона Макарієвського. Це своєрідна методика навчання співу в
двох системах - знаменній та нотолінійній. Вона сприяла полегшенню оволодіння
співаками нотолінійної нотації, які звикли співати по крюкам. В рукописах
розспіви викладалися паралельно крюками та нотами в два ряди, які розміщувались
один над одним і дістали назву двознаменників. В середині XVII ст. знаменний
розспів досяг свого розквіту.
Отже, проаналізувавши історичні джерела приходимо до висновку, що
мцзична освіта в Україні була невід’ємною частиною культурного життя народу.
Музичному вихованню в основному був притаманний релігійний характер.
Основним видом музичної практики шкіл був хоровий спів, який вивчали майже в
усіх існуючих навчальних закладах. Велике значення мала діяльність братських
шкіл, де музична освіта була на досить високому рівні. Тут викладався спеціальний
предмет «мусика», який був обов’язковим і входив до «семи вільних наук», що
були основою навчання в цих закладах. Крім того, братські школи сприяли
розвитку хорового співу і дбали про його найвищу якість. Завдяки братським
школам були створені умови для розвитку та розповсюдження музичного
мистецтва Нового часу, багатоголосної хорової музики, культури партесного співу.
Його впровадження в богослужіння стало важливим заходом у боротьбі з
полонізацією, католицизмом та унією, за національну і релігійну самобутність.
У XVII ст. спостерігався високий рівень музично-теоретичної підготовки
виконавців

з

використанням

найкращих

надбань

західноєвропейської

та

вітчизняної музичної культури. Існуючі на той час підручники з музики містили в
собі як теоретичний, так і практичний матеріал. Велике значення мали музичнотеоретичні трактати Миколи Дилецького, які узагальнили досвід музичної
культури свого часу і стали основою професійної педагогіки.
Вершиною української національної культури була доба козацтва. Її
морально-естетичні засади стали основою не лише козацької, а й усієї української
національної системи виховання. Відгомін слави княжих співців,поетів-віщових,
волхвів, спів віща яких з введенням християнства на Русі опинилася поза законом,
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а також традиції співу калік-перехожих, культура співу яких формувала епічний
жанр, стали однією з передумов виникнення у ХVІ ст. кобзарського мистецтва,
найбільш розповсюдженого у Подніпров’ї та Степовій Україні [6, с.22].
Школа часів козаччини була спрямована на надання ґрунтовної на той час
освіти народові, виховання молодих поколінь нації в любові до рідної землі,
обов’язку до захисту Вітчизни від ворога. В основі виховання були народні
традиції, використовувалась його історія і народна педагогіка [57, с.І5-І6].
Архидиякон Павло Алепський в описі України за часів Богдана Хмельницького
відзначає високий рівень грамотності народу: «…всі вони, з малими виїмками,
навіть їх жінки та дочки вміють читати та знають порядок богослужби і церковний
спів». Він також зазначив: «Спів козаків тішить душу і зцілює від журби, бо їх
наспів приємний, йде від серця і виконується мовби з одних вуст; вони пристрасно
люблять нотний спів, ніжні і солодкі мелодії». [60, с.125].
Значного розвитку в Україні за козацьких часів досягли музика та співи. У
козацьких школах співи вважалися одним із провідних предметів і викладалися
поруч з читанням, письмом та військовою справою. 3 метою збереження
національного стилю виконання створювався власний музичний репертуар (думи,
історичні пісні).
Думи, які зародились в середовищі вільного козацтва, широко побутували
серед народу і були своєрідним символом національної історії і культури. Нерідко
їх виконували кобзарі та лірники. Свого розвитку кобзарське мистецтво досягло у
ХVI–ХVП ст. Запорізькі кобзарі створили багато героїко-патріотичних дум та
історичних пісень, які виконували під супровід кобзи або бандури. З покоління в
покоління виконавці дум та народних пісень передавали пам’ять про героїчне
минуле, оспівували незалежність і силу народного духу. Найдосвідченіші кобзарі
та лірники набували статусу вчителя. Курс навчання тривав три роки, а то і більше,
в залежності від успіхів у навчанні. Під керівництвом «цехмайстра» учень
оволодівав мистецтвом гри на бандурі або лірі, вивчав основний кобзарський
репертуар. Після складання іспитів на зборах братчиків учень отримував право на
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самостійний заробіток. Лише тільки через десять років його оголошували
«майстровим» (тобто майстром), що давало йому право мати власних учнів.
Серед українських виконавців були представники різних соціальних станів,
творчість яких стала невід’ємною частиною української вокальної школи. Маючи
початкову фахову освіту (нерідко, досить елементарну), вони розпочинали свою
кар’єру як звичайні співаки. Іноді вони отримували освіту за кордоном. Співаки з
високим фаховим рівнем набували різноманітні музичні спеціалізації: вони
викладали спів у співацьких школах, виступали як оперні співаки, ставали
“реєнтами” або управителями партесного співу, служили при кафедральних
храмах, дворах митрополитів, гетьманів, у маєтках заможної шляхти. Виконавська
майстерність українських співаків захоплювала московських царів. Українських
співаків залучали до царських, воєводських та боярських дворів. У другій половині
ХVІІІ ст. проводяться систематичні набори співаків з України для навчання та
поповнення Придворної співацької капели, а також для найбільших монастирів
Росії.
Значним етапом розвитку освіти на Україні був початок ХVІІІ ст. У
загальноєвропейському масштабі ХVІІІ ст. – це епоха Просвітництва, яка відкрила
можливості для розвитку культурних зв’язків між європейськими, зокрема
слов’янськими народами.
Першу половину ХVІІІ ст. можна віднести до «золотої доби» українського
національного шкільництва, коли відкривається велика кількість шкіл. Так,
А.Лотоцький вказує, що за даними перепису 1732 року на Слобідській Україні
існувала така кількість шкіл, якої Харківська губернія досягла лише в 1882 році. За
даними переписів 1740-1748 років у семи полках Гетьманщини (Ніжинський,
Лубенський,

Чернігівський,

Переяславський,

Полтавський,

Прилуцький,

Миргородський) на 1099 поселень було відкрито 866 шкіл, а в Чернігівському
полку на 142 поселення було 143 школи, тобто кожне село мало свою школу [40,
с.55]. В сотенних та полкових школах навчались діти переважно з козацьких сімей.
Обов’язковим було навчання музичній грамоті та співам. Так, у 1770 році в слободі
Орловщині (Дніпропетровська обл.) було створено окрему школу «вокальної
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музики і церковного співу». Очолював цей заклад «знаменний співака» М. Кафізма.
За свідченням істориків слава про цю школу розійшлася далеко і вчитися до неї
прибували діти з усієї України [149, с.101-104].
Значну роль у розвитку вокально-хорової освіти відіграли школи-колегіуми.
Їх діяльність ґрунтувалась на кращих традиціях вітчизняної культури і сприяла
розвитку в Україні музично-просвітницької справи [188, с.20].
Особливе місце належить Чернігівському колегіуму, який було відкрито у
1700 році на основі старої Новгород-Сіверської школи [55, с.20]. До програми
загальномузичного навчання

у Чернігівському колегіумі

входила гра на

українських музичних інструментах (кобза, гуслі, скрипка, сурма, бас), оволодіння
широким колом теоретичних знань та виконавських вмінь. Особлива увага
приділялась співу по нотах. У репертуарі хору були партесні твори, виконання яких
вимагало досить глибоких знань.
У першій половині ХVIII ст. з’являються Харківський (1721 р.) та
Переяславський (1738 р.) колегіуми.
Харківський колегіум за даними П. Знаменського, був розміщений в
приміщенні Покровської церкви. Тому цей колегіум відомий під назвою
Харківського Покровського училища або Харківської слов’яно-латинської академії.
За своєю навчальною програмою та навчальним планом заклад наближався до
вищої школи і був створений під впливом Києво-Могилянської академії.
Педагогічний склад колегіуму налічував багато відомих музикантів та діячів науки
і

культури

(Г.

Сковорода,

А.

Ведель,

І.

Двигубський,

М.

Концевич,

Л. Калиновський та інші). Випускники цього колегіуму були прекрасними
співаками і не раз одержували запрошення до Придворного хору в Петербурзі.
Велика увага приділялась вокальній освіті, при наборі до колегіуму відбирали
хлопчиків та дорослих з хорошими голосами. У зв’язку з цим у 1765 році при
колегіумі відкриваються спеціальні додаткові класи вокальної та інструментальної
музики, на основі яких у 1773 році було створено Харківське казенне училище. Ці
класи очолив досвідчений педагог і чудовий російський музикант Максим
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Прохорович Концевич. Із вихованців класу (14 півчих і 8 інструменталістів) він
організував невеликий хор і оркестр [57, с.76].
До програми навчання входили такі предмети: архітектура, малювання, танці,
музика, клавірна гра. З 1797-1798 рр. у вокальному класі працював А. Ведель, а
заняттями з інструментальної музики керував німець Яків Ціх [109, с.19]. Додаткові
класи вокальної та інструментальної музики по суті виконували такі ж функції як і
Глухівська школа, де готували співацькі кадри для Петербурзького двору. Цим
займалися М. Концевич та А. Ведель [76, с.69].
Поряд з вокально-інструментальними класами, в Харківському колегіумі
існували так звані нотні класи. До завдань цих класів входило оволодіння
теоретичним матеріалом, вокально-хоровими навичками, певною виконавською
майстерністю та визначеним хоровим репертуаром. Після їх закінчення учні
отримували звання регентів, що дозволяло їм керувати хоровими колективами.
Отже, в Харківському колегіумі були сформовані певні методичні та
теоретичні засади музичного виховання, основу якого становили сольний та
хоровий спів, інструментальна гра. Відкриття вокально-інструментальних та
нотних класів сприяло забезпеченню співочими кадрами не лише в Україні, а й в
Росії.
Серед випускників колегіумів значне місце займали мандрівні вчителі. Вони
не мали постійного місця проживання, і мандруючи по селам та хуторам, навчали
дітей читанню, письму та співам. Відсутність в селах шкіл при церквах стала
головною причиною виникнення Інституту мандрівних вчителів.
Вагоме місце у розвитку освіти, науки та культури належить Київському
колегіуму, заснованому у 1632 році митрополитом Петром Могилою на основі
Київської братської школи. За складом вчителів та обсягом наук Київський
колегіум вважався вищим навчальним закладом. У 1701 році за наказом Петра І
колегіуму було надано статут Академії, яка стала одним з найвідоміших культурнопросвітницьких центрів України.
Києво-Могилянська

Академія

стала

найдемократичнішим

навчальним

закладом. В ній здобували освіту представники всіх верств населення – шляхти,
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міщан, козацтва, духовенства, бідняцтва, а їхніми викладачами та наставниками
були українські гетьмани, духовенство, вчені. Молодь приїздила сюди з різних
куточків України, Росії, Білорусії, Молдавії, Греції та інших країн. Академія
забезпечувала високий рівень освітньої і наукової підготовки слухачів [188, с.29].
Програма навчання в Академії ґрунтувалася на курсі так званих «семи
вільних наук». Студенти вивчали іноземні мови, математику, астрономію,
географію, історію, філософію (піїтика, риторика, катехізис), богослов’я та музику.
Повний курс навчання в Академії тривав12 років і мав кілька ступенів: «фара» чи
«інфіма» – нижчі класи (вони ж «граматика» і «синтаксема»), «піїтика» та
«риторика» – середні класи і «філософія» – вищі [15, с.240].
Викладання музики розпочиналося із нижчих класів і здійснювалося
протягом усього періоду навчання. Академічна інструкція від 1750 року свідчить,
що всім бажаючим навчатись співу пропонувалося вступати до складу співочих
хорів при приходських школах, а інструкцією від 1764 року студенти Академії, які
володіли вокальними даними, зобов’язувалися співати і читати на кліросі КиєвоБратського монастиря або за місцем проживання в приходських церквах.
Отже, в Академії не існувало окремого предмету співу. Учні отримували
вокальні навички практичним шляхом, беручи участь в академічних та церковних
хорах, що вимагало певного рівня музичної підготовки (знання нот тощо). Таким
чином, вони знайомилися із зразками партесного й гласового співу, який побутував
в ті часи у церковному співі. Тому для всіх вихованців класом співу був хор, а
вчителями – самі студенти-регенти [70, с.44]. На думку багатьох дослідників
Києво-Молилянська академія у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. стала центром
формування української хорової культури.
Академічний хор був окрасою навчального закладу і складався з 300
досвідчених співаків, які володіли виконавською майстерністю і мали досить
високі теоретичні знання. Організатори хору залучали учнів, голоси яких
відповідали всьому діапазону виконавських партій (дисканти й альти з нижчих
класів, а тенори і баси - з вищих) [140, с.59]. В Академії існували табелі успішності,
де оцінювалися співацькі знання у графі «какой в обучении» за такими градаціями:

25

«надежный», «добрый», «средний», «средственный», «слабый», «изрядный» [176,
с.108]. Диференційований підхід в оцінюванні дозволяв визначити рівень загальних
музичних знань та готовність учнів до практичної вокально-хорової діяльності.
Відмінні оцінки означали великий практичний досвід, міцні спеціальні знання
півчих, стабільність у виконанні своїх співацьких обов’язків і повну відповідність
існуючим вимогам. Оцінка «добре» ставилась учням, які дещо поступалися
колегам-відмінникам, але заслуговували на похвалу завдяки наполегливості,
акуратності, дисциплінованості у вивченні теоретичних дисциплін та вмінні
застосувати набуті знання на практиці. Учні, які мали середній бал не відрізнялись
професійною майстерністю та мали невеликий обсяг знань. Саму нижчу оцінку
отримували учні, які не мали вокальних здібностей і мінімуму музичних знань і
навичок [128, с.77-78].
Право співати в академічному хорі потрібно було заслужити, так як
враховувались не лише природні вокальні дані учнів, а й володіння навичками
ансамблевого співу, знання репертуару та теоретичного матеріалу. Київський
академічний хор перетворився на те горно, в якому творився дорогоцінний сплав
нового за якістю й високого за рівнем виконання музичного мистецтва [70, с.56]. За
твердженням

В. Аскоченського,

студенти

кожного

курсу

утворювали

«…співацький хор і вокальне мистецтво передавалось від нинішніх до наступних
поколінь» [15, с.382].
Співацька справа займала вагоме місце в житті студентів та викладачів
Академії. Хори та оркестр приймали активну участь у різних торжествах, які
влаштовувались Академією – це відкриті концерти під час публічних іспитів,
диспутів, рекреацій (щорічні травневі студентські свята). Сучасники із захопленням
описували виступи академічних хорів, вважаючи їх «перлиною між усіма хорами»
[70, с.91]. Активна концертна діяльність академічних хорів та захоплені враження
сучасників свідчать про надзвичайно високий рівень виконавської та співацької
культури студентів Академії.
Серед студентів Академії були діти з бідних сімей, які мусили здобувати
гроші для існування «співаючи партеси по різних приходських церквах» і таких
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співаків там дуже цінували. Відпускаючи студентів на літні канікули їм видавали
спеціальний «пашпорт», в якому писалося про дозвіл просити милостиню.
Мандруючи по містам та селам, мандрівні співці виконували псальми, канти,
колядки та народні пісні. Вони сприяли розповсюдженню новоскладених мелодій
та їх впровадженню в народнопісенну практику. У 1783 році учням було
заборонено просити милостиню. Після цього вони збирали її потаємно.
Професіоналізації викладання співу сприяло відкриття в Академії у 1800 році
класу «нотного ірмолойного співу», що було викликано бажанням академічного
правління зробити навчання цього предмету обов’язковим для всіх студентів [70,
с.40]. В проекті реформування Київської Академії, поданому митрополитом
Серапіоном Александровським до Синоду 16 лютого 1805 року вказується, що
викладання нотного співу включено до програми російського класу, після чого
постало питання про співвідношення академічного нотного класу із шкільним. До
1803 року це питання розв’язувалося так: учні «російської школи» (їх було надто
мало) відвідували лекції співу академічного класу. Реформа «російської школи»
спричинила значний наплив учнів і при школі було засновано самостійний клас
нотного співу. Отже, від І803 року в Київській академії діяли паралельно два класи
де навчали співу.
В Академії існували щорічні звіти-конспекти тих наук, що викладалися. Вони
свідчать про те, що в нотному академічному класі вивчали правила нотного співу –
азбуку нотного співу та богослужбовий спів. Програма класу з кожним роком
ширшала і захоплювала все більшу кількість церковних творів. З 1816 року вперше
запроваджуються вправи нотного письма [55, с.45-50]. На щорічних випусках
Академії студенти складали іспити з музики.
Вчителями академічного нотного класу були колишні студенти Академії:
Г. Баранович, В. Сербжинський, Г. Августинович, С. Лободовський. В своїй роботі
вони використовували такі підручники: «Стислі правила нотного ірмолоя»
Г. Барановича, азбуку з «Московського ірмолоя простого нотного співу», «Ірмолой
почаївський», «Ірмологіон печерського розспіву», «Московський ірмологій».

27

Діяльність Києво-Могилянської Академії мала велике значення у розвитку
музичної освіти. Серед її випускників був видатний російський діяч Сімеон
Полоцький, музичний теоретик, хоровий діяч і вчитель хорового співу
М. Дилецький та багато чудових співаків. Звання «придворного уставника» в
Київській академії отримали: Г. Сковорода, М. Березовський, В. Пикулицький,
Й. Загвойський, Д. Ростовський. Київська колегія стала базовим закладом у галузі
підготовки педагогічних кадрів. Її найкращі випускники запрошувалися на
викладацьку роботу до Академії та направлялися до так званих учительських
колегій, що діяли під патронатом Київської колегії у Кременці, Більську, Вінниці,
Гощі та інших.
Широкого розповсюдження в діяльності колегіумів, зокрема в КиєвоМогилянській Академії набуває шкільний театр. Студенти готували постановки
драматичних, історичних та побутових вистав. Найбільшої популярності в ХVІІ–
ХVІІІ ст. здобув ляльковий театр «Вертеп». Складовою частиною театралізованих
дійств були музичні інструментальні та вокальні номери (сольний спів, дуети,
ансамблі, хор). Постановки музичних вистав сприяли розвитку сценічної
майстерності студентів, збагачували релігійний зміст академічної освіти народними
традиціями.
Значне місце у розвитку співацької освіти мала Глухівська школа. За наказом
російської імператриці Анни Іоанівни в 1730 році в м. Глухові було відкрито школу
співу та інструментальної гри. Місце розташування зазначеного музичного закладу
було обрано з уваги на визначну музичну обдарованість українського народу та
велику кількість чудових голосів. Школа готувала співаків для Придворної
співацької капели в Петербурзі та музикантів-інструменталістів. В 1735 році з
України до Петербурга було відправлено 11 підготовлених співаків [57, с.24].
Викладачами

співу

в

Глухівській

школі

були

досвідчені

фахівці:

К. Коченовський, С. Андрієвськйй, Н. Шолупіні, Ф. Нечай, О. Брежинський та
інші. Учні вивчали чотириголосний партесний спів. З 1736 року в школі починає
працювати досвідчений педагог і музикант Ф. Яворницький, який безпосередньо
займався підбором дітей з гарними голосами з різних українських шкіл. Під його
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керівництвом протягом 1736–1738 рр. було підготовлено 19 кваліфікованих
співаків, 12 з яких були відправлені до Петербурга.
Діяльність Глухівської школи, яка була першим спеціальним музичним
закладом на Україні, мала велике значення для розвитку вітчизняної вокальної
освіти. Саме тут були закладені традиції української співацької школи, досвід якої
використовувався в діяльності інших навчальних закладів. Вона сприяла
зміцненню культурних відносин між Росією та Україною у першій половині ХVIII
ст.
Маючи значні досягнення в галузі музичної культури і освіти протягом ХVII
– першої половини ХVIII ст., Україна втрачає їх у наступному столітті. Саме в цей
час знищуються досягнення, здобуті в галузі національної педагогіки і культури.
До занепаду народної школи в Україні призвела насильницька русифікація
культури. Викорінення рідної мови сприяло непопулярності шкіл, що приводило до
скорочення грамотності народу.
У першій половині XIX ст. відбувається перехід від суто церковної системи
освіти. Розвиток світських тенденцій в освіті призвів до утвердження синкретичних
форм навчання. На початку ХІХ ст. в Україні формуються дві різні освітянські
системи – світська та духовна. Епоха Просвітництва, змінивши період релігійної
Реформації, сприяла активізації розвитку світської освіти. За даними історичних
досліджень відомо, що на початку XIX ст. у Російській імперії формувалася
державна система освіти. Україна входила до складу Російської імперії, що
зумовило єдиний підхід до організації освіти. Початкові школи представляли
парафіяльні (однокласні) школи при церквах та повітові (двокласні) училища.
Середня освіта надавалась гімназіями та приватними пансіонами для дворянських
дітей. Колегіуми і ліцеї представляли середні школи з розширеною програмою. В
Україні також існувала велика кількість спеціальних середніх шкіл: духовні
семінарії та кадетські корпуса. Вищими закладами освіти на початку XIX ст. були
університети у Харкові, Києві, Духовна академія, Києво-Могилянська академія.
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За способом фінансування світська освіта поділялась на субсидовану
державою (гімназії, ліцеї, університети), меценатами (місцеві школи, Інститути
шляхетних дівчат) та приватну (приватні пансіони, домашнє навчання).
У 1802 році було створено Міністерство народної освіти, яке прийняло ряд
заходів з організації єдиної системи народної освіти для всієї Російської імперії. В
1803 році були затверджені «Правила народної освіти», а в 1804 році - статути
навчальних закладів. У 1828 році впроваджується новий шкільний статут, за яким
було відділено початкову школу від середньої і вищої та узаконено становість і
релігійність освіти [191, с.46].
На початку XIX ст. згідно з постановами, що регламентували систему освіти
в Російській імперії, територія держави поділяється на учбові округи, діяльність
яких контролювалася університетами. Вони стали джерелом прогресивних ідей,
забезпечували освітній та культурний розвиток краю, визначали характер
освітянських процесів підлеглого округу та шляхи поширення освіти. Слід також
зазначити, що в усіх університетах викладався спів та гра на музичних
інструментах.
Визначним центром музичної культури на Лівобережній Україні був
Харківський університет, відкритий у 1805 році. В університеті основна увага
приділялась інструментальній музиці. Студенти мали високий рівень музичної
підготовки, який давав їм змогу приймати участь у концертах і виконувати досить
складні твори В. Моцарта, Дж. Россіні, Л. Бетховена та інших композиторів.
Центром просвітництва в першій половині XIX ст. стає Київський
університет Св. Володимира, відкритий у 1834 році. Перший ректор університету
М. Максимович започаткував інтерес до народнопісенної творчості. Студенти
приймали активну участь в етнографічних експедиціях, збирали, записували й
пропагували народнопісенну творчість. Для багатьох з них український фольклор
став основою осягнення історико-культурних традицій України і сприяв
формуванню

національної

самосвідомості

[154,

с.20].

Серед

випускників

університету були активні члени Кирило-Мефодіївського товариства, які боролися
за духовне відродження українського народу.
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У 1843 році для забезпечення богослужінь в університетській церкві
адміністрація університету організовує студентський хор. Поряд з практичними
заняттями

студентів

навчають

нотній

грамоті

та

постановці

голосу.

Університетський хор приймав активну участь в урочистих концертах, виконуючи
(разом з архієрейським хором) ораторії Гайдна, хорові твори Вітковського, Шумана
та ін. 3 приходом до керівництва колективом М. Лисенка, хор університету
відігравав значну роль в активізації музичного життя міста. З метою музичного
просвітництва в Україні у 1859 році студентами університету було створене
Товариство співу й музики, що мало на меті популяризацію кращих зразків
класичної та народної музики, організацію благодійних концертів [40, с.21].
Кращі традиції університетів у загально гуманітарній освіті, ефективним
чинником якої виступало музичне виховання, продовжували гімназії, пансіони при
них, ліцеї, Інститути шляхетних дівчат, кадетські корпуси, шляхетні пансіони. В
цих закладах музика не входила до обов’язкових предметів навчальної програми,
але було передбачено організацію навчання музики для всіх бажаючих (оволодіння
грою на музичних інструментах, навчання сольному та хоровому співу, участь у
постановці, музичних спектаклів). Інтерес до музики приводив багатьох до хорових
колективів, театральних труп та на професійну сцену. У навчальних закладах для
заможних

верств

населення

з’явилося

довільне

навчання

сольному

та

ансамблевому співу.
Невід’ємною частиною в системі духовної освіти була музична освіта, яку
отримували в духовних училищах, семінаріях та академіях. Високим рівнем
викладання музичних дисциплін серед багатьох духовних семінарій виділялись
Чернігівська, Переяславська, Полтавська, Волинська, Богуславська. До навчальних
програм цих закладів як учбовий предмет входив «церковний нотний спів», а
навчальним матеріалом слугували твори церковної музики. Поряд з практичними
заняттями передбачалося знайомство з теорією музики. Отримані в семінаріях
знання і навички надавали можливість в подальшому професійної служби
регентами, вчителями співу в духовних та світських навчальних закладах [191,
с.25].
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На початку ХІХ ст. найвищого розквіту набуває музикування в панських
маєтках, яке зародилося ще у ХVIII ст. В цей період стають відомими кріпосні
оркестри, хори та театри А.Розумовського (в Ніжині та Козельці), М. РумянцеваЗадунайського (на Чернігівщині), К.Розумовського (в Батурині та Почепі) [11, с.31].
Солістами в кріпосних хорах та оркестрах були українські або іноземні музиканти
та кріпосні, які отримали освіту під керівництвом професійних музикантів.
Кріпосні оркестри, хори та театри мали досить високий виконавський рівень, в їх
репертуарі були опери іноземних, російських та українських композиторів, уривки
з кантат, російські та українські народні пісні.
Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що музична освіта
ХVIII–першої половини XIX ст. ґрунтувалась на просвітницьких традиціях, що
склалися в українській музичній культурі протягом багатьох віків. Значною подією
у розвитку освіти на Україні було створення Києво-Могилянської академії –
першого вищого навчального закладу, який майже 200 років виконував роль
освітнього, наукового та мистецького центру. Діяльність цього вищого навчального
закладу, що увібрав кращі здобутки в галузі вітчизняної педагогіки, вплинув на
подальший розвиток інших навчально-виховних закладів. Серед випускників
академії були висококваліфіковані музиканти-регенти, півчі, вчителі музики,
теоретики та композитори.
Велике значення для розвитку професійної вокальної освіти в Україні мало
відкриття Глухівської школи співу та інструментальної гри, яка стала першим
спеціальним музичним закладом. В музичній культурі ХVІІІ–ХІХ ст. накопичився
багатий досвід хорової педагогіки. Крім школи в Глухові мистецтву співу навчали і
в кріпосних хорах та спеціально організованих школах.
Осередками культури на початку ХІХ ст. стають дворянські маєтки, де для
задоволення власних культурних потреб дворянство організовувало домашні
театри, хори, оркестри. Поміщики використовували талант кріпаків і з цією метою
забезпечували їхню освіту.
Становлення музичної освіти в Україні в першій половині XIX ст.
відбувається у взаємозв’язку народної, духовної та світської музичних культур, на
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їх освітницькому впливі на всі соціальні верстви населення. Разом з тим
формуються дві самостійні загальноосвітні системи – духовна (яка спиралась на
усталений професіоналізм в музиці та освіті) та світська (яка перебувала на стадії
свого становлення). Але музична освіта будь-якого закладу певною мірою мала
релігійний характер, бо церковний спів був обов’язковим предметом викладання в
усіх навчальних закладах без винятку. Слід також зазначити, що у світських
навчальних закладах поряд з хоровим церковним співом навчали сольному та
ансамблевому співу.
Значні досягнення в галузі вітчизняної культури і освіти у ХVIII–першій
половині XIX ст. сприяли подальшому розвитку системи музичної освіти, зокрема
вокальної, та створили умови для її професійного піднесення.

1.2. Соціально-історичні умови розвитку музичного мистецтва в Україні
в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст .
Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. – складний історичний період,
насичений важливими суспільними подіями, позначений докорінними змінами в
соціально-економічному та суспільно-політичному житті країни, що суттєво
вплинуло на її культурний та мистецький розвиток.
Новим етапом в історії розбудови країни було підписання Олександром ІІ у
1861 році Маніфесту та «Загального положення про селян, звільнених від кріпосної
залежності». Згідно з указом , селянам надавалась особиста свобода та можливість
викупати поміщицькі землі.
Скасування кріпосного права привело до поширення капіталістичних
відносин і зумовило державне реформування. Так, у 1864 році відбулися дві
реформи – земельна та судова. Із зміною суспільства та з наданням кріпакам прав
громадянства зросла необхідність у місцевій адміністрації. Згідно з земельною
реформою

було

проведено

перебудову

місцевого

управління,

за

якою

розпорядчими органами стали земські зібрання, а виконавчими – земські управи.

33

Органам місцевого самоврядування надавались певні права і зобов’язання, які були
затверджені «Положенням про губернські та повітові земства». Земства відали
місцевими справами – торгівлею, освітою, охороною здоров’я, утриманням шляхів,
соціальною опікою. Для фінансування цих служб земствам надавалось право
збирати з населення земські податки. Керував діяльністю земств – губернатор.
Внаслідок судової реформи були затверджені три судові палати – Київська,
Одеська та Харківська, які об’єднали окружні суди. Проведення цієї реформи
привело до значних змін у справі судочинства, яке стало незалежною сферою
управління, закритою для втручання чиновництва.
Здійснення означених реформ в цілому стало поштовхом до соціальноекономічного розвитку Російської імперії.
У другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. значних темпів набуває
розвиток промисловості, торгівлі, будівництво залізниць , розбудова міст, особливо
великих. На Україні в кінці ХІХ ст. виділяються такі центри: Одеса – квітуче
торгове й промислове місто, населення якого сягнуло 400 тис.; Київ – центр
внутрішньої

торгівлі,

машинобудування,

адміністративного

управління

та

культурного життя, що налічував 250 тис. мешканців і Харків – 175-тисячне місто,
в якому зосереджувалися торгівля й промисловість Лівобережжя [168, с.336].
Наростання процесів індустріалізації, утворення монопольних об’єднань
викликало на початку ХХ ст. економічну кризу, загострення невідповідності темпів
розвитку промисловості та сільського господарства. В цей період ускладнюється
зовнішньоекономічна та політична ситуація в країні (початок російсько-японської
війни), посилюється революційно-демократичний рух. Все це спричинило до
вибуху революції, яка розпочалася «кривавою неділею» 22 січня 1905 року.
Революція 1905 року значно вплинула на політико-економічне та духовне
життя України, сприяла його демократизації. Про це свідчить підписання
Маніфесту від 17 жовтня 1905 року «Про удосконалення державного ладу», який
проголошував громадянські свободи слова, друку, особи, зборів, спілок,
необхідність скликання законодавчої Думи. У 1906 році розпочалася столипінська
реформа.
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Події, які відбулися в період революції 1905 – 1907 рр. в Україні, стали
основою демократичного розвитку суспільства. Реакція, що приборкувала
революційний рух, проводила жорстокі репресії, переслідування передових діячів
визвольного руху, але загальмувати демократичні зрушення в суспільстві було вже
неможливо.
Суттєві зміни в соціально-економічному житті суспільства в другій половині
ХІХ – на початку ХХ ст. значно вплинули на розвиток науки, культури та
мистецтва українського народу.
Енергія, що зародилась в Петербурзі та Москві, справляла стимулюючий
вплив на Україну. Все нове, що з’являлось в науці, літературі й мистецтві Росії та
України, гідно перегукувалося з аналогічними зрушеннями в Західній Європі.
Велика роль в цьому процесі належала представникам буржуазії, які займались
меценатсько-просвітницькою діяльністю. Саме у другій половині ХІХ ст.
завершився процес формування української буржуазної нації, яка все відвертіше
заявляла про право на існування власної мови, культури, на вирішення проблеми
державності.
Переслідування з боку уряду української мови та культури згубно
відбивалося на розвитку освіти, літератури та мистецтва. У 1863 році міністром
внутрішніх справ Петром Валуєвим був виданий таємний циркуляр про заборону
публікацій українською мовою, особливо педагогічних. Згідно з Ємським актом з
1876 року заборонявся ввіз у межі імперії без окремого на те дозволу Головного
управління будь-яких книг і брошур, що видавалися за кордоном українською
мовою, не дозволялися різні сценічні вистави та читання, а також друкування
текстів до нот цією мовою [63, с.5].
Усупереч перепонам, які чинив царський уряд, українська культура
продовжувала активно розвиватись. Після заборони 1876 року українці, яким була
заборонена одверта громадська діяльність і майже унеможливлена праця
літературна, тепер звернули увагу на досліди наукові, на вивчення української
історії, мови, етнографії, щоб довести науковим способом культурно-історичну
самостійність українського народу і його право на вільний національний розвиток.
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Але ця праця мала проводитись російською мовою, пристосовуючись до суворої
цензури і вестись головне в межах російських наукових товариств і видавництв
[174, с.32].
Діяльності вчених на Україні сприяли численні наукові товариства, комісії,
архіви, бібліотеки, які з’явились у другій половині ХІХ ст. В кінці 1870 – х років
при Київському університеті було засновано Історичне товариство ім. НестораЛітописця, яке мало велике значення для вивчення української археології та історії.
В Харкові, також при університеті, було створено Історично-філологічне
товариство, що займалось українською етнографією. З 1843 по 1917 рр. діяла
Київська Археографічна комісія, яку протягом 10 років очолював В.Антонович. За
час роботи комісії було опубліковано десятки томів архівних документів з
минулого України. З 1873 року в Києві починає працювати відділення Російського
географічного товариства. Його учасники відкривали бібліотеки і музеї, видавали
архівні матеріали, але заборона українських видань була значною перешкодою в
діяльності товариства. У 1882 році силами українських вчених в Києві було
засновано

місячник

«Киевская

Старина»,

що

став

головним

органом

українознавства, присвячувався дослідженню політичної, соціальної й культурної
історії України. Значне місце у розвитку української науки належало Українському
науковому товариству, яке виникло у 1908 році в Києві під керівництвом
М.Грушевського. Силами товариства друкувались видання, що містили статті з
різних галузей науки і які вперше на Україні почали виходити українською мовою.
У кінці ХІХ ст. подібні товариства виникають і в інших містах України
(Харкові, Одесі, Львові, Житомирі, Кам’янець-Подільському та ін.). Українські
вчені провели велику наукову роботу – було написано багато праць, які розкривали
досліди історичного та культурного життя українського народу в його минулому та
сучасному.
Значні зміни відбулися й у розвитку української музичної культури.
Поглиблюється інтерес до вітчизняної музики, театру, активізується концертна
діяльність. В містах України проводяться симфонічні і камерні “зібрання”,
концерти гастролерів – співаків й інструменталістів, ювілейні і тематичні концерти,
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спектаклі російської опери, напів аматорські хорові концерти різних капел і хорів,
керованих здебільшого видатними, кваліфікованими музикантами. Такими, в
основному, були канали розповсюдження професійної музики і народної пісні
серед широких мас населення. З великим успіхом проходять сольні концерти та
вистави за участю видатних співаків: Ф. Шаляпіна, С. Крушельницької, О. Мишуги
та

інших.

Влаштовуються

авторські

концерти

композиторів

М. Лисенка,

П. Чайковського (Київ ,Одеса, Харків), А. Рубінштейна (Київ), С. Рахманінова
(Київ, Харків), М. Римського-Корсакова (Одеса, Миколаїв).
З метою наближення мистецтва і культури до широких верств трудового
населення передові діячі культури добиваються відкриття у ряді міст Народних
будинків, Народних аудиторій, в яких проходили загальнодоступні концерти,
вистави, проводились різні народні читання та лекції. Такими були Лук’янівський
народний дім і Будинок народної аудиторії у Києві, міські Аудиторії в Одесі тощо
[10, с.253].
Розвитку вокального мистецтва в другій половині ХІХ ст. значно сприяє
активізація музично-театрального життя міст України, коли створюються певні
умови для розбудови національного театру. У 60–70 – ті рр. театральне мистецтво
остаточно переноситься з магнатських поміщицьких садиб до великих міст, де
закріплюються основні форми музичного театрального руху. У 1864 році у Львові
при товаристві “Руська бесіда” був створений перший постійний професійний
музично-драматичний
І. Котляревського,

театр.

