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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлюється необхідністю збереження 

фундаментальних надбань мистецької освіти України у контексті входження у 

європейський освітній простір на засадах національної самобутності, 

культуровідповідності, полікультурних цінностей. Ціннісний потенціал 

мистецької освіти акумулювано у теорії і практиці її провідних напрямів 

(художній, музичній, хореографічній, театральній освіті), становлення яких 

пов'язане з регіональною специфікою її розвитку. Саме у регіональному вимірі 

на всіх етапах історичного поступу нації були кристалізовані теоретичні й 

практичні надбання художньої освіти, традиції якої розвивались у регіонах 

України. Унікальним регіоном Південної України, який вирізняється 

фундаментальним досвідом розвитку художньо-мистецьких шкіл, освітніми 

традиціями становлення художніх спеціалізованих і вищих педагогічних 

навчальних закладів, ґрунтовними засадами художньо-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва, є Херсонщина. Упродовж 

другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. у художньо-освітньому середовищі 

Херсонської губернії формувались професійні основи вивчення образотворчого 

мистецтва у початкових і середніх навчальних закладах, які зумовили 

перспективи розвитку регіональної художньої освіти у напрямі утвердження 

культуровідповідності, діалогу культур, педагогічного наставництва. 

У сучасних соціокультурних умовах досвід становлення художньої 

освіти у початкових і середніх навчальних закладах Херсонщини може стати 

вагомим ресурсом розбудови національної мистецької освіти в Україні, 

підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва, оновлення змісту, методів і форм вивчення дисциплін художньо-

естетичного спрямування у шкільній практиці.   

На важливих пріоритетах розвитку мистецької, художньої освіти в 

Україні закцентовано увагу у міжнародних (Дорожня карта мистецької освіти 

ЮНЕСКО (2006) [64]) і загальнодержавних документах (Закони України, «Про 
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загальну середню освіту» (1999) [179], «Про вищу освіту» (2014) [178], «Про 

освіту»  (проект, 2016) [184], Державна національна програма «Освіта. Україна 

ХХІ століття» (1996) [61], Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

2012 – 2021 роки [151], Концепція художньо-естетичного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах (2002) [100], Концепція загальної 

мистецької освіти (2004) [128], «Стратегія інноваційного розвитку України на 

2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» (2009) [211] та ін.). У них 

акцентовано увагу на націєзберігаючій функції української культури, 

мистецтва, освітніх традицій, формуванні сучасного українця як національно 

свідомої та полікультурно толерантної особистості.  

Педагоги, історики аналізували проблеми розвитку художньої освіти в 

Україні у контексті ретроспективи становлення вищої школи (Л. Березівська 

[10], Н. Дем’яненко [60], В. Кремень [107], О. Лавріненко [115], Т. Усатенко 

[224], Г. Філіпчук [228] та ін.), українського шкільництва (О. Аніщенко [5], 

С. Гончаренко [45], М. Левківський [117], С. Пономаревський [174], Б. Ступарик 

[212], О. Сухомлинська [214] та ін.). Фундаментальними є дослідження 

науковців, у яких обґрунтовано сутність мистецької освіти в сучасному соціумі 

(В. Бутенко [21], С. Волков [33], Б. Год [41], Н. Миропольська [140], Г. Падалка 

[166], О. Рудницька [190], Г. Сотська [209], О. Щолокова [256] та ін.); 

досліджено історичні аспекти становлення художньої освіти (Т. Благова [11], 

А. Волощук [35], В. Ворожбіт [36], І. Красюк [105], О. Попик [176], Н. Сапак 

[194] та ін.); здійснено історико-педагогічний аналіз функціонування навчальних 

закладів Півдня України, Херсонщини (В. Бобров [14], В. Добровольська [63],  

Л. Місірків [146], А. Форостян [231] та ін.); висвітлено педагогічну діяльність 

художників, педагогів (О. Барковська [8], І. Блюміна [13], Л. Бондар [16], І. Боса 

[17], О. Тринус [219] та ін.).  

Результати вивчення документальних, педагогічних, мистецтвознавчих 

джерел дають підстави стверджувати, що проблема розвитку художньої освіти 

у початкових і середніх навчальних закладах Херсонщини другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. не була предметом історико-педагогічних досліджень. 
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Залишаються недостатньо вивченими питання періодизації розвитку художньої 

освіти у шкільництві Херсонської губернії, специфіки викладання дисциплін 

художньо-естетичного спрямування у регіональних школах, узагальнення 

прогресивних надбань херсонських художників, педагогів упродовж 

означеного періоду з проекцією на сучасні тенденції розвитку художньої освіти 

в Україні.  

Відповідно аналіз історичних і сучасних джерел з досліджуваної проблеми 

та освітньої практики дав можливість виявити низку суперечностей між:  

- соціокультурною необхідністю розвитку прогресивних надбань 

мистецької, художньої освіти та недостатньою обґрунтованістю можливостей 

використання ідей історико-педагогічного досвіду у процесі реформування 

сучасної початкової, середньої і вищої освіти;  

- необхідністю оновлення змісту, методів і форм професійної підготовки 

майбутніх учителів мистецьких дисциплін, учителів образотворчого мистецтва 

та дискретністю вивчення і творчого використання регіонального досвіду 

мистецької, художньої освіти, сформованого в історичній ретроспективі;  

- потребами духовного, світоглядного, художньо-естетичного розвитку 

учнів в умовах загальноосвітніх закладів та фрагментарністю використання 

прогресивних надбань художньої освіти регіонів у процесі опанування дисциплін 

художньо-естетичного спрямування у шкільній практиці.  

Актуальність проблеми об’єктивного осмислення історичного досвіду 

розвитку художньої освіти у шкільництві регіонів України, необхідність 

творчого використання прогресивних надбань регіональної мистецької, 

художньої освіти, відсутність історико-педагогічних досліджень з проблем 

розвитку художньої освіти у початкових і середніх школах Херсонщини 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Розвиток художньої 

освіти в початкових та середніх навчальних закладах Херсонської губернії 

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є складовою комплексної науково-дослідної теми відділу змісту і 
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технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України «Естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду 

викладачів вищих педагогічних навчальних закладів» (РК № 0114U3167). Тему 

дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України (протокол № 11 від 23.11.2014 р.) та узгоджено 

рішенням Бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 27.01.2015 р.).  

Об’єкт дослідження – художня освіта в Україні в історичній 

ретроспективі.  

Предмет дослідження – зміст, форми, методи і тенденції розвитку 

художньої освіти в початкових і середніх навчальних закладах Херсонської 

губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  

Мета дослідження – на основі ретроспективного аналізу змісту, форм і 

методів художньої освіти в початкових і середніх навчальних закладах 

Херсонської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. виявити тенденції її 

розвитку; обґрунтувати можливості творчого використання прогресивних 

надбань художньої освіти регіону в контексті реформування української школи у 

сучасних соціокультурних умовах. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1. Здійснити історико-педагогічний аналіз ґенези розвитку художньої 

освіти в початкових і середніх навчальних закладах Херсонщини. 

2. Охарактеризувати передумови становлення художньої освіти у 

Херсонській губернії (перша половина ХІХ ст.).  

3. Обґрунтувати періодизацію розвитку художньої освіти в початкових і 

середніх навчальних закладах Херсонської губернії другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст., виявити її провідні тенденції в обраних хронологічних межах. 

4. Проаналізувати сучасні тенденції розвитку художньої освіти у 

шкільництві Херсонщини.  
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5. Визначити перспективи творчого використання прогресивних 

досягнень історико-педагогічного досвіду художньої освіти Херсонщини у 

сучасній освітній практиці. 

Концептуальні ідеї дослідження. В основу наукового пошуку 

покладено положення про те, що якісні зміни художньої освіти у шкільництві 

Херсонської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. відбувалися у 

контексті соціально-політичних, культурно-освітніх чинників розвитку 

національної освіти з урахуванням особливостей підготовки вчителів у межах 

південноукраїнського регіону, а також специфіки викладання дисциплін 

художньо-естетичного спрямування у початкових і середніх навчальних 

закладах. Опертя на основні положення культурологічного, аксіологічного, 

полікультурного підходів дозволяє з’ясувати значення теоретичних і 

практичних надбань художньої освіти Херсонщини, охарактеризувати 

досягнення художників, педагогів з позиції їхнього внеску у становлення 

концептуальних, методологічних, методичних засад художньої освіти України 

та її регіонів.  

Методологічну основу дослідження становлять: теорія наукового 

пізнання, що є основою для визначення сутності базових понять дослідження, 

об’єкта, предмета, мети, завдань, методів наукового пошуку, забезпечує 

взаємозалежність історико-педагогічних надбань художньої освіти у школах 

Херсонщини з сучасними тенденціями її розвитку;  історико-хронологічний 

підхід, що покладений в основу дослідження ґенези, передумов розвитку 

художньої освіти в Херсонській губернії, дозволив обґрунтувати періодизацію 

розвитку художньої освіти в початкових і середніх навчальних закладах 

Херсонщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; культурологічний підхід, 

що уможливлює пошук теоретичних і практичних надбань художньої освіти у 

школах Херсонщини упродовж означеного періоду, їх значення для розвитку 

сучасної мистецької, художньої освіти на засадах культуровідповідності, 

ціннісних пріоритетів; полікультурний підхід, який сприяє окресленню 

діалогічної сутності художньої освіти, що реалізується в організації освітнього 
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процесу у початкових і середніх навчальних закладах регіону з урахуванням 

ідей зарубіжних освітян, художників; аксіологічний підхід, який дозволяє 

представити ціннісні світоглядні орієнтири педагогів, освітян Херсонщини, що 

формували концептуальні основи національної мистецької, художньої освіти.   

Теоретичною основою дослідження є: положення сучасної філософії і 

психології освіти (С. Гончаренко [43], І. Зязюн [77], В. Кремень [107], 

В. Луговий [122], Н. Ничкало [155], В. Рибалка [187] та ін.); українознавчих 

засад національної освіти (В. Бутенко [21], С. Волков [32], С. Мельничук [137], 

Т. Усатенко [224], Г. Філіпчук [228] та ін.); дослідження проблем становлення 

вищої і середньої освіти (О. Аніщенко [5], Л. Вовк [27], М. Вовк [28], 

І. Кравченко [103], О. Лавріненко [115], С. Сірополко [204], Я. Чепіга [241] та 

ін.); провідні наукові ідеї сучасної методології історико-педагогічних 

досліджень (С. Гончаренко [44], Н. Дем’яненко [60], Н. Сейко [198], 

О. Сухомлинська [214] та ін.); положення про якісно нові вимоги до підготовки 

майбутнього вчителя (О. Кучерявий [113], Л. Лук’янова [123], Г. Падалка [166], 

О. Огієнко [159], М. Солдатенко [208], О. Хижна [237], Л. Хомич [240] та ін.); 

обґрунтування концептуальної основи розвитку мистецької освіти (С. Коновець 

[97], Г. Сотська [209], Р. Шмагало [253], О. Щолокова [257] та ін.); теоретичні 

положення щодо розвитку мистецької освіти у зарубіжній теорії і практиці 

(Л. Левицька [116], М. Лещенко [120], Н. Миропольська [140] та ін.); підходи до 

організації художньої освіти у шкільництві (О. Комаровська [96], Г. Кузьменко 

[109], Л. Масол [132], С. Ничкало [155]  та ін.); ідеї педагогічної, мистецької 

біографістики (В. Капранова [84], Г. Корнюш [101], В. Мироненко [139], 

О. Тринус [219] та ін.); положення щодо специфіки розвитку художньої освіти 

на Півдні України, Херсонщині (М. Левченко [118], О. Пунгіна [185], 

А. Форостян [231] та ін.). 

Відповідно до предмета, мети і завдань науково-дослідницького пошуку 

використовувався комплекс методів дослідження: аналіз і синтез – з метою 

визначення сутності понять «художня освіта», «регіональна художня освіта»,  

«мистецька школа» та ін.; хронологічно-системний аналіз – для обґрунтування 
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періодизації розвитку художньої освіти у шкільництві Херсонської губернії 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; історико-компаративістський метод – з 

метою висвітлення впливу зарубіжного досвіду на освітню практику вивчення 

дисциплін художньо-естетичного спрямування у шкільництві регіону 

відповідно до авторської періодизації; метод педагогічної біографістики – для 

з’ясування внеску педагогів, художників у розвиток художньої освіти; метод 

наукової екстраполяції – для здійснення прогностичного обґрунтування 

творчого використання прогресивних надбань художньої освіти Херсонської 

губернії в сучасній освітній практиці, розробки методичних рекомендацій.  

Джерельною базою дослідження стали праці провідних освітян, 

науковців другої половини ХІХ – початку ХХ ст. з проблем становлення 

шкільництва, художньої освіти (М. Бунаков, М. Корф, М. Пирогов, 

К. Ушинський М. Деркачов, М. Ланге та ін.). Фактологічна основа 

дисертаційної роботи базувалась на матеріалах фондів Державного архіву 

Одеської області (ф. 9, ф. 44, ф. 47, ф. 51, ф. 122, ф. 147, ф. 154, ф. 160, ф. 298, 

ф. 367); Державного архіву Миколаївської області (ф. 115, ф. 122, ф. 123, 

ф. 135, ф. 139, ф. 468); Державного архіву Херсонської області (ф. 15, ф. 19, 

ф. 21, ф. 189, ф. 192, ф. 227, ф. Р-1177). У ході дослідження опрацьовано 

матеріали Державної науково-педагогічної бібліотеки 

імені В. О. Сухомлинського, Херсонської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені О. Гончара, бібліотеки Херсонського державного університету 

(відділу рідкісних книг), бібліотеки Херсонського обласного краєзнавчого 

музею, бібліотеки Херсонського обласного художнього музею 

імені О. Шовкуненка та електронні освітні ресурси. 

У процесі дослідження вивчалися періодичні видання другої половини 

XIX – початку XX ст.: «Журнал Министерства народного просвещения», 

«Учитель», «Художественно-педагогический журнал», «Художественные 

новости», «Школа рисования»; регіональна періодика: «Одесские новости», 

«Юг», «Родной край», «Южные записки», «Южный курьер», «Херсонские 

новости» та ін. Під час роботи над дисертацією було проаналізовано 
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постанови, законодавчі акти, спогади, біографії, рукописи, листування освітян, 

сучасні монографічні та дисертаційні дослідження з проблем розвитку 

регіональної художньої освіти. Усього опрацьовано 58 архівних документів, 

136 стародруків.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину ХІХ –

 початок ХХ ст. – період розвитку мережі освітніх закладів Херсонщини, 

становлення теоретичних і практичних досягнень мистецької, художньої освіти 

регіону. Нижня межа (друга половина ХІХ ст.) пов’язана з реформаційними 

змінами, зі створенням Херсонського губернського земства (1865 р.), з 

відкриттям початкових, середніх, спеціалізованих шкіл, художніх училищ у 

Херсонській губернії. Вибір верхньої межі (початок ХХ ст.) зумовлений 

припиненням існування Херсонського губернського земства, початком 

реформування системи освіти в Радянській Україні (1920 р.).  

Територіальні межі дослідження охоплюють територію 6 повітів: 

Олександрійського, Єлисаветградського, Ананьєвського, Тираспольського, 

Одеського та Херсонського, що входили у ХІХ – на початку ХХ ст. до складу 

Херсонської губернії (за адміністративним поділом 1803 р.). Це території 

сучасних Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської та частини 

Дніпропетровської областей, а також Придністровської Молдавської 

Республіки (самопроголошеної в 1990 р.).  

Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався у 2011 –

 2016 рр. й охоплював три етапи: 

˗ на першому (аналітико-пошуковому) етапі (2011 – 2012 рр.) визначено 

актуальність наукової проблеми; здійснено аналіз базових понять; 

проаналізовано історико-педагогічну, історіографічну, краєзнавчу, 

філософську, мистецько-педагогічну літературу; систематизовано 

фактологічний матеріал з проблеми дослідження; обґрунтовано методологічну 

основу дослідницького пошуку; 

˗ на другому (науково-емпіричному) етапі (2013 – 2014 рр.) здійснено 

аналіз архівних матеріалів, періодичних видань, праць науковців другої 
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половини ХІХ – початку ХХ ст.; розроблено періодизацію розвитку художньої 

освіти у початкових і середніх навчальних закладах Херсонщини означеного 

періоду; охарактеризовано педагогічну спадщину освітян, художників регіону; 

проаналізовано особливості вивчення дисциплін художньо-естетичного 

спрямування, навчально-методичний супровід; розроблено методичні 

рекомендації щодо творчого використання ідей художників, педагогів 

Херсонщини у професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва.  

˗ на третьому (узагальнювальному) етапі (2015 – 2016 рр.) виявлено 

суперечності розвитку художньої освіти у початкових і середніх навчальних 

закладах Херсонщини; здійснено аналіз сучасних тенденцій розвитку 

художньої освіти у регіоні; окреслено перспективи використання прогресивних 

надбань історико-педагогічного досвіду художньої освіти Херсонської губернії 

в сучасних умовах; узагальнено наукові результати. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у 

тому, що:  

– вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено комплексне 

дослідження змісту, форм і методів художньої освіти в початкових і середніх 

навчальних закладах Херсонської губернії другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст., виявлено тенденції її розвитку в обраних хронологічних межах; 

визначено провідні підходи до аналізу процесу розвитку художньої освіти у 

початкових і середніх закладах Херсонщини – культурологічний, 

аксіологічний, полікультурний; обґрунтовано періодизацію розвитку 

художньої освіти у початковій і середній школах Херсонської губернії (друга 

половина ХІХ – початку ХХ ст.); узагальнено провідні ідеї педагогів, 

художників Херсонщини означеного періоду (гуманізації освіти, застосування 

розвивального навчання, забезпечення зв’язку школи з громадським життям, 

реалізації педагогіки співробітництва, педагогічного наставництва тощо); 

окреслено сучасні тенденції розвитку художньої освіти у шкільництві 

Херсонщини; здійснено прогностичне обґрунтування перспектив використання 
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прогресивних надбань розвитку художньої освіти регіону на державному й 

організаційно-педагогічному рівнях. До наукового обігу уведено 36 невідомих 

документів. 

Уточнено сутність понять «мистецька освіта», «мистецька школа»,  

«художня освіта», «регіональна художня освіта», що дозволило комплексно 

прослідкувати ґенезу художньої освіти у школах Херсонщини.     

Подальшого розвитку набули положення щодо обґрунтування внеску 

художників, педагогів Херсонської губернії у становлення теоретичних і 

практичних досягнень художньої освіти у шкільництві регіону; висвітлення 

витоків розвитку художньо-педагогічної освіти на Півдні України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні й 

апробації методичних рекомендацій «Персонологія художньої освіти 

Херсонщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.» для студентів мистецьких 

факультетів вищих педагогічних навчальних закладів, що спрямовано на 

оновлення змісту, методів і форм вивчення фахових дисциплін «Методика 

викладання образотворчого мистецтва», «Історія мистецтва», «Історія 

педагогіки» та ін., ефективну організацію науково-дослідницької, самостійної 

роботи майбутніх учителів, проведення педагогічної практики з урахуванням 

надбань історико-педагогічного досвіду регіональної художньої освіти. 

Основні положення дослідження можуть слугувати джерелом для 

подальших розробок курсів і спецкурсів з історії мистецької, художньої освіти, 

образотворчого мистецтва, написання навчально-методичної літератури для 

навчальних закладів різних рівнів акредитації, виконання курсових, 

кваліфікаційних робіт тощо. Дослідницькі матеріали і рекомендації можуть 

також використовуватися організаторами музеїв, керівниками і викладачами 

спеціалізованих навчальних закладів, педагогами, науковими працівниками.  

Результати наукового пошуку впроваджені в освітній процес 

Херсонського державного університету (довідка № 01-28/1012 від 19 травня 

2016 р.); Південноукраїнського національного педагогічного університету 

імені К. Ушинського (довідка № 957/18 від 20 травня 2016 р.); Криворізького 
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національного університету (довідка № 02/02 – 330/3 від 24 травня 2016 р.); 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка 

(довідка № 106-н від 20 травня 2016 р.); навчально-естетичного комплексу 

«Художня школа» (м. Херсон) (довідка № 28 від 13 жовтня 2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. В опублікованому у співавторстві 

«Словнику мистецьких термінів» автором подано дефініції таких понять, як: 

«мистецька освіта», «художня освіта», «регіональна художня освіта», «живопис», 

«малюнок», «мистецька школа», «образотворче мистецтво», «педагогіка 

мистецтва». У фаховій статті «Перспективи творчого використання прогресивних 

ідей художників-педагогів Херсонщини в сучасній освітній практиці» (у 

співавторстві з М. Вовк) дисертантом обґрунтовані методологічні підходи і 

принципи впровадження прогресивних надбань педагогів Херсонщини у 

загальноосвітніх і вищих навчальних закладах. 