До

його

Г. Квітки-Основ’яненка,

репертуару
Т. Шевченка,

входили
п’єси

з

вистави
музикою

М. Вербицького, І. Лаврівського, В. Вахнянина та інші.
Головними осередками театрального мистецтва в Україні в другій половині
ХІХ ст. стають такі міста як Київ, Одеса та Харків, де широкого розмаху набуває
діяльність аматорських труп. В основному вони були музично-драматичними. Такі
трупи виникали на базі домашнього музикування, при хорових об’єднаннях та
музичних товариствах. Серед акторів аматорських труп нерідко були музично
обдаровані люди, чудові співаки та актори. До репертуару входили музичні п’єси,
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водевілі українських та російських композиторів. Аматорські трупи гастролювали
по всій Україні, найчастіше з благодійною метою.
З 1876 по 1881 роки царським урядом були заборонені українські вистави, які
майже зовсім зникли з репертуару існуючих театрів. Ця заборона спричинила
значне гальмування процесу розвитку музичного театру.
Вирішальним чинником у розвитку українського театру й однією з поступок
самодержавного режиму українському рухові став дозвіл уряду у 1881 році
користуватися на сцені українською мовою. Це було винятково важливою
соціальною подією, оскільки вплив театру виходив за художні рамки і в душі
багатьох українців іскра національної самосвідомості часто спалахувала саме під
час перегляду п’єси, що талановито виконувалася рідною мовою [188, с.72].
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні діяло близько 80 – ти мандрівних
театрів. Така трупа існувала в Одесі у 1870 - х рр. (Народний театр графів
Маркових і Чернишова), в 1872 – 1873 рр. в Харкові (трупа АлександроваКолюпанова), Д. Гайдамаки (1897 – 1917 рр.), О. Суслова (1898 – 1909 рр.), О.
Суходольського (1898 – 1918 рр.), Л. Сабинина (1907 – 1920 рр.) та ін. [63, с.328].
Нажаль не всі існуючі трупи «стверджували справжнє високе мистецтво». Разом з
тим вони пропагували музичні твори українських композиторів і для багатьох були
школою акторської та вокальної майстерності.
У кінці ХІХ ст. створюються професійні драматичні трупи, які очолювали
корифеї української сцени: М. Кропивницький, М. Садовський, М. Старицький,
П. Саксаганський.

В

професійних

трупах

поєднувалася

висока

акторська

майстерність з мистецтвом співу, що зумовило розвиток театру як музичнодраматичного. Саме тут починали своє сценічне життя опери М. Лисенка,
М. Аркаса та інших українських композиторів.
Створені протягом століття трупи не були постійними за складом та
організаційними формами. Однак існувала плеяда видатних артистів та режисерів,
які переходили від одного до іншого об’єднання і складали основний творчий
контингент театру корифеїв, визначали його художній рівень. Серед артистів
провідних українських труп були люди з прекрасними голосами, які добре володіли
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вокальним мистецтвом. Основною вимогою до поступаючих у театральні
колективи був добре поставлений голос і музикальність, адже не існувало
розподілу на драматичних акторів і акторів-співаків. Діяльність видатних
українських співаків сприяла популяризації національного вокального мистецтва як
в Україні, так і за її межами.
З 1882 року трупу українських корифеїв, створену на основі аматорської
трупи Г. Ашкаренка, очолив видатний драматург, співак, режисер, композитор
М. Кропивницький. Вистави трупи Кропивницького виділялись на фоні тодішнього
театру як різноманітністю репертуару, так і якістю виконання. Кропивницький –
режисер

прагнув

до

створення

ідейно-художньої

цілісності

вистави,

до

гармонійного поєднання акторської гри, художнього оформлення «музики, танцю»
[34, с.265]. Створюючи акторський колектив, М. Кропивницький підбирав людей
освічених, із високим сценічним обдаруванням, особливо талановиту молодь. До
трупи

були

запрошені

К. Стоян-Максимович,

М. Садовський

(Тобілевич),

М. Заньковецька, П. Саксаганський (Тобілевич), М. Садовська-Барілотті.
У серпні 1883 року трупу М. Кропивницького очолив М. Старицький. В цей
період фінансовий стан трупи значно покращився завдяки коштам Старицького, які
він вніс на розвиток трупи. Склад трупи поповнили нові актори: І. Карпенко-Карий,
Ю. Косиненко, В. Грицай, М. Маньківський, Г. Затиркевич-Карпинська та ін. Трупа
Старицького налічувала майже сто осіб (32 – актори і співаки, 30 – хор, 25 –
оркестр, решта – адміністративні та технічні працівники). В репертуарі трупи
найпопулярнішими були водевілі («Москаль чарівник», «Бувальщина»), оперети
(«Сватання на Гончарівці», «За Німан іду»), опери українських композиторів.
Прем’єрним виступом трупи була вистава М. Лисенка «Наталка Полтавка» в Одесі
у 1883 році. Великого резонансу у мистецько-театральних колах набула постановка
опери М. Лисинка «Утоплена», прем’єра якої відбулась в Харкові у 1885 році, а
потім вона була показана в Одесі.
31 грудня 1883 року Головним управлінням в справах друку згідно
розпорядження МВС було видано таємне розпорядження за № 5091, в якому
йдеться про заборону утворення українського театру та формування труп для
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виконання українських вистав. Право виступати надавалось українським трупам,
якщо в їх репертуарі рівноцінно будуть представлені п’єси російською і
українською мовами. Київський генерал-губернатор взагалі заборонив українським
трупам в’їзд на територію підвладних йому губерній [34, с.267].
Згідно з указом до трупи М. Старицького приєднались російські актори, а в
репертуарі з’явились вистави російською мовою. У 1885 році в зв’язку із
збільшенням чисельності акторів та ускладненнями в їх зайнятості та утриманні,
трупа Старицького розпалась на дві: одну очолив М. Старицький, другу –
М. Кропивницький.
Після розділу до трупи М. Кропивницького входило 25 акторів, 25
оркестрантів,
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хористів.

українського

театру:

До

трупи

приєдналися

М. Заньковецька,

найталановитіші

П. Саксаганський,

сили

М. Садовський,

М. Садовська-Барілотті та ін. В основі репертуару були драматичні вистави, а з
1888 року увійшли опери «Запорожець за Дунаєм», «Наталка Полтавка»,
«Чорноморці» М. Лисенка.
У тому ж році трупу М. Кропивницького очолив М. Садовський. Основна
увага надавалась музично-драматичним і музичним виставам. Серед артистів трупи
були співаки: О. Полянська (контральто), М. Щербина (тенор), О. Ратмирова
(сопрано), І. Райський (баритон), М. Борченко (тенор) та інші. Визначною подією в
трупі

Садовського

було

святкування

10-річчя

сценічної

діяльності

М. Заньковецької в Одесі у 1892 році [34, с.271].
У Харкові у 1894 році М. Кропивницьким було сформовано трупу до складу
якої

ввійшли

О. Немченко,

Н. Милорадович,

В. Грицай,

М. Маньківська,

Б. Козловська та інші. Трупа мала свій оркестр і хор. Серед відомих українських
опер в репертуарі була дитяча опера М. Лисенка «Коза-дереза» та ін. У 1899 році в
Москві відбулася прем’єра опери М. Аркаса «Катерина». М. Кропивницький
клопотався про відкриття стаціонарного українського театру в Одесі, але дозволу
не отримав і трупа була змушена мандрувати по містах України [34, с.273].
З 1885 року окремо починає працювати трупа М. Старицького. Вже в 1887
році колектив складався з 60 акторів, 65 артистів хору та 32 оркестрантів. У
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репертуарі надавалась перевага музичним виставам. Вперше були поставлені такі
музично-драматичні вистави як «Сорочинський ярмарок» М. Старицького з
музикою М. Гротенка, «Темп-музика» М. Янчука. Важливою подією була
постановка “Наталки Полтавки” в музичній редакції М. Лисенка в Одесі у 1898
році. Прем’єра вистави мала великий успіх, вражаючи акторською майстерністю та
високим рівнем виконання вокальних партій.
Займаючись постановкою своїх опер в трупі Старицького, М. Лисенко сам
проводив вокальну та музичну підготовку акторів, читав лекції з теорії та історії
музики. С. Тобілевич в своїх спогадах писала: «Вимогливий як завжди, він нас,
хористів і музикантів, муштрував до десятого поту, домагаючись досконалого
виконання…» [172, с.120].
У 1890 році було створено «Товариство російсько-малоросійських артистів»
під орудою П. Саксаганського. Склад товариства був сформований з невеликої
групи акторів трупи М. Садовського. У 1900 році трупа стала осередком, навколо
якого об’єднувались провідні діячі українського театру: М. Кропивницький,
М. Заньковецька, М. Садовський, П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий. Велика
увага в музичних виставах трупи приділялась вокалу. Більшість артистів володіли
гарними голосами, мали вокально-технічну підготовку [34, с.274].
У колі видатних українських акторів театру корифеїв були імена митців, які
не лише плідно працювали на драматичній ниві, а й зробили великий внесок у
розвиток українського вокального мистецтва. Серед артистів українського театру
були

співочі

сили,

які

не

поступалися

своєю

вокальною

майстерністю

першорядним оперним співакам. Дуже часто вони продовжували свою артистичну
кар’єру на оперній сцені.
У другій половині ХІХ ст. все помітнішим стає розподіл труп на суто
драматичні та оперні. Майже століття оперне мистецтво на Україні головним
чином репрезентували італійські трупи. У Києві протягом трьох сезонів (1863 –
1866 рр.) регулярно виступала й користувалася значним успіхом італійська трупа,
яку очолював антрепренер Ф. Бергер. У Харкові справжнім «золотою добою» для
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італійської опери були роки 1864 – 1871, коли вона посідала центральне місце в
культурному житті міста [63, с.337-338].
Центром розвитку італійської опери на Україні була Одеса. Бурхливе життя
портового міста, яке стало головним торгівельним центром на півдні імперії,
велика кількість приїжджих, сприяли розвитку цього виду мистецтва. Італійські
трупи виступали в міському театрі. Репертуар складали опери італійських
композиторів: Россіні, Белліні, Доніцетті. Вперше в Росії були поставлені опери
«Ріголетто» та «Трубадур» Верді.
Склад італійських труп не завжди був постійний, але серед акторів не рідко
були видатні співаки, невеликий хор та оркестр. Значний вплив на розвиток
музичного життя міста мали виступи артистів італійської опери – співаків, солістів,
оркестру. Вони були першими професіоналами, які виступали в так званих
«вокально-інструментальних концертах». Актори італійських труп досконало
володіли мистецтвом співу «бельканто» (А. Мазіні, Е. Канцелярі, А. Патті,
Х. Нільсон, П. Лукка та інші).
У 60 – 70 - ті рр. ХІХ ст. відбувається спад популярності італійської опери.
Виступи італійських труп проходять вже не так систематично і не мають широкого
громадського резонансу. В цей період на перший план виходить російське оперне
мистецтво. З ініціативи відділення РМТ в Україні починають відкриватися театри
Російської опери. Так, 27 жовтня 1867 року в Києві було відкрито перший оперний
театр на Україні. Створенням трупи займався антрепренер Ф. Бергер, який
очолював

її

до

1874

року.

Постановкою

опери

«Аскольдова

могила»

О. Верстовського відбулося відкриття київського оперного театру. Наступними
прем’єрами були опери «Русалка» О. Даргомижського, «Іван Сусанін», «Руслан та
Людмила» М. Глінки, «Рогнеда» та «Юдіф» О. Серова. В репертуарі театру крім
опер російських композиторів були твори й західноєвропейської музики.
З 1874 року київський оперний театр очолює відомий співак і режисер
Й. Сєтов. На той час до театру були запрошені славетні артисти: О. Ляров,
Ю. Закревський, Е. Павловська, О. Крутікова, А. Барцал та іші. Після прем’єри
опери “Опричник”, яка відбулася в грудні 1874 року, її автор П. Чайковський
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відмітив високий професійний рівень трупи, чудово організований хор та балетну
трупу. Про постановку опери «Галька» С. Монюшко на сцені київського театру
П. Чайковський писав: «У цій малій опері я особливо оцінив хор, який стараннями
капельмейстера І. Альтані і його помічника Геккеля доведено до вищого ступеня
довершеності. В Москві такого хору ніколи не чули» [168, с.222]. У 1877 році на
сцені театру було поставлено оперу Дж. Верді «Аїда».
У 1884 році керівництво театру перейняв М. Савін. В репертуарі театру
з’являються нові постановки російських та зарубіжних опер: «Євгеній Онєгін»
П. Чайковського (1884 р.), «Майська ніч» М. Римського-Корсакова, «Кармен»
Ж. Бізе (1885 р.). Але не завжди постановки опер мали високий рівень.
Протягом останнього десятиліття ХІХ ст. в розвитку київського оперного
театру значне місце мали постановки опер «Пікова дама» П. Чайковського,
«Хованщина»

М. Мусорського,

«Алєко»

С. Рахманінова,

«Снігуронька»

М. Римського-Корсакова, «Лоенгрін», «Летючий голландець» Р. Вагнера та інші.
У сезоні 1899–1900 років керування театром переходить до І. Прянішнікова,
який очолював об’єднання оперних артистів «Київське оперне товариство» [63,
с.341]. В період керування І. Прянішнікова виконавський рівень трупи значно
підвищився, що дало змогу поповнити репертуар новими виставами.
У 1901 році в Києві було завершено будівництво нового приміщення
міського оперного театру. Керування трупою було передано приватному
антрепренеру М. Бородаю, а з 1912 року перейшло до М. Багрова. Міською
управою була призначена комісія, яка спостерігала за діяльністю театру, підбором
виконавців, складанням репертуару. На сцені театру виступали чудові співаки, які
не рідко запрошувались до театрів Москви й Петербурга, їх добре знали й за
кордоном. Слухачів також вражало чисте й злагоджене звучання хору, яким з 1916
року керував чуйний музикант О. Кошиць.
Відкриття київського оперного театру, утвердження російської опери в Києві
впливало на розвиток оперного мистецтва в інших містах України, зокрема в
Харкові та Одесі.
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У 1868 році з гастрольними виступами до Харкова приїжджає трупа
Ф. Бергера, яка дала 39 вистав. Харківська публіка вперше мала можливість
ознайомитись з російською оперою. До 1890 року в Харкові не було постійної
оперної трупи. На сцені міського театру виступали артисти київських труп
Й. Сєтова, І. Прянішнікова, московська тупа С. Мамонтова, італійська трупа
Ф. Кастеллано. Лише в 1890 році під керівництвом П. Луковича в Харківському
театрі формується перша постійна оперна трупа. Репертуар театру майже не
відрізнявся від репертуару київської опери, в основі якого були твори російської
композиторської школи. Вперше на Україні силами харківської оперної трупи була
поставлена опера «Садко» М. Римського-Корсакова та опери диригента театру
В. Сука «Лісовий цар», «Ася».
На початку ХХ ст. трупа театру розміщувалась переважно в приміщенні
комерційного клубу, а з 1910 року в новому театрі-цирку «Колоссеум». Складна
суспільно-політична ситуація в країні відбилась і на роботі театру: антрепренери
часто мінялись, склад трупи не був постійний, рівень режисури та якості виконання
в різні роки також змінювався.
У 1908 році в оперному мистецтві Харкова відбулось певне піднесення. Це
пов’язано з виникненням «Артистичного товариства» під керівництвом М. ЕнгельКрона, С. Акимова та І. Зелінського. До складу товариства входили першокласні
солісти.
У Одесі утвердження російської опери відбулося значно пізніше. Це було
пов’язано з тим, що у 1873 році згоріло приміщення міського театру. З Одеси
виїхали актори італійської опери, які виступали в приміщенні театру і повернулися
лише у 1887 році, коли було відбудовано новий міський театр. В тому ж році до
Одеси приїжджає трупа Ф. Бергера. Описуючи свої враження про гастролі цієї
трупи А. Дерибас писав: «Замолкли на долго звуки итальянской музыки, зато на
смену ей в театре Эрмитаж раздались мощные и свежие мотивы русской народной
песни… Опера Бергера произвела в музыкальной Одессе огромный переворот…»
[47, с.249]. Одеська публіка проявляє все більший інтерес до вітчизняного
музичного мистецтва і разом з тим спадає популярність італійської опери. В
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останні два десятиліття ХІХ ст. російська опера остаточно утверджується в
репертуарі міського театру. З великим успіхом проходять постановки «Опричника»
П. Чайковського, «Івана Сусаніна» М. Глінки, «Рогнєди», «Юдіф» О. Сєрова та
інші. Важливою подією в музичному житті міста стала постановка «Пікової дами»
П. Чайковського у 1893 році. На прем’єрному показі вистави диригував сам
композитор.
У 1894 році до одеського театру на посаду диригента було запрошено
І. Прібіка – видатного диригента, композитора, педагога. Завдяки йому на сцені
театру вперше було поставлено ряд опер російських композиторів, помітно зріс
художній рівень постановок в театрі.
Події першої російської революції значно вплинули на діяльність театру.
Майже на шість років наступив його занепад. На сцені відбувались постановки
низькопробних вистав. У 1910 році міська управа прийняла рішення передати
приміщення драматичного театру Російській опері, але там продовжували ставити
драматичні вистави аж до наступного сезону.
Протягом 90-х років ХІХ ст. – початку ХХ ст. між оперними театрами
України (Київ, Харків, Одеса) та Росії (Москва, Петербург) відбувається постійний
обмін виконавськими силами. Коли у 1896 році згоріло приміщення київського
оперного театру, виступи міської трупи стали не регулярними. Саме в цей період
до Києва з гастролями приїжджає італійська оперна трупа з Одеси, оперна трупа з
Петербурга, а у 1898 році приїхала харківська опера. З успіхом проходять виступи
відомих співаків Ф. Шаляпіна та Л. Собінова в Одесі, Н. Забели-Врубель,
І. Єршова, М. Тамарової в Харкові, О. Мишуги в Києві. У 1901 році в Харкові
гастролює трупа Тифліського театру, а в зимові сезони 1907 – 1908 роках
приміщення

комерційного

клубу

було

орендовано

трупою

Московського

“Товариства оперних артистів” під управлінням М. Максакова.
Отже, в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. відбувається поступова
заміна італійських труп російськими. Це сприяло демократизації оперного
мистецтва, яке стає більш доступним для широкого кола слухачів. В кінці ХІХ
століття російські опери складали основний репертуар оперних театрів Києва,

45

Харкова та Одеси. Опери українських композиторів на оперних сценах театрів
України майже не виконувались. Пропагандою українського мистецтва займались
мандрівні театри та професійні драматичні трупи, які очолювали корифеї
української сцени. Це пояснюється антинародною політикою уряду, який з усіх
боків чинив перепони у розвитку вітчизняного мистецтва. Початок ХХ ст. в
порівнянні з останньою чвертю ХІХ ст. показав, що при всій насиченості музичнотеатрального життя, його загальний рівень помітно знизився.
Значну роль у розвитку музичного мистецтва на Україні відіграло відкриття в
містах України відділень Російського музичного товариства (РМТ). Основною
метою діяльності товариства була організація концертів для широкого кола
слухачів, пропаганда творів російських та західноєвропейських композиторів,
підвищення виконавського рівня.
У 1863 році відділення РМТ було відкрито в Києві. Його очолив Р. Пфеніг викладач хорового співу в Інституті шляхетних дівчат, високоосвічена й
талановита людина. При товаристві був створений хор з аматорів під керівництвом
В. Станіславського та оркестр, який складався з музикантів колишнього приватного
оркестру поміщика П. Лопухіна [110, с.17]. До складу Київського відділення РМТ
входили видатні діячі мистецтва, відомі композитори, музиканти. Помітний слід в
історії діяльності товариства лишили І. Альтані, В. Кологривов, В. Пухальський,
О. Виноградський та ін. Деякий час до товариства входив М. Лисенко.
З 1877 року музичну частину Відділення очолював В. Пухальський. В цей
період діяльність товариства в різних галузях музичної культури набула нового
якісного рівня. В. Пухальський сприяв першому виконанню в Києві 9-тої симфонії
Бетховена, 2-ої симфонії та 1-го фортепіанного концерту П. Чайковського,
постановці балету П. Чайковського «Ромео і Джульєта». На початку концерту, як
правило, читалась вступна лекція [239, с.80-81].
На кінець ХІХ – початок ХХ ст. припадає найвище піднесення діяльності
Київського відділення РМТ. З 1888 року його очолює відомий диригент
О. Виноградський. Завдяки його діяльності в місті значно зростає кількість
концертів, тематичних вечорів тощо.
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У 1864 році відкривається Харківське відділення РМТ, директором якого був
С. Неметц – чудовий скрипаль, випускник Празької консерваторії. З відкриттям
відділення РМТ у Харкові проходять концерти за участю видатних музикантів.
Публіка мала можливість почути твори Й. Гайдна, В. Моцарта, Ф. Шопена,
Ф. Ліста, Ф. Мендельсона та інші.
У 1867 році з фінансових труднощів Харківське відділення Російське музичне
товариство припинило свою діяльність. Завдяки талановитому музиканту та
диригенту І. Слатіну в місті було відновлено роботу товариства у 1871 році, при
якому було створено хор та оркестр. Музичне життя міста поступово почало
налагоджуватися.

З

концертними

виступами

приїжджають

композитори

П. Чайковський, О. Танєєв, відома співачка Є. Лавровська.
Відкриття відділення РМТ в Одесі відбулося у 1884 році, яке почало
працювати лише через два роки. При Одеському відділенні було відкрито музичні
класи. Учні музичних класів приймали активну участь в камерних вечорах та
симфонічних зборах.
Завдяки активній діяльності Одеського відділення РМТ концертне життя
міста в останні десятиліття ХІХ ст. значно збагачується. В міському театрі та інших
концертних залах влаштовуються симфонічні концерти, виконуються твори
Й. Гайдна, Л. Бетховена, В. Моцарта, К. Вебера, М. Глінки, П. Чайковського,
М. Римського-Корсакова та ін. В 90-х роках відбулися концерти за участю
композиторів А. Аренського, Е. Направника, М. Лисенка. У 1893 році за участю
П. Чайковського було проведено п’ять симфонічних концертів, де виконувалась
симфонічна поема «Буря», сюїта з балету «Лускунчик», «Варіації на тему рококо»,
Другий концерт для фортепіано з оркестром, відбулася прем’єра «Скерцо»
одеського композитора П. Молчанова.
У 1894 році з нагоди святкування 100-ліття Одеси був створений місцевий
оркестр, яким керував О. Виноградський. У 1899 році до Одеси з гастрольними
виступами приїхав Берлінський оркестр під керівництвом Артура Нікіша.
Слід зазначити, що відкриття відділень РМТ в містах України відіграло
велику роль в активізації музичного життя міст, популяризації найкращих зразків
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російської та зарубіжної музичної культури. Але діяльність відділень РМТ була
спрямована на штучне гальмування розвитку українського музичного мистецтва. В
концертах, організованих з ініціативи РМТ, твори українських композиторів
виконувались дуже рідко. Зневажливе ставлення до української національної
культури призвело до того, що один з активних членів Київського відділення РМТ
М. Лисенко в знак протесту відмовляється від участі в ньому.
Визначним етапом у розвитку національного музично-театрального та
вокального мистецтва стало відкриття у Києві в 1907 році першого стаціонарного
українського театру, який мав назву «Трупа українських артистів під орудою
М. Садовського». Свою творчу діяльність трупа розпочала в Полтаві, а згодом
переїхала до Києва, де Садовський орендував для свого колективу приміщення
Троїцького народного дому.
До

складу

трупи

входили

видатні

майстри

української

сцени:

М. Заньковецька, Г. Борисоглібська, Ф. Левицький, І. Мар’яненко, деякі ролі
виконував сам М. Садовський. Акторський склад поповнювали і молоді виконавці,
серед яких були випускники Музично-драматичної школи М. Лисенка (О. ПетляшБарілотті, М. Литвиненко-Вольгемут, М. Микиша та інші.).
Слід підкреслити, що діяльність трупи М. Садовського мала велике значення
у ствердженні вітчизняної опери. На сцені театру крім драматичних та музичнодраматичних вистав відбувались постановки опер, які виконувались українською
мовою. Серед них опери вітчизняних композиторів: «Наталка Полтавка», «Енеїда»,
«Утоплена» М. Лисенка, «Запорожець за Дунаєм» І. Гулака-Артемовського,
«Роксолана» Д. Січинського, «Вій» М. Кропивницького та інші. В репертуарі трупи
були також твори російських та зарубіжних композиторів в перекладі на українську
мову (іноді зусиллями самого М. Садовського): «Продана наречена» Б. Сметани,
«Сільська честь» П. Масканьї, «Галька» С. Монюшко, «Янко» В. Желенського та
ін. З 1907 – 1915 рр. на сцені театру було поставлено 13 оперних вистав
вітчизняних та зарубіжних композиторів.
З метою відродження української національної культури, створення умов для
формування «творчого потенціалу мистецької інтелігенції й студентства», в другій
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половині ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні виникають різноманітні літературноартистичні культурно-освітні та просвітницькі товариства та організації, які
об’єднали для спільної діяльності художників, літераторів, музикантів, науковців
та аматорів. Діячі товариств намагались продемонструвати громадськості здобутки
національної творчості і високу виконавську майстерність акторів, музикантів,
художників [64, с.317]. Набуває громадського значення музично-критична думка,
з’являються наукові дослідження.
У 60 – 90-ті роки ХІХ ст. існувала ліберально-буржуазна організація
«Громада». Крім буржуазних лібералів до товариства входили представники
радикально-демократичної молоді. До демократичного крила київської «Старої
громади» належав М. Лисенко. Подібні товариства існували в усіх великих містах
України і відігравали велику роль в суспільно-політичному та культурному
розвитку.
Основною метою діяльності організації було створення недільних шкіл,
видання навчальної та науково-популярної літератури українською мовою,
збирання етнографічних матеріалів тощо [240, с.82]. Членами «Громад» були
представники передової інтелігенції, професори університетів, драматурги,
театральні та музичні діячі (М. Старицький), значну роль відігравали меценати
(М. Тарновський, М. Семиренко, Є. Чикаленко).
У 1894 році в Києві було засновано «Літературно-артистичне товариство»,
яке об’єднувало митців і літераторів. Товариство мало три відділення: музичне,
літературне, художнє. Серед членів товариства була передова українська
інтелігенція: М. Лисенко, М. Старицький, Л. Українка, О. Пчілка, М. Тутковський
та ін. Щонеділі об’єднання влаштовувало різноманітні концерти, літературномузичні вечори, літературні бесіди й читання, музичні та літературні конкурси
тощо. Прогресивний напрям діяльності Товариства розглядався урядом як
небезпечний для існуючого ладу. У 1905 році до київського губернатора надійшло
клопотання поліції про закриття Товариства як «протидержавного гуртка».
Просвітницькі прагнення діячів мистецтва в Одесі реалізовувались в
організації різноманітних просвітницьких об’єднань. Так, у 1864 році за
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ініціативою видатного українського композитора П. Сокальського та його
однодумців, серед яких були музиканти і композитори, було створено «Товариство
аматорів музики». Метою діяльності Товариства стало об’єднання музичних діячів,
оновлення музичного життя міста. Силами об’єднання відкриваються музичні
класи, де навчали правил співу і музики. Серед предметів, які викладали: гармонія,
композиція, загальна та російська історія музики, естетика музики. За участі учнів
та викладачів класів був створений хор та оркестр.
У 1865 році група одеської інтелігенції засновує «Товариство витончених
мистецтв», куди увійшли музиканти, архітектори, художники, вчені, журналісти.
Президентом товариства був князь С. Воронцов, а віце-президентом – архітектор
Ф. Моранді. До навчальної програми входили такі предмети: гармонія, композиція,
спів за італійською методою, гра на музичних інструментах, хоровий спів. Члени
товариства влаштовували виставки, літературно-драматичні збори, спектаклі, а у
1865 році відкрили музичну школу.
Існуючі школи не ставили за мету підготовку професійних співаків і
музикантів, але відігравали значну роль у вихованні педагогічних кадрів і чудових
виконавців, що вплинуло на відкриття професійних музичних навчальних закладів.
У кінці ХІХ ст. в Одесі існувало багато просвітницьких та благодійних
організацій, в основі діяльності яких була пропаганда музичного мистецтва. Так, на
основі «Слов’янського благочинного товариства» відкривається «Гурток любителів
російської музики», силами якого ставились опери російських композиторів. В цей
період в Одесі виникає «Товариство слов’яно-руського хорового співу», у
концертах якого вперше для слухачів міста прозвучали твори М. Глінки та
О. Даргомижського.
Визначною подією в культурному житті міста стало відкриття у 1897 році
«Літературно-артистичного товариства», у складі якого була передова інтелігенція
міста (І. Бунін, А. Кіпен, М. Кропивницький та інші.). Свою роботу організація
розпочала у 1898 році. Товариство влаштовувало літературно-музичні вечори,
виставки картин одеських художників, лекції з філософії, літератури, мистецтва,
ставились спектаклі, в яких брали участь професійні актори.
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У 1898 році з ініціативи композитора В. Рєбікова в Одесі було засноване
«Товариство російських композиторів». До програми концертів-лекцій товариства
входили твори російських композиторів.
Серед музичних об’єднань Харкова слід відмітити аматорський гурток під
керівництвом П. Кравцова, який виник у 1897 році і проіснував до 1907 року. При
гуртку працював симфонічний оркестр, оркестр балалаєчників і мандоліністів та
оперні класи, в репертуарі яких було понад десять опер.
З початком ХХ ст. відбувається ослаблення цензурних утисків з боку уряду
та пожвавлення громадського життя як в Росії, так і на Україні. Починає
розвиватись українська преса, вільно друкуються книжки українською мовою, в
концертах

дозволяється

виконувати

музичні

твори

українських

авторів,

створюються нові культурно-просвітницькі товариства.
Так, на початку ХХ ст. в Україні виникають культурно-освітні організації, які
мали назву «Просвіта». Таке товариство з 1905 – 1909 рр. існувало в Одесі. 25
червня 1906 року була заснована київська «Просвіта», ініціатором якої став
Б. Грінченко. Діяльність цих організацій спрямовувалась на сприяння розвитку
української культури та освіти рідною мовою. В колі київської «Просвіти» було
зібрано цвіт міської інтелігенції. Її членами стали М. Лисенко, Л. Українка,
С. Єфремов, О. Пчілка, І. Огієнко, С. Русова та інші.
На зразок львівського «Бояну» у 1905 році М. Лисенко створює у Києві
філармонічне товариство «Боян». При Товаристві було організовано хор, яким
керував сам М. Лисенко. Силами київського «Бояну» влаштовувались публічні
концерти, де виконувались народні пісні, твори видатних українських та
зарубіжних композиторів. У зв’язку з матеріальними труднощами та складною
політичною ситуацією в державі, трохи більше ніж через рік діяльність Товариства
було припинено.
В період з 1908 – 1912 рр. в Києві починає діяти літературно-художня
організація «Український клуб», яку очолює М. Лисенко. На сцені клубу
проводились літературно-музичні вечори, в яких брали участь видатні українські

51

діячі мистецтв П. Мирний, О. Пчілка, М. Старицька, М. Заньковецька, І. НечуйЛевицький та ін. [235].
Подібне товариство було створене в Одесі в 1911 році під назвою
«Українська хата». Його члени організовували бібліотеки, займались постановками
музичних та драматичних вистав, влаштовували різноманітні концерти, вечірки, де
пропагували українське національне мистецтво [236].
Характерним і спільним в діяльності товариств, які існували на Україні в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. було запровадження і поєднання всіх
видів мистецтва, об’єднання найкращих творчих сил суспільства, підвищення рівня
музичної культури, освіти, пропаганда здобутків світового та національного
мистецтва.
Отже, розвиток мистецького життя в Україні в другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст.відбувся за таких умов:
– зміни в соціально-економічному та суспільно політичному устрої
Російської імперії: знищення кріпацтва, руйнування феодального устрою та
утвердження капіталізму, поширення капіталістичних соціально-економічних
відносин, що зумовило державне реформування. Проведення фінансової, судової та
військової реформ стало новим етапом в історії розвитку Російської імперії, яка за
кілька десятиріч стала однією з провідних країн Європи;
- джерелом суспільного руху в країні стає інтелігенція, яка виступає як за
національний розвиток, так і за соціальну справедливість. Події революції 1905 –
1907 рр. значно вплинули на політико-економічне та духовне життя України,
сприяли демократизації суспільства, стали поштовхом до національно-культурного
руху в Україні;
- глибокі зміни в соціально-економічному та суспільно-політичному житті
держави позначилися і на культурному житті міст України. Центрами розвитку
музичного мистецтва в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. стають
Київ, Харків та Одеса;
- у піднесенні мистецької культури України важливу роль відігравав розвиток
театрального мистецтва. В середині ХІХ ст. поширюється діяльність аматорських
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музично-драматичних гуртків, які були школою творчості та акторської
майстерності для багатьох видатних діячів української сцени;
- найвищим щаблем у розвитку українського театрального мистецтва в другій
половині ХІХ ст. стало народження національного професійного театру, який
очолювали корифеї української сцени – М. Кропивницький, М. Старицький,
П. Саксаганський, М. Садовський. Провідною «зіркою» українського театру була
Марія Заньковецька. Театр корифеїв, виконуючи функції відсутнього на той час
національного оперного театру, широко пропагував українське оперне мистецтво,
знайомлячи слухачів з творами українських композиторів;
- друга половина ХІХ – початок ХХ ст. – період розквіту українського
музичного мистецтва, з яким пов’язані імена таких українських митців як
К. Стеценко, П. Сокальський, О. Кошиць, С. Гулак-Артемовський, П. Ніщинський,
В. Кологривов, Д. Січинський, М. Вербицький. Визначною постаттю серед діячів
української

музичної

культури

є

М. Лисенко

–

засновник

української

композиторської школи, людина яка відігравала визначну роль у піднесенні
українського народного мистецтва, зростанні багатої співацької культури;
- просвітницькі прагнення діячів культури реалізувались у створенні
музичних об’єднань та товариств, основною метою діяльності яких було
поширення музичного мистецтва серед широких верств населення. Значну роль у
справі піднесення музичної культури мало відкриття відділень Російського
Музичного Товариства в містах України, зокрема в Києві, Харкові, Одесі.
Отже, зміни, що відбулися

в суспільно-політичному та соціально-

економічному житті Російської імперії сприяли інтенсивному розвитку культури і
мистецтва на Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. З активізацією
мистецького життя прогресивні сили суспільства стають на чолі розбудови
професійної, зокрема вокальної освіти.
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1.3. Розбудова системи музичної освіти в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Кінець ХІХ та перші десятиліття ХХ ст. були роками боротьби передових кіл
суспільства за розбудову власної системи народної освіти. Ідея створення
україномовних шкіл об’єднувала освітян, які робили спроби впровадження в школу
української мови як мови викладової, намагалися привнести традиції українського
національного мистецтва. «В школі дитина потрапляє в далеку від неї духовну
атмосферу, в чужий для неї світ, нічого свого рідного вона не бачила й не чула.
Звідси порівняно слабкий розвій дитини в школі, невисокий ступінь знання й часті
рецидиви безграмотності» [6, с.65]. Після скасування кріпацтва у 1861 році, коли
суспільство вийшло на шлях капіталістичного розвитку, освітня система вимагала
нововведень. Утиск з боку уряду української культури привів до того, що в
середині ХІХ ст. не було жодної офіційної школи, де б навчання проводилось
українською мовою. Після скасування кріпацтва «…усі кинулися до просвіти,
найкращі люди брались навчати, люди бігли у школу за тим хлібом духовним,
якого їм так бракувало» [155, с.40]. Але негативним був той факт, що заклади
освіти

були

доступні

далеко

не

всім.

Більшість

населення

залишалась

неписьменною і далекою від культури. Представники інтелігенції не раз звертали
увагу на те, що за загальним рівнем грамотності український народ значно
відставав від народів Росії та Західної Європи.
Провідником урядової освітньої політики та її організатором виступало
Міністерство народної освіти, якому підпорядковувалися Київський, Харківський,
Одеський учбові округи, що охоплювали українські землі. Характерною
особливістю імперської системи освіти була підвідомчість навчальних закладів не
лише МНО, а й іншим різним відомствам та міністерствам. Вітчизняна школа
розвивалась як складова загальноімперської системи освіти й віддзеркалювала
загальні реформаторські процеси [14, с.88].
Після реформи 1861 року значна роль у розвитку українського шкільництва
належала земствам. Щойно створеним органом місцевого самоврядування були
надані певні права та зобов’язання, які підтверджувало “Положення про
губерніальні та повітові земства” 1864 року. У 1861 році перші земства були
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утворені в Харківській, Полтавській та Чернігівській губерніях. Згідно з
«Положенням…» земства мали можливість займатись господарчими, соціальними
та освітніми справами під керівництвом міністра внутрішніх справ або
губернатора. Також їм надавалось право відкривати початкові та професійні школи.
Земства засновують недільні школи, підтримують їх матеріально, а для
забезпечення їх кадрами вчителів влаштовують учительські семінари та курси,
з’їзди вчителів, відкривають народні та шкільні бібліотеки. Завдяки діяльності
земських шкільних комітетів до учбових програм були введені такі дисципліни як
історія, математика, географія, музика та співи. Музичні заняття в недільних
школах насамперед передбачали участь в шкільних святах та музичних вечорах.
Проте, діяльність недільних шкіл сприяла також поширенню серед українського
населення письменності та елементарних музичних знань.
Перша недільна школа була відкрита в Києві у 1859 році, а в наступному - в
Катеринославі. З 1871 року в Харкові офіційно починає діяти недільна школа під
орудою видатного педагога Х. Алчевської. Вже в 90-х роках кількість її учнів
налічувала близько 350 осіб.
Поштовхом до демократичних зрушень в системі освіти стала реформа 1867
року. Вона надавала право відкривати навчальні заклади громадським організаціям
та приватним особам. Органами влади було видано ряд інструкцій та законів,
спрямованих на координацію діяльності навчальних закладів та контролювання
навчальних програм і їх реалізацію.
Суспільно-педагогічний рух на Україні цього періоду характеризується
такими рисами:
1. Критикою кріпосницького виховання, боротьбою проти станової школи.
2. Вимогою широкої мережі народних шкіл, автономії вищої школи.
3. Виникнення недільних шкіл, які стали формою прояву освітнього
демократичного пориву інтелігенції.
4. Створенням комітетів грамотності, де обговорювались питання організації
народної школи, ліквідація неписьменності.