Вірогідність та об’єктивність результатів дослідження забезпечується 

обґрунтуванням теоретичних засад наукового пошуку з урахуванням 

культурологічного, аксіологічного і полікультурного підходів; застосуванням 

комплексу методів, адекватних меті й завданням дисертації; широкою 

джерельною базою; опорою на сучасні історико-педагогічні праці; 

позитивними результатами упровадження результатів дослідження в сучасну 

освітню практику.  

На захист винесено: 

1) періодизацію розвитку художньої освіти у початкових і середніх 

навчальних закладах Херсонської губернії другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст., що розроблена на основі врахування соціально-політичних, культурно-

освітніх чинників розвитку освіти регіону, визначення специфіки підготовки 

вчителів образотворчого мистецтва для початкових і середніх навчальних 

закладів регіону, аналізу особливостей вивчення дисциплін художньо-

естетичного спрямування у початкових та середніх навчальних закладах 

Херсонщини. Періодизація включає три періоди: І-й – 1865 – 1871 рр. – період 

становлення мережі навчальних закладів Херсонської губернії, зародження 
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професійних засад художньої освіти; ІІ-й –1872 – 1899 рр. – період 

інтенсивного розвитку закладів художнього спрямування, інноваційних 

пошуків художників, педагогів; ІІІ-й –1900 – 1920 рр. – період реформування 

художньої освіти регіону); 

2) провідні ідеї педагогів, художників Херсонщини означеного періоду 

(«олюднення» освіти, забезпечення зв’язку школи з громадою та 

університетами, розвитку людяності і професіоналізму педагога, використання 

засобів музейної педагогіки, підтримки педагогічного наставництва, розвитку 

авторських шкіл, творчого осмислення зарубіжного досвіду та ін.), що 

зумовили прогресивний розвиток художньої освіти у початкових і середніх 

навчальних закладах регіону, заклали підґрунтя сучасних тенденцій її  

розвитку на культуровідповідних і полікультурних засадах.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

представлено на наукових і науково-практичних конференціях, наукових 

читаннях, методологічних семінарах: міжнародних: «Основні напрями 

підготовки сучасного вчителя: глобалізація, стандартизація, інтеграція» 

(Умань, 2014); «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення» 

(Кіровоград, 2015), «Педагогіка образотворчого мистецтва: традиції, 

сьогодення, перспективи» (Київ, 2015), «Содружество наук» (Білорусь, 

Барановичі, 2015), «Новые подходы для оптимизации научной деятельности» 

(Київ, 2015), «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії (Київ, 2015), 

«Золтан Баконій і закарпатська школа живопису ХХ ст.: мистецько-

педагогічний та загальнолюдський виміри» (Ужгород, 2016), «Сучасні 

проблеми підготовки вчителя і його професійного удосконалення» (Чернігів, 

2016), «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, 

проблеми та перспективи» (Умань, 2016); всеукраїнських: «Становлення 

образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі» (Луганськ, 

2014), «Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи» 

(Херсон, 2014), «Зарубіжна та українська культура: питання історії, теорії, 

методики» (Херсон, 2015) «Підготовка майбутніх вчителів образотворчого 
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мистецтва: досвід та перспективи» (Одеса, 2015), «Актуальні проблеми 

мистецької освіти в системі вищої школи» (Херсон, 2016); звітних науково-

практичних конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України (Київ, 2013, 2014, 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 16 

публікаціях (14 – одноосібні), з-поміж них: 1 методичні рекомендації, 1 

словник (у співавторстві), 9 статей у наукових фахових виданнях України; 1 

стаття у виданні України, що включено до наукометричних баз, 4 статті у 

збірниках матеріалів конференцій.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(468 найменувань, із них – 20 іноземними мовами). Загальний обсяг 

дисертації – 313 сторінок, зокрема основного тексту – 206 сторінок. Робота 

містить 19 додатків на 54 сторінках, 17 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ 

ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВИХ І СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНЩИНИ 

 

У розділі здійснено історико-педагогічний аналіз ґенези проблеми 

розвитку художньої освіти у початкових і середніх навчальних закладах 

Херсонщини упродовж другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.; обґрунтовано і 

уточнено сутність базових понять проблеми у контексті провідних 

методологічних підходів, які становлять засадничі основи розвитку художньої 

освіти у початковій і середній школі Херсонської губернії означеного періоду 

(культурологічного, полікультурного, аксіологічного); охарактеризовано 

передумови розвитку художньої освіти у початкових і середніх навчальних 

закладах Херсонщини до середини ХІХ ст. 

 

1.1. Історіографія розвитку художньої освіти на Херсонщині 

 

Аналіз ретроспективи розвитку художньої освіти у початкових і середніх 

навчальних закладах Херсонщини доцільно здійснювати з урахуванням праць у 

синхронічному і діахронічному дискурсі педагогічної науки.  

У діахронічному вимірі вагомим ресурсом дослідження процесу розвитку 

художньої освіти у початкових і середніх навчальних закладах Херсонської 

губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. становлять праці, які умовно 

можна структурувати за такими проблемами:  

- краєзнавчі дослідження з проблем розвитку освіти на Півдні України 

(Д. Багалій [7], С. Бернштейн [286], П. Брун [434],  Г. Ге [298], М. Грушевський 

[47], В. Надлер [340], А. Скальковський [381; 382; 383] та ін.);  

- наративні джерела (П. Гнедич [301], А. Демидов [304], В. Зуєв [312] та 

ін.); 
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- праці педагогів, освітян, реформаторів, у яких проаналізовано 

проблеми педагогічної освіти в Україні, окремих регіонах (М. Бунаков [291], 

М. Корф [325], М. Пирогов [173], К. Ушинський [225] та ін.); 

- праці з питань становлення художньої освіти в початкових і середніх 

навчальних закладах Півдня України, Херсонщини, естетичного розвитку 

особистості (М. Деркачов [305], О. Музиченко [219], Я. Чепіга [242] та ін.). 

У результаті аналізу історико-педагогічних праць, наративних джерел 

з’ясовано, що основоположником краєзнавчих досліджень Півдня України є 

колезький асесор Аполлон Олександрович Скальковський, під керівництвом 

якого відбулась перша археологічна експедиція півднем Російської імперії 

(Катеринославська та Херсонська губернії). За результатами експедиції, роботи 

з архівними джерелами було опубліковано низку праць, у яких чільне місце 

відводилось питанням історії міст Херсонської губернії (Одеси та Херсона), 

загальним особливостям розвитку культури і освіти регіону [231, с. 14]. У своїх 

численних розвідках А. Скальковський, крім економічних, географічних 

особливостей розвитку Півдня України, зосереджував увагу на основних 

подіях, пов’язаних зі становленням регіональної освіти. Зокрема у його студіях 

знаходимо відомості про заснування навчальних закладів: «При вже існуючій 

Одеській Комерційній гімназії для ретельної освіти Новоросійського 

дворянства був заснований Шляхетний інститут, який уряд прийняв під своє 

піклування (Указ від 26 травня 1811 р.). З тією ж метою було створено інститут 

для дівчат» [384, с. 17]. 

Здійснивши аналіз особливостей географії, етнографії, етнічного складу 

населення, розвитку культури, освіти і промисловості південних регіонів, 

зокрема й Херсонщини, у «Хронологічному огляді історії Новоросійського 

краю» (1836–1837 рр.) А. Скальковський, цитуючи Генерал-Губернатора 

герцога де Рішельє, визначив вплив промисловості на розвиток освіти, 

заснування навчальних закладів у регіоні, зокрема окреслив щодо «заснування 

в Херсоні училища торгівельного мореплавства, яке з перетворенням самої 

верфі, цілком відповідає тій користі, на яку очікували засновники» [382, с. 172–
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174]. Навчальний заклад було відкрито 7 лютого 1830 р., серед обов’язкових 

дисциплін в училищі передбачалося вивчення дисциплін художньо-

естетичного спрямування – малювання та креслення.  

У середині ХІХ ст. вийшло друком чимало краєзнавчих праць, у яких 

висвітлено фактологічний матеріал щодо культурно-освітнього розвитку 

Півдня України. Насамперед наукові дослідження професора Новоросійського 

університету П. Бруна з історичної географії Північного Причорномор’я та 

Криму, які були написані ним у різні роки, було узагальнено у збірнику статей 

«Черноморье. Сборник исследований по исторической географии Южной 

России (1852–1877 годы)» [435]. У цих розвідках висвітлено історичні 

відомості про заснування та розвиток Одеси, детально проаналізовано праці 

античних учених-географів від Геродота до Птолемея, що стосувались історії 

Причорномор’я. 

Однією з важливих праць краєзнавчого спрямування, в якій представлено 

історичні аспекти становлення південного регіону, є дослідження 

С. Бернштейна «Історичний та торгово-економічний нарис Одеси у зв’язку з 

Новоросійським краєм» (1881). У ній представлено специфіку господарчої 

діяльності населення, розвитку торгівлі та промисловості [286]. У роботі 

«Одеса у перші роки її існування» (1893) професор кафедри всесвітньої історії 

Новоросійського університету В. Надлер, послідовно виклавши історію 

багатонаціонального населення краю, зосередив увагу на описі загальних 

соціокультурних особливостей розвитку міста та впливі професійних, 

особистісних стосунків між мешканцями Одеси на формування специфічного 

міського естетичного середовища [340].  

У своїй праці «Історичний нарис сторічного існування міста Миколаєва 

при гирлі Інгул» (1890) дослідник Григорій Ге (брат відомого художника 

Миколая Ге) проаналізував історичні особливості економічного та політичного 

розвитку міста, а також висвітлив окремі аспекти становлення освітніх закладів 

[297].  
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Фактологічний матеріал про історію заснування Херсона, Миколаєва, 

Одеси знаходимо у працях З. Аркаса (1858) [282], А. Вельцина (1890) [294], 

О. Чижевича (1894) [398], у яких дослідники розкрили географічні, соціально-

економічні, політичні чинники виникнення міста, особливості його 

економічного і культурно-освітнього розвитку. 

Важливою джерельною основою для вивчення особливостей побуту, 

культури, освіти Півдня України, зокрема Херсонщини, є наративні джерела. 

Слушною є думка Н. Шушляннікової, яка зауважила, що «політична та 

економічна природа, географія, культура, побут, звичаї, минуле і сучасне – усе 

це відображається в щоденниках, споминах, листах, подорожніх записках, 

доповідних та таємних регуляціях» [255, с. 87]. Херсонщина привертала 

особливу увагу істориків, мандрівників, що було пов’язано з колоритною 

специфікою регіону, який славився своїми портами, містами – Херсоном, 

Миколаєвом та Одесою, успіхами в зовнішній та внутрішній торгівлі, 

культурному житті та освіті. 

Одним із найдавніших джерел наративного характеру є праця В. Зуєва 

«Подорожні записи від С. Петербурга до Херсона у 1781 і 1782 році» (1787), у 

якій представлено історичні, етнографічні, побутові та інші відомості щодо 

окремих поселень, які розташовувались між Санкт-Петербургом та Херсоном. 

В. Зуєв так описує місто, яке досить швидко розвивалось:  «Пустий степ, але, 

зважаючи на нетривалий період, за який було побудовано місто та фортеця 

Херсон, не можна сказати, що воно оточене місцями без притулку. Крім того, 

поміч, яку надає Генерал Ганнібал із Херсону новобудівникам, і надія, яку має 

народ на це купецьке місто, найближчим часом не залишать у повіті 

порожнього місця» [312, с. 237]. 

До наративних джерел належать мандрівні, подорожні записки, які 

розкривають особливості розвитку освіти і культури південноукраїнських 

земель, зокрема Херсонщини. Серед численних праць, виданих у середині ХІХ 

ст., варто зазначити такі: «Мандрівка через південну Росію, Крим і Одесу в 

Константинопіль, малу Азію, Північну Африку, Мальту, Сицилію, Італію, 
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Південну Францію і Париж в 1836 и 1837 роках» М. Всеволожського [296], 

«Через Чорне море на Босфор: подорожні записки» П. Гнедича [301], «Славни 

бубни за горами чи подорож моя коє-куди» І. Довгорукова [309], «Подорож до 

Південної Росії, Крим через Угорщину, Валахію и Молдову, здійснене у 1837 

році» А. Демидова [304] та ін. Автори наративних праць здійснили огляд 

історії міст, містечок, населених пунктів, прослідкували ґенезу їх виникнення, 

описали архітектуру міст, церков, пам’ятників, склад населення, 

охарактеризували специфіку господарської діяльності. У працях подано 

фактологічний матеріал щодо розвитку освіти, науки, стану культурного життя 

міст, краю загалом. Зокрема у змісті праці О. Афанасьєва-Чужбинського 

«Мандрівка у Південну Росію» (1863), окрім історії населених пунктів та опису 

архітектури, знаходимо окремі відомості про особливості розвитку освіти у 

місті Олександрівськ Херсонської губернії. Мандрівник описує приватний 

жіночій пансіон пані Сіпко, який «вирізняється витонченістю освіти, адже 

дівчата отримують у ньому знання з читання, письма, закону Божого, вчать 

французьку мову, музику, танці» [285, с. 149]. 

Вагомим ресурсом аналізу ґенези художньої освіти у початкових і 

середніх навчальних закладах Херсонщини становлять праці освітян, педагогів 

ХІХ ст., які заклали теоретичні і практичні основи викладання дисциплін 

художньо-естетичного спрямування у навчальних закладах регіону. Їхні 

прогресивні ідеї кардинально вплинули на утвердження принципів 

культуровідповідності, полікультурності, зв’язку навчання з життям у 

шкільництві Херсонщини тощо. 

На необхідності впровадження мистецьких дисциплін, зокрема 

художньо-естетичного спрямування, у перелік обов’язкових навчальних 

дисциплін наголошував Костянтин Ушинський (1824 – 1871), який зазначав, 

що уроки малювання (вільне малювання від руки та креслення) мали бути 

обов’язковими дисциплінами як у вчительських семінаріях, так і в підготовчих 

школах при них. У праці «Педагогічна подорож до Швейцарії» (1830 р.) 

К. Ушинський звернув увагу на особливе значення естетичного виховання 
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дітей та обов’язковість художньої підготовки майбутніх учителів. На 

переконання педагога, саме за умов володіння образотворчою грамотою 

педагог зможе зробити цікавим навчально-виховний процес, стимулювати 

прагнення учнів до самостійної творчої діяльності [225, с. 122–123]. 

Одним із ключових питань, яке порушував Микола Пирогов (1810 – 

1881), було естетичне виховання учнівської молоді. У його статтях «Питання 

життя», «Бути чи здаватися», «Про цілі літературних бесід у гімназіях» та ін., 

знаходимо чимало відомостей про погляди науковця на естетичний розвиток 

особистості. Відстоюючи ідею планомірного впливу на духовний світ дитини, 

М. Пирогов, на переконання Г. Дорофеєва, у своїх висловлюваннях щодо 

естетики в освіті розвивав думку про необхідність виховувати людину 

внутрішньо зосереджену, правдиву, активну і творчо працьовиту на користь 

Батьківщини [65, с. 3]. М. Пирогов був одним із засновників теорії 

гуманістичного виховання молоді, прихильником гуманістичних ідей 

загальнолюдського виховання, в тому числі виховання естетичного. 

Освітянин Микола Корф (1834 – 1883) обґрунтовував необхідність 

реалізації ідеї загального обов’язкового навчання, а земську школу вважав 

першою сходинкою в освіті. Метою школи він вважав готувати дитину до 

життя в соціумі, в реальному середовищі, в конкретному суспільстві. 

С. Капранова, характеризуючи досягнення освітянина в історії становлення 

загальної освіти та вищої педагогічної освіти, зауважила, що на сторінках 

журналу «Русская мысль» М. Корф акцентував увагу на тому, що «школа 

повинна допомогти дитині стати на шлях самостійної, чесної, творчої праці, 

знайти своє місце в житті» [84, с. 119]. У теоретичних і методичних працях 

М. Корф послідовно розглядав прийоми, методи, засоби, форми побудови 

освітнього процесу, який би відповідав цій меті. Характеризуючи зміст 

дисциплін художньо-естетичного спрямування як важливу складову 

навчально-виховного процесу у середній школі, М. Корф на херсонському 

з’їзді учителів наголошував: «Приємні мистецтва» повинні розвивати не лише 
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зовнішню красу – манери гарного тону, але й внутрішній світ дитини, 

формувати особистість» [390, с. 18–20].  

Подвижник освіти Півдня України Ілля Деркачов (1834 – 1916) 

провідного значення в естетичному розвитку учнівської молоді надавав 

дисциплінам художньо-естетичного спрямування, зокрема обстоював ідею 

викладання малювання в початковій і середній школі. Педагог вважав, що 

природна краса формує та розвиває естетичні смаки та вподобання учнів, 

впливаючи на душу дитини, яка має бути чутливою до краси [74, с. 91]. 

Аналізуючи погляди педагога на розвиток естетичної, екологічної культури 

особистості, В. Мироненко зауважив, що І. Деркачов розглядав навколишній 

світ як джерело духовно-естетичного виховання особистості, спрямованого на 

формування у дітей розвиненої естетичної свідомості, художньо-естетичного 

смаку, здатності цінувати в природі прекрасне й сприймати твори мистецтва з 

перших років й упродовж усього життя [138, с. 26–29]. 

Працюючи викладачем педагогіки в жіночій гімназії м. Одеси, професор 

Микола Ланге (1858 – 1921) обстоював необхідність гармонійного розвитку 

дитини на основі естетизації освітнього процесу, пропонуючи не обмежуватись 

лише предметами художньо-естетичного спрямування, а й використовувати 

позашкільні заходи цього напряму [429]. 

Ідеї творчого, естетичного, духовного розвитку особистості на основі 

опанування дисциплін художньо-естетичного спрямування, зокрема 

малювання і креслення, активізації позанавчальної мистецької роботи, 

підготовки вчителя до організації художньо-естетичної діяльності були 

розвинені у перші десятиліття ХХ ст. ученими, освітянами. Серед них 

виокремлюється постать Якова Чепіги (1875 – 1938), який у численних 

публікаціях у періодичних виданнях («Національність і національна школа» 

(1910) та ін.) розкрив сутність впливу рідної мови, національного виховання 

через засоби мистецтва на загальний розвиток дитини. Освітянин зауважував: 

«Не шовіністичне, не приправлене «дутим» патріотизмом, а виховання в дусі 

нації, у дусі мови, в її переказах, віруваннях, її звичаях, її історії, її культури, 
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національної творчості, того, про що писали й казали найліпші представники 

нації, всього, що народ або нація пережили, бачили, чули, виробили, що 

придбали найцікавішого, найкориснішого в своїм розвитку» [242, с. 16–29]. 

Освітянин, реформатор шкільної освіти в Україні Олександр Музиченко 

(1879 – 1940) запропонував впровадити у навчальний процес початкових і 

середніх навчальних закладів окрему дисципліну «дитяче малювання». Педагог 

вважав, що кожен учень повинен навчитись добре малювати з натури, а за 

потреби пройти курс акварельного малювання. Окресливши основні ідеї 

педагога щодо естетичного розвитку особистості дитини, О. Тринус зауважила, 

що він слушно вважав, що «малюнки та акварелі з натури не тільки збудять 

зацікавленість природою, а й закріплять у пам’яті дитини пережиті емоції, 

вони навчать учня бачити речі взагалі й розуміти те, що він побачив» [219, 

с. 300]. Педагог був переконаний, що вивчення образотворчої грамоти поєднує 

у собі не тільки знання учнів про колір фарб, тіней, повітряну та лінійну 

перспективу, а й уміння вдивлятися в оточуючий світ, перейматись його 

настроями й переживаннями.  

На початку ХХ ст. виходять друком краєзнавчі розвідки, у яких 

ретроспектива розвитку Півдня України розглядається як унікальна історія 

регіону, який має власну етнічну специфіку, характеризується самобутніми 

особливостями економічного, культурного, освітнього поступу. У працях 

Д. Багалія «Заселення Південної України (Запорожжя й Новоросійського краю) 

і перші початки її культурного розвитку» (1920) [7, с. 96], І. Дружиніної 

«Північне Причорномор’я у 1775-1800» (1959) [67], «Північна Україна 1800-

1825» (1970) [68], В. Кабузана «Заселення Новоросії (Катеринославської та 

Херсонської губерній) в ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.» [81] обґрунтовується 

ідея про те, що Південь України – специфічний історико-культурний регіон, який 

характеризується певними особливостями розвитку економіки, має власні 

культурні, мистецькі традиції. Так, Дмитро Багалій (1857 – 1932) у праці 

«Заселення Південної України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші 

початки її культурного розвитку» (1920) зауважував, що розвиток  торгівлі дав 
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«силу, славу й багатство краю» [7, с. 96], відповідно сприяв розвитку художньої 

освіти з урахуванням потреб краю.  