55

5. Виникненням педагогічних товариств і гуртків, де обговорювались
проблеми педагогіки.
6. Появою цілого ряду педагогічних журналів і газет ( «Журнал для
виховання», «Журнал Міністерства народної освіти», «Педагогічний збірник»,
«Народна школа»).
7. Боротьбою за освіту жінок.
8. Розробкою цілого ряду проектів реформи народної освіти.
9. Боротьбою за українську національну школу [77, с.87].
Важливим кроком на шляху культурного розвитку народу К. Ушинський
вбачав у запровадженні загального обов’язкового навчання. Він дотримувався тієї
точки зору, що право на освіту є природне право кожної людини…[181, с.38].
Зміни, що відбулися після реформи 1861 року значно покращили стан освіти
в Україні:
– розширилась мережа навчальних закладів;
– відкрились заклади освіти для жінок;
–народні школи стали доступними для всіх верств населення;
–громадським організаціям та приватним особам було надане право
відкривати гімназії;
– створення нового типу неповної середньої освіти (гімназії з 4-річним
терміном навчання).
Серед великої кількості навчальних закладів (близько 40 різновидів), які
надавали початкову освіту були міські та сільські школи. Фактично існувало два
головних типи початкових шкіл: однокласні та двокласні. В однокласних школах
термін навчання тривав від 2 до 4 років. Загальна кількість цих шкіл складала 84 %
від загальної кількості початкових шкіл. Це були найбільш масові навчальні
заклади. Значно менше (всього 5,4 % від усіх шкіл) було двокласних шкіл з п’яти та
шестирічним строком навчання. Така незначна кількість пояснюється тим, що ці
школи були менш доступні для народу у зв’язку з витратами на навчання [50, с.49].
У 60-х роках ХІХ ст. виникають перші методичні роботи, присвячені
навчанню співам в школах. Серед них: «Руководство к обучению пению в
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народных школах» Г. Ломакіна, «Нотная азбука для певчих хоров» А. Рожнова
(1861 р.), «Школа пения с упражнениями на 1, 2, 3 голоса» С. Зайцева (1865 р.),
«Руководство к обучению в народных школах пению» Н. Афанасьєва (1866 р.),
«Общепонятное руководство к изучению нотного церковного хорового и
одиночного пеня» И. Казанського (1868 р.) [90, с.82]. Всі ці видання створювались
майстрами хорової справи і були результатом їх практичної діяльності.
У 1872 році Міністерство народної освіти видало «Положення про міські
школи», в якому йшлося про те, що міські школи повинні надавати релігійноморальну та розумову освіту дітям з сімей усіх станів. Серед предметів, що
викладалися були: Закон Божий, російська мова (читання, письмо, граматика),
арифметика та інші. Необов’язковими були уроки малювання та співи, на які
відводилося по три години на тиждень.
Основу вокального репертуару початкових шкіл складали твори духовного
напрямку. У 1897 році був виданий «Каталог книг для використання в нижчих
училищах відомства Міністерства народної освіти та публічних читань». Цей
каталог містив назви збірок, за якими рекомендувалось навчати співу: «Нотний спів
літургії Святого Іоанна Златоустого» А. Вишневського (К., 1869 р.), на один голос
перекладені для початкових училищ «Благодарственний молебень. Вседенні
молитви християнина» Б. Георгієвського (М., 1882 р.), «Трьохголосні хорові пісні
для школи» (СПб., 1882 р.), «Спів божественної літургії, складений по виданому
Святим Синодом обіходу» О. Архангельського (СПб., 1886 р.), «Азбука хорового
співу з практичними вправами та скороченою хрестоматією» К. Соловйова (СПб.,
1886 р.), «Керівництво до навчання в народних школах церковному хоровому
співу»

О. Кушнеренка

(Одеса,

1890

р.),

«Російський

дитячий

пісенник»

В. Фамініцина (М., 1898 р.) [65, с.306-307].
Попри намагання уряду вирішити проблеми освіти, педагогічна громадскість
намагалась привернути увагу до таких актуальних питань, як обов’язкова
початкова освіта, реорганізація діючих типів навчальних закладів, оновлення
змісту освіти та покращення матеріального забезпечення і фахової підготовки
вчителів [14, с.36].
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У 1896 році на загальних зборах міської думи м. Харкова була створена
комісія під орудою відомого громадського діяча і педагога М. Сумцова. Основною
функцією цієї комісії було сприяння поширенню загальної та обов’язкової освіти
дітей у Харкові. Місцеві органи влади власними силами намагалися вирішити
проблему загального навчання не зважаючи на відсутність відповідного закону.
Законом від 25 червня 1912 року вносяться значні зміни в структуру освіти.
Замість міських початкових шкіл були створені вищі початкові училища, плани і
програми яких стали більш насиченими. До навчального плану додавалось
викладання історії, географії, геометрії, малювання, креслення. Співи, як і раніше,
вважалися предметом необов’язковим.
Предмет «співи» не входив до програми обов’язкових предметів, але
викладався майже в усіх початкових навчальних закладах. Свідченням цього є
«Огляд початкової освіти в Київській губернії» датований 1912 роком, який містить
детальний аналіз викладання співу в школах Київської губернії (таблиця 1.1.).
Таблиця .1.1.
Викладання співу у школах Київської губернії (1912 р.)
Кількість шкіл де % співвідношення від
загальної
кількості
викладався спів
шкіл

Категорії шкіл
Земські

177

Міністерські

247

Грамоти

1318

Загальна кількість
Київській губернії

по

84,4 %

1742

Викладання співу в початкових навчальних закладах залежало від потреб
богослужіння. Основною формою була вокально-хорова підготовка спрямована на
вивчення церковних пісноспівів. Про це свідчить наявність великої кількості хорів,
створених при навчальних закладах. Значною була і кількість дітей, які брали
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участь в церковних хорах: 15245 хлопців (63,9 %) та 8637 дівчат (36,1 %) [124,
с.69].
Прогресивним явищем у справі викладання предмету «співи» стало введення
у навчальний процес поряд з духовними творами вивчення народних пісень. Слід
відзначити, що заборона на все українське поширювалася й на українську пісню,
тому серед репертуару в основному були російські народні пісні і жодної
української. Про це свідчить «Каталог книг та періодичних видань, допущених в
учнівські бібліотеки нижчих учбових закладів відомства Міністерства народної
освіти», який вийшов у 1913 році. Серед збірок пропонувались такі: «25 русских
народных песен» О. Архангельського, «Русский хоровой сборник для семьи и
школы» С. Миропольського, «Музыкальная хоестоматия» П. Карасьова, «Гусляр.
Народные песни для школы» В. Єрошенка [67, с.122].
Середню освіту надавали заклади різних типів. Серед них народні училища,
міські школи, чоловічі та жіночі гімназії, Колегія П. Галагана, Інститути шляхетних
дівчат. Викладання музики та співів було необов’язковим і залежало від
керівництва, матеріальних можливостей учбового закладу, наявності викладачів. В
організації навчального процесу цих закладів керівними документами Міністерства
народної освіти та Святішим Синодом були затверджені навчальні плани та
програми.
Першою ланкою в системі середньої освіти були народні училища. До них
належали: церковнопарафіяльні школи (духовне відомство), парафіяльні школи
(відомство Міністерства народної освіти) та навчальні заклади, що були на
утриманні певних громад і частково казни [66, с.89] .
У 1874 році Міністерство народної освіти видало «Положення про початкові
народні училища» в якому зазначалось, що церковний спів включити до програми
навчання «там де буде можливо». Право викладати спів надавалось всім священо –
та церковнослужителям, що закінчили курс у духовних або учительських
семінаріях та отримали на це свідоцтво від навчальних закладів [66, с.79]. Крім
цього вони повинні були організувати й керувати шкільним хором. Керівниками
навчальних

установ

був

встановлений

перелік

музичних

збірок,

що
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використовувалися в учбовому процесі. Отже, церковний спів був основним видом
музичної діяльності вихованців народних шкіл.
У 1890 році Міністерство народної освіти провело інспекційну перевірку
народних училищ, а саме викладання в них церковного співу. Перевірка охопила
понад 500 навчальних закладів. В тому ж році до владних органів було подано
«Записку про заходи щодо поліпшення викладання церковного співу в народних
училищах Південно-Західного краю».
Аналіз роботи народних училищ був досить об’єктивним, так як охоплював
велику кількість навчальних закладів. Ця перевірка надала можливість визначити
позитивні та негативні моменти у викладанні церковного співу. Зокрема у
висновках наголошувалось, що викладання церковного співу має відповідати таким
вимогам:
- повинно бути пройняте церковним характером, спрямованим на служіння
церкві і розвивати в учнів любов до співу в церкві;
- сприяти естетичному розвитку учнів, виховувати і зміцнювати в них любов
до прекрасного;
- надати учням тверді знання в певній послідовності;
- розвивати в учнів здібності і навички, які б надавали можливість після
закінчення курсу в училищі самостійно займатися співами [256, с.139].
В звітних документах перевірки викладання церковного співу в народних
училищах були відмічені такі недоліки:
а) деякі вчителі не проходять з дітьми так званої азбуки співу, тим самим не
надають твердих теоретичних основ для засвоєння церковного співу;
б) в навчанні відсутня послідовність вивчення молитов та церковних
пісноспівів. Учні повинні були засвоювати поряд з легкими наспівами досить
складні, тобто не виконувалось правило навчання “від простого до складного”;
в) репертуар творів був досить обмежений, основна увага приділялась
літургійним пісноспівам і майже зовсім не вивчались вечірні й утрені;
г) в методику викладання співу не входить роз’яснення учням побудови
піснеспіву, який вивчається, що приводить до неосмисленого виконання;
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д) обдарованих дітей не знайомлять з поняттями «камертон», «тон» і не
привчають їх до самостійного співу;
є) в процесі навчання учні не одержують належних твердих знань, які б
дозволяли їм після закінчення навчання самостійно співати в церкві;
ж) в програмі навчання співу відсутнє вивчення світського співу [256, с.140].
Для поліпшення викладання співу в народних училищах та кращого
улаштування училищних хорів пропонувалося таке:
1. Для керування вчителями народних училищ розробити точну програму зі
співів.
2. Для керування вчителя співів з малим досвідом створити програму в
методичній послідовності та з вказівкою, які наспіви можуть бути виконані в 2 і 3
голоси.
3. Для надання вчителям можливості плідної праці уроки співу потрібно
призначати не останніми, а першими.
4. Вчителям, які з особливою любов’ю викладають спів, щорічно видавати
грошову нагороду, а старанним учням – схвальні листи.
5. При навчанні співу рекомендується користуватися такими підручниками:
Рожнов «Елементарні уроки співу», «Керівництво для навчаючих співу», «Збірка
молитов», «Літургія Святого Іоанна Златоустого» в перекладі на три голоси
Вишневського, «Навчальний обіход нотного церковного співу» видавництво
синодальної типографії, Соловйов «Керівництво до початкового вивчення
церковного співу та квадратної ноти», Левицький «Основний церковний спів»,
Вознесенський «Про церковний спів православної греко-російської церкви»,
Потулов «Керівництво до практичного вивчення стародавнього богослужбового
співу православної церкви», Маренич «Шкільні пісні».
6. Потрібно вирішити питання щодо створення підручника з церковного
співу, який повинен містити в собі навчальний матеріал з предмету.
7. Включити до програми зі співу крім церковних пісень вивчення світських
пісень, особливо патріотичного і релігіозно-морального напрямку.
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8. З метою підвищення кваліфікації вчителів співу, влаштовувати відповідні
курси [256, с.142-143].
У звіті інспектора також відзначалось, якщо десять років тому тільки в
небагатьох училищах викладався спів, а училищні хори були рідкісним явищем, то
тепер тільки у поодиноких училищах немає хорів [256, с.138].
Отже, в навчально-виховному процесі народних училищ значна увага
приділялась викладанню співів. Наголошувалось, що спів повинен сприяти
естетичному і духовному розвитку учнів. Збільшувалися вимоги до самих
викладачів, до методики викладання. Такі зрушення в галузі освіти значно
вплинули на подальший розвиток вокальної освіти у навчальних закладах України.
Найчисельнішими серед навчальних закладів були гімназії. У другій половині
ХІХ ст. влада видала ряд регламентуючих документів, які мали посилювати
контроль за діяльністю гімназій. Так, у 1864 році був затверджений «Статут
гімназій і прогімназій». Зазначений документ визначав право на існування гімназій
трьох типів з семирічним строком навчання: класична з вивченням латинської і
грецької мов, класична з вивченням латинської мови, реальна гімназія з
поглибленим вивченням фізико-математичних і природознавчих предметів.
Навчальні плани і програми реальних навчальних закладів були більш життєвими і
прогресивними, хоча вступ до університетів був доступний лише випускникам
класичних гімназій. Також самостійно існували навчальні заклади з чотирирічним
курсом навчання – прогімназії, що відповідали молодшим чотирьом класам
гімназії.
Статут 1864 року містив ряд положень, які мали сприяти підвищенню
викладання в зазначених закладах, а саме:
1) кількісний склад учнів в класі повинен не перевищувати 40 осіб;
2) виключенню з гімназії підлягали ті учні, які протягом двострокового
перебування в одному класі не засвоювали пропонованого курсу навчання;
3) кваліфікаційна посада та грошове утримання вихователів, викладачів та
директорів гімназій повинні були відповідати їх кваліфікації та педагогічному
досвіду.
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При зарахуванні до гімназій не враховувався становий ценз абітурієнтів, що
дозволяло отримувати освіту всім прошаркам населення. З 1870 року учні реальних
гімназій вперше почали отримувати атестати зрілості, що надало їм право вступати
на деякі факультети університетів.
У 1871 році Міністерство народної освіти провело чергову реформу освіти і
був затверджений новий «Статут гімназій і прогімназій». Ця реформа дещо
гальмувала демократичні зрушення, які відбулися в гімназійній освіті. Більш
жорстоким стає контроль за діяльністю цих навчальних закладів. Міністерство
народної освіти видає ряд положень та інструкцій, які чітко регламентують
навчально-виховний процес гімназій. Реальні гімназії були ліквідовані, так як
вважалося, що вони не дають наукових знань. Замість них з 1872 року
відкриваються реальні училища. Строк навчання у гімназіях продовжується до
восьми років. Знову обмежується доступ до навчальних закладів дітей
недворянського походження.
У громадських колах активно обговорювалися проблеми і стан освіти.
Зокрема, Я. Гуревич окреслив певні недоліки, які були характерними для більшості
навчальних закладів різних типів:
– відсутність національного й загальноосвітнього характеру;
– недостатня кількість кваліфікованих та досвідчених педагогів, низький
рівень їх матеріального забезпечення;
– переповнення учнями класів;
– відсутність міжпредметних зв’язків, освітнього і виховного впливу у змісті
навчальних предметів, індивідуального підходу до учнів [14, с.120-122].
Згідно з циркуляром Міністерства освіти від 1887 року офіційно був
заборонений прийом до гімназій дітей нижчих верств населення. Відповідно
припиняється набір до підготовчих класів гімназій та підвищуються вимоги до
вступників. Що стосується вчителів, то вони повинні були мати університетську
освіту, закінчити вчительські курси та пройти стажування. Музика і співи
вважаються необов’язковими предметами. Проте, прогресивні педагоги виступають
за естетичне виховання, за викладання музичних дисциплін, за необхідність
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«…привнести до гімназії художню літературу та мистецтва, щоб поряд з великими
діячами науки з неї виходили видатні діячі мистецтва і музики» [169, с.11].
Не входячи до навчальної програми, хоровий спів активно впроваджується в
позаурочній діяльності. В обов’язки викладачів і наставників, за статутом 1871
року, входили питання не лише навчання, а й виховання, створювалися і
функціонували хори православної духовної музики з різновіковим контингентом
виконавців [102, с.22-23].
За кількісними показниками центром освіти в Україні наприкінці ХІХ ст. був
Київ. Серед великої кількості навчальних закладів тут було 13 чоловічих гімназій: 8
– державних, 2 – приватні, 3 – громадські, а інші утворені різноманітними
товариствами; 22 жіночі гімназії, серед них 1 – Міністерства освіти, інші приватні.
Ланку середніх навчальних закладів доповнювали 3 реальних училища, 7
комерційних училищ, учительський інститут, жіноча вчительська семінарія ім.
К. Ушинського, Колегія Павла Галагана (мала статус ліцею). Навчання в цих
закладах освіти було платним [17, с.23].
З огляду на те, що музичні предмети не були обов’язковими, вони
викладались лише для бажаючих та з ініціативи керівництва.
Взірцем щодо постановки музичної освіти була Перша чоловіча гімназія
міста Києва. Наприкінці ХІХ ст. її очолював В. Петр – відомий вчений-філолог,
прекрасний скрипаль, активний пропагандист української музики, шанувальник
творчості М. Лисенка, автор підручника з історії та теорії грецької музики «О
составах, строях и ладах в древнегреческой музыке».
До навчальної програми Першої чоловічої гімназії входили різні види
музичної діяльності, як інструментальна так і вокально-хорова. В. Петр ввів до
програми занять уроки гри майже на всіх струнних, дерев’яних та мідних духових
інструментах. Зі складу вчителів та учнів був створений великий хор та оркестр. У
1859 році директор гімназії звернувся до попечителя Київського навчального
округу з пропозицією зробити хоровий спів обов’язковим для всіх учнів. В своєму
клопотанні він відмітив «…щоб піднести викладання музики і довести його до
бажаного успіху, необхідно потурбуватися, щоб діти з раннього віку навчалися
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співу. Тому що у співові легше за все викласти теорію музики, а також і тому, що
спів розвиває органи голосу, дихання, дикцію…» [244].
З метою покращення стану викладання співу педагогічною радою гімназії
були розроблені правила, щодо організації гімназійного церковного хору та
навчання церковному співу. В них зазначалося:
- участь у церковному хорі та уроки співів є обов’язковими для всіх учнів;
- підставою для звільнення від хорових занять є заперечення з боку лікаря;
- учні повинні мати при собі навчальні посібники, вказані вчителем та нотний
зошит.
Гімназисти співали в хорі півчих православних храмів, які існували майже
при кожний гімназії. Протоієрей отець Каменський, що викладав Закон Божий,
вимагав щоб в церкві було два хори. Колишній вихованець гімназії, професор
Петербурзької консерваторії О. Рубець у своїх спогадах писав: «Перший хор
складався з тих, хто добре і ґрунтовно знав наспіви всіх богослужінь. Півчі
навчалися спочатку на слух, а потім по нотах. Другий хор на лівому кліросі
складався зі співаків, що тільки починали і мало знали складні наспіви церковних
пісноспівів… Від регента Єфімовського вимагалося завжди акуратне навчання
співові в спеціальні дні два рази на тиждень… Він слідкував за тими, хто співав у
хорі, щоб вони не кричали, не поспішали, добре вимовляли слова пісень, були
уважними до нього, коли він показував знаками різноманітні відтінки наспіву» [30,
с.556-557.]
Завдяки клопотанням В. Петра, уроки хорового співу стали обов’язковими
для всіх учнів, які мали голос. Вони вивчали як церковний так і світський спів.
Плата за навчання складала 5 крб. на рік. З 1892 – 1919 рр. вчителем співу та
керівником учнівського хору був П. Кожич. Він намагався підтримувати в учнів
любов до української музики, залучав до програми твори М. Лисенка, українські
народні пісні, твори російських композиторів на українські теми.
Отже, аналізуючи діяльність Першої чоловічої гімназії міста Києва, слід
відзначити досить високий рівень викладання музичних дисциплін. Викладання
предмету «співи» стає обов’язковим для всіх учнів. Прогресивним явищем було й
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те, що поряд з церковним наспівом гімназисти вивчали народні півсні, знайомились
з творами українських композиторів. Після інспекційної перевірки Київського
навчального округу Л. Георгієвський відзначив: «…за часи подорожі доводиться
вперше бачити гімназію, в якій науки і мистецтва стоять на однаковій висоті».
В Другій чоловічій гімназії м. Києва співи викладали П. Захар’євич [252, с.41]
та О. Шуммер, який отримав освіту в Придворній Співочій Капелі та на
Петербурзьких педагогічних курсах [221]. Педагогічний склад також доповнювали:
відомий скрипаль та педагог О. Шевчик, викладач грецької мови А. Юркевич, який
був активним учасником хору під керівництвом М. Лисенка. Освічені педагоги
гімназії намагались привернути увагу учнів до музичної культури, національної
спадщини. У 1901 році С. Булгаков прочитав у гімназії лекцію “Про значення
музики і співу в справі виховання і в житті людини” [249, с.197].
У 1874 році на базі Києво-Подільського повітового училища було відкрито
Києво-Подільську гімназію (Третю чоловічу гімназію). Вона розмістилась в
приміщенні, яке раніше займав Київський магістрат. Що стосується викладання
співу, то воно складалося з теоретичних та практичних дисциплін.
Теоретичні заняття передбачали ознайомлення учнів з системою нотного
письма, головних знаків мольної (мінорної) та дурної (мажорної) гами, а також
правил гармонії при простому співу.
До практичних занять входили:
1) вправи для розвитку сольфеджування, співу в унісон;
2) вправи для розвитку здібності гармонізувати мелодії.
Для останніх бралися прості пісні, спочатку такі, в яких мелодія не виходила
з відомих тональностей, а потім такі, що моделювалися один і навіть декілька разів
від початку до кінця. Деякі з пісень вивчали напам’ять. Посібниками при
викладанні служили керівництва А. Маркса, Є. Альбрехта, О. Рожного та інші [247,
с.19-19 об].
Хорові заняття, що відбувалися тричі на тиждень, давали глибокі знання з
основ

гармонії,

сприяли

формуванню

вокально-хорових

вмінь,

які

були

ефективним засобом музично-естетичного виховання учнів. Високий рівень
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музичної підготовки надав можливість багатьом випускникам гімназії продовжити
свою музичну діяльність

в аматорських колективах, театральних трупах, на

професійній сцені [40, с.68].
Отже, хоровий спів був найбільш поширеною формою музичної діяльності
гімназистів і використовувався:
- як виховний засіб у педагогічному процесі;
- як богослужбовий або церковний спів у храмах;
- як основа репертуару у концертно-виконавській діяльності хорових
колективів досліджуваного періоду.
Завдяки

активній

діяльності

прогресивних

педагогів

у

1897

році

Міністерством освіти був виданий циркуляр згідно з яким всім закладам освіти
рекомендувалось влаштовувати літературно-музичні учнівські вечори. Кожна
гімназія протягом року організовувала 2 – 3 таких заходи, в яких брали участь хор
та оркестр. Преса вміщувала повідомлення про такі вечори, відмічаючи високий
виконавський рівень музичних програм. Зокрема, в правилах проведення
літературно-музичних вечорів Третьої київської гімназії наголошувалось, що
«Музично-літературні вечори повинні розвивати в учнів естетичні почуття, любов
до прекрасного, виховувати їх смак і вміння вільно триматися перед публікою»
[248, с.2].
На таких заходах завжди були присутні почесні громадяни міста, батьки і
рідні вихованців. Нерідко вони вносили пожертви на користь незаможних учнів,
що дозволяло тим платити за навчання [136, с.63].
Згідно з новим циркуляром випускники гімназій отримували дипломи про
освіту, в яких визначався і ступінь їхньої музичної підготовки та рекомендації з
приводу реалізації одержаної ними освіти.
У кінці ХІХ ст. в Харкові діяло дев’ять гімназій, серед яких: три чоловічі, дві
жіночі та чотири приватні. Значна увага приділялась викладанню музики і співів,
які були включені до навчальних програм і мали сприяти розвитку духовно
розвиненої особистості. Для викладання музичних дисциплін запрошувались
викладачі з вищою музичною освітою. Серед них були відомі музиканти, такі як
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С. Миропольський, І. Гутников, А. Пузиревський. Найбільш популярним серед
майстрів хорової справи Харкова був В. Карпов, який вважався знавцем духовного
і світського співу.
Важливу роль у покращенні вокально-хорової освіті відіграв директор першої
Харківської гімназії П. Тихонович, який зазначав, що «…спів має великий
виховний вплив на учнів, але серед усіх предметів саме він викликає найбільші
труднощі». Він також вважав, що рівень музичної підготовки учнів безпосередньо
залежить від професійності самого вчителя музики і тому ставив питання про те,
що: «Вчитель співів є вчитель мистецтва, а значить має повне право на таке ж
положення у гімназіях, в яких знаходяться інші вчителі». У доповідній записці
попечителю Харківського навчального округу П. Тихонович писав: «Багато
труднощів виникає у пошуку надійного і знаючого викладача співу… Я був
змушений на протязі п’яти років змінити не менше п’яти осіб, які не звертали уваги
ні на пригодність дитячих голосів до співу, ні на виховне значення їх у тому
відношенні, щоб привчити учнів до мелодії і гармонії. Вся увага вчителів була
звернена до церковного співу, а світський спів або зовсім не вивчали, або
задовольнялись тим, що учні виучували декілька пісень, які були найлегші для
виконання і голосніші для ефекту… Тому потрібно шукати такого вчителя, який
прийняв би на себе не лише постійне, систематичне навчання співу учнів гімназії,
але і погодився давати щоденні уроки співу і керувати хором під час богослужінь»
[265, с.17].
Аналізуючи архівні документи, які містять список викладачів першої гімназії
приходимо до висновку, що спів викладали досвідчені педагоги. Серед них
М. Ведринський

–

випускник

Петербурзької

придворної

капели,

регент

архієрейського хору; С. Панфілов – випускник придворної співацької капели;
І. Туроверов – керівник Харківського університетського хору [22, с.117].
Згідно з навчальним планом на уроки співу відводилось по 2 години на
тиждень у першому класі, по 3 години – у другому і третьому, а у шостому,
сьомому і восьмому класах – по 2 години і 1 година для хорового співу.
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П. Тихонович опікувався тим, щоб учні гімназії займалися не лише
церковним співом, а і вивчали світський спів. Це відіграло важливу роль у
проведенні музично-літературних вечорів, де учнівський хор виконував духовні і
світські хорові твори.
Відповідно до циркулярів Міністерства народної освіти 1897 і 1902 років
рекомендувалось

розширювати

репертуар

учнівських

хорів

за

рахунок

використання народних пісень та світської музики.
Відомо, що для занять зі співу в гімназіях застосовували різноманітні
інструменти: фортепіано, скрипка, фіс-гармоніка, концертино, флейта, гобой,
кларнет, ксилофон, а за їх відсутності – камертон. Жіноча гімназія М. Оболенської
мала 14 роялей [103, с.56].
Структура навчального процесу та навчальні програми гімназій Одеси були
подібні з гімназіями Києва та Харкова. Відомо, що серед предметів, які
викладалися в Другій жіночій гімназії Одеси були Закон Божий, п’ять різних мов,
три предмети природничо-математичного циклу. Сольний та хоровий церковний
спів з використанням різних музичних інструментів вважався обов’язковим
додатковим предметом [86, с.34-35].
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в освітній справі значно стимулюється
приватна ініціатива. Серед найбільш відомих культурно-просвітницьких закладів
Києва великої популярності здобула Колегія Павла Галагана, яка була заснована
1жовтня 1871 року відомим культурно-громадським діячем України Павлом
Григорієвичем Галаганом (1819-1888 рр.). Прекрасне приміщення у центрі Києва,
талановиті педагоги, ґрунтовна навчально-матеріальна база, родинний затишок,
фундаментальна бібліотека – все це служило чудовій підготовці випускників, що
закономірно вело до того, що випускники Колегії вступали до кращих вищих
навчальних закладів [77, с.180].
Навчальні плани та програми Колегії відповідали рівню загальної системи
гімназій і були затверджені Міністерством народної освіти. Але зазначені програми
були дещо розширені за рахунок введення обов’язкового курсу природознавства,
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історії живопису, теорії та історії музики і малювання. Співи і малювання входили
до основної програми і викладались для всіх учнів перших трьох класів.
До викладацького складу Колегії було запрошено ряд відомих культурних
діячів та педагогів: Д. Янст (фортепіано), А. Данилевський (теорія та історія
музики), академіки живопису М. Пимоненко, М. Мурашко. Серед перших
вихователів Колегії був Г.А. Ячневецький, який керував хором вихованців.
При Колегії Павла Галагана існувала колегіатська церква, настоятелем якої
був піп І. Екземплярський (в подальшому превелебний Єронім, архієпископ
Варшавський). Хор вихованців Колегії постійно брав участь у відправі богослужінь
в колегіатській церкві. В репертуарі хору були досить складні твори: «Херувимська
№6»

Д. Бортнянського,

«Херувимська»

(лаврського

розспіву),

концерти

Д. Бортнянського «Да воскреснет Бог», «Живый в помощи вышнего» та ін.
Значну допомогу Г. Ячневецькому в роботі з хором надавав М. Лисенко. Він
допомагав в підборі програми, надавав корисні поради. До світської програми хору
Ячневецький підібрав велику кількість народних пісень для хору в обробці
М. Лисенка, які виконувались у суботніх музичних вечорах.
У 1894 році на посаду викладача співів та регентом колегіатського хору був
запрошений О. Шуммер, який до цього працював в Першій чоловічій гімназії [221].
А з 1902 року спів і музику викладав педагог музичного училища РМТ
О. Химиченко.
Значне місце в учбовому процесі Колегії П. Галагана відводилось музичноестетичному вихованню. Тут постійно проводились літературно-вокальні вечори,
де учні мали можливість продемонструвати свої здібності та успіхи в сольному та
хоровому співові. Також при Колегії існувала велика бібліотека, нотний відділ якої
налічував понад 120 одиниць музичних творів.
В другій половині ХІХ ст. гостро постало питання про надання середньої
освіти жінкам. Існуючі навчальні заклади (Інститути шляхетних дівчат, єпархіальні
училища, приватні пансіони), як форми суспільної школи жінок, не задовольняли
потреби в освіті всіх бажаючих. Але вже з 1856 року система жіночої освіти
набуває інтенсивного розвитку, значно зростає кількість жіночих навчальних
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закладів. У 1857 році вийшло розпорядження, за яким дозволялось відкривати в
губернських і великих повітових містах училища для дівчат. З 1870 року училища
першого розряду називались гімназіями, а училища другого розряду

–

прогімназіями. В досліджуваний період почали відкриватись загальноосвітні жіночі
гімназії трьох типів: Маріїнські, Міністерські, приватні.
Перші жіночі гімназії, що з’явились в Україні, відносились до відомства
імператриці Марії і називались Маріїнськими на честь дружини царя, яка не тільки
«дарувала» своє ім’я новоутвореним закладам, але й виступила їхнім офіційним
попечителем і постійно вносила пожертвування на утримання гімназій. Статут цих
навчальних закладів був затверджений у 1862 році [40, с.57-58]. Такі гімназії було
відкрито в Харкові (1860 р.) та Одесі (1868 р.).
Випускниці гімназій одержували кваліфікацію домашнього вчителя, а ті, хто
був нагороджений медаллю за особливі успіхи – звання домашніх наставниць і
мали право вступати без іспитів на вищі педагогічні курси.
В навчальних закладах цього типу велика увага приділялась поглибленому
вивченню музичних дисциплін, зокрема урокам співу. Про це свідчить п.2
пояснювальної записки до «Програми музичних курсів в закладах Відомства
Імператриці Марії». В ньому зазначено: «Классное (хоровое) пение составляет одно
из могущественных средств к развитию музыкального слуха и ритмического
чувства учащихся и к сознательному изучению построения музыкальной речи…
Пение требует создания музыкального материала самим исполнителем, что,
разумеется, возможно только при сознательном изучении искусства пения и при
ближайшем знакомстве с элементарной теорией музыки, разъясняющею условия
получения необходимого для музыкальной мысли запаса знаков. Вот почему
преподавание классного пения является необходимою принадлежностью каждого
правильно организованного курса и должно служить существенным и надежным
подспорьем преподавателю при уроках теории музыки» [89, с.119].
Дещо пізніше з’явились гімназії в системі Міністерства народної освіти. Їх
перший статут було затверджено у 1870 році. Ці заклади освіти фінансувалися
державою і існували без попечительської ради. Їх особливістю була також
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доступність для всіх верств населення. Керували жіночими гімназіями директори
чоловічих гімназій, а їх помічниками були старші наглядачки.
Предмети, що входили до навчальної програми, розподілялись на обов’язкові
(Закон Божий, російська мова, граматика, арифметика, геометрія, географія,
історія, фізика, гігієна, чистопис, гімнастика) та необов’язкові (французька та
німецька мови, малювання, музика, співи, танці). Але необов’язкові предмети
поступово

набували

статусу

головних.