Варто зауважити на ключових аспектах змісту вступної статті Михайла 

Грушевського (1866 – 1934) до збірки «Степ і море в історії України», у якій 

учений окреслив важливість здійснення досліджень Степової України 

(Херсонської, Катеринославської й Таврійської губерній), відзначив специфіку 

економічних, культурних, політичних процесів на південноукраїнських землях, 

зауважив, що Південь України є «ареною зустрічі та боротьби світових 

культур» [47, с. 61]. Ця ідея була конкретизована у праці М. Аркаса «Історія 

України-Русі» [79].  

Важливим джерелом ґенези проблеми розвитку шкільництва в Російській 

імперії, українських земель, окремих регіонів є історико-педагогічні праці перших 

десятиліть ХХ ст. Зокрема у нарисі М. Бунге «До питання про народну освіту в 

Росії» (1901) порушено проблеми народної освіти насамперед щодо можливості 

надання освіти усім, хто цього прагне [293]. У праці С. Рождественського 

«Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти (1802–1902)» (1902) 

подано історичні відомості про становлення початкової, середньої і вищої освіти 

упродовж століття [375]. 

У значній кількості праць представлено ретроспективний аналіз розвитку 

середньої освіти в Російській імперії (І. Андрієвський «Класична і реальна 

освіта» (1900) [3], Я. Гуревич «До питання про реформування середньої освіти, 

а особливо класичної гімназії» (1900) [303], С. Знаменський «Середня школа за 

останні роки: Учнівська непокора 1905-1906 рр. та її значення» (1909) [311], 

П. Ковалевський «Національне виховання і освіта в Росії» (1910) [91], 

М. Малиновський «Начерк із історії реформи середньої школи (1804–1910 гг.)» 

(1912) [331; 332], І. Альошинцев «История гимназического образования в 

России (XVIII и XIX века)» (1912) [1] та ін.  

Історичні аспекти розвитку освіти в Російській імперії, регіонів України 

розкриває праця П. Каптерєва «История русской педагогики» (1909) [86], де 

представлено історико-хронологічний аналіз розвитку мережі навчальних 
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закладів, починаючи від Братських шкіл і до початку ХХ ст., а також 

проаналізовано погляди М. Корфа, М. Пирогова, Д. Писарєва, Л. Толстого, 

К. Ушинського та ін. щодо розвитку початкової і середньої школи. 

Особливості організації освітнього процесу у навчальних закладах 

Херсонщини, їхню роль у культурному, просвітницькому розвитку населення 

краю проаналізовано у працях учителів Півдня України (Ф. Струве «Наші 

класичні гімназії» (1869) [382], В. Добротворський «П’ятидесятиріччя Одеської 

2-ї гімназії: історична записка про стан Одеської 2-ї гімназії з 1848 по 1898 

роки» (1898) [308], І. Зиков «Херсонська перша чоловіча гімназія (1815-1915)» 

(1915) [313], Ф. Інда «Про херсонську прогімназію» (1904) [315], І. Ульянов 

«Народна освіта в Херсонській губернії у 1902 році» (1903) [392] та ін.). У цих 

роботах визначено специфіку організації навчальної та позанавчальної роботи 

у школах, форми виховної роботи, акцентовано увагу на залученні учнів до 

творчої діяльності. Серед праць, у яких було актуалізовано проблеми 

мистецької освіти у середній школі, вирізняється розвідка О. Миронова 

«Завдання і засоби естетичного виховання в середній школі» (1901), в якій 

автор обґрунтував необхідність впровадження у зміст освіти інтегративних 

зв’язків різних видів мистецтва, опанування через мистецтво 

загальногуманітарних, базових дисциплін, що сприятиме культурному 

розвитку особистості [336].  

На початку ХХ ст. виходять друком праці, у яких вперше аргументовано 

представлено основні теоретичні положення мистецької педагогіки, 

мистецької освіти, історичну ретроспективу розвитку мистецтва, викладено 

рекомендації щодо викладання мистецьких дисциплін у навчальних закладах 

(П. Гнедич «Історія мистецтв з найдавніших часів» (1885) [300], І. Забелін 

«Російське мистецтво» (1900) [75], О. Музиченко «Творчість учнів земських 

шкіл» (1903) [149], Л. Оболенський «Наукові основи краси і мистецтва» (1902) 

[348], Е. Сабіньєв «Нарис з історії витончених мистецтв» (1883) [376] та ін. 

Упродовж 1930 – 1980-х рр. науковці, освітяни акцентували увагу на 

дослідженні історичних аспектів розвитку початкової і середньої освіти, 
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особливостях реформування шкільництва у різні історичні періоди. Так, 

Є. Мединський у праці «Історія російської педагогіки до Великої Жовтневої 

Соціалістичної революції» (1938) на основі архівних джерел проаналізував 

специфіку шкільних реформ ХІХ – початку ХХ ст. [136]. У праці В. Смірнова 

«Реформа початкової та середньої школи у 60-х роках ХІХ ст.» (1954) 

ґрунтовно охарактеризовано основні положення статутів гімназій 1860, 1862 та 

1863 років, розкрито зміст, форми, методи навчання у шкільній практиці [207]. 

Ретроспектива розвитку початкової та середньої освіти, а також етапи 

становлення педагогічної освіти в Російській імперії представлена у працях 

М. Константинова «Нариси з історії середньої школи. Гімназії та реальні 

училища наприкінці ХІХ ст. до Лютневої революції 1917 р.» (1956) [98]; 

М. Алпатова «Навчально-виховна робота у дореволюційній школі інтернатного 

типу: З досвіду кадетських корпусів і військових гімназій в Росії» (1958) [2], 

Ш. Ганеліна «Нариси з історії середньої школи в Росії другої половини ХІХ 

століття» (1950) [39], Ф. Паначина «Педагогічна освіта в Росії» (1979) [167], 

М. Чехова «Типи російської школи в їх історичному розвитку» (1923) [242] та 

ін. Вагомим енциклопедичним виданням, у якому цілісно висвітлено діяльність 

відомих освітян, учителів, які сприяли розвитку мистецької, художньої освіти, є 

«Антологія педагогічної думки Української РСР» Н. Калениченко й ін. (1988) 

[6].  

У процесі аналізу досліджень 1990 – 2000-х рр. (синхронічний вимір) з 

проблеми розвитку мистецької, художньої освіти в Україні, її регіонах, зокрема 

Херсонщини, виокремлено такі групи праць: 

- краєзнавчі дослідження з історії культури, побуту Півдня України, 

зокрема Херсонщини (О. Караульна [87], М. Левченко [118], А. Мисичко [141], 

Н. Шушляннікова [256] та ін.); 

- історико-педагогічні розвідки з проблем становлення освіти України, 

окремих регіонів, Півдня України (В. Бобров [14], В. Добровольська [63], 

С. Кадкіна [82], І. Кравченко [103], В. Курченко [112], О. Лавріненко [115], 

І. Мартинова [125], М. Сахній [196], Б. Ступарик [212] та ін.);  
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- огляди історії мистецької і художньої освіти (Ю. Грищенко [46], 

І. Красюк [104], І. Малініна [124], О. Світлична [197], О. Семчишин-Гузнер 

[199], М. Стась [210], Р. Шмагало [253] та ін.);  

- праці з історії становлення мистецької освіти на Півдні України 

(А. Желан [72], Н. Сапак [194], А. Форостян [231] та ін.);  

- дослідження в галузі регіональної художньої освіти в Україні 

(О. Волинська (Галичина) [31], І. Небесник (Закарпаття) [152], О. Попик 

(Хмельниччина) [176], О. Пунгіна (Херсонщина) [185], І. Хілько (Буковина) 

[238] та ін.); 

- праці з біографістики і персонології (І. Блюміна [12], Л. Бондар [15], 

І. Боса [17], Г. Корнюш [101], О. Попельнюх [175], О. Тринус [219], О. Шистер 

[249] та ін.). 

Краєзнавчі дослідження з історії культури, побуту Півдня України, 

Херсонщини представлено такими працями, як: М. Левченко «Художня 

культура Півдня України» (2000) [118], В. Ковальова і В.Чистов «Нариси 

історії культури Південного Прибужжя від витоків до початку ХХ ст.» (2001) 

[92], Н. Шушляннікова «Розповіді з історії херсонського краю» (2003) [255], 

О. Караульна «Південь України кінця XIX – початку ХХ століття в контексті 

українського культурно-національного відродження» (2005) [87], А. Мисичко 

«До взаємовідносин польської та української громади в Одесі в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ століття» (2008) [141], Г. Турченко «Суспільно-

політичні рухи в південноукраїнському регіоні на початку ХХ ст.» (2008) [220], 

І. Дружкова «Внесок Одеси у український державотворчий рух 1917–1918 рр. 

(на прикладі діячів Центральної Ради та Гетьманату)» [69] (2008) та ін. У 

зазначених працях схарактеризовано особливості культурного розвитку Півдня 

України, Херсонщини, окреслено специфіку багатоетнічності регіону, 

охарактеризовано неповторність соціальної спільноти, висвітлено процес 

збереження національної ідентичності у культурі Півдня України. 

Історико-педагогічні праці з проблем розвитку освіти України, окремих 

регіонів, Півдня України представлено працями, у яких розкрито  специфіку 
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становлення початкової, середньої вищої ланок освіти на українських землях, 

зокрема південноукраїнських, охарактеризовано  умови розвитку навчальних 

закладів з урахуванням особливостей соціокультурного середовища. З-поміж 

праць вирізняються такі: Ю. Губенко «Миколаївське товариство образотворчих 

мистецтв ім. Верещагіна у 1913–1914 рр.» (1997) [48], С. Кадкіна «До історії 

одного з найстаріших учбових закладів Півдня України – Херсонської 

чоловічої гімназії» (1997) [82], В. Бобров «Становлення та розвиток ліцеїв і 

Гімназій Півдня України у ХІХ – на поч. ХХ ст.» (2001) [14], В. Добровольська 

«Викладання предметів художньо-мистецького циклу в жіночих навчальних 

закладах Півдня України на поч. ХХ ст.» (2003) [63], «Нариси історії 

українського шкільництва (1905–1933)» за ред. О. Сухомлинської (1996) [150], 

«Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.)» 

за ред. М. Ярмаченка (1991) [188] та ін.  

На особливу увагу заслуговують окремі історико-педагогічні розвідки, у 

яких цілісно представлено ретроспективу розвитку шкільництва в Україні, 

становлення мережі педагогічних навчальних закладів. Так, І. Кравченко 

проаналізувала організаційно-педагогічні передумови становлення 

учительських інститутів в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст., 

визначила їх місце і роль у системі педагогічної освіти як середніх спеціальних 

навчальних закладів, що здійснювали цілеспрямовану підготовку вчительських 

кадрів для початкової школи [103, с. 192]. 