Викладання

музики

диктувалося

необхідністю підготувати з числа матеріально неспроможних вихованок педагогівгувернанток, викладачів музики та іноземних мов. Музичні дисципліни також
вважались важливим елементом естетичного виховання дівчат.
Програми музичних занять в жіночих гімназіях значно відрізнялись від
програм чоловічих закладів освіти. Тут переважало фортепіанне виконавство,
фортепіанне та вокальне ансамблювання, сольний і церковнй хоровий спів.
Викладати спів запрошували досвідчених викладачів, бажано з вищою освітою.
Слід зауважити, що активне прилучення до інструментального та вокального
виконавства надавало

можливість вихованкам гімназій

стати

грамотними

музикантами-аматорами або справжніми професіоналами.
За статутом 1870 року у гімназіях відкривався восьмий додатковий
педагогічний клас. Після його закінчення випускниці мали право викладати
елементарний курс російської історії, російської мови, арифметики та музики в
системі гімназійної освіти, а також вступати на вищі педагогічні курси без іспитів
[40, с.58].
Що стосується жіночої гімназійної освіти в Києві, то тут існувало чотири
навчальні заклади, які відносились до системи Маріїнських жіночих гімназій.
Серед них Фундуклеївська та Києво-Подільська гімназії, Інститут шляхетних
дівчат та пансіон графині Є. Левашової.
Фундуклеївська гімназія була відкрита у 1859 році і отримала назву за
прізвищем київського губернатора І. Фундуклея. Вона утримувалася завдяки
коштам, які виділив київський губернатор і визначив щорічний внесок 1200
карбованців золотом [188, с.106]. Про високий рівень музичної освіти в цьому
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закладі говорить склад викладачів, які у різні часи тут працювали: чудові педагогипіаністи І. Островська, Л. Жемчужникова, О. Ярова, Н. Гулєва, хоровий диригент
О. Кошиць. На посаду викладача співу було запрошено видатну співачку
К. Прохорову-Мауреллі. Вона досить вимогливо ставилась до своїх вихованок,
намагаючись привити їм любов до пісні. Адже не дивно, що випускниці її класу в
подальшому стали професійними оперними співачками. Серед них: М. ДонецьТессейєр, К. Дзержинська, Н. Забела-Врубель.
У 1861 році завдяки клопотанням Київського генерал-губернатора князя
І. Васильчикова було засновано філіал Фундуклеївської гімназії – трикласне жіноче
училище. На його утримання кошти виділяло Київське купецьке товариство.
Музичні дисципліни не відносились до обов’язкових предметів і були платні (20
крб. на рік). З 1872 року цей заклад став самостійним і був перетворений на
семикласну гімназію, що отримала назву Києво-Подільської. Серед викладачів
гімназії

були

талановиті

педагоги-музиканти:

А. Грінченко,

О. Боголюбов,

А. Крижановський, М. Гурський, І. Захар’євич, М. Лисицький, О. Ольшанський,
В. Данілевська та ін. З 1906 – 1907 рр. співи викладає К. Стеценко. За пропаганду
української народної пісні він був заарештований і висланий з Києва [151, с.79].
Отже, музична освіта в гімназіях поєднувала в собі різноманітні види і форми
музичної

діяльності:

акапельний

хоровий

і

сольний

спів,

оркестрове

ансамблювання і сольне інструментальне виконавство. Музичний репертуар був
досить різноманітний і поєднував духовні, світські і народні музичні твори. Хоча
музика і співи в більшості випадків не входили до складу обов’язкових предметів,
вони широко використовувались в позаурочній діяльності. Аналізуючи вище
згадане можна стверджувати про досить високий рівень музичної освіти
гімназистів.
Осередками вокальної і музичної освіти на Україні були Інститути
шляхетних дівчат, засновані у Харкові (1818 р.), Одесі (1829 р.) та Києві (1836 р.).
До вступу приймались дівчата віком від 10 до 12 років. Строк навчання тривав
шість років з розподілом на три класи. Музичні дисципліни були обов’язковими
для всіх учениць. Найбільш здібним до музики дозволялось проходити скорочений
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курс навчання з інших предметів. У 1854 році був затверджений проект музичного
класу. Він передбачав збільшення строку навчання до восьми років та включення
до навчальної програми таких предметів як Закон Божий, педагогіка, чистописання,
арифметика, малювання, танці, світський та церковний спів. Після закінчення
повного курсу навчання вихованкам інституту видавались свідоцтва на звання
домашніх наставниць.
З 1895 року Інститут шляхетних дівчат починає працювати за «Програмою
музичного курсу в інститутах Відомства закладів Імператриці Марії», яка була
впроваджена в усіх жіночих інститутах. За цією програмою музичний курс
охоплював всі сім років навчання. Серед предметів були елементарна теорія
музики, гра на фортепіано, класний хоровий спів. Кількість годин на кожен
предмет розподілялась таким чином: інструментальна гра – 4 години на тиждень,
хоровий спів – 6 годин, церковний спів – 2 години. Крім того була введена
ансамблева інструментальна виконавська практика. Згідно рівня музичної
підготовки та музичних здібностей вихованок, їх зараховували до відповідного
відділення навчального курсу [211].
У Києві Інститут шляхетних дівчат був відкритий у 1836 році. В різні часи
тут

працювали

кваліфіковані

викладачі

С. Блюменфельд,

Й. Витвицький,

О. Кологривова, Е. Габель, К. Дуда, В. Чечот, І. Юневич та інші. Спів викладав
І. Юхновський та З. Буцці [208, с.83-84].
З 1876-1902 рр. в Інституті працює М. Лисенко. Він викладає гру на
фортепіано, уроки теорії та історії музики, на яких ілюструє класичну та сучасну
музику. Свої заняття Лисенко розпочинав зі співу знайомих народних пісень та
романсів, на основі яких він намагався розвивати у вихованок музичний слух.
Як і в інших навчальних закладах, в Інституті шляхетних дівчат часто
проводились музичні вечори, де учні мали змогу показати свої здібності. Крім того
в концертах виступали й самі викладачі.
У Харківському інституті шляхетних дівчат у період з 1873 р. по 1888 р.
церковний спів викладав знавець хорової справи О. Літинський, а з 1889 р.
М. Ведринський, який працював у цьому закладі більше двадцяти років. На посаду
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викладача сольного співу був запрошений випускник Лейпцігської консерваторії
К. Реймерс.
У «Історичному нарисі діяльності Харківського інституту шляхетних дівчат
за сто років його існування» відзначалося, що досить цікавими і урочистими були
публічні

випускні

читирьохголосні

іспити

твори:

вихованок,

«Молитва

де

виконувались

Господня»,

досить

«Животворящій

складні
Тройці»,

«Херувимська пісня», кантата у супроводі органу (автором був викладач
словесності) [22, с.63].
Велика увага приділялась моральному вихованню дівчат. З цією метою хор
вихованок інституту приймав участь у літургіях і молебнях інститутської церкви.
Рівень музичної підготовки у цьому закладі був досить високим і за обсягом
знань відповідав рівню сучасних музичних шкіл. В інституті часто проходили
вокально-музичні вечори, приурочені до урочистих подій, або з благодійною
метою. У програмі вечорів звучали сольні та хорові номери, іноді написані самими
вихованками або викладачами інституту.
Отже, аналізуючи архівні та історичні матеріали слід підкреслити, що
музична підготовка в інститутах шляхетних дівчат була досить ґрунтовною. Набуті
знання надавали можливість випускницям Інституту шляхетних дівчат продовжити
освіту в спеціальних музичних закладах та стати професійними музикантами і
співачками.
У кінці ХІХ ст. в містах України відкриваються приватні жіночі гімназії з
правами державних, які підпорядковувались керівництву навчального округу. В
Києві найбільш відомими були приватні гімназії О. Дучинської, Ю. ВащенкоЗахарченко, Г. Жука, А. Жекуліної та ін. У 1882 році на базі приватного жіночого
закладу К. Драшковської було створено гімназію з підготовчим класом і пансіоном.
Пізніше відкриваються приватні гімназії К. Філіпс, Д. Оболенської, Н. Грегорцевич
у Харькові.
Правила та програми приватних жіночих гімназій відповідали регламенту,
встановленому Міністерством народної освіти. Проте в деяких гімназіях програми
дещо розширювались та поглиблювались за рахунок додаткових предметів. Так,
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наприклад, у київській жіночій гімназії А. Дучинської до програми навчання
входила загальна історія літератури і мистецтва.
Дбаючи про високий рівень навчання та естетичний розвиток своїх
вихованок,

засновники

високопрофесійних

приватних

педагогів-музикантів.

закладів

намагалися

Характерною

ознакою

залучати
жіночих

навчальних закладів було поглиблене вивчення музичних дисциплін, серед яких
фортепіанне виконавство, вокальне та фортепіанне ансамблювання, сольний спів.
В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні діяло 40 прогімназій, 43 чоловічі і
76 жіночих гімназій Міністерства освіти, 4 гімназії відомства Імператриці Марії, 5
Інститутів Шляхетних дівчат, а також численні приватні заклади та заклади
духовного відомства. Програми приватних закладів прирівнювалися до гімназійних
[8, с.55]. Завдяки приватній ініціативі значно зростає мережа жіночих закладів
освіти. В цей період в Україні жіночих гімназій стає значно більше за чоловічі.
Якщо розглядати стан гімназійної освіти в Києві, то за даними 1915 року їх
загальна кількість досягла 36. З них 10 державних (2 жіночі, 8 чоловічих), 2
громадських (1 жіноча, 1 чоловіча), 24 приватних (20 жіночих, 4 чоловічі) [188,
с.108].
У 1900 році за наказом царя Миколи ІІ була створена комісія, яку очолив
міністр народної освіти М. Боголєпов. До її складу увійшли представники МНО,
відомі педагоги і громадські діячи. Серед них був професор Київського
університету Св. Володимира І. Сікорський, попечитель Харківського учбового
округу В.К. Анреп, директор Одеського реального училища М. Камінський,
директор Київської гімназії №1 І. Посадський-Духовський, директор Київської
гімназії №3 М. Петров [14, арк.16]. Основними завданнями роботи комісії було
виявити стан та недоліки середньої освіти, вказати засоби їх ліквідації в умовах
двох основних типів середньої школи, розглянути питання про відозмінення
існуючих типів або створення якогось нового типу…[14, с.712]. Актуальними були
також питання спрямувати шкільну освіту на розумовий розвиток учнів, їх
моральне і фізичне виховання, підвищення фахового рівня вчителів та їх
матеріального забезпечення.
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Завдяки клопотанням М. Боголєпова у 1900 році збільшилось асигнування
середньої жіночої освіти. Важливими зрушеннями в діяльності Міністерства
народної освіти було зменшення паперового контролю навчального процесу, що
сприяло творчості викладачів; покращилось їх матеріальне становище і професійна
підготовка; надавалось право приватним особам засновувати нові типи навчальних
закладів.
У 1901 році комісія розробила проекти «Уставу гімназій і прогімназій» та
«Уставу реальних училищ». Що стосується гімназій, то вони повинні були не лише
надавати освіту і готувати до вищих навчальних закладів, а й займатися
вихованням учнів. Зміст навчального плану передбачав такі предмети: Закон
Божий, російська мова з церковнослов’янською, словесність, основи логіки,
латинська мова, математика, фізика з космографією, природознавство, географія,
історія, французська і німецька мови, малювання, чистописання, співи, фізичні
вправи і ручна праця.
Певні зміни торкалися початкової освіти, зокрема збільшувалось на 62%
асигнування на потреби народної освіти; дозволялося відкривати однокласні та
двокласні училища попечителям навчальних округів; були затверджені навчальні
програми; піднімалось питання про об’єднання діяльності МНО і духовного
відомства [14, с.726]. Значно розширився зміст освіти, зріс рівень письменності
населення.
Завдяки економічному, суспільно-політичному та культурному розвитку в
Україні відбулися вагомі зрушення в системі освіти, що значно вплинуло на
збільшення мережі навчальних закладів різних типів.
Таким чином, кінець ХІХ – початок ХХ ст. став переломним періодом у
формуванні національної системи освіти. Демократичні зрушення в галузі освіти
надали можливість навчатися більш широким верствам населення. При цьому
знаходить вирішення питання жіночої освіти. Відкриваються жіночі навчальні
заклади, кількість яких в короткий термін значно збільшується.
Все більшого значення набуває викладання мистецьких дисциплін. Музична
освіта стає невід’ємною ланкою загальної освіти. Такі предмети як «музика»,

77

«церковний і світський спів», вводяться до офіційних навчальних програм. Серед
різноманітних форм і засобів музично-естетичного виховання молоді хоровий
духовний спів посідав провідне місце і вважався одним із найважливіших засобів
естетичного виховання учнів.
Загальноосвітні навчальні заклади стають джерелом виявлення і розквіту
музичних талантів, які в подальшому мали можливість продовжити навчання в
спеціальних закладах освіти, а також сприяли підвищенню рівня загальної
музичної культури суспільства.
Історико-педагогічний аналіз суспільно-політичних та соціально-культурних
процесів в Україні досліджуваного періоду, викладений у першому розділі,
зумовлює висновки, що передумовами розвитку професійної вокальної освіти є
багатовічна пісенна творчість українського народу, що складалася і збагачувалася
упродовж століть, була невід’ємною частиною його світогляду, культури та
духовності і належить до віковічних надбань народної педагогіки. Слід звернути
увагу на те, що започаткувавшись за часів Київської Русі в усній народній
творчості, в подальшому духовний та світський спів став основним джерелом
музичної освіти в навчальних закладах різних рівнів і типів. У зв’язку з цим статусу
освітніх та культурних центрів здобувають церковно-приходські школи і
монастирі, братські школи, школи Запорізької Січі, колегіуми.
Професіоналізації музичної освіти в Україні сприяла Глухівська школа співу,
що стала першим спеціальним музичним закладом Саме тут були закладені
традиції української співацької школи, досвід якої використовувався в діяльності
інших навчальних закладів.
Традиції вокальної освіти в Україні формувалися впродовж багатьох віків у
духовній і світській культурі під впливом 4-х найважливіших чинників: 1)
народних співочих традицій (виконання обрядових і календарних пісень, творчість
кобзарів і лірників); 2) церковних канонів і піснеспівів (знаменний розспів,
виникнення багатоголосся, партесний спів); 3) діяльності Глухівської школи співу,
серед випускників якої – Д. Бортнянський, М. Березовський та А. Ведель; 4) впливу
російської, німецької і італійської вокальних шкіл. Важливе місце у суспільно-
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громадському житті належало церковному співу, що став джерелом становлення і
розвитку аматорського і професійного виконавства, основою формування у світі
уявлень про вокальну обдарованість українського народу.
Проведення

урядом

Російської

імперії

ряду важливих

економічних,

соціальних і політичних реформ в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. вплинули на
культурний розвиток міст України, внаслідок чого центрами музичного мистецтва
та освіти стають Київ, Харків та Одеса.
Під впливом прогресивних ідей провідних громадсько-політичних та
культурно-освітніх

діячів

України

представники

культурної

і

освітньої

громадськості об’єднуються у різноманітні товариства, гуртки з метою піднесення
культурного і освітнього рівня населення та його національного визнання (вимога
викладання предметів українською мовою, пропаганда української народної пісні,
творчості українських композиторів, розбудова національного театру).
Демократичні процеси, які відбувались в Україні в кінці ХІХ – на початку
ХХ ст. надали доступ до мистецтва та освіти більш широким верствам населення,
що вплинуло на урізноманітнення і розширення мережі навчальних закладів.
Початкові школи представляли парафіяльні (однокласні) школи при церквах та
повітові (двокласні) училища. Середня освіта надавалась гімназіями та приватними
пансіонами для дворянських дітей. Колегіуми і ліцеї представляли становили
собою середні школи з розширеною програмою. В Україні також існувала велика
кількість спеціальних середніх шкіл, що охоплювала духовні семінарії та кадетські
корпуса. Поступово вирішується питання жіночої освіти, починають діяти жіночі
заклади освіти, кількість яких на початку ХХ ст значно перебільшувала кількість
чоловічих
Передумовами становлення і розвитку професійної музичної освіти в Україні
стало: заснування філармонійних і музичних товариств, відкриття ними музичних
шкіл; зростання ваги мистецького компонента у змісті загальної середньої освіти,
що виявилося у наданні навчальним предметам «спів» і «музика» статусу
обов’язкових і введенні їх до обов’язкової частини навчальних програм середніх
загальноосвітніх навчальних закладів; творча діяльність українського театру під
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керівництвом

корифеїв

театрального

мистецтва

(М. Кропивницького,

М. Старицького, П. Саксаганського, М. Садовського); відкриття перших оперних
театрів у найбільших культурних центрах України (Київ, Одеса, Харків), що
стимулювало розвиток професійної вокальної освіти.
Отже, розвиток музичної освіти в першій половині ХІХ ст. відбувається на
засадах взаємозв’язку народної, духовної та світської музичних культур, що
сприяло формуванню двох самостійних загальноосвітніх систем – духовної і
світської. Але музична освіта будь-якого закладу певною мірою мала релігійний
характер, оскільки церковний спів вважався обов’язковим предметом викладання в
усіх закладах освіти.
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РОЗДІЛ 2
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ
2.1. Зміст музичної освіти у навчальних закладах різних типів
У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. простежується значний потяг до
хорового мистецтва. Поряд з церковними хорами в містах України з’являються
аматорські та професійні колективи світського характеру, створюються хорові
гуртки при різноманітних товариствах. Хорові колективи стали важливими
суспільно-громадськими та виховними осередками, які сприяли поширенню серед
широкого загалу громадськості надбань національної музичної скарбниці,
збереженню національних співочих традицій.
Значними центрами розповсюдження вокально-хорового мистецтва були
педагогічні заклади освіти, в яких хоровий спів входив до складу обов’язкових
предметів.
У

дореволюційній

Україні

серед

педагогічних

навчальних

закладів

найбільшого поширення здобули учительські семінарії, де готували вчителів співів
для масових шкіл України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Перші заклади освіти такого
спрямування були відкриті у Коростишеві та Острозі Волинської губернії, у
Вовчанську Харківської губернії у 60-х роках ХІХ ст. Учительські семінарії
готували педагогічні кадри для початкових класів училищ, земських, міських шкіл
та іншого підпорядкування.
В основу діяльності учительських семінарій було покладено «Проект
учительської семінарії» К.Д. Ушинського. Згідно з цим документом учительські
семінарії повинні були надавати загально-педагогічні знання. Серед предметів, які
вивчалися була педагогіка, методика початкового навчання, психологія дитячих
ігор та методика навчання співу і музики. Але основні положення цього проекту
змогли реалізувати лише передові земства України [180, с.36-66].
До семінарій приймали хлопців і дівчат віком не молодших 16-ти років, які
закінчили двокласні початкові училища. У вступників перевіряли музичний слух і
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знання нотної грамоти. Строк навчання тривав 3-4 роки. При деяких семінаріях
діяли підготовчі класи для дітей з сільської місцевості. В «Проекті учительських
семінарій» зазначалось, що кількість вихованців не повинна перевищувати сто осіб
не залежно від їх станового цензу, але обов’язково православного віросповідання.
Учні, які протягом навчання отримували стипендію, мали відпрацювати не менше
чотирьох років за направленням Міністерства народної освіти у початкових школах
сільської місцевості, або повернути Міністерству всі витрати на їх навчання [181,
с.31-53].
У кінці ХІХ ст. Міністерство освіти стало приділяти більше уваги справі
народної освіти. Навчальний процес в учительських семінаріях здійснювався саме
на основі спеціальних інструкцій Міністерства народної освіти та розпоряджень
попечителя навчального округу. Так, у 1879 році вийшов наказ про поліпшення
музичного виховання в учительських семінаріях та підвищення рівня викладання
співів.
Проте,

що

вокально-хоровій

підготовці

в

учительських

семінаріях

приділялось велике значення свідчать й інші адміністративні документи. Зокрема, в
«Інструкції для учительських семінарій» від 4 червня 1875 року наголошувалось:
«…викладання співів у семінаріях має за мету розвиток музичних здібностей і
вмінь співати такою мірою, щоб учні могли згодом самі навчати учнів початкових
народних училищ». Слідуючим заходом було розпорядження Міністерства
народної освіти від 22 вересня 1879 року про те, щоб у свідоцтвах про закінчення
курсу навчання виставлялися «відмітки про успіхи у вивченні співів». У грудні
1883 року вийшло ще одне розпорядження Управління навчального округу «Про
надання учительських місць у народних училищах виключно особам, які здатні
викладати церковний спів і спроможні організувати хор» [255, с.5-19]. Внаслідок
цих розпоряджень вже у 1884 році співи стали входити до обов’язкових предметів
семінарського курсу.
Не зважаючи на прийняті урядом заходи, на практиці справа вокальнохорової підготовки в учительських семінаріях мала певні недоліки:
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1. Недостатня вокальна та загальна музична підготовка кандидатів до вступу
у семінарії.
2. У кожному з трьох класів на предмет співів відводилось всього дві години,
що було зовсім замало.
3. Учитель співів при великому навантаженні отримував невелику заробітну
плату.
4. За «Положенням про семінарії» (п.15), учителю співів «відмовляли у
правах по службі, за якими надавалися певні пільги учителям з інших дисциплін»
[255, с.18].
Після перевірки стану освіти у Київському навчальному окрузі, Міністр
народної освіти зауважив, що «практика учительських семінарій не зовсім
відповідає потрібним нормам» [189, с.209]. Також, він наголошував, щоб до
семінарії не допускалися «не здатні до співу особи» [255, с.17].
Програми

навчання

з

музичних

предметів

складалися

переважно

викладачами семінарій і затверджувалися педагогічною радою [120, с.138]. Уроки
співу в учительських семінаріях мали на меті розвинути музичні здібності
майбутніх учителів, сформувати в них виконавські та музично-педагогічні уміння і
навички. Семінаристи співали на богослужіннях у семінарській або приходській
церкві, тому вивчення недільних, святкових та великодневих концертів було для
них обов’язковим [81, с.15]. До репертуару семінарських хорів входили твори
Д. Бортнянського, П. Турчанінова, Т. Давидова, О. Львова та інших.
Значним джерелом знань для учнів були бібліотеки

семінарій, що мали

музичні відділи. Основу їх фондів складала література російських видавництв,
серед яких «Посібник зі співу» М. Соловйова, «Музична азбука» О. Рубця. Також
виписувалися газети і журнали, які дозволяли майбутнім вчителям співів не
відриватися від музичного життя суспільства [196, с.195-196].
За навчальними планами Міністерства освіти на заняття зі співів в семінаріях
відводилось по дві години на тиждень. Крім цього проводились 2-3 співанки із
загального хорового співу. Додаткові уроки зі співу та гри на музичних
інструментах відбувались у позаурочний час [35, с.6-7]. Основою музичного
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репертуару, який входив, до навчальної програми, були духовні твори, які за
формою поділялись на три – та чотириголосні. Заняття розпочинались і
закінчувались

виконанням

молитов,

що

забезпечувало

релігійно-моральне

виховання учнів.
Під впливом передових ідей і посиленням уваги до народної творчості,
вокальний репертуар поступово розширюється і урізноманітнюється. До програми
додається вивчення російських та українських пісень в обробці різних
композиторів.
Досить високими були вимоги до учнів учительських семінарій. При переході
з одного класу в інший було перевірялось виконання спеціальної програми з
хорового співу. Міністром народної освіти порушується питання про те, чи слід
видавати

свідоцтва

на

звання

учителя

народного

училища

вихованцям

учительських семінарій, які мають негативні оцінки зі співів та чи варто їх
переводити до наступних класів. Отримуючи випускний атестат, майбутні вчителі
загальноосвітньої школи мали можливість проводити уроки співу нарівні з іншими
предметами.
Поряд з викладанням співів та гри на музичних інструментах, семінаристи
вивчали курс музично-теоретичних дисциплін, знайомились з елементами гармонії,
сольфеджування, читання нот з листа, виконували вправи з камертоном.
Значна увага приділялась педагогічній підготовці. Відводилось чотири
години на тиждень для вивчення основ педагогіки з елементами історії та
психології. Такі заняття сприяли розвитку педагогічної майстерності в майбутній
роботі вчителя. Згідно розпорядження Міністерства освіти від 1879 року
семінаристи проходили педагогічну практику у відкритих при семінаріях одно - та
двокласних початкових училищах. Вже на третьому або четвертому випускних
курсах під час педагогічної практики вони готували та проводили самостійні уроки
співів та музики, на які відводилось по одній годині на тиждень. Семінаристи мали
навчати дітей нотної грамоти, молитвам, використовуючи як дидактичний матеріал
релігійну та народну музику [123, с.138-143].
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На думку видатних педагогів та дослідників, які вивчали організацію
музично-педагогічної освіти в учительських семінаріях України кінця ХІХ –
початку ХХ ст., випускники семінарій знаходили велику повагу серед населення не
лише за корисну навчальну діяльність та чуйне ставлення до школярів, але й за
уміння співати, грати на музичних інструментах та організувати різні види
самодіяльності, зокрема хору [145, с.237].
Вже з 1908 року в Україні починають діяти жіночі учительські семінарії зі
строком навчання чотири роки, в яких на уроки співів відводилось по вісім годин
на тиждень.
Серед існуючих педагогічних навчальних закладів України досліджуваного
періоду слід відзначити Київську учительську семінарію. Вона почала діяти 22
жовтня 1869 року. Семінарія готувала вчителів для сільських училищ Київської,
Волинської та Подільської губерній.
Порівнюючи навчальні плани та програми семінарії приходимо до висновку,
що вони поступово доповнювались і ускладнювались. Так, якщо на початковому
етапі існування цього закладу учні отримували лише елементарні знання з музичної
грамоти, то вже програмою за 1896 рік передбачено поглиблене вивчення
сольфеджіо, теорії музики (читання нот, знаки альтерації, мажорні і мінорні гами).
Поглиблюються знання з постановки голосу, учнів знайомлять з поняттями
«резонатори», «тембри голосу», «транспортування».
Свої знання та вокальні здібності семінаристи мали можливість реалізувати в
хоровій діяльності. З 1882 року в Київській семінарії існувало чотири хорові
колективи: головний, до складу якого входили найкращі голоси усіх класів, та три
окремих хори кожного з навчальних класів. Головним хором керував учитель
співів, а іншими учні випускних класів, що досягли успіхів в оволодінні хоровим
мистецтвом. Слухаючи і співставляючи виконання кожного хору, учні вчились
аналізувати, виховували свої музичні смаки, а практиканти-регенти демонстрували
свої можливості під пильним наглядом викладача співів.
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Отже, крім теоретичних і практичних знань і вмінь з вокально-хорової
підготовки, учні київської семінарії отримували знання з основ хорового
диригування, що в подальшому дозволяло їм самостійно керувати хором.
Закінчуючи третій рік навчання семінаристи повинні були оволодіти
запланованим обсягом знань, а саме:
- фундаментально засвоїти цифрову нотацію, ознайомитись із знаменним та
київським розспівами;
- вільно співати і грати з підручників для народних училищ;
- оволодіти найскладнішим репертуаром із семінарських програм;
- виконувати одно-, двох- і трьохголосні хорові твори;
- отримати необхідну практику керування хором.
Розвитку культури хорового співу в стінах семінарії сприяла діяльність
відомих композиторів та музикантів І. Вишенського та М. Лисенка, але з
перенесенням закладу до Коростишева в доборі вчителів музичних дисциплін були
певні труднощі.
Активізації творчого процесу сприяло проведення літературно-музичних
вечорів (3-4 на рік). Поряд із сольними та ансамблевими вокальними номерами в
таких концертах брали участь хор та оркестр семінаристів. До програми входили
твори світського та духовного характеру.
Отже, розглянувши діяльність Київської учительської семінарії приходимо до
висновку, що вокально-хорова підготовка вчителів народної школи була досить
фундаментальною. Свої здібності, вміння та навички семінаристи вдосконалювали
в церковних хорах як співаки та керівники хору (регенти). Протягом навчання
майбутні вчителі здобували музично-слухові та вокально-хорові навички, що було
основою їх успішної музично-педагогічної та виконавської діяльності.
На початку ХХ ст. мережа навчальних закладів педагогічного спрямування
значно

розширюється.

Важливу роль

відігравала діяльність

учительських

інститутів. Ще у 1872 році Міністерством народної освіти було прийняте рішення
про створення таких навчальних закладів у Харківському, Одеському та
Київському навчальних округах. При інститутах відкривались додаткові курси для
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вчителів [245, с.1-5]. Учительські інститути готували вчителів співів та музики для
середніх навчальних закладів.
До інститутів приймали осіб віком не менше 16-ти років, що закінчили
гімназії або інші середні заклади освіти. Термін навчання тривав три роки.
Навчальні плани та програми, які були розроблені на початку ХХ ст. свідчать, що
учбовий процес проводився за класно-урочною системою. Протягом двох років
учні отримували загальну освіту, що передувала спеціальній. Починаючи з 2-го
класу відбувалась загально педагогічна підготовка, куди входило викладання
педагогіки, психології, дидактики, гігієни та ін. За навчальним планом
Міністерства освіти на вивчення педагогіки з елементами історії та психології
відводилось шість годин на тиждень. Крім того, учні проходили педагогічну
практику зі співів по годині на тиждень у відкритих при інститутах міських
училищах [35; с.9].
У порівнянні з семінаріями, учительські інститути надавали більш глибокі
знання з музично-теоретичних предметів. На уроки зі співу Міністерством освіти
спочатку було визначено по дві години позакласних занять щотижня. Але пізніше,
за ініціативою викладачів, кількість годин було збільшено і введено їх до розкладу
основних занять. Програма музичних дисциплін складалась з теорії музики,
сольфеджіо, церковного співу, гармонії. Особлива увага приділялась викладанню
історії музики та методики навчання співу у школі.
У 1874 році в м. Глухові було відкрито Учительський інститут для підготовки
вчителів в міські училища Київського навчального округу. Приймались молоді
люди всіх звань і станів, не молодші 16 років. Без екзаменів вступали особи, що
успішно закінчили курс середніх навчальних закладів. Ті ж, хто не мав такої освіти
і отримав домашню освіту здавали вступні іспити [245, с.203].
1 липня 1909 року відкривається Київський учительський інститут. В
правилах для вступників зазначалось, що вони повинні мати знання не нижче
повного шестирічного курсу міського училища. Крім того, перевірялись здібності
до музики і співу [213].
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На посаді викладача музики і співів перебував К. Стеценко, який мав досить
великий педагогічний досвід, працюючи в інших навчальних закладах. Деякий час
в інституті співи викладав О. Львов.
У 1907 році при Київському Фребелівському товаристві був заснований
Фребелівський педагогічний інститут, який отримав назву в честь видатного
німецького педагога Фребеля. В «Положенні про Фребелівський педагогічний
інститут» зазначалось:
п.1. Приватний інститут з 2-х річним курсом для жінок всіх станів, звань та
віросповідань. Інститут відкривається при наявності не менше 25-ти слухачок.
п.2. Слухачки інституту готуються до навчально-виховної діяльності і після
закінчення повного курсу отримують звання «виховательки-фребелічки» і
«керівника дитячих садків».
п.3. До інституту приймаються особи віком від 16 до 40 років, які закінчили
не менше 6-ти класів гімназії або інших навчальних закладів, що за своїми
програмами відповідають цьому курсу.
п.4. В інституті викладаються предмети за програмою, розробленою
педагогічною радою інституту. Зокрема: християнська мораль, психологія,
педагогіка, загальна історія, історія літератури, анатомія та фізіологія людини,
гігієна, природознавство, теорія Фребелівської системи і огляд дитячої літератури,
методика навчання грамоті і лічбі, співи, малювання, ліплення, гімнастика;
практичні заняття з дітьми за Фребелівською системою; необов’язкові курси з крою
та шиття, домоведення і рукоділля.
п.5. На посади викладачів приймаються особи, які мають відповідний
спеціальності освітній рівень.
п.10. За слухання лекцій була встановлена плата 60 крб. на рік [161, с.21].
12 червня 1908 року керівництво Київського навчального округу затвердило
новий статут інституту. Згідно з ним курс навчання було продовжено до 3-х років, а
кількість предметів досягала 40. Склад викладачів збільшився від 10 до 29, а
кількість учнів вже у 1913 році досягла 338 осіб. Всі предмети поділялись на
загальноосвітні та спеціально-педагогічні, а також практичні і педагогічні заняття.
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До спеціально-педагогічних предметів відносилась методика початкового навчання
співу [288, с.3-6].
Дбаючи про підготовку висококваліфікованих вихователів при інституті було
відкрито різні платні курси (20 крб. на рік), які здобули назву «Школа нянь».
Загально педагогічна підготовка на цих курсах була дещо скороченою. Успішно
закінчуючи навчання слухачки курсів отримували звання «Вчених нянь» [143, с.38].
При Інституті був відкритий безкоштовний дитячий садок і початкова школа,
де учні мали можливість проводити практичні заняття [254, с.5-8]. Нажаль детальні
відомості про вокально-хорову підготовку в цьому закладі ми не знайшли. Відомо,
що деякий час музичні дисципліни тут викладали М. Новікова та К. Стеценко.
На початку ХХ ст. на території України починають відкриватися
короткотермінові курси учителів, що проводилися в основному в літньо-осінній
період. Ці курси тривали протягом місяця. Ще у 1865 році Харківське губернське
земство порушило клопотання перед урядом про надання допомоги на
влаштування учительських курсів. У цьому ж році з ініціативи земств курси почали
відкриватись при повітових училищах. Внаслідок реакційної політики уряду у 8090-х роках учительські курси були заборонені. Їх діяльність відновилась лише на
початку ХХ ст. [96, с.260]. В Києві такі курси діяли при учительській семінарії на
Лук’янівці, де музичні дисципліни викладали К. Стеценко (1903 р.) та О. Кошиць
(1908 р.).
Здобувши певний досвід, викладаючи співи на учительських курсах у Білій
Церкві і Таращі, авторитет Стеценка як методиста зростав і поширювався.
Незважаючи на те, що курси були короткотерміновими, він намагався надати
слухачам ґрунтовні теоретичні й практичні знання. Ще одним фактором, що
приваблював композитора, була можливість безпосереднього контакту з учителями
початкових

шкіл,

що

дозволяло

використовувати

курси

для

пропаганди

прогресивних педагогічних ідей.
Цікавим є «Конспект занять на загальноосвітніх курсах», який засвідчує, що
тут вивчали теорію музики, історію церковного співу і народні пісні. Що

89

стосується теорії музики, то від слухачів курсів вимагалось сольфеджувати
тетрахорди різних тональностей, вміти знаходити і давати тон за допомогою
камертона, користуватися метрономом, знати музичну термінологію. Викладаючи
співи, К. Стеценко в своїй методиці широко застосовував підготовчі вправи, спів по
слуху і з нот [224, с.6-8].
Читаючи лекції з церковного співу, композитор намагався пропагувати
українське національне мистецтво, про що свідчить тематика лекцій: «Братства, їх
діяльність, школи, братські хори та їх значення», «Участь народу у співі» та ін. До
програми

занять

та

літературно-вокальних

вечорів

він

підбирав

досить

різноманітний репертуар, насичений народнопісенним репертуаром.
Для практичної вокально-хорової підготовки К. Стеценко організовував
хорові колективи, з якими виступав на музичних вечорах та різноманітних
концертах. Виконувались українські народні пісні в обробці М. Лисенка, хорові
концерти Д. Бортнянського, А. Архангельського.
Поряд із світськими закладами освіти досить ґрунтовну загальну музичну та
вокально-хорову освіту надавали духовні навчальні заклади, які нерідко ставали
основою для подальшого розвитку професіоналізму. Найбільш доступними для
широких верств населення були духовні семінарії та училища.
Духовні семінарії готували достойні, ґрунтовно підготовлені кадри для інших
середніх і вищих навчальних закладів. Серед обов’язкових музичних дисциплін був
церковний спів, основи хорового диригування, сольфеджіо, канони, теорія музики,
історія церковного співу, гра на музичних інструментах. Найбільш здібним учням
надавалось право керувати семінарським хором. Саме таку школу пройшли видатні
українські музиканти і композитори, майстри хорового мистецтва М. Леонтович,
К. Стеценко, О. Кошиць, П. Козицький.
Досить високого рівня досягла музична освіти у Київській Духовній
семінарії, заснованій ще у 1717 році. Курс навчання мав 13 класів. В семінарії було
два хори (60 осіб), які складали учні та викладачі (солісти) семінарії. Вони
забезпечували відправу церковних богослужінь в діючій при семінарії великій
церкві. Семінарський хор нерідко вражав слухачів високо професійністю
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виконання, чіткою і яскравою тембровою забарвленістю. «Кожний клас являв
собою здоровенний оперний хор. …це була природна консерваторія без
професорів, де постановка голосу передавалась за традицією переймання гарної
манери співу, а знання нот було також необхідне й самозрозуміле. Кожний
семінарист був готовий прекрасний хоровий, а здебільшого і сольний співак, а
половина з них – прекрасні хорові диригенти» [25, с.146]. Репертуар хору був дуже
широким і різноманітним. До нього входили духовні та світські твори, українські
народні пісні, патріотичні гімни.
Піднесенню вокально-хорової освіти в семінарії сприяла діяльність таких її
викладачів, як О. Кошиць, Г. Вишенський, П. Петрушевський та інші.
Київська Духовна семінарія посідала чільне місце в справі підготовки
високопрофесійних співаків. Можливість практичного відчуття хорового звучання,
властивостей людського голосу, виразності тембрових барв забезпечували
грунтовну вокально-хорову підготовку. Нерідко випускники семінарії ставали
професійними співаками, були учасниками багатьох хорових колективів, в тому
числі й хору М. Лисенка.
Про те, що духовенство приділяло значної уваги вокально-хоровій справі
свідчить той факт, що у 1886 році в Києві була відкрита безкоштовна школа
церковного співу при Києво-Михайлівському монастирі. Термін навчання тривав
два роки. Здібні учні після закінчення школи мали право викладати спів в
церковноприходських школах. До навчання приймали осіб не молодших 18 років.
Перевага надавалась дітям

з сімей священиків або тим хто закінчив духовні

навчальні заклади і мав здібності до читання і співів. Учні семінарій щоденно
відвідували монастирські богослужіння і приймали участь у кліросному читанні і
співі [233]. До навчальної програми входили такі предмети: Закон Божий,
церковно-слов’янське читання, церковний устав, практичне вивчення церковного
співу, теорія співу і гармонія, методика початкового навчання, скрипкова гра [232].
Після закінчення навчання випускникам видавались свідоцтва за підписом
Преосвященого Єпископа Чигиринського та членів комісії.