В. Курченко з’ясувала, що система земського самоврядування, 

започаткованого у 1864 р., зумовила функціонування всієї системи народної 

освіти. Центральною ланкою діяльності земств було положення про 

впровадження загальної освіти та використання у школах рідної мови. При 

школах була створена система закладів культурологічного спрямування, яка 

включала: книжкові фонди, бібліотеки, навчальні класи для дорослих, музеї, 

стаціонарні виставки, пересувні експозиції, тощо. Досвід навчальної та 

позашкільної роботи систематично узагальнювався на курсах і з'їздах вчителів, 

які влаштовувались з ініціативи земств [112, с. 147–148]. 
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У результаті здійснення ретроспективного аналізу О. Литвиненко 

з’ясувала, що провідне місце у системі жіночої середньої освіти в Херсонській 

губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. посідали гімназії, оскільки зміст їх 

навчальних планів найбільше відповідав реальним запитам соціально-

економічного розвитку регіону, розкрила регіональні особливості діяльності 

різних типів жіночих середніх навчальних закладів Херсонської губернії у 

досліджуваний період, охарактеризувала зміст, форми та методи навчально-

виховної роботи в жіночих середніх навчальних закладах Херсонської губернії 

[121, с. 19–20]. 

О. Лавріненко прослідкував розвитку вітчизняної педагогічної освіти 

пореформеного періоду, яку забезпечували заклади, що готували вчителів для 

середньої загальноосвітньої і початкової школи, – вчительські семінарії. У своєму 

дослідженні автор довів особливе значення педагогічної майстерності вчителів, 

яка є своєрідним синтезом особистісно-ділових рис і професійної компетентності 

педагога, вищим рівнем педагогічного професіоналізму, інтегрованим 

показником рівня готовності конкретної людини до виконання професійних 

обов’язків учителя і вихователя [115, с. 296–297]. Учителі, викладачі, які володіли 

високим рівнем педагогічної майстерності, заклали основи мистецтва 

педагогічної дії, педагогічного наставництва.  

Проаналізувавши основні аспекти історії становлення та розвитку 

системи середніх навчальних закладів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.), 

І. Мартинова визначила, що основними типами навчальних закладів були 

чоловічі й жіночі державні і приватні гімназії та реальні училища. Дослідниця 

охарактеризувала ступінь впливу Міністерства народної освіти на 

структурування змісту навчання і виховання учнів середніх навчальних 

закладів, охарактеризувала досвід педагогів-новаторів, які впроваджували у 

навчальний процес елементи творчості, використовували інноваційні на той 

час методи і форми навчання (створення гуртків, проведення літературних 

вечорів, концертів та екскурсій тощо) [125, с. 14–15]. 
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М. Сахній, проаналізувавши особливості земської освіти на Лівобережній 

Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., дійшла висновку, що 

характерними рисами земської початкової освіти були: різнотипність шкіл; 

переважання однокласних шкіл; практичне спрямування шкільного навчання; 

наявність альтернативних навчальних програм, − що передбачало оновлення 

початкової освіти шляхом впровадження дисциплін природничо-

математичного та гуманітарного спрямування. Важливою умовою ефективного 

функціонування системи земської освіти було розв’язання питання якісної 

методичної підготовки вчителя. З цією метою губернські земства відкривали 

земські учительські семінарії, піклувались про поліпшення матеріального 

становища учителів [196, с. 17]. 

На основі студіювання загальних оглядів історії мистецької і художньої 

освіти було з’ясовано, що дослідники розкривають соціально-історичні 

чинники розвитку навчальних закладів мистецького спрямування, 

характеризують зміст, методи і форми опанування різних видів мистецтва. Так, 

здійснивши історико-педагогічний аналіз розвитку мистецької освіти в Україні 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., Ю. Грищенко визначила загальні суспільно-

політичні та соціально-культурні чинники, з-поміж яких виокремила: 

створення органів місцевого самоврядування, розробка низки проектів 

реформи народної освіти; створення комітетів грамотності, де обговорювались 

питання організації народної школи й ліквідації неписьменності; ініціативи 

передової інтелігенції щодо розвитку національної культури та української 

національної школи; створення українського театру, виникнення музичних, 

художніх та педагогічних товариств та гуртків, при яких відкривалися музичні 

та художні школи; розширення мережі загальноосвітніх навчальних закладів, 

відкриття навчальних закладів для жінок, приватних мистецьких навчальних 

закладів та курсів, що сприяло розвитку мистецької освіти в Україні [46, с. 17–

18]. 

І. Красюк розкрила історичні аспекти, специфіку та тенденції становлення 

художньої освіти в Україні ХІХ – початку ХХ ст., охарактеризувала особливості її 
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розвитку на Лівобережній Україні та Катеринославщині. Дослідниця визначила 

роль педагогічного наставництва у вивченні художньо-естетичних дисциплін у 

загальноосвітніх, спеціальних і художньо-промислових навчальних закладах 

визначеного періоду [105, с. 190]. 

І. Малініна виявила основні відмінності в організації навчально-виховної 

діяльності Харківської та Київської художніх шкіл. Діяльність Харківської 

школи мала художньо-промислове спрямування підготовки учнів, а Київська 

художня школа надавала класичну художню освіту. Дослідниця здійснила 

порівняльний аналіз навчальних програм шкіл, акцентувала увагу на методах і 

формах вивчення дисциплін художньо-естетичного спрямування (активне 

спостереження, малювання з натури, пленерні заняття тощо) [124, с. 10].  

О. Світлична охарактеризувала становлення та еволюцію художньої 

освіти Катеринославщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., з’ясувала, що 

художня освіта у регіоні розвивалась з урахуванням специфіки промисловості. 

Підготовка художника для промисловості та поширення елементарної 

художньої освіти серед населення міста стали головною метою малювальних 

класів, заснованих при загальноосвітніх школах (1894 р.), художньо-технічних 

курсів (1909 р.), архітектурно-художніх курсів (1913 р), художньо-ремісничих 

навчальних майстерень [197, с. 17–18]. 

М. Стась, досліджуючи розвиток мистецької освіти за часів Центральної 

Ради, з’ясувала, що її метою було формування художньо-творчих якостей 

майбутніх учителів, що пов’язано з появою «нового» мистецтва, активними 

творчими пошуками художників [210, с. 105]. 

Р. Шмагало, здійснивши всебічний огляд мистецько-освітнього процесу 

середини ХІХ – середини ХХ ст., з’ясував, що, окрім мистецько-художніх 

навчальних закладів, на українських землях функціонували заклади 

промислового та художньо-промислового спрямування (політехнічні та 

академічні навчальні заклади (вищі школи), промислові та ремісничі школи, 

художньо-промислові школи; реальні школи, фахові навчальні майстерні і 

технологічні майстерні. Крім зазначених навчальних закладів, учні отримували 
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художню освіту при фабриках і в окремих ремісників, у вечірніх школах та на 

курсах [252, с. 34–35].  

Праці з історії становлення мистецької освіти на Півдні України 

(А. Желан, Н. Сапак, А. Форостян та ін.) розкривають ретроспективу 

становлення навчальних закладів мистецького спрямування в регіоні. А. Желан 

зауважила, що становлення та розвиток мистецької освіти в Херсонській 

губернії наприкінці кінці XIX – на початку ХХ ст. було зумовлено історичними 

та соціокультурними чинниками: значними економічними та суспільно-

політичними зрушеннями; збільшенням кількості освічених людей і 

розширенням мережі навчальних закладів; активізацією аматорського 

мистецького руху; організацією культурно-громадських об’єднань, музичних 

та художніх товариств та функціонуванням на їх основі аматорських 

колективів, мистецьких шкіл та гуртків [72, с. 16]. 

Досліджуючи розвиток художньої освіти на Півдні України в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст., О. Пунгіна встановила, що уряд Російської 

імперії, виявляючи зацікавленість у швидкому заселенні південних земель, 

створив необхідні економічні та соціальні умови для розвитку регіону. Поступу 

художньої освіти Півдня України значною мірою сприяла діяльність Товариств 

витончених мистецтв у містах (Одеса (1864), Херсон (1908), Миколаїв (1913)), 

напрямом діяльності яких було естетичне виховання населення, художня освіта 

[185, с. 6]. У процесі наукового пошуку дослідниця виявила низку характерних 

особливостей розвитку художньої освіти на Півдні України, зумовлених 

різноманітністю національного складу (коли окреме народне мистецтво не 

могло стати визначальним, формувальним та об’єднуючим фактором), тісними 

культурними контактами з російськими столицями та європейськими 

мистецькими центрами, підвідомчістю та залежністю від Імператорської 

Академії мистецтв [185, с. 7]. 

Характеризуючи мистецьке життя Півдня України, а саме – Одеси, 

Херсона, Миколаєва кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., Н. Сапак [194, с. 17–

18] стверджує, що провідна роль у становленні художньої культури в регіоні 
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виконувало Товариство витончених мистецтв, з діяльністю якого пов’язаний 

насамперед розвиток музейної та виставкової діяльності. За сприяння 

меценатів (Ф. Моранді, Г. Маразлі в Одесі, М. Гедройца в Миколаєві і Херсоні) 

було створено художні музеї, які стали осередками художньо-мистецького 

життя Півдня України. 

Проаналізувавши основні засади становлення мистецької освіти в середніх 

навчальних закладах Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., 

А. Форостян зауважив, що з прийняттям змін до Статутів 1900–1901 рр. та 

1914 р. відбулось виокремлення гуманітарного напряму в навчально-виховному 

процесі, в результаті чого естетичне виховання набуло формалізованого 

характеру. Художно-естетичне виховання в школах Херсонської губернії 

здійснювалось у процесі вивчення навчальних дисциплін: малювання і музики (в 

усіх середніх навчальних закладах), танців (переважно в жіночих навчальних 

закладах). З метою естетизації навчально-виховного середовища в середніх 

закладах освіти створювалися сприятливі умови для впровадження інтегрованих 

курсів, що поєднували предмети художньо-естетичного напряму та інші 

дисципліни (грецька й латинська література, математика тощо). На думку 

науковця, значний вплив на розвиток мистецької освіти в досліджуваний період 

здійснювали позаурочні заходи художньо-естетичного спрямування (гра на 

музичних інструментах, танці, поглиблене вивчення малювання, театральні 

постановки, літературно-музичні вечори тощо) [230, с. 12–13]. 

Дослідження в галузі регіональної художньої освіти в Україні 

розкривають теоретичні засади її розвитку, регіональну специфіку опанування 

образотворчого мистецтва учнями різних навчальних закладів, загальний 

контекст становлення мистецької освіти в регіонах. Так, О. Волинська 

з’ясувала, що розвиток художньої освіти Галичини відбувався у складних 

соціально-історичних і культурно-педагогічних умовах, супроводжувався 

національно-культурним відродженням краю, потребою формування власної 

системи художньої освіти та підготовки кваліфікованих кадрів для цієї галузі 

[31, с. 9]. Дослідниця визначила особливості художньої освіти регіону в різних 
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типах навчальних закладів (народних школах, гімназіях, художньо-

промислових, фахових державних і приватних художніх школах, академіях 

мистецтв тощо), встановила, що у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

загальну і професійну художню освіту молоде покоління Галичини могло 

здобути в українських, польських, єврейських, німецьких навчальних закладах 

[31, с. 9]. Проаналізувавши стан мистецької освіти Галичини останнього 

десятиліття ХІХ – початку ХХ ст., О. Семчишин-Гузнер визначила характерні 

риси культурно-мистецького життя Львова у контексті історико-культурного 

розвитку краю. Вчена акцентувала увагу на ролі мистецьких товариств, груп і 

об’єднань у розвитку національного мистецтва [199, с. 16]. 

І. Небесник здійснив ретроспективний аналіз розвитку художньої освіти 

у Закарпатті першої половини ХХ ст., розкрив соціально-економічні, 

культурно-мистецькі, освітні передумови й особливості становлення художніх 

шкіл регіону. Автор з’ясував, що в результаті дискримінаційної освітньої 

політики уряду Австро-Угорщини стосовно українців Закарпаття на початку 

ХХ ст. у краї функціонували лише угорськомовні навчальні заклади, 

випускники яких отримували незавершену середню освіту без права 

продовження навчання у вищих навчальних закладах [152, с. 5]. Формальної 

художньої освіти взагалі не існувало. Підготовка митців здійснювалася шляхом 

індивідуального учнівства, а поодинокі вихідці із Закарпаття здобували 

художню освіту у мистецьких центрах Європи. Перша приватна Публічна 

малювальна школа була заснована А. Ерделі та Й. Бокшаєм лише у 1927 р. в 

Ужгороді [152, с. 6]. 

О. Попик на основі історико-педагогічного аналізу специфіки художньої 

освіти на Поділлі в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. довів, що в загальноосвітніх 

закладах краю дисциплінам художньо-естетичного спрямування приділялася 

недостатня увага, зміст навчання зазнавав постійних змін, що призводило до 

скорочення, а іноді й вилучення малювання з навчальних планів освітніх закладів. 

Дослідник відзначив, що загальна художня освіта на Поділлі мала ремісниче та 

технічне спрямування, що сприяло розвитку професійної художньо-ремісничої 
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освіти [176, с. 12]. Високий рівень розвитку народних художніх промислів та 

просвітницька діяльність художників-педагогів (випускників академій мистецтв) 

зумовили відкриття єдиної в Україні художньо-ремісничої школи для селянських 

дітей (Кам’янець-Подільської художньо-промислової школи (1905–1933 рр.)) 

[176, с. 13]. 

І. Хілько, дослідивши процес становлення і розвитку художньої освіти на 

Буковині у період другої половини ХIХ – 30-х років ХХ ст., з’ясував, що 

художня освіта краю перебувала у тісній залежності від суспільно-політичних і 

економічних обставин. Дії австрійського уряду щодо розвитку художньої 

освіти у регіоні були спрямовані на фінансову підтримку шкільництва, 

розбудову системи загальноосвітніх та професійних навчальних закладів, 

адміністративну підтримку професійних діячів образотворчого мистецтва, 

популяризацію вивчення, колекціонування виробів народного декоративно-

прикладного мистецтва, дослідження й збереження пам’яток археології та 

архітектури Буковини [238, с. 7]. Автор виявив, що відповідно до освітньої 

реформи 1861 р. викладання малювання, чистописання та креслення було 

запроваджено у всіх типах державних і приватних шкіл (народних, реальних 

гімназіях та ліцеях) Буковини як обов’язкові предмети, що сприяло 

естетичному розвитку та отриманню учнями базових професійних знань з 

образотворчого мистецтва [238, с. 7–8]. 

Окрему групу сучасних досліджень, які дозволяють окреслити значення 

діяльності освітян, художників у розвитку мистецької, художньої освіти, 

становлять праці з біографістики і персонології. Так, дослідивши діяльність 

М. Корфа, Л. Бондар зауважила, що він був прихильником реформаторського 

шляху вдосконалення народної освіти 60-80-х років ХІХ ст. На думку 

дослідниці, саме М. Корф першим почав розглядати народну школу як 

інституцію, що повинна мати соціальне й державне значення. Він став 

ініціатором дискусії щодо зміни характеру, змісту і методів навчання, 

збільшення кількості шкіл та контингенту учнів. М. Корф створив новий тип 

сільської школи («корфівська тризимка») – початкову школу з трирічним 
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навчанням, розробив авторську методику навчання, уклав навчальні посібники 

«Малютка», «Русская начальная школа», «Наш друг», «Наше школьное дело» 

[16, с. 346]. 

У дослідженні О. Попельнюха охарактеризовано педагогічну і 

просвітницьку діяльність М. Корфа, проаналізовано його внесок у заснування 

мережі початкових земських шкіл, організацію вчительських з’їздів, 

обґрунтування принципів навчання (єдність теорії й практики, навчання й 

виховання, національний тип школи, навчання рідною мовою, антропологічні 

засади діяльності педагога, її загальна гуманістична спрямованість) [175, 

с. 183]. Науковець визначив, що метою земської школи, створеної М. Корфом, 

було збагачення учнів корисними знаннями, розвиток їхніх природних 

здібностей, навчання рідною мовою.  

Аналізуючи постать М. Ланге як педагога, Г. Корнюш схарактеризувала 

роль професора у становленні професійної підготовки майбутніх учителів для 

середніх навчальних закладів у Новоросійському університеті наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. Дослідниця охарактеризувала внесок професора 

М. Ланге у надання педагогіці статусу самостійної університетської 

дисципліни, з’ясувала роль науковця у популяризації педагогічної освіти [101, 

с. 134]. 

Узагальнюючи ідеї розвитку педагогічної майстерності у творчій 

спадщині О. Музиченка, О. Тринус констатувала, що видатний український 

педагог стояв біля витоків розвитку майстерності вчителя-вихователя, а його 

науковий доробок є цінним з огляду на реформування змісту сучасної 

національної освіти [219, с. 301]. Здійснивши цілісний аналіз науково-

теоретичної спадщини О. Музиченка, дослідниця відзначила, що саме він 

окреслив пріоритетний напрям розвитку єдиної трудової школи – естетичний. 

На основі аналізу ідей педагога О. Тринус визначила такі принципи 

естетичного виховання: домінуюче значення художньо-творчої діяльності 

школярів; обов’язковість взаємозв’язку педагогічно організованих 

спостережень, інтелектуального осягнення прекрасного і творчого; 
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визначальна роль учителя на всіх етапах керування процесом естетичного 

розвитку особистості школяра [219, с. 302]. 

Аналізу педагогічної діяльності педагогів-художників Херсонщини 

присвячені праці І. Блюміної [13], І. Босої [18], О. Шистера [249] та ін. Зокрема 

проаналізувавши мистецькі і педагогічні досягнення художника-педагога 

О. Шовкуненка, І. Блюміна стверджує, що майстер портретного та пейзажного 

живопису, який передавав характер людини та красу навколишньої природи, 

був талановитим педагогом, який віддав викладацькій діяльності майже 

п’ятдесят років свого життя. Більшість учнів стали майстрами живопису, 

декотрі самі викладають живопис, виховуючи нове покоління художників [13, 

с. 34]. І. Боса вперше проаналізувала фактологічний матеріал щодо життєвого і 

творчого шляху художника-педагога, академіка портретного живопису, одного 

із фундаторів художньої освіти в Херсонській губернії Петра Олександровича 

Крестоносцева (Волгіна) [18, с. 31]. 

Узагальнивши основні творчі і педагогічні надбання художника, педагога 

Херсонської губернії К. Костанді, О. Шистер відзначив, що на всій його 

багатогранній діяльності позначився процес взаємозбагачення української та 

російської культур, оскільки, як і більшість українських художників ХІХ – 

початку ХХ ст., він був зобов'язаний своїми професійними знаннями 

Петербурзький академії мистецтв [249, с. 94]. У процесі вдосконалення власної 

живописної майстерності художник сприяв розвиткові вітчизняного мистецтва. 

Упродовж більш ніж тридцятип’ятирічної педагогічної діяльності у художньому 

училищі К. Костанді виховав плеяду талановитих українських художників, 

базуючись на реалістичних традиціях національного мистецтва. Багато з його 

вихованців згодом стали професійними педагогами-художниками (І. Бродський, 

Г. Волокідін, Т. Дворников та ін.), у кожного з них були свої прийоми 

викладання, але всі вони берегли та розвивали реалістичні традиції свого вчителя. 

Отже, історико-педагогічний аналіз ґенези проблеми розвитку художньої 

освіти у початкових і середніх навчальних закладах Херсонської губернії 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. довів, що ця проблема не була 
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предметом цілісного наукового аналізу. Водночас краєзнавчі джерела, 

історико-педагогічні розвідки, наративні праці, персонологічні дослідження 

тощо, спродуковані науковцями, педагогами у діахронічному і синхронічному 

вимірах, становлять багату на фактологічний матеріал джерельну основу 

нашого дослідження. 

 

 

1.2. Теоретичні засади проблеми розвитку художньої освіти у 

початкових і середніх навчальних закладах Херсонської губернії 

 

З метою об’єктивного цілісного аналізу ретроспективи розвитку 

художньої освіти в початкових та середніх навчальних закладах Херсонської 

губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. доцільно окреслити сутність 

основоположних понять дослідницького пошуку. Зазначимо, що дефінітивний 

аналіз базових категорій проблеми вмотивовано здійснювати на основі 

урахування засадничих положень таких методологічних підходів, як 

культурологічний, аксіологічний та полікультурний, які визначили вектори 

розвитку регіональної художньої шкільної освіти Херсонщини означеного 

періоду. 