91

Серед багатьох навчальних закладів України помітне місце займали жіночі
духовні заклади освіти, а саме єпархіальні жіночі училища. Строк навчання тривав
шість років. При успішному проходженні додаткового педагогічного курсу учениці
отримували звання шкільної та домашньої вчительки. За бажанням вони мали
можливість навчатись в 7-му класі, де проводили практичні заняття і після
закінчення їм надавалось право викладати в світських та духовних закладах освіти.
На з’їзді єпархіальних училищних Рад Західного краю і Південної Росії у
1894 році особлива увага приділялась практичній підготовці з хорового церковного
співу вихованок жіночих єпархіальних училищ, які складали основний відсоток
викладачів у міністерських та земських школах. Було також визнано корисним
відкривати в єпархіях короткострокові курси хорового церковного співу [144,
с.554].
У звіті обер-прокурора Святого Синоду К. Побєдоносцева за 1899 рік
відмічалось, що заняття в єпархіальних жіночих училищах поділялись на
теоретичні, де використовувались найкращі методики їх викладання, та практичні,
які дозволяли ученицям щоденно проходити педагогічну практику у зразкових
школах. Тут широко використовувалось відвідування уроків один одного, а потім
їх обговорення, підведення підсумків. Кожна з учениць-практиканток мала вести
конспекти проведених уроків, які суворо перевірялись вчителями училища [31,
с.207-208].
До музичних дисциплін належало вивчення основ гармонії, транспозиції,
читання хорових партитур. Уроки зі співу проходили за програмою занять для
псаломщиків та вчителів церковноприходських шкіл, куди входило вивчення
ірмосів і антифонів, що виконувались під час богослужінь. Починаючи з 6-го класу
слухачки вивчали методику викладання співу і проводили практичні заняття з
хором у зразковій школі. До складу хору входили вихованки старших класів, а
керувала ними найдосвідченіша з учениць училища.
У 1907 році вийшло «Розпорядження Уряду і Вищого церковно-шкільного
управління у справах церковних шкіл». В ньому зазначалось:
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п.50. Всі учні церковно-учительських шкіл обов’язково мають бути
присутніми за ранішньою та вечірньою молитвами, а у неділю та в святкові дні на
богослужінні і приймати участь у читанні та співі.
п.51. Навчання проводиться за програмами, затвердженими Святішим
Синодом та за підручниками, які були схвалені Училищною Радою при Святішому
Синоді.
п.56. Поведінка та успіхи учнів оцінюються балами за 5-ти бальною
системою (5-відмінно, 4- добре, 3-задовільно, 2-незадовільно, 1-слабо).
п.57. За музичні предмети та заняття у зразковій школі вводяться додаткові
бали по третям року та за цілий рік [173, с.46].
Також додавався перелік літератури, за якою повинні проводитися заняття з
музики та співів:
1. Калачинський П. «Краткие сведения из элементарной теории музыки»
Київ, 1907 р.
2. Мироносицький П. «До-мі-соль». Нотна співоча грамота для шкіл та
самонавчання. Методика рухливого «до», з 20-ма дитячими піснями в тексті. Спб,
1907 р.
3. Мироносицький П. «Ноти-букви». Співоча грамота для початкових шкіл і
народних хорів. Спб, 1905 р.
4. Мироносицький П. «Ноти-букви». Буквена метода співацької нотації. Для
вчителів, які побажають навчати співам за буквеною методою. Спб, 1905 р.
5. «Церковний спів». Коло богослужбових пісноспівів для 4-х голосного
жіночого хору. Вип. 4-й. Пасхальні наспіви. Видавництво Свято-Володимирської
жіночої церковно-учительської школи [173, с.58-59,62].
Отже, діяльність жіночих духовних закладів освіти сприяла підвищенню
рівня музичної освіти в Україні. Високий рівень викладання, використання
найкращих методик – дозволяли ученицям єпархіальних училищ здобути грунтовні
музичні знання, отримати навички роботи з хором, що в подальшому стало
підґрунтям в практичній педагогічній діяльності.
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З метою підвищення освітнього рівня викладачів церковноприходських шкіл
та училищ, влаштовувались щорічні короткотривалі педагогічні курси. До 1903
року вони діяли лише в Київській єпархії, а пізніше окремо в кожному повіті.
Програма курсів поділялась на теоретичний , практичний, методичний та
історичний відділи. Після закінчення курсових занять слухачі складали заключний
іспит. Заняття зі співу проводились за програмою, виданою училищною радою при
Синоді.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. хоровий спів широко розповсюджується у
вищих навчальних закладах України. Новим етапом розвитку вищої освіти став
Університетський статут 1863 року. Згідно з ним університетам Російської імперії
надавалась часткова автономія. Управління університетами передавалось раді
професорів. Ради, в свою чергу, повинні були обирати ректорів, деканів, нових
викладачів і навіть професорів. Міністру освіти надавалось формальне право
затверджувати або відміняти рішення рад, яким в подальшому він майже не
користувався. Також скорочувались повноваження університетських інспекторів та
попечителів навчальних округів.
Усі демократичні зрушення в галузі вищої освіти скасовував новий статут
1884 року. Різко посилився бюрократичний контроль за діяльністю університетів,
які мали повністю підпорядковуватись Міністерству освіти. Контролював їх
діяльність куратор округу [2, с.101-102].
Революційні події, що відбулись у 1905 році в Росії, сприяли відновленню
прогресивно-демократичних процесів, які відбувалися в системі освіти. Російським
університетам була повернута втрачена автономія. Міністерство народної освіти
прийняло рішення про перетворення учительських інститутів у вищі педагогічні
навчальні заклади. Їх випускникам також дозволялось вступати до університетів.
Що стосується музичних дисциплін, то у п.54, 55 «Тимчасових правил
організації студентських установ у вищих навчальних закладах Міністерства
народної освіти» зазначалось, що «Музичні гуртки для хорового співу, оркестрової
гри…мають на меті дати можливість студентам навчатись співам і музиці,
самовдосконалюватись в цих мистецтвах. З дозволу начальника навчального
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закладу музичний гурток, в повному своєму складі або окремо, може приймати
участь в концертах, які влаштовуються на користь студентських установ» [250,
с.21].
Хорове

виконавство

набуло

широкої

популярності

серед

кіл

університетського студентства. Хоровий спів був ефективним засобом естетичного
виховання, формування духовно-моральних якостей молоді, надавав могутній
поштовх до розвитку музичної культури в загальній освіті.
Серед перших університетів на території України, що входила до складу
Російської імперії, був Харківський університет, заснований ще у 1805 році. Він
вважався одним із центрів світського хорового виконавства. Викладачами музики
тут працювали І. Вітковський, І. Лозинський, Я. Зенкевич, В. Андрєєв та ін.
Студентський хор приймав активну участь у концертах, які влаштовувались як в
університеті, так і за його межами. Про досить високий рівень хору свідчить його
репертуар, до якого входили хорові твори І. Вітковського, О. Шумана, ораторії
Й. Гайдна та багато ін.
Одним із видатних діячів університету був І. Срезневський (1812-1880 рр.) –
філолог, історик давньоруської літератури та української етнографії. Він активно
пропагував українську мову та культуру. Йому належить збірка «Запорожская
старина», до якої увійшли українські народні пісні та думи.
Вихованцем Харківського університету був М. Костомаров (1817-1885 рр.) –
письменник, історик, етнограф. В подальшому він став професором Київського
університету. Його творчості належить зібрання та запис сотні українських
народних пісень.
Університет Святого Володимира було відкрито у 1834 році в Києві, при
якому, за сприянням голови Київського навчального округу М. Пирогова, з 1862
року починає діяти учительська семінарія.
Викладання мистецьких дисциплін в університеті було проходило на досить
високому рівні. Студенти поглиблювали свої музичні знання на уроках фізики, де
ознайомлювались з поняттями музичного звуку, акустики, гармонійного звучання,
дізнавались про можливості людського голосу і слуху та про їх побудову [230]. У
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50-х роках ХІХ ст. студенти університету організували аматорський драматичний
гурток, де ставили класичні українські та російські твори. З діяльністю цього
гуртка пов’язані перші артистичні кроки М. Лисенка. У 1864 році на Шевченкові
роковини, гурток студентів поставив «Наталку Полтавку» І. Котляревського,
«Простака» В. Гоголя і виконав два дивертисменти з українських народних пісень –
«Чумацький табір» і «Вулиця». У виставі приймав участь і сам М. Лисенко, який
зробив аранжировку музику і диригував хором.
Університетський хор складали як студенти так і педагоги. Його чисельність
межувала в різні періоди від 50 до 80 осіб. Основою були випускники гімназій та
семінарій, які вже мали певну музичну підготовку. Навчаючись в університеті з
1860 року, М. Лисенко приймав активну участь в діяльності хору і став його
керівником. Він приклав багато зусиль для розширення репертуару, включаючи
твори західноєвропейських, російських та українських композиторів. Особливо
приваблювали слухачів концертні виступи колективу, де успішно виконувались
фольклорні твори, українські народні пісні в обробці українських композиторів, в
тому числі М. Лисенка.
Поступово хор Київського університету дістав великої прихильності в
музичних колах міста. «…весь склад хору вражав свіжістю голосів, великою
музикальністю, високою інтелігентністю та любов’ю до співу» [25, с.30]. Співати в
цьому хорі кожен студент мав за честь. Солістами хору були П. Коноваленко
(тенор), М. Золденко, П. Винницький (баритони), І. Воробйов (бас). В подальшому
університетським хором керували видатні українські композитори Я. Яциневич та
О. Кошиць (1908 р.).
Творчій атмосфері, яка панувала в стінах університету, сприяла діяльність
багатьох видатних діячів, що працювали в цьому закладі. Велика роль належала
ректору університету М. Максимовичу (1804-1873 рр.) – відомому історику,
фольклористу і письменнику. Він був автором збірок, які поклали початок
української фольклористики. Серед них «Малоросійські пісні» (1827 р.),
«Українські народні пісні» (1834 р.), «Збірник українських пісень» (1849 р.) .
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З 1865 року в Східній Україні починає діяти ще один університет – Одеський,
заснований на базі Рішельєвського ліцею (1817 р.). Він став освітнім і культурним
центром на Півдні України.
Отже, університети певною мірою сприяли розвитку хорового мистецтва.
Здобувши досить ґрунтовні вокально-хорові навички в середніх закладах освіти,
студенти університетів вдосконалювались в університетських хорових колективах,
які нерідко очолювали видатні українські композитори-педагоги.
У другій половині ХІХ ст. однією з форм педагогічної освіти стають
педагогічні курси при вищих навчальних закладах. Вони створювались з метою
«…надання тим, хто присвячує себе навчальному полю діяльності та справі
виховання, можливості набути педагогічну освіту і застосовуються в тих містах, де
є університети…». Урядом було видано ряд документів, які мали регламентувати їх
діяльність. Педагогічні курси готували учителів і вихователів для середніх
навчальних закладів як Міністерства народної освіти, так і для інших Міністерств і
Управлінь [204, с.13].
Перші в Україні Вищі жіночі курси були створені з ініціативи професорів
київського університету Св. Володимира у 1878 році. Вони діяли згідно з
«Положенням про Вищі жіночі курси» в м. Києві, затвердженому у вересні того ж
року.
У п.2 Положення зазначалось, що на курси приймають осіб жіночої статі, які
закінчили повний курс гімназій, або інститут із званням домашньої вчительки.
Кількість слухачок на Київських Вищих жіночих курсах була значною, але досить
не всі проходили повний курс навчання і складали іспити. Так, в період з 1878 по
1886 роки на курсах навчалося 1089 осіб, але з них всього 75 пройшли повний курс
навчання і 200 склали всі іспити [139, с.28-30].
У 1881 році вийшло нове «Положення про Вищі жіночі курси в Києві», в
якому конкретизувався зміст діяльності курсів, а також зверталась увага на
професійний педагогічний напрямок. Але вже у 1888 році за розпорядженням
уряду, діяльність київських курсів та багатьох інших вищих закладів освіти в
Україні було припинено.
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Революційні події, що відбулися на початку ХХ ст., значно позначились на
розвитку системи вищої освіти. Перш за все, жінкам було надано право навчатись в
університетах на правах вільних слухачок. По-друге, з утворенням великої
кількості бажаючих навчатись, виникла потреба в розширенні мережі закладів
вищої освіти. Починаючи з 1905 року по всій території України відкриваються
десятки вищих жіночих навчальних закладів. Найбільшими з них стали Вищі
жіночі курси в Києві, Харкові та Одесі.
У 1906 році відновлюється діяльність Київських Вищих жіночих курсів.
Спочатку термін навчання тривав два роки, але пізніше збільшився до 4-х.
Регламентуючі документи, які приймалися урядом, були спрямовані на підняття
рівня викладання на курсах, який мав дорівнювати університетському. Відповідно
Статуту 1908 року, Вищі жіночі курси проголошувались науково-навчальною
установою, яка повинна надавати жінкам вищу освіту університетського характеру,
готувати їх до педагогічної діяльності [223, с.8]. У 1901 році виходить ще один
проект Статуту курсів, який отримав назву «Статут жіночого університету
Св. Ольги» [253, с.8].
Закінчивши строк навчання на курсах, слухачки мали право викладати лише в
початкових класах гімназій, але вже з 1911 року випускниці курсів, що успішно
склали іспити, отримали дозвіл викладати і в середніх навчальних закладах.
Таким чином, Вищі жіночі курси в Києві були першим вищим педагогічним
закладом освіти, що готував жінок для викладання в середніх навчальних закладах.
Невід’ємною частиною навчально-виховних програм на Вищих жіночих
курсах була мистецька освіта. Більшість слухачок курсів мали музичну підготовку.
Поряд з музичними дисциплінами, що викладались на курсах, курсистки приймали
участь у хорових колективах, які були обов’язковими майже на всіх Вищих
жіночих курсах.
У 1905 році в Києві починають діяти Вищі жіночі курси А. Жекуліної,
засновані за приватною ініціативою. Спочатку курси діяли як однорічні, а з 1907
року були реорганізовані на чотирирічні [229, с.2-8]. З січня 1913 року при курсах
відкривається Педагогічне відділення, яке мало 3 підрозділи:
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1) керівників дитячих садків;
2) учителів вищих початкових училищ;
3) учителів середніх шкіл.
Метою педагогічного відділення було «…надати науково-педагогічну
підготовку особам, що мають присвятити себе педагогічній діяльності» [246, с.13].
Заняття поділялись на загальні (для всіх слухачок) та спеціальні (для кожної групи
окремо). Заняття зі співу відносились до спеціальних предметів і викладались лише
для слухачок першого підрозділу.
У кінці ХІХ ст. центром педагогічної освіти був також Харків. Після закриття
у 1860 році педагогічного інституту постає проблема підготовки педагогічних
кадрів. Альтернативним вирішенням цього питання стають педагогічні курси при
спеціальних навчальних закладах, а на початку ХХ ст. – Вищі педагогічні курси, до
яких зараховували випускників різних факультетів. У 1903 році педагогічні курси
починають діяти і в Одесі, які за своєю програмою були схожі з Вищими жіночими
курсами Києва [100, с.12].
На початку ХХ ст. в Україні з’являються видання, які займаються питаннями
освіти. З березня 1910 по січень 1915 року в Києві виходив щомісячний журнал під
назвою «Світло». В ньому друкувались статті з теорії та історії виховання і
народної освіти. Журнал мав такі розділи:
- розробка різних питань з виховання, практичної роботи;
- значення художнього розвитку в справі виховання і освіти;
- сучасний стан народної освіти, школи та народного учительства на Україні;
- хроніка діяльності просвітницьких, педагогічних та наукових товариств;
- огляд російських та закордонних журналів;
- короткі художні твори;
- бібліографія [234].
Багаті традиції вокально-хорової освіти мала Київська духовна Академія.
Гордістю закладу був добре злагоджений хор, керівниками якого ставали
переважно вихідці зі студентського середовища.
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Найбільшої популярності хор Київської Академії досяг під орудою
О. Кошиця, який мав неабиякі здібності. Саме в цей період хор досяг високого
рівня виконавської майстерності, вражав слухачів тембровою злагодженістю
хорових партій та високохудожністю інтерпретації творів.
Склад академічного хору був мішаним і поділявся на партії сопрано, альтів,
тенорів і басів. Кошиць добирав з київських хорів хлопчиків, які доповнювали
склад дорослих академістів і, як правило, виконували партії високих голосів
(сопрано, альт). В роботі з хором проводились як загальні, так і окремі репетиції. З
дитячою групою хору Кошиць працював кожен день. Крім загальної програми, для
молодшого складу була розроблена окрема програма, до якої входили духовні та
світські твори, народні українські пісні, колядки, щедрівки. Весь хор збирався 2-3
рази на тиждень, оскільки студенти Академії мали музичну підготовку, що
дозволяло їм швидше засвоювати хорові партитури.
Виступаючи в різноманітних концертах з академічним хором, О. Кошиць
відіграв велику роль у популяризації творів А. Веделя, виконуючи невідомі або
забуті твори видатного композитора.
Закінчивши навчання в Академії у 1901 році, О. Кошиць залишив керування
хором. З 1902–1906 роки на цій посаді перебував студент Академії П.І. Гопцус.
Здобувши досвід роботи з хором під час навчання у Київській духовній семінарії,
Гопцус мав організаторські здібності, користувався повагою серед академічного
студентства.

Репертуар

хору

збагатився

творами

А. Архангельського

та

Д. Бортнянського.
Продовжувачем традицій, започаткованих О. Кошицем в підборі репертуару
та виконавській манері, став П. Козицький. В подальшому він значно розширив
репертуар Академічного хору, виконуючи твори П. Чайковського, М. РимськогоКорсакова, О. Кошиця, М. Лисенка та інші.
Хор Київської духовної Академії приймав активну участь в культурномистецькому житті міста, нерідко влаштовуючи благодійні концерти. В стінах
Академії проводились літературно-музичні вечори, де студенти мали змогу
виступати окремими групами співаків. Також академісти офіційно брали участь у
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хорі школи С. Блюменфельда, за що їм дозволялось безкоштовно відвідувати лекції
з теорії композиції та гармонії професора Г.Л. Любомирського. Таким чином вони
вдосконалювали свою музичну освіту [188, с.141].
Отже, аналізуючи діяльність середніх і вищих закладів освіти України,
приходимо до висновку, що невід’ємною частиною навчально-виховного процесу
був хоровий спів. Здобувши певну музичну підготовку та вокально-хорові навички
в училищах, семінаріях, на різноманітних курсах, студенти вдосконалювали свої
знання як теоретично так і практично приходячи до вищих навчальних закладів.
Основу вокально-хорового репертуару складала духовна музика. Богослужбовий
спів міцно вкоренився в процес виховання та освіти і став могутнім засобом
формування духовності особистості. Використання його в учбовому процесі поперше несло виховну роль, а по-друге сприяло створенню хорових колективів для
забезпечення проведення богослужінь в церквах.
Середні та вищі заклади освіти досліджуваного періоду сприяли поширенню
музичної культури, в них закладалися основи професіоналізму, формувалися
виконавські традиції. Важливу роль в цьому відігравали вчителі співів, керівники
хорів, які отримали регентську освіту. Деякі з них здобували професійні навички
одночасно навчаючись і працюючи з хором. Це свідчить про досить високий рівень
музичної освіченості учнів різних навчальних закладів.
У архівних джерелах зафіксований цікавий факт. У 1917 році при
«Товаристві розповсюдження хорового церковного і світського співу» діяло
довідкове Бюро для регентів і вчителів співу. Його директором був Г. Соколов.
Бюро займалось рекомендацією вчителів співів, музики та регентів для всіх
навчальних закладів (початкових, середніх, вищих) Київського навчального округу
[257].
Значну роль у розвитку загальної музичної та вокальної освіти відігравали
навчальні посібники, які видавались в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні,
зокрема в Києві. Серед них «145 сольфеджіо» та
гармонії»

А. Казбірюка

(1880

р.),

«Підручник

«Керівництво до вивчення
гармонії»

О. Тутковського,

«Методика співу. Керівництво для теоретичного і практичного вивчення хорового
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співу з учнями середнього та старшого віку для організації співацьких хорів, у
зв’язку з вивченням засад гармонії і регентської справи» А. Карасьова (1898 р.),
«Підручник з елементарної теорії музики» Г. Любомирського (1906-1913 рр.).
Цінним внеском у розвиток музичного виховання була «Збірка пісень у хоровому
розкладі, пристосованому для учнів молодшого і старшого віку в школах
народних» М. Лисенка (1908 р.) та велика кількість збірників українських народних
пісень в обробці українських композиторів. На початку ХХ ст. в методиці
викладання співу з’явились роботи К. Стеценко: «Початковий курс навчання дітей
нотному співу», «Методика шкільного співу» (рукопис), «Програма навчання співу,
складена для єдиної школи та пояснювальна записка до неї» (рукопис),
«Українська пісня в народній школі» (1917 р.) та інші [146, с.9-23].
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. значним культурно-просвітницьким явищем
стало створення різноманітних хорових колективів, до яких входили студенти або
випускники багатьох навчальних закладів України. «Об’єднуючи виконавців
різного віку, хорові колективи ставали засобом збереження національних співочих
традицій, демократичним каналом поширення серед шкільництва та широких
народних мас надбань національної музичної культури, дозволяли українським
композиторам на практичному грунті опрацьовувати свої творчі надбання» [125,
с.9]. Існуючі хорові колективи не завжди обмежували свій репертуар виконанням
суто духовних творів. Вони широко пропагували українське національне
мистецтво, тому деякі колективи мали суто світський характер.
Серед перших хорових осередків на території України був хор під орудою
П. Сокальського в Одесі, що був заснований у 1864 році. «В березні 1864 року
шість чоловік, пройняті любов’ю до музики, переважно вокальної, зібрались за
ініціативою місцевого нашого композитора П.П. Сокальського, щоб обміркувати,
чи не можна якось-то влаштувати з розрізнених у місті співаків і співачок
постійний і правильно організований хор» [243, с.3]. Склад хору налічував 48
чоловік, до якого приєднався аматорський оркестр під керівництвом І.
Кузьминського. Крім диригентської справи П. Сокальський займався читанням
лекцій для любителів хорового мистецтва і намагався привернути увагу до
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народної музики. Репертуар хору був досить різноманітним: українські і російські
народні пісні, хорові твори Сокальського та ін. У 1886 році діяльність хору було
припинено.
У історії хорового мистецтва значне місце посідає діяльність хору
М. Лисенка. Цей колектив був заснований у 1871 році. Склад хору налічував 50-60
чоловік, серед яких були студенти різних навчальних закладів, урядовці, вчителі,
професійні музиканти (П. Демуцький, К. Стеценко, Я. Яциневич, С. Старицька,
сестра М. Лисенка та інші). «Це не був хор лише аматорів, чи професіоналів, це був
ідеологічно з’єднаний гурток української молоді, що вірила в цінність і
майбутність української пісні і разом культури. Під керівництвом Лисенка тут
виховувалися кадри майбутніх українських діячів, накреслювалися й готувалися
проблеми й плани не тільки майбутньої української музики, а й взагалі культури її»
[87, с.9].
Найближчим помічником М. Лисенка був К. Стеценко, який вступив до хору
у 1899 році. Він розучував новий репертуар, набирав хористів, приймав активну
участь у концертах тощо. Хор М. Лисенка був справжньою школою вокального та
хорового мистецтва для студентства і осередком вдосконалення своїх здібностей
для професіоналів.
Проводячи репетиції двічі на тиждень, М. Лисенко працював не лише над
вокальним виконанням, він намагався поглибити знання з теорії музики та гармонії.
Працюючи над звуком в хорі, він пояснював як вірно брати дихання, як допомогти
собі у виконанні тої або іншої ноти. Досить кропіткою для композитора бала
робота над характером твору, нюансами, динамікою. Лисенко намагався
виховувати у хористів розуміти музику і спів, який лунав на репетиціях.
Досить різноманітним був репертуар славнозвісного колективу. Бувши
палким

прихильником

національного

мистецтва,

М. Лисенко

широко

використовував українські народні пісні. На тематичних концертах слов’янської
музики в Києві та Петербурзі хор виконував пісні слов’янських народів (польські,
російські, болгарські, сербські, чешські). Доповнювали репертуар хорові номери з
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відомих опер М. Лисенка, М. Римського-Корсакова, А.Рубінштейна, С. Монюшка,
Р. Вагнера.
Хор брав активну участь в мистецькому житті міста. В період 1890–1907
років відбулося близько 60 концертів та 50 музичних вечорів колективу. З 1892
року хор під управлінням М. Лисенка почав активно подорожувати по Україні.
Перша поїздка відбулася по містах Чернігів, Ніжин, Полтава, Єлісаветград, Одеса,
де відбулося 9 концертів. Друга тривала по Київщині і Полтащині у 1897 році. В
цій подорожі помічником Лисенка-диригента був Я. Яциневич. Наступні гастрольні
подорожі відбулися у 1899 та 1902 роках. Після концертів з’явились схвальні
відгуки про виступи колективу, який здобув широкої популярності й за межами
України. До участі у концертах нерідко запрошувались видатні артисти
українських драматичних труп та імператорських театрів. Сам М. Лисенко іноді
виступав як піаніст-соліст, або концертмейстер. Мандрівні подорожі хору
відігравали важливу культурно-просвітницьку роль. Слухачі в різних куточках
країни мали можливість почути з найкращі твори як українських так і зарубіжних
композиторів. «Виступи хору збагачували слуховий досвід, заохочували до співу,
виховували естетичні почуття та слухацьку культуру. Це була не тільки велика
просвітницька справа, а й значна музично-освітня робота» [125, с.38-39].
Диригентсько-хорова діяльність Лисенка була прикладом відданості справі
для багатьох його учнів і послідовників, які організовували хорові гуртки
(подекуди й за межами України) [64, с.353]. Послідовником М. Лисенка в справі
хорового мистецтва був П. Гордовський, який заснував свій хор у Харкові у 1886
році. В складі хору було близько 40 дорослих співаків та співоча група хлопчиків.
Цей колектив був досить відомим, адже здійснював постійні концерти-подорожі по
містах України, Росії, виступав в Тифлісі і Варшаві. Хор виконував українські та
російські народні пісні, хорові твори П. Ніщинського та М. Лисенка. В газеті
«Южний край» за 1887 рік відзначався значний успіх капели серед слухачів [194].
Значна роль в розвитку національного хорового мистецтва належить
видатному українському композитору К. Стеценко. Співаючи досить тривалий час
в хорі М. Лисенка, він намагався впровадити здобутий досвід керуючи народним
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хором «Лук’янівського дому попечительства». Хоча цей колектив був аматорським,
сучасники не раз відзначали високий рівень виконання, який досягав враження
справжніх професійних співаків.
На початку ХХ ст. досить активну роль в концертному житті Києва займав
хор під орудою видатного хормейстера О. Кошиця, який послідовно пропагував
народну слов’янську музику. До програми концертів входили болгарські, сербські,
хорватські, російські та українські народні пісні. Значну увагу привернули виступи
хору у 1916 році в театрах М. Садовського і М. Дагмарова, де вперше виконувались
обрядові пісні («Веснянки», «Колядки») в обробці М. Леонтовича [64, с.316].
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. кількість хорових колективів на території
України значно збільшується. Найбільш відомими були: хор В. Надеждинського,
Г. Москальова,

О. Архангельського,

Я. Яциневича

(Київ),

Ф. Масникова,

Д. Коханського (Одеса), А. Літинського, І. Туроверова, А. Юр’яна (Харків) та інші.
Отже, вокально-хорова підготовка займала важливе місце в педагогічних
закладах освіти, як середніх так і вищих. В досліджуваний період відбулося
розмежування духовної та світської культур, що позначилось і на системі освіти. В
навчально-виховному процесі відбувалося поєднання елементів духовної, світської
і народної музики. Залучення студентства до хорового мистецтва дозволяло
поглибити їх культурний та освітній рівень. Переходячи від середніх до вищих
закладів освіти, вони проходили практичну і теоретичну вокально-хорову
підготовку, збагачуючи та вдосконалюючи свої знання. Неоціненний внесок у
національну хорову культуру зробили співацька майстерність і виконавське
мистецтво професійних хорових колективів під орудою видатних українських
музикантів. Ці колективи були пропагандистами української пісні і стали ще
однією ланкою в досягненні вокально-хорової майстерності.
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2.2. Становлення і розвиток професійної музичної освіти
Досягнення національної музичної культури та мистецтва, реформа системи
освіти, розширення мережі закладів освіти різних типів, зумовили потребу
професіоналізації кадрового складу. Ця проблема була піднята музичногромадськими колами в атмосфері великого суспільного підйому, активізації
демократичного руху. Актуальним питанням музичної освіти стало створення
професійних навчальних закладів в найбільших містах України – Києві, Харкові,
Одесі.
Становлення професійної музичної освіти в Україні розпочалося з діяльності
відділень Російського музичного товариства. Основною метою своєї діяльності
члени товариства вбачали в створенні музичних навчальних закладів та підвищенні
загального культурного рівня в суспільстві. Лише з відкриттям музичної школи у
Києві розпочинається справжня музична освіта в Україні. Відкриті в найбільших
культурних центрах України спеціальні музичні заклади дотримувались в
навчальному процесі єдиної програми і статуту, вироблених для середніх
навчальних закладів Петербурга і Москви. В першому параграфі статуту за 1870 рік
відмічалось: «Музичні училища, засновані РМТ, мають на меті виховання
виконавців на музичних інструментах, співаків, учителів музики і керуючих
(диригентів) хорами» [177, с.3].
За статутом до музичних училищ могли вступати юнаки й дівчата усіх верств
населення, не молодші 14 років, які вміли читати й писати та знали перші чотири
правила арифметики. Крім того вимагалось знання нотної грамоти [226, с.14].
Училища утримувались за кошти, внесенні учнями за навчання. Плата складала 50
крб. на рік. Крім дітей до училищ зараховували і дорослих.
Вступаючи до музичних училищ потрібно було скласти іспити зі спеціальних
музичних предметів та загальноосвітніх дисциплін в обсязі знань підготовчого
класу чоловічої гімназії. Курс навчання тривав не більше шести років, а заняття –
десять місяців на рік, але закінчувати навчання можна було й раніше. Випускники
училищ, що успішно складали іспити, отримували атестати І та ІІ ступенів, що
надавало їм право працювати вчителями музики та співу в приходських і
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початкових народних училищах, регентами в православних церквах, оркестровими
музикантами та капельмейстерами у військових оркестрах. На службі їх
дорівнювали до осіб, що закінчили гімназію.
Навчальний

план

музичних

училищ

складався

з

двох

частин:

загальноосвітньої й спеціальної, або музичної. До першої частини належало
вивчення таких дисциплін: Закон Божий, російська мова, арифметика, географія,
загальна і російська історії, іноземні мови, каліграфія, малювання. Музичні
дисципліни безпосередньо були пов’язані з майбутньою спеціальністю учнів.
Таким чином, музичні училища надавали водночас спеціальну та середню загальну
освіту [218, с.1-2; 219, с.10].
Навчальні програми складались відповідно до віку учнів і передбачали
наявність молодшого, середнього і старшого курсів. За рішенням екзаменаційної
комісії можна було перевестися на вищий курс незалежно від терміну навчання.
Програмою також передбачалося обов’язкове та вільне (екстерни) відвідування
занять.
Але не всі учні музичних закладів мали на меті стати професійними
музикантами. Умовно можна виділити дві гілки музичної освіти – спеціальна та
загальна (аматорська). Велика кількість вступаючих до училищ бажали поглибити
свої знання в галузі музичного мистецтва або отримати загальну музичну освіту.
Засоби та шляхи навчання спеціалістів-музикантів та аматорів загалом нічим не
відрізнялись. Більшість викладачів того часу не прагнули відшукати особливі
специфічні методи виховання по відношенню до тих учнів, які не готувались до
професійної діяльності і займалися музикою як предметом загальноосвітнім [93,
с.101]. Учні вокального відділу приймали активну участь у вечорах пісень і
романсів, у збірних відкритих концертах училища, також учні оперного класу
займалися постановками «оперних вистав». Заняття зі співу відбувалися двічі на
тиждень по півгодини. На розсуд педагога дозволялися додаткові заняття теж по
півгодини. Крім того тричі на тиждень учні мали відвідувати клас хорового співу.
Але підготовка учнів-аматорів була теж досить ґрунтовною і давала змогу
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використовувати глибокі музичні знання й навички як під час навчання в
загальноосвітніх (не музичних) закладах освіти, так і в дозвіллі.
Слід відзначити, що всі навчальні плани та програми музичних училищ РМТ
створював сам педагогічний колектив. В цілому навантаження учнів було досить
великим: повний курс середніх загальноосвітніх навчальних закладів поєднаний із
спеціальними музичними предметами. Класні заняття займали від 23 до 30 годин
на тиждень. Щоб досягти високих результатів в навчанні учні повинні були щодня
самостійно займатись декілька годин з обраного предмету [93, с.173]. Найбільш
талановиті учні отримували право продовжувати освіту в консерваторіях.
У грудні 1864 року за ініціативою Київського відділення РМТ відкриваються
музичні класи. Але за відсутності матеріальних коштів, браку професійних
педагогів, безсистемності викладання, діяльність класів було припинено. 18 січня
1868 року відкрилась музична школа, яка розташувалася в будинку купця Гладіна
на вулиці Житомирській [220, с.1]. У 1874 році за проектом архітектора Шиллє для
музичної школи збудували власне приміщення.
Очолив цей музичний заклад Р.А. Пфеніг, який викладав сольний та хоровий
спів, сольфеджіо, гармонію, вів клас ансамблю. Він був одним з активних
ініціаторів відкриття в Києві національної опери. У 1867 році Пфеніг звернувся до
київського генерал-губернатора з проханням відкрити в Києві театр російської
опери. Зокрема він зауважував: «В одному з останніх засідань Головної дирекції
РМТ у С.-Петербурзі було одноголосно визнано, що для дальшого успіху нашої
національної опери Київ являє собою, безперечно, один з дуже важливих центрів у
державі; дехто твердив навіть, що без Києва російська опера у Петербурзі навряд
чи може розраховувати на міцне майбутнє» [225, с.1-4]. Крім того він доводив, що
для музичної школи російська опера змогла б стати базою практики для учнів
спочатку в хорі, а потім і в сольних партіях [114, с.8].
У Київській музичній школі діяло п’ять відділів: клас гри на фортепіано
(викладач Б. Каульфус), клас гри на віолончелі (викладач М. Поляничевський), клас
гри на скрипці (викладач І. Водольський), клас теорії музики (викладачі І. Шадек,
Е. Абрамович, І. Альтані), клас співу (викладачі Р. Пфеніг, М. Губерт).

108

З 1874 року при школі почав функціонувати народний недільний клас
хорового співу під керівництвом М. Губерта. Плата за навчання для всіх
письменних складала 50 копійок на місяць. Незважаючи на те, що ці класи були
відкриті з ініціативи РМТ, вони не увійшли до загальної програми школи і
функціонували окремо від неї. Класи привернули увагу значної кількості бажаючих
їх відвідувати (до 250-ти осіб обох статей). Цей факт свідчив про велику
зацікавленість молоді вокальним мистецтвом. Саме з цього періоду музична школа
фактично реорганізується в музичне училище, хоча офіційно вона затверджується в
такому статусі й набуває відповідної назви лише у 1883 році.
У 1877 році училище стало підпорядковуватись Міністерству внутрішніх
справ. З цього часу положення училища значно покращується, так як воно починає
отримувати від міністерства щорічну субсидію в розмірі п’яти тисяч карбованців.
Цей факт значно вплинув на покращення організації навчального процесу та
сприяв досить швидкому розширенню контингенту учнів. В період 1872/73
навчального року в училищі навчалось 85 учнів, у 1876/77 – 172 учня, а у 1890/91 –
321 учень [220, с.1].
За статутом у музичних училищах мали право викладати лише особи, які
закінчили повний курс у консерваторіях, а равно артисти [219, с.7]. На протязі
існування училища його педагогічний склад нерідко змінювався, але завжди був на
досить високому рівні. Вагомий внесок в діяльність училища зробили відомі
музиканти

Л. Альбрехт,

І. Альтані,

В. Кологривов,

О. Виноградський,

В. Пухальський та інші.
З моменту відкриття в училищі класів сольного та хорового співу, оперної
підготовки та духових інструментів, значна увага приділяється підготовці оперних
співаків для потреб Російського музичного товариства і оперної сцени та
музикантів для симфонічних оркестрів. З цією метою для викладання вокалу до
музичного училища запрошуються провідні педагоги: В. Брагін, А. Пименова,
М. Алексєєва-Юневич, М. Петц.
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Програма зі співу передбачала на екзамені «етюди і, крім того, для кожної з
учениць по одній п’єсі соло та участі в дуеті». За технічні елементи (гами і вправи)
виводилась одна оцінка, за «п’єси» (арії, романси, дуети) – друга [114, c.9].
Немало чудових співаків виховав всесвітньо відомий оперний співак (басбаритон) і педагог, бельгієць за походженням К. Еверарді (1825 – 1899). Його
запросили до Київського музичного училища на посаду професора співу у 1890
році, де він викладав до 1897 року. Основою вокального методу К. Еверарді було
демонстрування прикладів власного голосу. В його класі в 1890/91 навчальному
році займалось 30 учнів, у 1891/92 рр. – 21 учень, 1892/93 рр. – 19 учнів, 1893/94 рр.
– 26 учнів, 1894/95 рр. – 25 учнів, 1895/96 рр. – 26 учнів, 1896/97 рр. – 18 учнів.
Така нестабільність учнівського складу пояснювалась тим, що не всі учні бажали
стати професійними співаками і навчалися для задоволення. Ще однією причиною
була плата за навчання (в класі К. Еверарді 150 крб. на рік), що не всі могли собі
дозволити на протязі кількох років [34, с.210].
Негативним є той факт, що за таких умов нерідко вчилися не ті люди, яких
варто було вчити, а ті, що могли платити. Навіть у клас К. Еверарді потрапляли
професійно непридатні учні. Вимоги до випускників були досить не високими.
Щоб одержати атестат І ступеню потрібно було мати такі оцінки: спів – 4;
сольфеджіо – 3,5; елементарна теорія музики – 3,5; гра на фортепіано – 3.
Для атестата ІІ ступеню: спів – 3,5; сольфеджіо – 3,5; елементарна теорія
музики – 3,5; гра на фортепіано – 3 [114, с.28].
В період з 1875 – 1877 рр. на посаді директора київського музичного училища
(після Р. Пфеніга) перебував Л. Альбрехт - відомий віолончеліст. Він запрошує на
викладацьку

роботу

таких

яскравих

музикантів

як

В. Пухальський

і

Г. Ходоровський (піаністи), О. Шевчик (скрипаль), А. Казбірюк (теоретик) та інші.
Після Л. Альбрехта до 1913 року училище очолював В. Пухальський, який
сприяв

поліпшенню

матеріальної

бази

училища,

організував

учнівський

симфонічний оркестр. Активним помічником В. Пухальського в організації роботи
училища був видатний диригент О. Виноградський. За його ініціативою у 1901 році
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в училищі відкривають оперний клас. Разом з В. Пухальським він порушує
клопотання про реорганізацію училища в консерваторію [188, с.151].
Потяг до музичної освіти на початку ХХ ст. позначився на кількості учнів
Київського музичного училища РМТ, яке стало центром музичної освіти.
Не менш активно відбувалися зрушення в розвитку професійної музичної
освіти в Харкові. Завдяки місцевому відділенню РМТ, до складу якого входили
В. Кологривов, І. Слатін, С. Нементц, І. Гінзбург та інші, 1 жовтня 1871 року було
відкрито музичні класи. Їх очолив освічений музикант, диригент, талановитий
організатор І. Слатін.
Навчальні програми музичних класів майже не відрізнялись від програм
Київського та Одеського музичного училища. Активізації вокальної освіти сприяло
відкриття при харківських музичних класах вечірніх класів хорового співу на
пільгових засадах. З архівних джерел нам відомо, що у 1871/72 учбовому році тут
навчалась 121 особа, а у 1880/81 – 183 учні [63, с.77]. На протязі перших десяти
років роботи музичних класів 17 випускників стали студентами Московської
консерваторії, інші присвятили себе педагогічній праці в гімназіях, училищах,
семінаріях, давали приватні уроки.
До викладацького складу входили освічені музиканти: С. Брікнер, О. Горовіц
(клас фортепіано), К. Горський (клас скрипки), А. Глен, Є. Бєлоусов (клас
віолончелі), А. Юр’ян (клас теорії музик, хорового співу, гри на музичних
інструментах), композитори В. Сокальський, Ф. Якименко, К. Горський. Сольний
спів в різні роки викладали К. Прохорова-Мауреллі, Ф. Бугамеллі, С. Мотте.
З 1874 року починає працювати клас оперної підготовки під керівництвом
відомого оперного співака М. Тихонова. Завдяки його творчій активності та
режисерському хисту в 1897 році учнями оперного класу була поставлена опера
В. Моцарта «Так поступають всі» [63, с.385].
Високий рівень викладання та популярність цього музичного закладу не
лише серед кіл Харкова, а й поза його межами створили умови для перетворення у
1883 році музичних класів в училище.
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Слід відзначити, що музичне училище Харкова набуло статусу культурноосвітньої установи міста завдяки активній концертній діяльності його викладачів та
учнів. Воно виконувало функцію головного осередку професійної музичної освіти
у великому промисловому центрі України аж до відкриття там консерваторії у 1917
році.
Становленню музичної освіти в Одесі сприяла діяльність «Товариства
аматорів музики» під керівництвом видатного громадського діяча, композитора
П. Сокальського. Велике значення в діяльності товариства мала організація хору.
Два рази на тиждень проводились репетиції хору та оркестру. П. Сокальський
читав лекції для їх учасників. Члени товариства влаштовували публічні концерти,
де виконувались твори М. Глінки, П. Сокальського, В. Моцарта, Дж. Россіні,
К. Вебера та ін., а також російські та українські народні пісні. Відчувалась гостра
потреба у професійних виконавцях, які б володіли «фундаментальними знаннями
правил співу і музики». Цей факт значно вплинув на остаточне рішення дирекції
про відкриття при товаристві музичних класів, які почали працювати у 1866 році.
Серед викладачів класів були чудові музиканти: Ф. Кестлер (директор класів,
викладач теорії музики), П. Сокальський (історія музики), М. Соколов (скрипка),
Роде (віолончель), І. Боровичка (контрабас, флейта, гобой), І. Урбанек (кларнет),
К. Залусський (мідні інструменти), А. Рене і О. Швамберг (співи). Згодом, за
рахунок філармонічного товариства при музичних класах було створено нотну
бібліотеку і закуплені музичні інструменти.
Паралельно в Одесі починає діяти музична школа «Товариства витончених
мистецтв». Її очолили диригенти А. Дзанотті і Л. Джервазі.
Отже, у 1866 році в Одесі відкриваються дві професійні музичні школи. Але в
їх роботі були певні відмінності. В музичній школі «Товариства витончених
мистецтв» співи викладались (як було підкреслено в програмі) за італійською
методикою. Крім того, в школі був клас гри на фортепіано та інших інструментах,
класи гармонії та композиції. В музичних класах «Товариства аматорів музики»
основна увага приділялась хоровому співу, а гра на фортепіано зовсім не
викладалась.
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У 1870 році філармонічне товариство і «Товариство аматорів музики»
об’єднались в спільне «Одеське музичне товариство», об’єднався їх капітал та
бібліотека.
Таким чином, існуючі музичні заклади давали можливість підготувати
особисті кадри виконавців і майбутніх педагогів – професійних музикантів. Вони
стали основою для організації музичних закладів освіти вищого рівня.
У 1884 році в Одесі відкривається відділення РМТ, але почало воно
працювати лише через два роки. До його складу у 1886 році увійшло «Одеське
музичне товариство». У цьому ж році при відділенні відкрились музичні класи, в
яких викладали кращі одеські музиканти. Спочатку школа працювала за програмою
Київського музичного училища, а з 1889 року Петербурзької консерваторії. Очолив
школу видатний російський піаніст, диригент, громадський діяч Д. Клімов.
Одеське відділення РМТ поставило перед керівництвом школи такі завдання:
- створити школу на засадах суворого академізму;
- розробити програму, яка б відповідала вимогам школи;
- надати вихованцям музичну ерудицію й перетворити кожного учня в більш
менш сформованого музиканта.
Музичні класи мали свій устав, була створена педагогічна рада. Навчання
проводилось на трьох курсах: молодшому, середньому й старшому. Учням
надавались знання з теорії музики, композиції, гри на всіх музичних інструментах,
в тому числі й органі. При класах працювали духовий і симфонічний оркестри під
керівництвом Д. Климова. Зі студентським хором займався П. Молчанов.
В музичній школі викладали талановиті музиканти , багато з яких були
концертуючими виконавцями (вокалісти М. Василенко, Н. Іосса, В. Каульбарс;
піаністи Б. Дронсейко-Миронович, Г. Бібер; скрипалі П. Пустарнаков, К. Гаврілов).
У 80-х роках тут працювала видатна піаністка Розалія Кауфман.
Через два роки після заснування, Міська Дума надала музичним класам
щорічну матеріальну допомогу в розмірі 5000 крб. Також на утриманні міста було
10 вихованців, які не мали коштів для навчання.
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Наприкінці 80-х років назріло питання про перетворення музичних класів в
музичне училище. Його відкриття відбулося у 1897 році і привернуло увагу
багатьох здібних педагогів і відомих музикантів. Саме в цей період в училищі
починають працювати нові викладачі співу: О. Амфітеатров, І. Перман, артист
італійської опери М. Поллі. Слід відзначити й кількісний зріст учнівського складу.
Якщо в період 1895-1896 рр. музичні класи нараховували 197 учнів, то вже в 18981899 рр. в училищі їх було 247.
У музичному училищі відкриваються класи з науковими предметами і курси
художніх предметів. Структура навчання лишилась незмінною з трьома курсами. В
залежності від здібностей учнів строк навчання тривав від 5 до 8 років.
Безкоштовно

навчались

обдаровані

діти,

а

малозабезпеченим

надавалась

матеріальна допомога.
З 1898 року до навчальної програми додається вивчення курсу історії музики,
який дозволив поглибити знання учнів, ознайомлюючи їх з біографіями
композиторів, творчою діяльністю, музичними творами. Заняття проводились за
такими підручниками: «Нарис історії музики» І. Размадзе, «Нариси загальної історії
музики», «Коротка історична музична хрестоматія» Л. Сакетті, «Російська музика»
М. Березовського.
У 1901 році Одеське відділення РМТ переходить в новозбудоване
приміщення, в якому був великий концертний зал і чудові класи для музичного
училища. В цей період значно збільшується кількість учнів, яка досягає вже у 1904
році 405 осіб.
В стінах училища постійно проводяться музичні вечори, симфонічні
концерти. Схвальні відгуки вміщує місцева преса, яка повідомляє про зміни в
складі викладачів училища, про його випуски.
З 1908 року директором музичного училища стає видатний музикант,
педагог, композитор і диригент В. Малішевський. Він веде в училищі клас
композиції, спеціальні музично-теоретичні дисципліни, інструментовку, камерні
ансамблі, оркестровий клас. Як директор він вносить багато нового в діяльність
училища,

запрошує

нових

педагогів

(чудового

чешського

скрипаля
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Ф. Ступку).Важливою подією було запрошення на посаду викладача співу
Ю. Рейдер, яка стала засновницею одеської вокальної школи. Завдяки її діяльності
в училищі з’явилась можливість відкриття оперних класів.
Отже,

діяльність

музичних

класів

та

музичних

училищ

сприяла

професіоналізації музичної культури, формуванню художньо-естетичних смаків та
поглядів. Викладачі та студенти музичних закладів стають основними виконавцями
на концертних естрадах. Випускники училищ поповнюють ряди професійних
музикантів та виконавців в оперних театрах, оркестрах, ансамблях, в хорових
колективах, проходячи школу майстерності під керівництвом своїх викладачів.
Існуючі заклади освіти не були суто музичними. Вони надавали ґрунтовні
загальноосвітні і спеціальні музичні знання.
В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. значного розвитку досягає приватна
ініціатива.

Приватні

музичні

заклади

поступово

набувають

все

більшої

конкурентоспроможності з музичними училищами РМТ. Серед приватних закладів
освіти були класи, школи та курси. Невеликою кількістю слухачів відрізнялися
класи, які надавали основні музичні знання і практичні навички. Школи мали певне
фахове спрямування, що визначалося відповідною назвою – «Школа фортепіанної
гри», «Школа скрипкової гри», «Школа співу». Також різними були курси і, в
залежності від змісту дисциплін, поділялись на музичні, музично-драматичні,
оперно-драматичні та інші. Якщо в школах навчалися діти і підлітки, то основну
частину навчального контингенту курсів складали студенти та дорослі люди, які
хотіли отримати музичну освіту.
Існуючі приватні установи певним чином виконували роль підготовчих
курсів перед вступом до музичних училищ. Але в деяких з них рівень викладання
був досить високим і дорівнював училищному.
Комітетом письменності були започатковані перші в Російській імперії курси
церковного співу, які відкрилися в Києві у 1887 році. Їх очолив директор першої
Київської гімназії О. Андріяшев. Викладачем співів на курсах був автор багатьох
підручників з церковного співу О. Карасьов [65, с.15].
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Серед приватних установ Києва широкої популярності набули музичні курси
К. Михайлова (спів викладав сам Михайлов), курси співу А. Китаїна, музичнодраматичні курси О. Баршевської-Лизлової (викладач співу М. Гральська), курси
співу А. Ромео, підготовчі музичні курси О. Худякової (викладачі співу М. Зотова,
італійський оперний співак Леонтіконе-де-Майна) [114, с.29].
Серед перших приватних шкіл в Києві була вокально-інструментальна школа
К.Ф. фон Фейста, відкрита у 1881 році [237], музичні школи Р. Пфеніга і
В. Кологривова.
З 1890 року починає працювати школа співу О. Потьомкіної, яка сама була
чудовим музикантом і закінчила Петербурзьку консерваторію. До школи приймали
юнаків і дівчат всіх станів, не молодших 16 років. При вступі не вимагалась
попередня музична підготовка. Курс навчання мав три відділення, а перебування на
кожному з них мало бути не менше року. До навчальної програми входили такі
предмети: співи, гра на фортепіано, елементарна теорія, сольфеджіо. Протягом
навчального року в школі проводились музичні вечори, в яких приймали участь її
вихованці.
По кожному з музичних предметів була розроблена спеціальна програма, яка
розділялась на три курси. Програма зі співу була такою:
1-й курс. Окремі ноти. Оволодіння диханням. Ознайомлення з правильною
постановкою голосу. Мажорні гами, арпеджіо, екзерсиси школи Віардо,
сольфеджіо. Класичні романси, твори Г. Генделя, В. Моцарта і К. Глюка.
2-й курс. Хроматична гама. Трель, читання нот з листа, вивчення класичного
співу і деяких опер (переважно невеликі партії).
3-й курс. Вивчення репертуару, який відповідає голосу учня. Пропонуються
такі опери: «Гугеноти» Дж. Мейербера, «Життя за царя», «Руслан і Людмила»
М. Глінки, «Русалка», «Торжество Вакха» О. Даргомижського, «Тангейзер»
Р. Вагнера, «Мазепа» П. Чайковського [238, с.1-2].
Аналіз навчальної програми вище зазначеної школи дозволяє стверджувати,
що школа надавала досить ґрунтовну початкову музичну освіту, а програма зі співу

116

включала оволодіння складними вокальними партіями. Отримані знання дозволяли
випускникам продовжувати навчання у вищих навчальних закладах.
У 1893 році музичну школу відкриває талановитий педагог і музикант
М. Тутковський. Ця школа відрізнялась від усіх інших

приватних музичних

закладів найбільш повним курсом викладання музичних дисциплін, а за рівнем
вимог наближалася до консерваторії.
До школи приймали осіб обох станів, не молодших семилітнього віку.
Предмети, що викладалися розподілялись на спеціальні (співи, гра на фортепіано,
скрипці) та обов’язкові (інструментовка, теорія музики, теорія композиції –
елементарна теорія, сольфеджіо, гармонія, контрапункт і форми). Також школа
мала три курси – нижчий, середній і вищий [240]. У 1898 році починає
функціонувати клас оперної підготовки.
Високий рівень викладання в школі відповідав педагогічному складу, до
якого входили кращі педагоги і музиканти Києва. З 1898 року тут працює
М. Лисенко, а в класі вокалу викладали О. Сантагано-Горчакова і М. Бочаров.
Серед випускників школи були

відомі музиканти: піаніст С.Г. Румшинський,

співаки М. Донець, М. Закревська, Н. Птицин, М. Ясна, М. Будневич та інші.
Високохудожнім рівнем виконання відзначались учнівські концерти та
спектаклі, які щороку проводились в школі. В першому відділенні виступали учні,
а в другому приймали участь київські співаки, драматичні артисти та викладачі
школи. Такі концерти завжди проходили з незмінним успіхом.
У 1893 році свою діяльність розпочинає музична школа С. Блюменфельда,
видатного піаніста і педагога. Школа була розрахована на 35 учнів. Курс навчання
поділявся на чотири класи. Учні, які мали попередню музичну підготовку
приймались у відповідний клас. Серед предметів, які викладались були гра на
фортепіано, скрипці та інших музичних інструментах, теорія музики, сольфеджіо,
спів соло, хоровий спів. У вокальному класі працювали відомі оперні співаки:
К. Массіні, А. Ніколаєв, К. Прохорова-Маурелі.
У 1894 році при музичній школі С. Блюменфельда відкриваються перші на
Україні класи драматичного мистецтва, які поділялись на три різні курси. До
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навчання приймались особи, які отримали освіту в середніх закладах або в
прогімназіях [240].
Після

смерті

С.Блюменфельда

школу

очолила

його

дружина

М. Блюменфельд, але фактично з 1898 року її діяльність було припинено. Роль цієї
школи була досить великою, так як її випускники отримували не тільки загальну
музичну освіту, а й вокально-сценічну.
З 1893 року в Києві починає діяти ще одна приватна музична школа
М. Лесневич-Носової, яка у 1899 році була реорганізована в музично-драматичну.
В уставі школи зазначалось:
п.1. Музично-драматична школа М. Лесневич-Носової в Києві має на меті
надавати бажаючим можливість отримати музичну та сценічну освіту.
п.2. Предмети, які викладаються:
- гра на фортепіано та інструментах, які входять до складу оркестру;
- співи;
- теорія музики, сольфеджіо, гармонія, контрапункт, музичні форми;
- історія музики;
- інструментовка;
- методика навчання гри на фортепіано;
- естетика, сценічна гра, декламація, міміка, пластика, танці;
- історія побуту;
- історія драми.
п.7. На викладацьку роботу запрошувались особи, які мали спеціальну освіту
або атестат консерваторій, випускників цієї музично-драматичної школи, а також
артистів і артисток.
п.8. В музично-драматичну школу приймаються юнаки й дівчата всіх станів,
не молодших 10-ти років.
п.9. Спеціальними предметами для вивчення учні можуть вибирати гру на
фортепіано або на одному з оркестрових інструментів, співи і драматичне
мистецтво. Інші предмети вважаються обов’язковими.
п.10. Школа має три курси: молодший, середній та старший.
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п.11. Вступники можуть бути прийняті відразу на середній або старший
курси, якщо складуть встановлений за програмою кожного курсу екзамен.
п.18. В школі проводяться музичні вечори за участю учнів [241].
Відомо, що співи в цій школі викладала сама М. Лесневич-Носова.
У розвитку національного вокального мистецтва значну роль відіграла
Музично-драматична школа М. Лисенка, відкрита у 1904 році. Ця школа надавала
вищу професійну освіту в галузі музичного і театрального мистецтва, а її програми
відповідали за своїм рівнем консерваторським вимогам. В статуті школи
зазначалось: «Музично-драматична школа заснована з метою давати вихованцям
цілком закінчену художньо-музичну або драматичну освіту» . Створюючи
навчальні плани та програми, Лисенко намагався дотримуватись одного із своїх
педагогічних принципів – виховання на національних засадах.
До школи приймали юнаків і дівчат всіх прошарків населення. До класів
фортепіано та скрипки приймалися особи не молодші 9 років, віолончелі – 11,
контрабасу – 14, духових – 16, арфи – 12, до класу співу, драми та декламації –
дівчата від 16 років, хлопці від 17 років. Вступні іспити проводились наприкінці
серпня, а навчальний рік починався 1 вересня і закінчувався 15 травня [34, с.259].
Музична школа мала три відділення. Найбільшим було музично-вокальне
відділення, де вчилося понад 150 учнів. Курс навчання тривав дев’ять років і мав
чотири класи: два перших – нижній відділ (5 років), два других – вищий (4 роки).
Значно меншим за кількістю слухачів були відділи російської (20 учнів) та
української драми (10-15 учнів). На відділенні російської драми викладання
проводилось за програмою Московського філармонічного-музично-драматичного
відділення. Український відділ очолювала М. Старицька. При вступі на цей відділ
перевага надавалась тим, хто володів українською мовою, чистою вимовою,
сценічною зовнішністю, жвавою мімікою, мав розмовний і співочий голос. Це
відділення визначалось високим рівнем викладання, а історія української драми
вивчалась як окремий предмет.
До загальної навчальної програми музичної школи входили предмети, які
поділялись на спеціальні і допоміжні. Спеціальними були: гра на фортепіано,
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скрипці, віолончелі, оркестрових інструментах, сольний спів, теорія музики і
композиції, диригування (хорове і оркестрове), декламація, сценічна гра. До
допоміжних належали музично-теоретичні дисципліни (гармонія, сольфеджіо,
елементарна теорія музики), камерний ансамбль, хоровий спів, оперні класи, танці,
міміка, фехтування та історико-гуманітарні науки (драма, культура та мистецтва,
історія музики, естетика, італійська мова).
Музичній школі М. Лисенка був притаманний високий професіоналізм,
постійна творча атмосфера. Тут працювали висококваліфіковані педагоги:
О. Вонсовська (скрипка), І. Щебелик (віолончель), А. Фаллада (арфа), Г. Коппіні
(флейта), випускник Празької консерваторії І. Коль (духові інструменти), професор
Г. Любомирський (теорія музики і композиція), Г. Гаєвський (сценічне мистецтво),
В. Перету (історія драми), М. Старицька (драма). Значному розвитку вокальної
справи сприяла діяльність викладачів, які працювали в школі в різні роки:
Є. Конча, Ф. Орешкевич, Є. Єгорова, Ф. Гущина, В. Астафьєва. Плідна діяльність
майстрів оперного мистецтва професорів М. Зотової, О.О. Муравйової, О. Мишуги,
сприяла справжньому розквіту вокальної майстерності учнів.
М. Зотова була артисткою імператорських театрів, мала великий співацький
та сценічний досвід. Учні її класу брали активну участь в різноманітних концертах,
де виконували арії з опер М. Лисенка, М. Глінки, О. Римського-Корсакова,
П. Чайковського, Дж. Верді, Ш. Гуно та інші.
Значну роль у справі розвитку української вокальної педагогіки відіграла
О. Муравйова, яка працювала в школі з 1906 року. Завдяки її творчій енергії при
школі відкривається оперний клас, де Олена Олександрівна була і диригентом і
режисером. Її учні виконували оперні партії, камерні вокальні твори, вперше була
виконана опера М. Лисенка «Ноктюрн». Свої методичні погляди з питань
вокального мистецтва, педагог висвітлювала в деяких друкованих матеріалах.
Вокально-методичні принципи О. Муравйової були такими:
- кожний студент – індивідуальність і вимагає індивідуального підходу;
- спів – це психофізичний процес;
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- дихання у співі повинно бути глибоким абдомінальним, але при
необхідності допустиме відхилення в бік грудного;
- положення гортані – фіксоване понижене, але не насильне;
- скорочення м’якого піднебіння не завжди постійне (педагог допускала вхід
звуку в носову порожнину);
- перехідними нотами для драматичного сопрано і тенора вважала вже ноту
«ре-бемоль»;
- особливу увагу звертала на ноту «до-дієз», яку треба подумки підвищувати;
- вправлятись на голосну «У»;
- голосна «А» має звучати так, як в італійському слові madre (мама) або mare
(море);
- при поєднуванні регістрів (грудного і головного) вважала за обов’язкове
піднімати (скорочувати) завіску піднебіння при кожній наступній вищій ноті;
- credo Муравйової – це єдність ідейно-художнього та вокально-технічного
образу виконавця, тобто співака-музиканта [98, с.79-82].
У своїй роботі Олена Олександрівна намагалась знайти індивідуальний підхід
до кожного учня. Працюючи на заняттях з вокалу, вона вчила не копіювати її, а
завжди бути собою і знаходити свій власний образ. Досить ефективним
О.О. Муравйова вважала одночасну роботу з групою учнів. Слухаючи один одного
молоді

співаки

аналізували

позитивні

та

негативні

сторони

вокального

виконавства, що дозволяло їм формувати власні співацькі позиції, погляди, смаки,
осмислювати процес співу, виробляти свої погляди стосовно інтерпретації
музичних творів. Такі заняття завжди проходили в творчій атмосфері.
О.О. Муравйова готувала не тільки молодих учнів-вокалістів, до неї
приїздили провідні оперні співаки та актори драматичних театрів з інших міст, що
вдосконалювали свій сценічний голос, працюючи над оперними партіями. Славетна
співачка і педагог плідно працювала з солістами театру М. Садовського, готуючи з
ними вокальні партії нових постанов.
Випускники класу професора О. Муравйової були не лише блискучими
вокалістами, а й чудовими педагогами. Багато з них присвятили себе педагогічній
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діяльності і викладали вокал в різних музичних закладах, використовуючи основні
принципи та методи вокальної школи Олени Олександрівни. Інші стали
професійними майстрами сцени в оперних театрах Москви, Ленінграда, Києва,
Харкова

та

Одеси

(І. Козловський,

Л. Руденко,

З. Гайдай,

Н. Захарченко

О. Петрусенко, М. Шостак, Б. Полякова та інші).
У 1906 році М. Лисенко

запросив до своєї школи славетного співака

О.П. Мишугу, який працював тут до 1911 року. Він із задоволенням прийняв
запрошення, намагаючись допомогти М. Лисенку в справі розвитку українського
вокального мистецтва. О. Мишуга був першим на Україні, хто намагався розвивати
вокальну педагогіку на науковій основі. Своїх учнів відомий співак знайомив не
лише з оперними партіями та камерними творами, а й з законами акустики,
будовою голосового апарату, основами фонетики. Такий підхід у справі викладання
співу для того часу був досить революційним. Спираючись в роботі на власну
методику, О. Мишуга застосовував конкретні вправи, привчав студентів до
відповідального відношення до співу. Своїм учням він говорив, щоб стати
справжнім співаком не достатньо мати гарний голос, «…треба мати розум, гаряче
серце й залізну волю, а вже потім голос» [36, с.20].
Основна ідея педагогічного методу Мишуги полягала в тому, що спів – це
продовжена мова, а звук співак повинен формувати в «резонансовій точці».
Працюючи в музичній школі М. Лисенка, О. Мишуга виховав багато
високопрофесійних співаків. Серед них М. Тессейр, М. Гребінецька, В. Долинська,
М. Микиша та інші.
Важливе місце в житті музичної школи займало проведення концертів, в яких
брали участь педагоги та учні. Нерідко відбувались постановки оперних спектаклів
або виконувались уривки з них, диригував якими сам М. Лисенко. Такі концерти
завжди привертали увагу музичної громадськості.
Піднесенню на високий професійний рівень фортепіанного відділу сприяла
творча особистість М. Лисенка. Його клас був одним з найчисельніших. У 19051907 рр. в ньому навчалося 28 піаністів, серед яких 19 – молодшого курсу, 2 –
середнього, 7 – старшого [64, с.349].
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У 1908 році загальна кількість учнів школи складала 230 осіб. В цьому ж році
відбувся перший випуск. У своїх спогадах М. Лисенко писав: «…з моєї школи
чимало співців, особливо співачок, мають ангажементи в театрах Тифліса, Москви,
Харкова…» [88, с.21]. Але серед випускників були не тільки співаки, а і видатні
діячі мистецтва, композитори, педагоги П. Козицький, М. Леонтович, К. Стеценко,
Л. Ревуцький; композитор, фольклорист і хореограф В. Верховинець; хоровий
диригент, композитор О. Кошиць, актори та режисери Й. Стадник, І. Мар’яненко,
Л. Курбас; артисти Б. Романицький, О. Ватуля; професори М. Микиша, А. Буцький,
М. Полякін.
Отже, Музично-драматична школа М.В. Лисенка, яка у 1918 році була
реорганізована у Вищий музично-драматичний інститут ім. М. Лисенка, відігравала
значну роль у становленні загальної музичної та професійної вокальної освіти
України на національних засадах. Її програми гармонійно поєднували теоретичне і
практичне навчання. Основним завданням школи було виховання національних
високопрофесійних кадрів.
Досить високого рівня у викладанні співу та гри на музичних інструментах
досягла музично-драматична школа М.Іконнікова, яка діяла в Києві з 1905 по 1909
роки. До школи приймали юнаків і дівчат не молодших 8-ми років. До занять
співами допускались дівчата від 15-ти років, а хлопці від 17-ти.
Школа мала два відділення: музичне (зі строком навчання 4 роки) та
драматичне (строк навчання 3 роки). До програми музичного відділення входили
такі предмети: гра на фортепіано, фісгармонії, віолончелі та всіх оркестрових
інструментах; спів соло; хоровий спів; оперний спів; теорія композиції
(елементарна теорія музики, сольфеджіо, гармонія, контрапункт, музичні форми);
інструментовка; історія музики.
На драматичному відділенні викладались: практичне вивчення драматичного
мистецтва (дикція, декламація, міміка та інші); теорія і історія драми; історія
побуту; пластика (танці художні, народні та ін.).
Кожен предмет викладали запрошені школою спеціалісти, які мали художню
освіту [242].
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Досить активно в школі проводились концерти, вокальні та музичні вечори,
постановки музичних вистав за участю самих учнів та професійних артистів.
Серед великої кількості приватних закладів Києва досить популярною була
музична школа вільної художниці Петербурзької консерваторії О’Коннор-Лисенко,
відкритої у 1908 році. До школи приймали дітей віком від 7 років. Навчальна
програма поділялась на елементарний, перший та другий курси, а предмети на
спеціальні (співи, гра на різних музичних інструментах) та обов’язкові
(сольфеджіо, гармонія, теорія музики, історія музики, хоровий спів). Що стосується
викладання співу, то воно велося українською, російською та італійською мовами.
На початку ХХ ст. в Києві нараховувалось понад 15 різних музичних класів,
курсів і шкіл, серед яких найбільш відомими були: музичні курси М. Діоміді (19081918 рр.), музична школа З. Бялковської (1909), «Вищі оперні і драматичні курси з
обов’язковим інструментальним відділенням» співака М. Медведєва (1911),
«Підготовча музична школа» А. Нелипович (1912-1918 рр.), «Музично-драматичні
курси» А. Тальковського (1912-1920 рр.).
Аналогічні приватні музичні заклади існували і в інших містах України.
Зокрема в Одесі перші приватні курси були відкриті у 1889 році – музичні курси
К. Лаглера. Зокрема він зазначав: «Мета моїх музичних курсів – підготувати учнів
як до викладацької діяльності, так і до завершення своєї музичної освіти на вищих
курсах консерваторії, а також сприяти поширенню естетичного смаку в нашому
місті…» [215, с.2 Одеса]. Програма курсів за рівнем навчання дорівнювала
консерваторському. При курсах діяли підготовчі класи для початківців. Повний
курс навчання для класів з фортепіано тривав 8 років, струнних інструментів – 7
років, спів соло – 5 років. Також діяли педагогічні класи для підготовки
випускників до педагогічної діяльності. До обов’язкових предметів відносились:
елементарна теорія музики, сольфеджіо, гармонія, історія музики. У 1898-99
навчальному році на курсах навчалось близько 85 учнів.
Досить популярними були музичні класи Д.Ф. фон-Рессель, засновані у 1892
році. До навчання приймали осіб обох станів з восьмирічного віку. Термін
навчання на музичних інструментах тривав 8 років, а співу – 6 років. Предмети, які
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викладались розподілялись на спеціальні (гра на фортепіано,скрипці, духових,
віолончелі, композиція, спів соло) та обов’язкові (сольфеджіо, теорія музики,
історія музики, гармонія, форма композиції, читання нот з листа, ансамблева гра,
хоровий спів). В приміщенні класів щорічно проводилось до восьми літературномузичних вечорів за участю мішаного хору класів. З 1902 р. діяли два відділи:
артистичний і педагогічний. [193, с.39-40].
Рівень музичної підготовки на курсах був досить високим і дорівнював
середній

музичній

освіті.

Навчання

на

педагогічному

відділі

дозволяло

випускникам курсів викладати різні музичні предмети. На останньому курсі учні
класу сольного співу повинні були знати п’ять оперних партій, дві арії і
продемонструвати свою артистичність.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Одесі були засновані й інші приватні
заклади: музичні курси Р. Гельм (1894 р.), М. Шмітт (1898 р.), курси артистів
імператорських театрів А. Грецького та С. Грецького (класи сольного співу та
фортепіано), курси сценічного мистецтва О. Рахманової, курси співу оперних
артистів

Супруненко

(1900

р.),

школа

для

музично

обдарованих

дітей

П. Столярського (1908 р.).
Досить велика кількість приватних навчальних закладів існувала і в
Харківській губернії. Серед них: курси співу С. Лапинського, музично-драматичновокальні курси А. Соколової, музичні класи О. Яковлевої-Бойкової, М. Могучих,
сценічна студія П. Ільїна, музичні курси А. Бенш, Н. Карпової, О. Сулуянової і
С. Кондирєвої, М. Тихонова, музичні курси «Модерн» Л. Вернер, курси співу
О. Черкасової, школа музики А. Іентш, школа драматичного мистецтва І. Пельцера,
музична школа Г. Штрейхер-Немеровської, театральна школа О. Маслової, вища
спеціальна музично-педагогічна школа Д. Бер, вище музичне училище В. Гілевич
[166, с.23].
Отже, в досліджуваний період простежується створення та значний ріст
спеціальних музичних закладів, значною ланкою яких стали приватні музичні
курси та школи. Значна кількість приватних закладів свідчила про те, що бажаючих
отримати музичну освіту на початку ХХ ст. було досить багато. Виховання
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професійних співаків перестає бути епізодичним явищем і поступово набуває
систематичного характеру.
З ростом культурного та освітнього рівня в Україні на початку ХХ ст. назріла
потреба відкриття вищих спеціальних учбових закладів. З 1917 року музична освіта
стала державною справою й увійшла до загальної системи освіти. Державного
статусу набули також приватні музичні школи.
Осередками професійної вокальної освіти в Україні на початку ХХ ст. стають
консерваторії Києва, Харкова та Одеси. Ще у 1889 році після ознайомлення з
учбовими програмами музичних училищ Російського музичного товариства
А. Рубінштейн висловив думку про необхідність утворення тут консерваторій, які
мають стати центрами вокальної освіти.
3 листопада 1913 року відбулося офіційне відкриття Київської консерваторії
першим директором якої став В. Пухальський, а з 1914 року Р. Глієр. В класі
сольного співу викладали видатні майстри сцени О. Шперлінг, В. Цвєткова,
М. Алексєєва-Юневич, Г. Гандольфі.
Крім спеціальних та музично-теоретичних предметів тут було введено
хоровий спів, який вів О.Кошиць, сценічне мистецтво, дикцію, декламацію
(С. Жданов), пластику, міміку, танці (М. Ланчевська-Ланге), естетику та історію
мистецтва (Є. Жураківський), відкрито оперний клас (Г. Ходоровський). Вже з 1914
року за ініціативою керівника оперного класу О. Шперлінг було прийнято
«Основні положення про оперний клас», які практично співпадають з вимогами
педагогів перед співаками і в теперішній час. Вимоги до учнів були досить
високими. Екзамени оперного класу на вищому відділені передбачали знання
напам’ять не менше п’яти оперних партій, обраних професором зі студентами і
розучених в оперному класі.
З вересня того ж року починає працювати Одеська консерваторія. Її
організації сприяли талановиті музиканти-педагоги О. Виноградський, О. Глазунов,
М. Іполітов-Іванов, В. Сафонов та інші. Вони не одноразово засвідчували високий
художній та освітній рівень учнів Одеського музичного училища, програми якого
відповідали вимогам консерваторії. Голова Одеського відділення РМТ та директор
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музичного училища В. Орлов в доповідній записці до Головної дирекції РМТ у
1913 році зазначали: «За своїми сприятливими кліматичними умовами Одеська
консерваторія особливо підходить для розвитку класів співу. Немає сумнівів, що
відкриття нової консерваторії стане могутнім поштовхом для сильного підйому
музичної культури на Півдні Росії, а місту дасть можливість стати новим музичним
центром».
До консерваторії приймали осіб не молодших 9-ти років і не старше 30 років.
До класу співу – чоловіків після 18 років, жінок після 16. У консерваторії було три
курси: молодший, середній та старший. Термін навчання, в залежності від обраної
спеціальності, був різним. Співу, грі на духових інструментах, арфі, контрабасі
навчалися 5 років; композиції –6; фортепіано, віолончелі та скрипці – 9. Плата за
рік навчання теж була різною: спів – 200 крб.; віолончель – 150; скрипка – 125;
фортепіано – 150 крб. (молодший і середній курси) і 200 крб. (старший курс);
композиція і спеціальна теорія – 150 крб.; орган, флейта, арфа, кларнет, труба – 100
крб.; валторна, тромбон, туба, фагот, контрабас, гобой – 80 крб. [191, с.79].
Зі студентів консерваторії був створений хор (100 чоловік), духовий оркестр
(63 учні), діяв оперний класс і клас камерного ансамблю.
Склад викладачів Одеської консерваторії був досить високопрофесійним,
серед яких були представники найкращих європейських шкіл. З ініціативи
адміністрації до класу вокалу були запрошені: артист італійської опери
Д. Дельфіно-Менотті і викладач з великим педагогічним даруванням та досвідом
Ю. Рейдер. Вона навчалася співу в Італії і деякий час займалася зі славетною
співачкою О. Леоновою, тому у своїй методиці постановки голосу поєднувала
російську та італійські школи. Ю.Рейдер виховала плеяду чудових вокалістів, які
виступали на оперних сценах не лише України, а і за її межами.
Значну роль у становленні професійної музичної освіти відіграла Харківська
консерваторія. Її відкриття відбулося 2 травня 1917 року, а директором було
призначено чудового музиканта І. Слатіна. На посаду викладачів співу були
запрошені Д. Сюннерберг, С. Долинін. Додатково запроваджуються курси дикції та
декламації, італійської мови, естетики, пластики й танців, оперний клас.
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У тому ж році паралельно в Харкові відкривається ще одна консерваторія
ім. М. Римського-Корсакова, яку організувало Філармонічне товариство. Вона
існувала за кошти членських внесків та пожертвувань і була своєрідним різновидом
музичних курсів. Консерваторія надавала освіту з гри на музичних інструментах,
теорії музики та співу. В класі вокалу працювала Г. Штрейхер-Немировська.
Складовою частиною консерваторій в Києві, Харкові та Одесі були музичні
училища РМТ. Їх педагогічний склад майже без змін був таким, як і в училищах.
На думку багатьох дослідників, негативною вадою новостворених консерваторій
було те, що їх студенти вважали своїм покликанням лише концертну діяльність,
одержуючи кваліфікацію солістів, диригентів та композиторів. Консерваторії не
ставили перед собою за мету підготовку викладачів масової школи.
Отже, в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. простежується тенденція становлення і
розвитку професійної вокальної освіти в Україні. Діяльність музичних училищ
РМТ та чисельних приватних закладів стала вагомим підґрунтям для подальшого
розвитку професійної освіти – відкриття вищих музичних закладів в Києві, Харкові,
Одесі. Вони сприяли консолідації музичних сил України, завдяки яким можна
говорити про утворення української вокальної школи.
Постійна взаємодія спеціальної вокальної та загальної музичної підготовки
сприяла взаємозбагаченню та розширенню музичних знань. Розширення мережі
спеціальних

музичних

закладів

забезпечувало

систематичність

підготовки

професійних співаків. Поступово складаються традиції високої педагогічної
майстерності, що плідно позначилось на вихованні високопрофесійних виконавців.

2.3. Провідні тенденції розвитку музичної освіти в контексті завдань
сучасної освіти
Розвиток національної системи освіти вимагає пошуку нових підходів у
розв’язанні питань, які постали на сучасному етапі. Важливим є відродження
національних традицій, культури українського народу, а відтак пошук зв’язку
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історичного минулого і сучасності, виявлення значення музично-педагогічних ідей
попередніх поколінь на етапі розбудови української національної школи. Зокрема,
в Державній національній програмі «Освіта» наголошується, що навчальновиховний процес повинен здійснюватися у невід’ємності освіти від національного
грунту, в її органічному поєднанні з національною історією і народними
традиціями, процесом збереження та збагачення культури українського народу»
[46, с.9].
Аналіз процесу еволюції вокальної та загальної музичної освіти в навчальних
закладах досліджуваного періоду, дає змогу віднайти актуальні для сьогодення
тенденції розвитку національної вокальної освіти. Висвітлення педагогічних ідей
минулого та традицій музично-естетичного виховання дозволяє більш критично
оцінювати сучасний стан освіти та стає можливим чинником його оновлення [40,
с.146].
У ході нашого дослідження ми прийшли до висновку, що особливу увагу слід
звернути на окремі тенденції, реалізація яких на нашу думку є необхідною для
розвитку сучасної системи освіти:
–

національна

спрямованість

освіти

полягає

у

ствердженні

національних традицій, народних звичаїв, збереження та впровадження досвіду
розвитку національної освіти у розбудову сучасної мистецької освіти;
–

забезпечення

самовизначення

особистості

умов

для

в

процесі

самореалізації,
музичної

самоствердження

діяльності.

Цей

і

процес

відбувається в умовах творчої співпраці викладача і учня, створення відносин
партнерства.

Позиція

вчителя

спрямована

на

активізацію,

стимулювання,

заохочення останнього до саморозвитку, самовиховання;
–

творча спрямованість освітнього процесу передбачає використання

різноманітних форм і видів музичної діяльності, найкращих зразків національного і
світового мистецтва, створення індивідуальних програм з мистецьких дисциплін,
що дозволяє враховувати специфіку навчального закладу та індивідуальні
можливості кожного учня;
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–

повернення суспільства до проблем духовності і введення до

навчальних програм сакрального музичного мистецтва;
–

безперервність освіти надає можливість постійного і поступового

оволодіння системою знань, що забезпечує наступність і цілісність у навчанні та
вихованні;
–

нероздільність навчання і виховання уможливлюється завдяки

культурно-просвітницькій орієнтації мистецької освіти, яка спрямована на
загальний і духовний розвиток особистості;
–

збереження української вокальної школи, яка ґрунтується на давніх

традиціях;
–

діалог культур (навчання за кордоном українських співаків,

ознайомлення іноземних студентів з українським національним мистецтвом).
Актуальним є питання пошуку нових підходів до гуманізації освіти,
стимулювання

пізнавальної

активності

особистості,

її

творчої

діяльності.

Ефективним засобом розв’язання цієї проблеми є мистецтво, яке допомагає людині
пізнати свій внутрішній та навколишній світ, спонукає до самовдосконалення [176,
с.3].
Одним із основних шляхів гуманізації освіти є поєднання в навчальновиховному процесі культурно-історичних досягнень українського народу та
загальнолюдських культурних цінностей, що сприятимуть вихованню особистості.
Інтеграція знань гуманітарного та естетичного напрямків забезпечить умови для
самореалізації здібностей особистості в різних видах творчої діяльності. Що
стосується мистецької освіти, то такі предмети, як «Постановка голосу»
дозволяють

використовувати

індивідуальну

форму

навчання,

створення

індивідуальних програм і методики навчання. Творчі та індивідуальні здібності
студенти можуть виявити в організації концертів, постановці музичних вистав, в
проведенні відкритих уроків та інше.
Осмислення педагогічного досвіду та наукових досліджень минулого
дозволяє нам простежити еволюцію викладання мистецьких дисциплін, зокрема
сольного та хорового співу в усіх навчальних закладах, що сприяло формуванню
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морально-естетичної культури молоді, надавало можливість розвиватися кожній
окремій особистості, що є актуальним для розвитку сучасної професійної вокальної
освіти. Використовуючи досвід мистецької освіти минулого в контексті сучасної
освіти, цікавим є поєднання в навчально-виховному процесі різних видів музичної
діяльності: хоровий, ансамблевий і сольний спів, гра на музичних інструментах,
постановка музичних вистав, проведення різноманітних конкурсів. Досить
ефективним засобом залучення молоді до мистецтва було проведення в усіх
навчальних закладах досліджуваного періоду музично-літературно-вокальних
вечорів. Аналізуючи їх програми ми дійшли висновку, що такі заходи проходили на
високому рівні. До програм входили досить складні і різноманітні вокальні (арії з
опер, романси, народні пісні) та інструментальні твори. Сама атмосфера таких
вечорів сприяла творчій активізації, формуванню виконавської майстерності,
самореалізації здібностей особистості.
Переосмислення і опанування педагогічним досвідом минулого щодо
вокальної освіти може стати підґрунтям для розвитку сучасної системи освіти.
На сучасному етапі гуманітаризація освіти охоплює не лише питання
відповідного змісту навчання й виховання з вивченням того чи іншого обсягу
гуманітарних і соціальних дисциплін, а й передбачає глибоку переорієнтацію
пріоритетів у визначенні всіх головних параметрів освоєння багатств гуманітарної
культури. З огляду на це суттєвої корекції потребує співвідношення застосування
навчальних технологій на користь тих, що забезпечують можливість перенесення
акценту з вивчення самого предмета на його використання як засобу
культуротворчого формування особистості майбутнього музиканта-вокаліста,
виховання в ньому широкого кругозору і глибокого індивідуального ставлення до
навколишнього світу [154, с.4].
Важливою проблемою сьогодення є розбудова професійної освіти співаків в
музичних навчальних закладах. Підготовка фахівців у галузі вокального мистецтва
має особливе значення, оскільки від них певною мірою залежить відродження
національної культури, традицій, ефективності залучення мас до активної
виконавської творчості.
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Протягом багатьох років дослідники намагались не тільки з’ясувати
принципи виховання співака, здійснити їх апробацію, впровадити у систему
формування професійних навичок, але й удосконалити організацію всього
вокально-педагогічного процесу. Сучасне музичне мистецтво – це мистецтво
діалогу, в процесі якого формується особистість. У вокальній творчості – це діалог
вокального виконавства та вокальної педагогіки, в результаті якого формується
особистість співака [38, с.1].
Аналіз сучасних програм з постановки голосу дозволив нам виявити
позитивні риси та недоліки сучасної вокальної освіти, що доводить актуальність
досвіду минулих поколінь в даній галузі.
Важливу роль у підготовці майбутніх викладачів музики належить
формуванню вокально-хорових вмінь і навичок. Вокальна підготовка майбутнього
вчителя музики відбувається у двох напрямках. Перший напрямок – це організація і
проведення індивідуальних занять з постановки голосу, другий напрямок – спів у
хорових колективах навчального закладу.
Постановка голосу – це складний і тривалий процес, який складається з
певної системи розвитку голосового апарату (вокальних вправ, вокалізів,
різноманітних за жанром і стилем вокальних творів).
Оволодіння сферою вокального і музичного мистецтва є нелегким завданням,
оскільки розуміння музичних творів, уміння використовувати їх у різних формах
виховної роботи вимагає від кожного студента глибокого і свідомого сприйняття
музики. Від досконалості цього процесу залежить розуміння морально-естетичного
змісту музичного мистецтва, характер та інтенсивність його виховного впливу.
Найсуттєвішим чинником музичного виховання Б. Асаф’єв вважав цілеспрямоване
сприйняття музики і відомостей про неї [14, с.66].
Розглядаючи організацію підготовки вчителів музики Інституту мистецтв
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, зауважимо, що
такий предмет як “Постановка голосу” є одним із профілюючих і передбачає
розвиток вокально-технічних навичок необхідних у подальшій професійній роботі.
Ключовими завданнями даної дисципліни є:
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– засобами вокального мистецтва здійснювати естетичне виховання
майбутніх фахівців;
– розвивати художньо-творчі та вокально-виконавські здібності, навички та
вміння;
– навчання методичним прийомам в галузі формування і розвитку співочого
голосу та музичних здібностей, необхідних для подальшої кваліфікованої роботи в
школі та ВНЗ [146; с.3].
У відповідності з програмою з постановки голосу репертуарний план
складається на кожний семестр, в кінці якого визначаються успіхи студента на
іспитах та академічних концертах.
Заняття з постановки голосу проходять в індивідуальній формі навчання,
безпосередньо з викладачем вокалу та не виключають самостійної роботи студентів
над своїм голосом.
На таких заняттях педагог-вокаліст підбирає репертуар, відповідно до
індивідуальних здібностей і особливостей студента, його природного діапазону та
рівня вокальної підготовки.
Серед важливих завдань індивідуальних занять є виразне виконання
музичних творів, створення художнього образу, емоційне виконання, що можливе
при умові розвитку у студентів художньо-виконавських навичок.
Слід зауважити, що самостійна робота над голосом у вокалістів-початківців
не бажана, адже вони не достатньо володіють основами вокального мистецтва і
потребують контролю з боку викладача.
Важливим аспектом вокально-педагогічної підготовки є не лише оволодіння
вокально-технічними навичками, а й підготовка студентів до самостійної
професійної діяльності, вміти навчати співати інших, передати свій досвід і знання.
Навчаючись у магістратурі студенти отримують спеціальність «Методика
викладання вокалу у вузі».
Навчання в магістратурі передбачає вирішення багатьох завдань, які стоять
перед студентами, а саме:
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–формування творчих здібностей, індивідуальності майбутнього викладача і
виконавця;
–розвиток практичних вмінь і навичок необхідних для професійної
діяльності;
–поглиблення методичних та теоретичних знань з постановки голосу;
–формування

особистісних

і

професійних

якостей,

необхідних

для

кваліфікованої роботи у вузі;
–залучення молоді до науково-дослідної роботи.
Згідно з тематичним планом з постановки голосу, заняття проходять за
такими темами:
1. Поняття та значення вокальної педагогіки.
2. Історія вокального мистецтва.
3. Розвиток голосу.
4. Мистецтво дихання та співоча дикція.
5. Робота над технікою співу.
6. Основні недоліки звукоутворення та шляхи їх усунення.
7. Гігієна та охорона голосу.
8. Вікові фізіологічні та функціональні особливості дитячого голосу.
9. Методи

навчання

та

принципи

підбору

вокально-педагогічного

репертуару.
Під час навчання в магістратурі студенти проходять педагогічну практику,
яка передбачає ознайомлення з різними методиками по класу постановки голосу,
проведення уроків зі студентами початкових курсів під керівництвом педагога з
вокалу, участь в академічних концертах, конкурсах, написання рефератів з історії і
теорії даного предмету, залучення до наукових конференцій та семінарів.
Творча спрямованість навчально-виховного процесу передбачає творчий
пошук викладачів мистецьких дисциплін, створення індивідуальних програм,
адаптованих для певного навчального закладу, рівня вокальної підготовки
студентів та специфіки навчального закладу.
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Згідно з входженням України до Болонської системи освіти навчальновиховний

процес

Враховуючи

побудований

такі

за

особливості

кредитно-модульною
на

базі

Інституту

системою

освіти.

мистецтв

НПУ

ім. М.П. Драгоманова викладачами була розроблена експериментальна програма з
постановки голосу. Особливістю даної програми є історико-стильовий і жанровий
підходи у побудові навчальних і тематичних модулів.
Експериментальна програма передбачає не лише оволодіння вокальними
навичками, а перш за все знайомить студентів з історико-стильовими ознаками
вокального мистецтва, періодизацією розвитку української вокальної школи,
впливу європейських вокальних шкіл та її представників на розвиток української
вокальної школи.
Вивчаючи певні вокальні твори, студенти знайомляться зі стильовими
особливостями, творчістю видатних композиторів і співаків певного історичного
проміжку. Це значно збагачує знання студентів в галузі вокального мистецтва.
У

процесі

професійному

вокальної

рівню,

освіти

особистісним

велика

роль належить вчителю, його

якостям,

педагогічній

майстерності.

Особливістю навчального процесу досліджуваного періоду була відсутність єдиних
програм з музичних дисциплін та співу. Це стимулювало творчий пошук педагогів,
забезпечувало багатоваріантність підходів. В більшості випадків навчальні
програми розроблялись колективом вчителів кожного закладу, або особисто
педагогом з даної дисципліни. Такий підхід до навчально-виховного процесу
дозволяв враховувати специфіку викладання співу в навчальних закладах різних
типів та рівень музичної підготовки кожного учня.
На сучасному етапі розвитку української культури викладачам мистецьких
дисциплін відводиться вагоме значення. Саме від них залежить успішність
навчального процесу, виховання у студентів творчості та художнього розуміння
мистецьких творів, відродження національних традицій. З розвитком суспільних
процесів, а отже і освіти, вимоги до викладачів стають більш конкретними і
глибшими. На жаль в системі професійної підготовки співаків основна увага
приділяється їх сценічній діяльності, а педагогічна профілізація лише вписується
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до диплому. Викладач вокалу повинен бути не лише чудовим співаком і
першокласним виконавцем. На думку багатьох дослідників успішність вокальнопедагогічної діяльності можлива лише за умов поєднання вокально-теоретичних
знань з педагогічними. Отже, справжній педагог-вокаліст має володіти певними
педагогічними здібностями, вміти передавати свої знання і досвід молодим
співакам.
Зокрема, ми погоджуємося з Н.Є. Гребенюк, яка у своєму дослідженні
пропонує ряд заходів, щодо вдосконалення професійної підготовки викладачів
вокалу:
- підвищення якості професійної вокально-педагогічної підготовки у стінах
вищих навчальних закладів шляхом створення оновленої науково-методичної бази
з урахуванням усіх наявних психолого-педагогічних й фізіологічних досліджень та
вокально-виконавських

досягнень

(написання

монографій,

підручників,

методичних посібників та рекомендацій);
-

заохочення

науково-дослідницької

діяльності

студентів

вокальних

факультетів шляхом введення до лекційних курсів «Основи вокальної методики»,
«Основи вокально-виконавської творчості», «Історії вокально-виконавського
мистецтва» і до практичного курсу «Основи педагогічної практики» – написання
курсових робіт, а до державного екзамену з фахової підготовки – захист дипломних
робіт;
- підвищення професійно-педагогічної майстерності викладачів вокальних
факультетів шляхом постійної самоосвіти, зокрема науково-дослідницької роботи
(написання кандидатських і докторських дисертацій з основ вокальної методики і
вокально-виконавського мистецтва, а також суміжних із вокальною діяльністю
наукових напрямів) [38, с.26-27].
Якісний рівень викладачів вокалу мають визначати ряд показників:
- володіння основами методики вокальної майстерності;
- знання законів музичної педагогіки, загальної педагогіки, вікової
педагогіки, педагогіки вищої школи;
- володіння навичками мовного й міжособистісного спілкування;
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- вміння аналізувати власний вокально-педагогічний досвід і давати
самооцінку своїм педагогічним досягненням і невдачам;
- вміння аналізувати досвід колег з метою узагальнення і застосування
ефективних форм і методів у роботі із студентами [38, с.26-27].
Сучасні науковці все більше схиляються до необхідності повернення
суспільства до витоків духовності, що сприятиме формуванню духовно зрілої і
цілісної особистості, дозволить підростаючому поколінню засвоїти християнські
традиції і моральні норми українського народу.
На сучасному етапі розвитку мистецької освіти, ефективним засобом
естетичного і духовного розвитку особистості є залучення молоді до хорового
мистецтва, як засобу підвищення рівня загальної музичної культури.
Традиції мистецької освіти, які формувались в дореволюційних навчальних
закладах, ґрунтувалися на гуманістичних засадах. Основними пріоритетами було
духовне та морально-релігійне виховання, застосування різноманітних видів
музичної діяльності, серед яких основним був хоровий спів.
Викладанню мистецьких дисциплін майже в усіх закладах освіти надавалось
велике значення. Незважаючи на те, що «співи» і «музика» не завжди входили до
програми обов’язкових предметів, проте викладалися в усіх навчальних закладах.
В наш час було намагання вивести предмети мистецького циклу з основної
навчальної програми і зробити їх додатковими, або необов’язковими. Завдяки
активному протистоянню і незадоволенню науковців та педагогів, вдалося
відхилити такий “невдалий експеримент” у сучасній системі освіти.
Могутнім поштовхом до розвитку вокальної підготовки в загальній освіті був
хоровий спів, який вважався найкращим засобом формування духовно-моральних
якостей підростаючого покоління. Учнівські хорові колективи створили сприятливі
умови для навчання співам, стали базою виявлення вокально обдарованої молоді.
Вони виконували ще одну важливу функцію – забезпечували відправу богослужінь
в церквах при навчальних закладах. Традиція хорового співу a capella під час
богослужінь стимулювала включенню його обов’язкових предметів навчальних
планів і програм усіх духовних і світських навчальних закладів. Співаючи в
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учнівських хорах, молодь прилучалася до найкращих надбань вітчизняної духовної
музики, виховувала високу виконавську вокальну культуру та навички хорового
співу [102, с.147]. І саме з культурою церковного співу пов’язують уяву про
вокальну обдарованість українського народу [191, с.46].
Зближення з мистецтвом значно впливало на формування духовного світу
студентів, виховувало особисте ставлення до музики як складової частини
загальнолюдської культури. За роки навчання вихованці здобували музичнослухові та вокально-хорові навички, що дозволяло їм викладати мистецькі
дисципліни на рівні з іншими предметами і забезпечувало успішність їх
виконавської та музично-педагогічної діяльності. Популяризація музичного
мистецтва активізувала інтерес молоді до отримання музичної освіти, що вимагало
розширення мережі навчальних закладів, стимулювало розвиток приватної
музичної освіти.
Музична культура досліджуваного періоду складалася з трьох потоків:
духовного, народного та світського. В музичній творчості та освіті духовна
культура, на відміну від інших, базувалась на стійкому професіоналізмі. В той же
час відбулося остаточне розмежування духовної та світської культур, що вплинуло
на формування двох самостійних загальноосвітніх систем. Разом з тим, кожна з них
включала елементи духовної, народної і світської музики, що стало ефективним
засобом залучення до мистецтва широких мас населення за допомогою навчальних
закладів різних рівнів і типів. В навчально-виховному процесі досліджуваного
періоду визначались провідні тенденції, які є актуальними і в наш час:
–культурно-просвітницька орієнтація виховання;
–використання різних форм музичної діяльності;
–нерозривний зв’язок музично-естетичного та духовно-релігійного;
–використання музичного мистецтва у процесі життєдіяльності людини.
Викладання мистецького курсу на досить високому рівні в середніх і вищих
світських і духовних закладах освіти забезпечував склад викладачів, серед яких
були високоосвічені люди, знавці української народної пісні, які володіли
виконавським мистецтвом. Видатні музиканти та педагоги, усвідомлюючи
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активну

музично-

просвітницьку діяльність, віддаючи провідну роль хоровому мистецтву. Про роль
музики в системі освіти свідчить й те, що багато випускників цих навчальних
закладів ставали професійними акторами, співаками, музикантами, інші –
прекрасними педагогами, передаючи майбутнім поколінням українську школу
співу.
Особливістю навчально-виховного процесу в дореволюційних педагогічних
навчальних закладах (учительських семінаріях, інститутах, педагогічних курсах)
було поглиблене вивчення музичних предметів, домінуючим серед яких був
сольний та хоровий спів. Організація мистецької освіти продовжувала усталені
традиції використання кращих досягнень національної й світової художньої
культури.
Таким чином, серед різноманітних засобів формування особистості педагога
важливе місце належить мистецтву. Питання його впливу на розвиток майбутнього
вчителя ніколи не випадали з поля зору тих, що займаються проблемами освіти
молоді. Як специфічна форма суспільної свідомості, що в концентрованому вигляді
відображає цінності минулого і сучасного, музика узагальнює багатовіковий досвід
духовно-емоційного ставлення до світу і допомагає людині глибше пізнати себе,
свій внутрішній світ, матеріальну діяльність [164, с.124]. Отже, актуальним
питанням сьогодення є включення до навчальних програм педагогічних закладів
освіти мистецьких дисциплін, як засобу культуровідповідного розвитку і
професійної підготовки освітянських кадрів.
Хоровий спів, який був досить поширений в навчальних закладах
досліджуваного періоду, сприяв духовному розвитку особистості. Цей підхід
залишається актуальним і в наш час. Важливим аспектом сучасної педагогіки є
формування духовності та морально-естетичної культури молоді.
Українському музичному вихованню «генетично» ближче вокально-хорова
діяльність, що ґрунтується на давній та живій хоровій традиції, яка протягом
століть зберігає морально-естетичні ідеали народу. Однак, як свідчить педагогічна
практика, в Україні навички хорового музикування серед учнівської молоді
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розвинуті слабо або зовсім відсутні. Хоровий спів сприймається молоддю як
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відроджується думка про традиційну роль хорового мистецтва як провідника
високого складу почуттів і думок. Відроджуючи практику формування моральноестетичної культури учнівської молоді середніх та вищих навчальних закладів
засобами хорового мистецтва, в контексті сьогодення важливо враховувати
соціально-культурні потреби сучасної молоді. Насамперед це стосується організації
системи вокально-хорової роботи з учнівською молоддю. Необхідно відновлювати
різновікові шкільні та самодіяльні студентські хори. Тільки активна концертнохорова практика, в якій студенти та учні будуть виступати у ролі як виконавців, так
і слухачів, буде сприяти формуванню морально-естетичної культури учнівської
молоді. У вирішенні цієї проблеми потрібно зацікавити молодь хоровим співом,
виховати любов до художньо-змістовної музики. Важливим чинником досягнення
цієї мети є хоровий репертуар, до якого мають включатися різноманітні жанри
хорової музики [193, с.106.].
Панування

бездуховності,

аморальності

у

сучасному

суспільстві

є

найактуальнішою проблемою педагогічної науки і навчально-виховної практики.
Тому важливу роль у формуванні морально-естетичної культури молоді повинна
відгравати духовно-практична орієнтація.
Сучасні студенти музичних навчальних закладів намагаючись заповнити
прогалину моральності, духовності, яку вони відчувають у оточуючому суспільстві,
відвідують богослужіння і співають у церковних хорах у вільний від навчання час.
Це збагачує їхню культуру, сприяє формуванню особистісних якостей, розширює
уяву про сакральне музичне мистецтво.
За ініціативою проректора-директора Інституті мистецтв Національного
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Героя України, академіка
А.Т. Авдієвського було відкрито відділення «Регент церковного хору». Головною
метою створення цього відділення було «…усвідомнення та пізнання джерел
народно-співочих традицій та церковно-літургійної практики, ролі духовних
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глибин української культури та реалізації духовних засад в галузі виховання
підростаючого покоління» [97, с.85].
Навчальний курс регентського відділення включає не лише традиційні фахові
дисципліни, а й такі, що складають основу церковної культури, а саме:
– стародавня мова (латинська, давньогрецька);
– поетика стародавньої літератури (античної і середньовічної).
Навчальна програма цього відділення сприятиме міжнародній інтеграції в
галузі освіти і культури майбутнім вчителям музики і регентам церковних хорів.
Використання вокально-хорового мистецтва у навчально-виховному процесі
сприяє особистісному розвитку, адже «…мистецтво є для людини джерелом
життєвого досвіду, засобом розвитку такого типу особистості, якій притаманні
якості, що зумовлюють міру гуманності, духовності, творчості, виховання людини
культури. У структурі духовних відносин мистецтво впливає на формування
характеру, впроваджує норми і цінності, уявлення і знання, необхідні для
функціонування суспільства» [14, с. 43].
Досить цікавою, на наш погляд, є авторська програма Московчук Л.М.
«Українська духовна музика», розроблена для загальноосвітніх навчальних
закладів та недільних шкіл. Навчально-методичний комплекс складається з
навчальної програми, методичного посібника, нотохрестоматії і розроблений для 14 і 5-9 класів. До програми входить практичнее і теоретичне вивчення духовноспівацької культури, історії богослужбового співу, відомості про вітчизняних
композиторів, містить «Словник основних службових понять і термінів» і
ілюстрації.
Основні завдання зазначеної програми спрямовані на:
– розкриття значення духовного музичного мистецтва як елементу
української культури;
– розкриття сутності сакрального музичного мистецтва;
– ознайомлення з особливостями богослужбових піснеспівів, дзвонового
мистецтва та формування особистості учня на основі християнської духовної,
моральної та культурної традицій;
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– ознайомлення з творчістю вітчизняних композиторів – творців духовної
музики;
– розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на збереження духовної
пісенної спадщини;
– сприяння глибокому пізнанню світу дітьми шляхом безпосереднього
виконання піснеспівів духовного спрямування;
– пробудження потреби слухати і виконувати духовну музику;
– ознайомлення учнів із основними принципами та правилами виконання
духовної музики (богослужбових піснеспівів);
– виховання шанобливого та усвідомленного ставлення до духовного
надбання народу, потреби у всебічному самовдосконаленні;
– морально-естетичне виховання засобами духовної музики;
– виховання духовності учнів на православних і моральних основах;
– виховання свідомої, вільної та відповідальної особистості, здатної житии і
творити в сучасному демократичному суспільстві;
– творення належних умов для глибшого самопізнання, розкриття та
реалізації своїх творчих здібностей і таланту [176, с.12].
В основу даної прорами покладений принцип гуманізації та гуманітаризації
освіти, врахування вікових та психологічних особливостей учнів, системності,
доступності, культуровідповідності, інтеграції освіти на основі міжпредметних
зв’язків. В залежності від вікових особливотей дитячого голосу та музичних
здібностей дітей, передбачено вивчення церковних піснеспівів від найпростіших
(одноголосних) до більш складних (багатоголосних).
Авторська програма Московчук Л.М. дозволяє розвинути в учнів співацькі
навички, знайомить їх з культурою церковного співу, що сприяє естетичному і
духовно-моральному вихованню, збагачує художньо-образне мислення, захоплює
виконавською діяльністю, поглиблює знання з історії української духовної музики.
Отже, сучасний стан розвитку професійної освіти вимагає пошуку
нетрадиційних підходів у розв’язанні навчально-виховних завдань. Оновлення
змісту, форм і методів освіти з урахуванням вікових традицій сприятиме
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становленню особистості на національній основі. Виховання творчої особистості
професійного співака є основною рушійною силою не тільки вокального мистецтва,
а й усієї освітньої галузі культурознавства. Використання педагогічного досвіду
минулого з позицій нових освітньо-виховних вимог в поєднанні з сучасними
теоретичними та методичними досягненнями в галузі професійної освіти дозволить
впровадити в процес навчання найкращі музично-виховні традиції національної
школи, а також прогнозувати подальший розвиток вокальної та загальної музичної
освіти.
Отже, узагальнюючи досвід музичної освіти в історичному поступі слід
відзначити, що у ХІХ ст. найбільш поширеним видом музичної діяльності
студентства було вокально-хорове мистецтво, що дозволяло поглибити їх
культурний та освітній рівень. Переходячи від середніх до вищих закладів освіти,
вони проходили практичну і теоретичну вокально-хорову підготовку, збагачуючи
та вдосконалюючи свої знання. Неоціненний внесок у національну хорову культуру
зробили співацька майстерність і виконавське мистецтво професійних хорових
колективів під орудою видатних українських музикантів (М. Лисенка, К. Стеценка,
О. Кошиця та інші). Ці колективи були пропагандистами української пісні і стали
ще однією ланкою в досягненні вокально-хорової майстерності.
У досліджуваний період значно збільшується кількість закладів освіти
педагогічного спрямування (учительські семінарії, інститути, курси, педагогічні
класи при училищах, університетах), в яких велика увага приділялась вокальнохоровій підготовці. Високий рівень вокально-хорової та загальної музичної освіти в
багатьох випадках залежав від професіоналізації педагогічних кадрів навчальних
закладів, адже нерідко на викладацьку роботу запрошувались видатні українські
композитори, співаки і музиканти. Залучення відомих митців до музичної освіти
сприяло утвердженню професіоналізму, просвітництва, формуванню національних
засад вокально-хорової освіти.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. відбувається процес професіоналізації
вокальної та загальної музичної освіти, що було пов’язано з відкриттям в Києві,
Харкові та Одесі значної кількості державних та приватних музичних закладів
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(різноманітні класи, курси, школи РМТ, училища, Музично-драматична школа
М.Лисенка, консерваторії). Взаємодія спеціальної та загальної музичної освіти
сприяла взаємозбагаченню та розширенню музичних знань учнів. Здобувши
музичну підготовку в середніх та вищих навчальних закладах, їх випускники
продовжували навчання в спеціальних музичних закладах, що забезпечувало
систематичність підготовки професійних співаків.
Зміст музичної освіти в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
структурувався за чотирма напрямами: загальна вокально-хорова освіта (школи,
училища,

гімназії,

приватні

пансіони);

вокально-хорова

освіта

педагогів

(учительські семінарії, інститути, курси, Вищі педагогічні жіночі курси);
спеціальна вокальна освіта (музичні школи, курси, приватні спеціальні музичні
заклади, Музично-драматична школа М. Лисенка), професійна вокальна освіта
(музичні училища, консерваторії).
У загальноосвітніх та педагогічних навчальних закладах вокальна освіта була
невід’ємною від хорової і спрямовувалася на музично-естетичне виховання та
загальнокультурний розвиток особистості. Зміст вокальної освіти в учительських
семінаріях був зорієнтований на розвиток у майбутніх педагогів музичних
здібностей і елементарних вокальних та диригентсько-хорових умінь і навичок.
Такий підхід сприяв їх підготовці до викладання церковного співу у початкових
народних училищах й створення в цих навчальних закладах учнівських хорових
колективів.
У спеціальних музичних і професійних навчальних закладах вокальна і
хорова підготовка виокремлювалися у самостійні напрями музичної освіти. Зміст
професійної вокальної освіти спрямовувався на вивчення студентами не лише
спеціальних та музично-теоретичних дисциплін, а і естетики, предметів сценічної
та акторської майстерності (дикція, сценічна гра, історія драми, оперні класи, танці,
міміка, пластика), а також італійської мови.
На основі аналізу літературних та архівних матеріалів і документів
визначено, що у становленні і розвитку професійної музичної освіти в Україні
важливе значення мали такі етапи: утворення філармонічних і музичних товариств і
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відкриття ними музичних шкіл; зростання ваги мистецького компонента у змісті
загальної середньої освіти; відкриття перших оперних театрів у найбільших
культурних центрах України; створення під орудою відомих українських
композиторів і музикантів хорових колективів; відкриття професійних музичних
навчальних закладів у Києві, Одесі й Харкові у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Провідні тенденції професійної музичної освіти, педагогічні погляди
передових діячів минулого є джерельною базою в розбудові системи освіти на
сучасному
утвердження

етапі.
ідей

Важливою
вітчизняної

особливістю
вокальної

досліджуваного
педагогіки,

періоду

було

формування

засад

національного виховання.
В умовах духовного відродження, піднесення національної культури і освіти
в сучасній Україні найкращі музично-виховні традиції минулих поколінь є
справжнім джерелом у пошуку актуальних шляхів реформування національної
професійної музичної освіти.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Узагальнення результатів ретроспективного історико-педагогічного аналізу
розвитку педагогічної майстерності педагогів-музикантів у вищих навчальних
закладах України у кінці ХІХ – першій половині ХХ століття дало можливість
ввести до наукового обігу нові історичні факти і об’єднати їх у цілісну історичну
картину стану музичної освіти у досліджуваний період. На цій основі зроблено такі
висновки:
1.

Історико-педагогічний

аналіз

літературних

джерел

та

архівних

документів дав змогу визначити суспільно-політичні й соціально-культурні
чинники становлення і розвитку музичної освіти в Україні в кінці ХІХ – першій
половині ХХ ст., якими є:
що

суспільно-політичні – проведення урядом Російської імперії реформ,

сприяли

демократизації

суспільства;

створення

органів

місцевого

самоврядування, розробка низки проектів реформи народної освіти; створення
комітетів грамотності, де обговорювались питання організації народної школи й
ліквідації неписьменності;
-

соціально-культурні – боротьба передової інтелігенції за розвиток

національної культури та українську національну школу; створення українського
театру під керівництвом корифеїв театрального мистецтва, відкриття оперних
театрів у Києві, Одесі й Харкові; виникнення музичних, співацько-музичних,
філармонічних та педагогічних товариств і гуртків, при яких відкривалися недільні,
музичні та музично-драматичні школи; розширення мережі загальноосвітніх
навчальних закладів, відкриття навчальних закладів для жінок; приватних
музичних навчальних закладів та курсів, музичних училищ і консерваторій.
2.

Особливості організації загальної і професійної музичної освіти в

Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. полягали у:
– визнанні музичної освіти компонентом змісту естетичного виховання;
– домінуванні співу і музики у змісті загальної мистецької освіти;
– використанні у навчально-виховному процесі різноманітних форм і видів
музичної діяльності (сольний та хоровий спів, гра на музичних інструментах,

146

проведення літературно-вокально-музичних вечорів, концертів, публічних іспитів,
урочистостей, постановка музичних вистав);
– високому професійному рівні вокально-хорової підготовки у педагогічних
навчальних закладах, де застосовувалася педагогічна система музично-естетичного
виховання, що поєднувала традиції релігійної і світської культур, професійного і
народного мистецтва;
– наступності середньої та вищої музичної освіти, що давало молоді змогу
поглиблювати знання з музичної грамоти, більш досконало оволодівати хоровими
навичками, виконавською майстерністю, сприяло розвитку вокальних здібностей і
виявленню творчого потенціалу особистості.
3.

У ході дослідження проаналізовано вплив видатних музикантів-

педагогів та освітньо-культурних діячів України на розвиток музичної освіти в
Україні й формування виконавської індивідуальності професійних співаків. Це
знаходило свій вияв у тому, що залучені до викладацької діяльності видатні
музиканти і співаки демонстрували високий рівень викладання музичних
дисциплін, зокрема методики навчання співу. Відсутність єдиних навчальних
програм зі співу давала змогу викладачам урізноманітнювати і вдосконалювати
навчально-виховний

процес,

виходячи

з

особливостей

власної

творчої

індивідуальності й свого творчого потенціалу. Це зумовило формування
авторських

вокальних

шкіл

видатних

українських

педагогів

(М. Зотової,

О. Муравйової, О. Мишуги, М. Донець-Тессейр, О. Ю. Рейдер та ін.). Заснування
спеціальних музичних навчальних закладів (музичних та музично-драматичних
шкіл, студій, курсів, училищ, консерваторій) сприяло консолідації найкращих
музичних сил України і забезпечувало систематичність і високий якісний рівень
підготовки професійних співаків.
4.

Узагальнення результатів вивчення історико-педагогічних джерел та

сучасних наукових праць з проблеми професійної вокальної та вокально-хорової
підготовки фахівців у галузі музичного мистецтва дало можливість виявити
провідні тенденції розвитку музичної освіти у досліджуваний період, а саме:
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–

посилення національної спрямованості вітчизняної вокальної освіти

шляхом введення до співацького репертуару українських народнопісенних творів
та їх композиторських обробок, залучення до викладацької діяльності українських
композиторів, музикантів, співаків;
–

значний вплив зарубіжних вокальних шкіл (російської, німецької,

італійської, зокрема bel canto) на розвиток вітчизняної вокальної освіти в Україні та
формування авторських вокальних шкіл, використання навчально-методичних
розробок європейських педагогів-вокалістів;
–

інтеграція у змісті музичної освіти прогресивних ідей вітчизняного і

зарубіжного музично-педагогічного досвіду, що передбачало використання
різноманітних форм і методів підготовки майбутніх музикантів, включення у
репертуар найкращих зразків національного і світового мистецтва;
–

професіоналізація музичної освіти, що виявилася у створенні мережі

професійних музичних навчальних закладів, де здійснювалася вокальна та
вокально-хорова підготовка майбутніх фахівців у галузі музичного мистецтва;
розширення змісту навчальних програм, за рахунок введення музично-теоретичних
дисциплін та предметів сценічної та акторської майстерності;
–

посилення

уваги

до

спрямованості

музично-освітнього

індивідуальних

програм

з

забезпечення
процесу,

музичних

індивідуально-особистісної

що

дисциплін

передбачало
з

урахуванням

створення
творчих

можливостей та виконавської індивідуальності кожного учня чи студента, а також
специфіки навчального закладу.
5.

Аналіз прогресивного історичного досвіду організації музичної освіти в

Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. уможливив визначення провідних
тенденцій її розбудови на сучасному етапі розвитку національної музичної освіти,
суть яких полягає в:
–

організації музичної та вокально-хорової освіти на засадах діалогу

культур; творчий розвиток виконавських і педагогічних традицій української
вокальної та вокально-хорової школи;
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–

забезпеченні єдності навчання і виховання на основі культурно-

просвітницької орієнтації мистецької освіти і спрямування її на загальний і
духовний розвиток особистості; поверненні суспільства до проблем духовності;
–

утвердженні ідеї безперервності освіти, що надасть можливість

поетапного оволодіння майбутніми співаками системою знань і вокальних умінь на
засадах принципів наступності й цілісності у навчанні та вихованні;
–

забезпеченні

гуманістичної

спрямованості

навчально-виховного

процесу, посиленні уваги до формування педагогічної майстерності студентів
музичних навчальних закладів та музично-педагогічних факультетів педагогічних
ВНЗ.
Узагальнення історичного досвіду розвитку музичної освіти України в кінці
ХІХ – на початку ХХ століть та визначення перспектив її поступу в умовах
сьогодення дало можливість розробити методичні рекомендації та пропозиції щодо
використання прогресивних ідей історичного досвіду професійної вокальної
підготовки співаків на сучасному етапі розвитку музичної освіти.
На загальнодержавному рівні доцільно з метою відродження традицій
хорового співу та підвищення музично-естетичної культури молоді відновити
викладання співу у професійних і вищих навчальних закладах різних типів і рівнів
акредитації.
Для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів вважаємо за
доцільне введення до змісту навчальних планів підготовки студентів усіх
спеціальностей такі дисципліни, як сценічна гра, акторська майстерність, дикція, з
метою розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів.
Для викладачів Інститутів мистецтв вищих педагогічних навчальних закладів
та вищих музичних навчальних закладів доцільно у процесі професійної підготовки
майбутніх учителів музики та співаків відновити такі форми музичної діяльності,
як: музично-літературні та вокально-літературні вечори, постановки музичних
вистав та опер, публічні іспити.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Программа уроков по пению для народных училищ, составленная
инспектором Подольской губернии **Тарнавским и учителями народных
училищ (1890г.).
Урок 1-10. Гаммы, целые ноты, половинные, четверти, осьмыя, примы (№1-5
«Элементарных уроков пения» Рожнова).
Ур.11.: Тон и полутон (№6). Молитва перед учением («Собрание молитв»
Рожнова).
Ур.12.: повторение пройденного. Молитва после учения.
Ур.13. Интервалы и название их (№7). Повторение молитв перед учением и
после учения.
Ур.14. Терции (№8). «Достойно есть».
Ур.15. Терции. «Царю небесный».
Ур.16. Терции. «Спаси, Господи, люди твоя».
Ур.17. Терции. «Верую в Единого Бога».
Ур.18. Терции. «Отче наш». «Благочестивейшаго…»
Ур.19. Терции. Ектения (большая), по изданию Вишневского.
Ур.20. Терции. «Во царствие Твоем». «Благослови, душе моя Господа».
«Хвали, душе моя, Господа».
Ур.21. Терции. «Милость мира» до «Тебе поемъ».
Ур.22. Кварты (№9). 1-я часть «Херувимской песни».
Ур.23. Кварты. 2-я часть «Херувимской песни».
Ур.24-25. Кварты. Повтор «Херувимской песни».
Ур.26. Кварты. «Хвалите Господа с небес».
Ур.27. Кварты. «Единородный Сыне…».
Ур.28. Кварты. Ектения. «Приидите поклонимся».
Ур.29. Кварты. Прокимны 1, 2, 3 гласа.
Ур.30. Кварты. Прокимны 4, 5, 6 гласа.
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Ур.31. Кварты. Прокимны 7 и 8 гласа, повторенье их.
Ур.32. Терции и кварты. “Тебе поем”.
Ур.33. Октавы. Повторенье: “Тебе поем”.
Ур.34. Октавы. “Видихом свет истинный”. “Да исполнятся уста наша…”
Ур.35-39. Октавы. Повтор литургии. “Боже, Царя храни”.
Ур.40. Пункты (№15). Деление нот на такты.
Ур.41-42. Пункты (№15). “Коль славен”.
Ур.43. Упражнения с Р, РР, f, ff. “Коль славен”.
Ур.44. Терции, кварты, октавы. “Боже, Царя храни”. “Коль славен”.
Ур.45. Терции, кварты, октавы. “Воскресение Христово видевши”.
Ур.46-49. Знаки изменений (№16). “Великое славословие”.
Ур.50-51. Знаки изменений. “Свете тихий”.
Ур.52. Знаки изменений. “Взбранной воеводе”.
Ур.53. Гамма C-dur и тон (№32). Тропарь благодарственная молебна.
Ур.54. Гамма C-dur (№34). Тропарь благодарственная молебна.
Ур.55-56. C-dur (primo u sendo). «Тебе Бога хвалим».
Ур.57. C-dur. Многая лета.
Ур.58. C-dur. Воскресные тропари.
Ур.59-60. F-dur (№18). Тропари 12-ти праведников.
Ур.61-62. D-moll (№19). Тропари 12-ти праведников.
Ур.63. S-dur (№20). Тропарь Св.Кирила и Мефодия. Молебен пред началом
ученья, первый тропарь.
Ур.64. E-moll (№21). «Христос воскрес». «Ангел вопияше».
Ур.65. Квадратная нота. Церковная гамма.
Ур.66. Предначертательный псалом: «Благослови, душе моя Господа»
(учебный обиход). Церковная гамма.
Ур.67. Церковная гамма. «Ныне отпущаеши».
Ур.68. Церковная гамма. «Хвалите имя Господне».
Ур.69. Церковная гамма. «Величит душа моя Господа».
Ур.70. Церковная гамма. «Преблагословенна ты, Богородице».
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Ур.71. Терции, кварты. 1, 6 и 9 песни Великого канона.
Ур.72. Терции, кварты. Остальные песни Великого канона.
Ур.73. «Да исправится молитва моя». «Господи возвах».
Ур.74. «Положи, Господи, хранение». «Не уклони сердце мое».
Ур.75. «Ныне силы небесныя». «Верою и любовию».
Ур.76. «Господи возвах». 1 и 5 гласы («Учебник обиходного напева»), 2ч.
Ур.77. «Господи возвах». 2 и 6 гласы.
Ур.78. «Господи возвах». 3 и 7 гласы.
Ур.79. «Господи возвах». 4 и 8 гласы.
УР.80. «Бог Господь». Тропарь 1 и 5 гласа.
Ур.81. «Бог Господь». Тропарь 2 и 6 гласа.
Ур.82. «Бог Господь». Тропарь 3 и 7 гласа.
Ур.83. «Бог Господь». Тропарь 4 и 8 гласа.
Ур.84-90. Ирмосы праздников: Пасхи, Рождества Христова, первые песни
всех 8-ми гласов.
Ур.91. Повторение вечерни.
Ур.92. Повторение утрени.
Ур.93-96. «О тебе радуется». «Егда славнии ученицы…». «Благообразный
Иосиф». «Не рыдай мене мати…».
Учебники: «Элементарные уроки пения» Рожнова, «Собрание молитв»
Рожнова, «Таблицы нотного пения», «Нотное пение литургии св.Иоанна
Златоустого» в переложении Вишневского, «Учебный обиход нотного церковного
пения» издание синодальной типографии.
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Додаток Е
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ КИЕВСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (1885г.).
Объяснительная записка (выписки из нее).
Рассматривая учебные планы и программы выпускных экзаменов СанктПетербургской консерватории, Совет пришел к заключению, что они с некоторыми
изменениями могут быть всецело применены к Киевскому музыкальному училищу.
Таким образом: расчет часов, количество учащихся по числу оных, выбор и число
обязательных предметов, связанных с предметом специальным, и т.п. основные
положения – остались по необходимости без изменений, тем более, что и до
введения нового устава, Киевское училище было устроено на тех же основаниях.
…Совет пришел к решению, что предметы специальные должны быть разделены
на курсы: низший, средний и высший, при чем образуясь со средними
способностями учащихся и трудностью самого предмета, определяющих среднюю
продолжительность пребывания на каждом отдельном курсе. К переводу с курса на
курс учащийся может быть допущен только тогда, когда он будет достаточно
подготовлен и получит обозначенный в учебном плане бал 4.5, выражающий
условную по курсам подготовку. Для более точного определения уровня
технических познаний каждого отдельного курса, Совет счел необходимым
назначить общий по курсам и специальностям этюд и экзамены производить не по
классам каждого преподавателя отдельно, а по курсам, смешивая учащихся разных
преподавателей в одну группу. Таким образом, принятой системой не только
проверяется сразу общий уровень познаний учащихся по данному предмету в
целом училищ, но могут быть выводимы и заключения об уровне познаний класса
каждого преподавателя в отдельности.
По отношению к обязательным предметам изменения введены лишь в
преподавании гармонии, которая как предмет наиболее трудно усваиваемый
учащимися, разделена на 2-х годичный курс.

180

На основании п.3 устава Музыкальных училищ, Совет должен был
выработать программы преподавания художественных предметов в училище. Что
касается игры на инструментах и пения, то Совет училища не мог выработать
настолько точных программ, насколько то, быть может, было бы желательно. В
разных программах намечены лишь основания, которым необходимо следовать при
изучении означенных специальностей.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ОТДЕЛУ ПЕНИЯ
(предмет специальный)
1-й год

2-й год

Низший курс
Предмет специальный

(годичный)2
урока

4-й год

Средний курс (2-х
годичный)

2

урока

5-й год

Высший

курс

(2-х

в годичный) 2 урока в неделю

в неделю по 2 часа на 5 по 2 часа на 5 учащихся

неделю по 2 учащихся
часа

на

5

учащихся
Переводной

Переводной

Выпускной

экзамен.

экзамен.

экзамен

Вокализы,

Вокализы,

романсы

Предметы обязательные

3-й год

и

романсы

прочее.

прочее.

Балл 4,5

Балл 4,5

и

Обязательная игра на ф-но 2 урока в неделю по
часу на 4 учащихся
Элементар-

Гармония (2-х годичный Контрапунт

История

ная теория (2 курс) 2 урока в неделю по и формы (2 музыки
урока

в 2 часа

урока

в лекция

(1
в

неделю по 1

неделю по 2 неделю по 1,5

часу)

часа)

часа)
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Сольфеджио
(2

урока

Сольфеджо

Инструменто

в (2 урока в

вка (1 лекция

неделю по 1 неделю по 1

в неделю по 1

часу

часу)

часу

Итальянский язык (3-х годичный

Педагогичес-

курс) 4 часа в неделю

кие занятия
Оперные упражнения

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ НАУЧНЫХ КЛАССОВ
(Для учащихся от 10-ти летнего возраста).

ІІ класс

І класс

Классы

Предметы преподавания и число часов в неделю
Закон Божий

- 2 урока

Русский язык

- 4 урока

Арифметика

- 3 урока

География

- 2 урока

Чистописание

- 3 урока

Закон Божий

- 2 урока

Русский язык

- 4урока

Арифметика

- 3 урока

Немецкий язык

- 3 урока

Французский язык

- 3 урока

География

- 2 урока

Чистописание

– 2 урока

ІV класс

ІІІ класс
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Закон Божий

– 2 урока

Русский язык

– 3 урока

Арифметика

– 2 урока

История

– 3 урока

География

– 2 урока

Немецкий язык

– 3 урока

Французский язык

– 3 урока

Закон Божий

– 2 урока

Русский язык

– 3 урока

Арифметика

– 2 урока

История

– 3 урока

География

– 2 урока

Немецкий язык

– 3 урока

Французский язык

– 3 урока
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ПРОГРАММА КЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ.
ПЕНИЕ.
1-й курс.
І. Развитие голоса.
а) Образование звука; ровность его.
б) Акцентировка и филирование звуков.
в) Упражнения на все гласные.
г) Правильное понятие о дыхании и развитие его.
ІІ. Достижение однородности в звуке различных регистров.
ІІІ. Упражнения в ритме.
ІV. Portamento (перенос голоса).
Руководства: 1) вокализы и сольфеджио Маркези, Конкона и Ниссен
Соломан.
2-й курс.
І. Развитие голоса:
а) гаммы (мажор, минор, хроматическая);
б) вокализация, беглость в пассажах;
в) апподжьятура, мордент, упражнения, группетто, трель;
в) верность интонации.
ІІ. Ясность дикции.
Для занятий следует упражняться:
1) в вокализации и сольфеджио со словами Маркези;
2) В.Гарсиа и др.;
3) романсы и арии: Глинки, Даргомыжского и др. русских композиторов;
легкие классические арии.
3-й курс.
І. Беглость в пассажах и безупречная интонация.
ІІ. Понятие о тембрах, как выражении различных чувств.
ІІІ. Дикламация.
ІV. Арии, ансамбли и оперные упражнения.
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ КИЕВСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
КЛАСС ПЕНИЯ
Главный (специальный) предмет.
а) Исполнение соло с сопровождением оркестра.
б) Исполнение соло, разученного без участия преподавателя, по
собственному выбору ученика, но по соглашению с преподающим.
в) Пение с листа со словами.
г) Вокальный ансамбль.
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Додаток Ж
Программа музикальных курсов К. Лаглера (1890 г.)
Учебный план по пению

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Переводной

3-х годичный,

экзамен: экзерсисы, неделю по 1 часу.

Отделение іІ

Низший курс

Элементарная теория: 2 урока в

2 урока в неделю сольфеджио и пр.

Сольфеджио 2 урока в неделю

по ½ часа.

Балл 4.

по 1 часу.

Переводной

Гармония: курс 2-х годичный 1

Высший курс 3-х экзамен: вокализы, урок в неделю по 1 часу.

іІV

Отделение VІ Отделение V Отделение Отделение ІІІ Отделение ІІ

КУРС ІІ

КУРС І

ОТДЕЛ ПО ПЕНИЮ

годичный,

2 арии и пр.

урока в неделю Балл 4½

Сольфеджио 2 урока в неделю
по 1 часу.

по ½ часа.

Программа по элементарной теории музыки
Понятие о теории музыки. О музыке. О звуке. Разделение звуков. Свойства
музыкальных звуков. О тональной системе. Об октавах. О нотах. Форма и
разделение нот. Нотописание. Нотный стан. О ключах. Разделение ключей; сюда
относятся голоса и инструменты со свойственными им ключами. Точка. Триоль.
Паузы. Полутон и целый тон. О знаках изменения. О тетрахордах. О гамме.
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Разделение

гамм.

Понятие

о

мажорной,

минорной,

хроматической

и

энгармонической гаммах. Квинтовый и квартовый круги. Сродство гамм. Таблицы
всех гамм. Интерваллы. Разделение интерваллов. Интерваллы на ступенях гамм:
мажорной и минорной. Обращение интерваллов. Энгармонирование интервалов. О
ритме. О такте. Разделение тактов по числу времен или долей. Соразмерное и
несоразмерное отношение длительностей. Группировка нот и пауз в простых и
сложных тактах. Синкопы. Темп. Термины, служащие для определения темпа. О
метрономе. Украшения мелодии: форшлаг, группетто, мордент, шлейфер, трель,
треллированные ноты, тирата и составные мелизмы. О сокращении в нотном
письме. О неопределенной длительности тонов. Об оттенках в исполнении.
Определение лада и тональности. Транспонировка.
Программа по гармонии
Понятие об аккорде и его употребление. Виды аккордов. Мажорное и
минорное трезвучия. Тоническое трезвучие, трезвучие доминанты и субдоминанты.
Аккорды прочих ступеней гаммы. Четырехголосное ведение. Чистый стиль.
Удваивание интервалов аккорда и естественное соединение аккордов. Ведение
голосов в их взаимном отношении. Неправильное голосоведение. Параллельные
квинты и октавы, скрытые квинты и октавы. Тесное и широкое положение аккорда.
Каденция. Уменьшенное трезвучие. Секвенция. Вводный тон и его употребление.
Образование аккордов в минорной гамме. Обращение трезвучия. Употребление
чистых и уменьшенных квинт. Обозначение баса цифрами. Основной тон 2-й
ступени в миноре. Кварт-секстаккорд перед доминантаккордом. Трезвучия,
которые предшествуют 6/4 аккорду. Септаккорды. Доминантсептаккорд и его
интервалы.

Соединение

септаккорда

с

трезвучием.

Правила

разрешения.

Обращение септаккорда. Разрешение квинтсекстаккорда, терцквартсекстаккорда и
секундаккорда. Побочные септаккорды. Побочные септаккорды и их разрешения в
мажоре. Об особенном разрешении септаккорда 7-й ступени. Приготовление
септимы. Побочные септаккорды в миноре. Уменьшенный септаккорд и его
разрешение.

Обращение

побочных

септаккордов.

Разрешение

побочных
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септаккордов. Нонаккорды, ундецимаккорды и тердецимаккорды. Хроматические
изменения основных аккордов. О модуляции в музыкальных сочинениях.
Случайные виды аккордов. Чуждые аккордам тоны. Задержание. Приготовление и
разрешение. Задержание снизу вверх. Задержание в нескольких голосах. Предъем.
Органный пункт на тонике и доминанте. Выдерживаемые тоны. Проходящие и
прикрашивающие

ноты.

Проходящие

аккорды.

Практическое

применение

аккордов. Сопровождение данного голоса простыми аккордами. Дальнейшая
выработка

гармонического

сопровождения.

О

выработке

мелодии

и

сопровождающих голосов. Трехголосное, двухголосное сложение. Гармонизование
данного мелодически выработанного голоса. Пятиголосное сложегние. Шести,
семи и восьмиголосное сложение. О различных родах музыкальных сочинений.
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Додаток З
Список учебных заведений ведомства Министерства народного
просвещения (МНП) по городам и селениям к
1 января 1908 года
г.Одесса
-ИМП Университет
-мужская гимназия 1-я Ришельевская
-мужская гимназия 2-я
-мужская гимназия 3-я
-мужская гимназия 4-я
-мужская гимназия 5-я
-Реальное училище
-женская гимназия 1-я Мариинская
-женская гимназия 2-я
-Реальное училище при церкви св.Павла
-3 частные мужские гимназии: Илиади, Ровнякова, Юнгмейстера
-частная мужская прогимназия Панченко М.С.
-частное реальное училище Жуковского
-15 частных женских гимназий
-городское 6-классное училище
-городское 6-классное училище «Ефруси»
-городское 6-классное училище Лигина В.Н.
-городское 6-классное училище учрежденное Мучкиным Г.С.
г.Харьков
-ИМП Университет
-Технический институт императора АлександраІІІ
-мужская гимназия 1-я
-мужская гимназия 2-я
-мужская гимназия 3-я
-мужская гимназия 4-я
-Реальное училище 1-е
-Реальное училище 2-е
-женская гимназия Мариинская
-женская гимназия 2-я
-женская гимназия при евангелическо-лютеранской церкви св.Вознесения
-5 частных гимназий: Грегорцевич, Драшковской, Левковец, Оболенской,
Черняковской
-2 частные мужские гимназии: Давыденко В.Ф., Ракушона Г.О.
-частное реальное училище Буракова Г.О.
-4 частных женских гимназии: Домбровской Л.В., Ильяшевой-Линциг А.Н.,
Поповой М.Е., Родионовой С.А.

188

-городское 4-классное училище
г.Киев
-ИМП Университет
-Коллегия П.Галагана
-мужская гимназия 1-я
-мужская гимназия 2-я
-мужская гимназия 3-я
-мужская гимназия 4-я
-мужская гимназия Печерская
-Реальное училище
-Реальное училище св.Екатерины при евангелическо-лютеранской церкви
-женская гимназия
-женская гимназия при евангелическо-лютеранской церкви
-4 частных мужских гимназии: Вальнера Г.А., Науменко, Петра В.И.,
Стельмашенко
-частная мужская прогимназия Л.Н.Жука
-частное реальное училище Г.А.Вальнера
-9 частных женских гимназий
-4 частные мужские гимназии: Клуссинш Г., Крюгер Е.А., Львовой С.И.,
Стельмашенко М.Ф.
-2 частные женские прогимназии: Жеребцовой В.А., Яновской
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Додаток К
Список учебных заведений г.Харькова на 20-е декабря 1915 года
1. Духовная семинария
2. Фребелевские курсы с 1-й Фребелевской школой Шацкой
3. Учительский класс при Александро-Невской школе
4. Театральная школа О.Н.Масловой
5. Музыкальное училище РМТ
6. Высшее музыкальное училище В.О.Гилевич
7. Высшая специальная музыкально-педагогическая школа Д.В.Бер
8. Музыкальная школа Штрейхер Немеровской
9. Музыкальные курсы Бенш
10. Музыкальные курсы «Модерн» Л.Л.Вернер
11. Музыкальные курсы Карповой
12. Музыкальные курсы Е.И.Силуяновой и Кондыревой
13. Музыкальные курсы Соколова
14. Музыкальные курсы Тихоновых
15. Музыкальные классы О.А.Яковлевой-Бойковой
16. Музыкальные классы Р.Л.Земельс
17. Курсы пения Н.Н.Черкасовой
18. Музыкальные классы М.И.Могучих
19. Школа драматического искусства И.Р.Пельцера
20. Сценическая студия П.И.Ильина
21. Школа музыки А.Ю.Иентш
Высшие учебные заведения
1.Императорский Харьковский университет
2.Педагогические Фребелевские курсы
3.Технологический институт императора Александра ІІІ
4.Ветеринарный институт
5.Женский медицинский институт Харьковского Медицинского Общества
6.Высшие женские курсы общества взаимного вспомоществования трудящих
женщин
7.Высшие коммерческие курсы Харьковского купеческого общества
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Додаток Л
Визначні історичні події, що сприяли становленню і розвитку музичної
освіти в Україні
988 р. – офіційне запровадження християнства на Русі київським князем
Володимиром.
Х-ХІ ст. – при Києво-Печерському монастирі діє школа співу, де викладають
визнані в той час співаки та уставники.
Кінець ХІ ст. – згадка в літописі про двір доместиків в Києві, де навчали
співу.
1086 р. – за наказом княгині Анни Всеволодівни відкрито спеціальну жіночу
школу при Андріївському жіночому монастирі, де серед інших предметів
викладали спів.
ХІ–ХІІ ст. – осередком церковного співу стає Києво-Печерський монастир,
при якому було відкрито школу співу.
ХІІ ст. – зявляються службові книги «Ірмології», «Стихирарі», «Обіходи», в
яких були зосереджені знаки знаменної нотації, яка становила предмет
давньоруської музичної грамоти.
1551 р. –постанова Соборів православної церкви про навчання церковному
співу, як обов’язкового предмету. Духовенством було прийнято рішення про
збільшення кількості шкіл, організацію в домах священиків та дяків училищ, де
навчали грамоті та церковному співу.
1580 р. – відкриття першої братської школи в Острозі, ректором якої став
Герасим Смотрицький.
1594 р. – офіційне санкціонування нової форми церковного хорового співу
(багатоголосся) візантійським патріархом Мілетієм Пігасом.
ХVІ ст. – розквіт діяльності братських шкіл по всій території України.
ХVІ– початок ХVІІ ст. – період соціально-політичного піднесення в Україні,
народно-визвольної боротьби проти польсько-шляхетської експансії. Відбувається
небувалий розвиток громадської та філософської думки, розквіт науки і мистецтва,
прагнення відстояти власні духовні цінності і національну культуру. Українська
музична культура саме в цей період піднялася до європейського рівня.
1632 р. – на основі Київської братської школи митрополитом Петром
Могилою заснований Київський колегіум.
1654-1656 рр. – мандруючи по України Петро Алепський відзначив
підвищення рівня грамотності серед українського народу.
1677 р. – вийшов найвідоміший твір М. Дилецького «Граматика
мусикійська», який був методичним і теоретичним пактикумом того періоду.
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Кінець ХVІ ст. – введено «заремби», або «кіноварні помітки», що вказували
на характер виконання: н - «низко», м - «мрачно», п -«повыше мрачного», гн «гораздо низко» та інше.
ХVІІ ст. – з’являються нові педагогічні праці - «Ключ знаменой» Інока
Христофора (1604 р.), «Извещение о согласнейших пометах» Олександра Мєзєнца
(1668 р.), «безпометные» азбуки, які давали пояснення щодо знаменного розспіву
ускладненого типу. В них були розділи з методики навчання путьовому та
демественному розспіву. В цей період помітно зростає професійний рівень
педагогіки та методики. Своєрідною методикою навчання співу в двох системах знаменній та ното лінійній стала праця Тихона Макарієвського «Ключ знаменія».
1679 р. – поява першої музикознавчої праці з теорії музики та композиції
Миколи Дилецького «Граматика мусикійська», у якій пояснювалася суть лінійної і
нотної системи, партесного співу і партесної композиції.
ХVІ – ХVІІ ст. – створення Запорізьких шкіл де навчали співу, розквіт
кобзарського мистецтва. У цей період символом української національної історії та
культури стають історичні думи та пісні, які вбирають риси української народної
музики.
1700 р. – відкрито Чернігівський колегіум на основі старої НовгородСіверської школи.
1701 р. – за наказом Петра І Київський колегіум отримав статут Академії
(Києво-Могилянська академія).
1717 р. – заснована Київська Духовна семінарія.
1721 р. – заснований Харківський колегіум (Харківська слов’яно-латинська
академія).
1730 р. – в м. Глухові відкрито школу співу та інструментальної гри.
1738 р. – заснований Переяславський колегіум.
1740-1748 рр. – за даними переписів у семи полках Гетьманщини
(Ніжинський, Лубенський, Чернігівський, Переяславський, Полтавський,
Прилуцький, Миргородський) на 1099 поселень було відкрито 866 шкіл, а в
Чернігівському полку на 142 поселення було 143 школи, тобто кожне село мало
свою школу.
1770 р. – в слободі Орловщині (Дніпропетровська обл.) було створено окрему
школу “вокальної музики і церковного співу”. Очолював цей заклад «знаменний
співака» М. Кафізма.
1802 р. – створено Міністерство народної, яке прийняло ряд заходів з
організації єдиної системи народної освіти для всієї Російської імперії.
1803 р. – затверджені «Правила народної освіти».
1804 р. – затверджені статути навчальних закладів.
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1805 р. –відкрито Харківський університет, який став визначним центром
музичної культури на Лівобережній Україні.
1828 р. – впроваджується новий шкільний статут, за яким було відділено
початкову школу від середньої і вищої та узаконено становість і релігійність освіти.
1834 р. – в Києві відкрито Університет Святого Володимира, при якому, за
сприянням голови Київського навчального округу М. Пирогова, з 1862 року
починає діяти учительська семінарія.
1836 р. – в Києві відкритий Інститут шляхетних дівчат. В різні часи тут
працювали
кваліфіковані
викладачі
С. Блюменфельд,
Й. Витвицький,
О. Кологривова, Е. Габель, К. Дуда, В. Чечот, І. Юневич та інші. Спів викладав
І. Юхновський та З. Буцці.
1843 р. – для забезпечення богослужінь в церкві при Університеті Святого
Володимира був організований студентський хор, де навчали нотній грамоті та
постановці голосу. Згодом колектив очолив М. Лисенко.
1843–1917 рр. – діяла Київська Археографічна комісія, яку протягом 10 років
очолював В.Антонович. За час роботи комісії було опубліковано десятки томів
архівних документів з минулого України.
1857 р. – вийшло розпорядження, за яким дозволялось відкривати в
губернських і великих повітових містах училища для дівчат.
1859 р. – студентами університету Святого Володимира створено
«Товариство співу й музики», що мало на меті популяризацію кращих зразків
класичної та народної музики, організацію благодійних концертів.
1859 р. – відкрита перша недільна школа в Києві.
У 50-х роках ХІХ ст. студенти університету Святого Володимира
організували аматорський драматичний гурток, де ставили класичні українські та
російські твори.
1863 р. – міністром внутрішніх справ Петром Валуєвим був виданий таємний
циркуляр про заборону публікацій українською мовою, особливо педагогічних.
1863 р. – в Києві було відкрито відділення РМТ. Його очолив Р. Пфеніг –
високоосвічена й талановита людина. До складу Київського відділення РМТ
входили видатні діячі мистецтва, відомі композитори, музиканти: І. Альтані,
В. Кологривов, В. Пухальський, О. Виноградський та ін. Деякий час до товариства
входив М. Лисенко.
1864 р. – проведення урядом Російської імперії земельної та судової реформ.
1864 р. – у Львові при товаристві “Руська бесіда” був створений перший
постійний професійний музично-драматичний театр. До його репертуару входили
вистави І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, п’єси з музикою
М. Вербицького, І. Лаврівського, В. Вахнянина та інші.
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1864 р. –відкривається Харківське відділення РМТ, яке очолює С. Неметц –
чудовий скрипаль, випускник Празької консерваторії.
1864 р. – за ініціативою видатного українського композитора
П. Сокальського та його однодумців, серед яких були музиканти і композитори, в
Одесі було створено «Товариство аматорів музики».
1865 р. – група одеської інтелігенції засновує «Товариство витончених
мистецтв».
1865 р. – Харківське губернське земство порушило клопотання перед урядом
про надання допомоги на влаштування учительських курсів.
1865 р. – в Східній Україні починає діяти Одеський університет, заснований
на базі Рішельєвського ліцею.
1867 р. – проведена реформа в системі освіти, внаслідок якої надавалось
право відкривати навчальні заклади громадським організаціям та приватним
особам.
27 жовтня 1867 р. – в Києві відкрито перший оперний театр на Україні.
1868 рік – відкриття в Україні музичної школи Російського музичного
товариства (РМТ)
22 жовтня 1869 року було відкрито Київську учительську семінарію, яка
готувала вчителів для сільських училищ Київської, Волинської та Подільської
губерній.
1871 р. – в Харкові починає діяти недільна школа під орудою видатного
педагога Х. Алчевської.
1871 р. – в Києві була відкрита Колегія Павла Галагана, заснована відомим
культурно-громадським діячем П.Г. Галаганом.
1871 р. – заснований хор під керівництвом М. Лисенка.
1872 р. – Міністерство народної освіти приймає рішення про створення
навчальних закладів педагогічного спрямування у Харківському, Одеському та
Київському навчальних округах.
1873 р. – в Києві починає працювати відділення Російського географічного
товариства. Його учасники відкривали бібліотеки і музеї, видавали архівні
матеріали, але заборона українських видань була значною перешкодою в діяльності
товариства.
1874 р. – в м. Глухові було відкрито Учительський інститут для підготовки
вчителів в міські училища Київського навчального округу.
1876 р. – згідно з Ємським актом заборонялося ввіз у межі імперії без
окремого на те дозволу Головного управління будь-яких книг і брошур, що
видавалися за кордоном українською мовою, не дозволялися різні сценічні вистави
та читання, а також друкування текстів до нот цією мовою.
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У кінці 1870 – х рр. при Київському університеті було засновано «Історичне
товариство ім. Нестора-Літописця», яке мало велике значення для вивчення
української археології та історії. В Харкові, також при університеті, було створено
Історично-філологічне товариство, що займалось українською етнографією.
1874 р. – Міністерство народної освіти видало «Положення про початкові
народні училища» в якому зазначалось, що церковний спів включити до
обов’язкової навчальної програми.
У діяло п’ять відділів: клас гри на фортепіано (викладач Б. Каульфус), клас
гри на віолончелі (викладач М. Поляничевський), клас гри на скрипці (викладач
І. Водольський), клас теорії музики (викладачі І. Шадек, Е. Абрамович, І. Альтані),
клас співу (викладачі Р. Пфеніг, М. Губерт).
1874 р. – при Київській музичній школі РМТ почав функціонувати народний
недільний клас хорового співу під керівництвом М. Губерта.
1878 р. – перші в Україні Вищі жіночі курси були створені з ініціативи
професорів київського університету св. Володимира.
1879 р. – вийшов наказ Міністерства народної освіти про поліпшення
музичного виховання в учительських семінаріях та підвищення рівня викладання
співів.
1881 р. – вирішальним чинником у розвитку українського театру й однією з
поступок самодержавного режиму українському рухові став дозвіл уряду
користуватися на сцені українською мовою.
1881 р. – відкрита приватна вокально-інструментальна школа К.Ф. фон
Фейста в Києві.
1882 р. – силами українських вчених в Києві було засновано місячник
«Киевская Старина», що став головним органом українознавства, присвячувався
дослідженню політичної, соціальної й культурної історії України.
1884 р. – засновано відділення РМТ в Одесі, яке почало працювати лише
через два роки.
1886 р. – в Одесі відкриваються дві професійні музичні школи.
1886 р. – в Києві була відкрита безкоштовна школа церковного співу при
Києво-Михайлівському монастирі.
1886 р. – у Харкові заснований хор , яким керував П. Гордовський.
1887 р. – побудовано новий міський театр в Одесі.
1887 р. – комітетом письменності були започатковані перші в Російській
імперії курси церковного співу, які відкрилися в Києві.
Кінець ХІХ ст. – утворення професійних драматичних труп, які очолювали
корифеї української сцени: М. Кропивницький, М. Садовський, М. Старицький,
П. Саксаганський.
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1890 р. – створено «Товариство російсько-малоросійських артистів» під
орудою П. Саксаганського. У 1900 р. трупа стала осередком, навколо якого
об’єднувались провідні діячі українського театру: М. Кропивницький,
М. Заньковецька, М. Садовський, П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий.
1890 р. – під керівництвом П. Луковича в Харківському театрі формується
перша постійна оперна трупа.
1890 р. – починає працювати київська школа співу О. Потьомкіної.
1893 р. – починає працювати музична школа талановитого педагога і
музиканта М. Тутковського. В цьому ж році відкриваються музичні школи
С. Блюменфельда і М. Лесневич-Носової.
1894 р. – з нагоди святкування 100-ліття Одеси був створений місцевий
оркестр, яким керував О. Виноградський.
1894 р. – в Києві було засновано «Літературно-артистичне товариство», яке
об’єднувало митців і літераторів.
1897 р. – в Одесі засновано «Літературно-артистичне товариство», до якого
увійшли І. Бунін, А. Кіпен, М. Кропивницький.
1897 р. – Міністерством освіти був виданий циркуляр згідно з яким всім
закладам освіти рекомендувалось влаштовувати літературно-музичні учнівські
вечори.
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – хоровий спів широко розповсюджується у
вищих навчальних закладах України.
1901 р. – в Києві завершено будівництво нового приміщення міського
оперного театру.
1903 р. – в Одесі починають діяти педагогічні курси, які за своєю програмою
були схожі з Вищими жіночими курсами Києва.
1904 р. – відкрита Музично-драматична школа М. Лисенка.
1905 р. – в Києві починають діяти Вищі жіночі курси А. Жекуліної, засновані
за приватною ініціативою. З січня 1913 року при курсах відкривається Педагогічне
відділення.
1905 р. – М. Лисенко створює у Києві філармонічне товариство «Боян» на
зразок львівського «Бояну».
1905 – 1909 рр. – в Одесі засновано культурно-освітню організацію, яка мала
назву «Просвіта».
25 червня 1906 р. – заснована київська «Просвіта», ініціатором якої став
Б. Грінченко. Її членами стали М. Лисенко, Л. Українка, С. Єфремов, О. Пчілка,
І. Огієнко, С. Русова та інші.
1906-1911 рр. – в Музично-драматичний школі М. Лисенка працює славетний
співак О. Мишуга.
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1907 р. – при Київському Фребелівському товаристві був заснований
Фребелівський педагогічний інститут.
1907 р. – відкриття у Києві першого стаціонарного українського театру, який
мав назву «Трупа українських артистів під орудою М. Садовського».
З 1908 року в Україні починають діяти жіночі учительські семінарії зі
строком навчання чотири роки.
1908 р. – засновано Українське наукове товариству, яке виникло у в Києві під
керівництвом М.Грушевського. Силами товариства друкувались видання, що
містили статті з різних галузей науки і які вперше на Україні почали виходити
українською мовою.
1908 р. – в оперному мистецтві Харкова відбулось певне піднесення, що було
пов’язано з виникненням «Артистичного товариства» під керівництвом М. ЕнгельКрона, С. Акимова та І. Зелінського. До складу товариства входили першокласні
солісти.
1908 – 1912 рр. – в Києві починає діяти літературно-художня організація
«Український клуб», яку очолює М. Лисенко.
1 липня 1909 року відкрився Київський учительський інститут.
1911 р. – в Одесі створено товариство «Українська хата». Його члени
організовували бібліотеки, займались постановками музичних та драматичних
вистав, влаштовували різноманітні концерти, вечірки, де пропагували українське
національне мистецтво.
З березня 1910 по січень 1915 року в Києві виходив щомісячний журнал під
назвою «Світло», в якому друкувались статті з теорії та історії виховання і
народної освіти.
1913 рік – відкриття консерваторій в Києві та Одесі.
1917 рік – відкриття консерваторії у Харкові.
1918 р. – Музично-драматична школа М. Лисенка реорганізована у Вищий
музично-драматичний інститут ім. М. Лисенка.