Ключові засади культурологічного та аксіологічного підходів до аналізу 

процесу розвитку мистецької освіти обґрунтували С. Волков [33], Г. Падалка [165], 

О. Олексюк [161], О. Отич [164], О. Рудницька [191], Г. Сотська [209], Т. Усатенко 

[224], О. Хижна [237], Л. Хомич [240], О. Щолокова [257] та ін. Положення 

полікультурного підходу до дослідження проблем мистецької, художньої освіти 

розкрито у працях Л. Масол [127], Н. Миропольської [140], О. Михайличенка [144], 

Г. Ніколаї [156], Р. Шмагала [251], І. Шкелебей [250] та ін. 

Аналіз теоретичних проблем мистецької освіти з позиції сучасних 

науковців дозволив узагальнити дефініції базових понять дослідження 

проблеми розвитку художньої освіти у початкових і середніх навчальних 

закладах Херсонщини, насамперед схарактеризувати з позиції історико-
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педагогічного досвіду сутність і функції регіональної художньої освіти для 

розвитку сучасної вищої і середньої школи.   

У контексті основних позицій культурологічного підходу можливо 

окреслити ключові завдання сучасної освіти з урахуванням творчої 

трансформації історико-педагогічного досвіду. Аналіз довідково-

енциклопедичних видань підтверджує, що поняття «освіта» виконує 

основоположну функцію в опануванні творчого, інтелектуального, естетичного 

досвіду людства, сформованого в історичній ретроспективі, адже освіта, на 

думку О. Пермякова, «є процесом і результатом засвоєння людиною досвіду 

поколінь у вигляді системи знань, умінь та навичок, оволодіння способами 

пізнавальної діяльності й формування системи поглядів і переконань, 

становлення громадської позиції; цілеспрямованим процесом виховання й 

навчання в інтересах людини, суспільства й держави, що супроводжується 

констатацією досягнень тих, які навчаються, за встановленими державою 

освітніми цензами» [102, с. 91]. Багато сучасних науковців-педагогів трактують 

освіту як процес і результат передачі культурних цінностей від одного 

покоління до іншого, що здійснюється через наслідування, навчання та 

виховання [105, с. 7]. Ціннісний ресурс змісту освіти визначають насамперед 

історико-педагогічні надбання, утверджені і розвинені творчими 

особистостями на різних етапах історичного поступу. 

У багатьох довідникових джерелах поняття «освіта» суголосне з 

«освіченістю», що передбачає індивідуальний вимір опанування людського 

досвіду – когнітивного ресурсу, ціннісних орієнтирів, інструментарію творчого 

етнічного самовираження, що, на переконання С. Гончаренка, «формується під 

впливом моральних і духовних цінностей», «є процесом виховання, 

самовиховання, формування обличчя людини», «є поєднанням якостей 

особистості, вмінь самостійно розпоряджатися знаннями» [45, с. 241]. Відповідно 

на сучасному етапі актуалізується проблема «входження» людини в культуру 

через освіту, в результаті чого формується інтелектуальний, емоційний, 
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естетичний, когнітивний досвід окремої особистості, яка має досягти соціальної 

зрілості, здатності до індивідуального творчого зростання упродовж життя. 

Слушним є твердження О. Рудницької, яка визначила сутність поняття 

«освіта» як процес та результат формування якостей особистості засобами 

навчання і виховання відповідно до норм духовної культури і цінностей 

суспільства [192, с. 34]. Науковець стверджує, що розвиток освіти як 

соціального інституту зумовлений багатьма чинниками, серед яких одним з 

найважливіших є взаємозв'язок освіти з культурою. За О. Рудницькою, одним 

із основних принципів освіти є принцип культуровідповідності, який означає 

«співзвучність навчання і виховання вимогам середовища й часу, формування 

особистості в контексті сучасної передової культури і науки, орієнтацію освіти 

на культурні цінності, опанування і збереження кращих світових, зокрема 

національних досягнень людства, прийняття соціокультурних норм суб'єктами 

навчально-виховного процесу та їх подальший розвиток» [191, с. 16]. Принцип 

культуровідповідності є основоположним в історичному поступі розвитку 

національної освіти, насамперед мистецької, що зумовлений сформованими 

традиціями опанування різних видів мистецтва у навчальних закладах різного 

типу, розвитком мистецьких шкіл, удосконаленням освітньо-виховного і 

позанавчального процесу щодо вивчення мистецьких дисциплін.  

Відповідно з позиції ключових положень аксіологічного підходу в освіті 

виокремлюється проблема соціокультурного значення – необхідність зміни 

вектору цінностей у загальнолюдському, національному, міжетнічному, 

регіональному вимірах. Спектр культурних, мистецьких цінностей 

сформований історично як результат осмислення певних історичних подій, 

трагедій, вселюдського досвіду життєдіяльності, творчості, соціального 

устрою. Однак в силу домінування прагматичного світогляду в сучасному 

соціумі традиційні цінності знівелювались, про що свідчить всеохоплююча 

аксіологічна криза, для подолання якої насамперед, на думку Л. Хомич, «в 

системі навчання і виховання необхідно змінити смисложиттєві установки 

соціуму і його виховної стратегії на антропоцентризм, гуманізм, духовність» 
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[240, с. 7]. Прагматизацію ціннісних орієнтирів в освіті, в соціумі може 

подолати переосмислення історико-педагогічного досвіду розвитку певних 

науково-освітніх напрямів, наукових та освітніх традицій, його творче 

впровадження у зміст сучасної мистецької педагогічної, загальної освіти. 

Безумовно, в умовах євроінтеграції українського соціуму не можна не 

зважати на основні пріоритетні вектори його трансформації, які пов’язані, на 

думку Т. Усатенко, «з формуванням нового ладу соціокультурного буття нації, 

переглядом низки нормативно-ціннісних структур, виробленням нової 

світоглядної парадигми, спрямованої на визначення самобутності існування 

людини як автономної особистості, що є актуальними в сучасних процесах 

державотворення в Україні» [223, с. 23]. Ці зміни підкріплюються 

необхідністю вироблення відповідної аксіологічної парадигми, яка має 

вибудовуватись на основі фундаментальності культурних, філософсько-

релігійних, етнічних світоглядних цінностей, акумульованих у традиціях 

мистецької освіти, в основних положеннях мистецької педагогіки, основні 

засади якої формувалися у регіональному вимірі, на різних територіях України 

та з урахуванням позитивних ціннісних установок і зрушень у світоглядних 

цінностях сучасної людини. 

Основні засадничі положення культурологічного та аксіологічного 

підходів важливо екстраполювати на проблему розвитку мистецької освіти 

України, її окремих регіонів у хронологічному дискурсі. На всіх етапах 

історичного поступу мистецтво здійснювало домінуючий вплив на 

інтелектуальний, емоційний, естетичних розвиток соціуму і окремої 

особистості. Сучасні науковці підтверджують визначальний вплив мистецтва 

на розвитку людської цивілізації у контексті ретрансляції через посередництво 

освітніх інституцій. Зокрема Р. Шмагало зауважив, що «високорозвинені 

цивілізації ставили і продовжують ставити мистецтво в центрі всієї освіти, 

усвідомлюючи його унікальні можливості для розвитку духовності та 

інтелекту, універсальну доступність різних форм творчості для сприймання і 

засвоєння ще з раннього дитинства» [251, с. 5]. 
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У процесі історичного розвитку мистецтво було креативною формою 

реалізації національної культури, її взаємозв’язку з культурами інших народів, 

націй. Культура охоплює сукупність практичних, матеріальних і духовних 

надбань суспільства, які відображають його історично досягнутий рівень 

розвитку і втілюються у результатах продуктивної діяльності людини, зокрема 

у галузі освіти та мистецької творчості. О. Рудницька переконливо доводить, 

що «під культурою суспільства також розуміють установи та організації, що 

забезпечують її функціонування (школи, заклади вищої освіти, музеї, театри, 

філармонії, творчі спілки, товариства тощо)» [191, с. 20]. Отже, в 

педагогічному контексті поняття «культура» варто розглядати крізь призму 

передавання культурних, мистецьких надбань в освітньому середовищі, через 

наповнення змісту освіти мистецьким компонентом, розвиток мистецьких 

дисциплін у навчальних закладах різного типу в історичній ретроспективі. 

Адже саме освітні інституції є середовищем ретрансляції культурно-

мистецького досвіду, донесення справжнього сенсу мистецтва до окремої 

особистості.  

Логічним є положення ЮНЕСКО щодо взаємодії культури, мистецтва й 

освіти, які виступають «найважливішими компонентами всебічної освіти, яка 

забезпечує повний розвиток особистості. Тому право на мистецьку освіту є 

загальним правом людини…» [64]. Відповідно історичний досвід розвитку 

мистецької освіти, її основних напрямів в регіональному вимірі слугує підґрунтям 

для розвитку провідних ідей педагогів, освітян, учених, які активізують 

аксіокультурний розвиток соціуму, окремої особистості через екстраполяцію 

мистецьких, педагогічних надбань в сучасному освітньому процесі. 

Через освітні інституції ретранслюється досвід культури, мистецькі 

традиції упродовж багатьох століть. У результаті сформувався унікальний 

освітньо-мистецький напрям – мистецька освіта. Це поняття як предмет 

наукових досліджень вперше було обґрунтовано в Україні О. Рудницькою, яка 

у педагогічному контексті визначила характерні риси мистецької освіти, що 

відрізняють її від інших галузей навчання і виховання. За визначенням 
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науковця, мистецька освіта – це «освітня галузь, спрямована на розвиток у 

людини спеціальних здібностей і смаку, естетичного досвіду і ціннісних 

орієнтацій, здатності до спілкування з художніми цінностями у процесі 

активної творчої діяльності та удосконалення власної почуттєвої культури» 

[192, с. 34]. 

У сучасній педагогічній думці науковці, освітяни акцентують увагу на 

пріоритетних аспектах впливу мистецької освіти на особистісний розвиток 

людини: емоційний, естетичний, інтелектуальний, духовний, ціннісний тощо. З 

цієї позиції С. Волков розглядає мистецьку освіту як систему, яка базується на 

цілеспрямованому процесі формування духовної сфери особистості через 

осягнення накопичених людством мистецьких цінностей і продукування творів 

мистецтва в процесі виховання [33, с. 7]. За Г. Падалкою, змістом мистецької 

освіти є спрямована на загальний і художній розвиток особистості система 

педагогічно адаптованих художньо-практичних умінь, навичок, знань, досвіду 

ціннісного ставлення до мистецтва, досвіду творчої діяльності [165, с. 3]. 

О. Хижна розглядає мистецьку освіту як «процес духовно-практичного 

осягнення мистецтва, спрямований на становлення духовності особистості у 

всьому спектрі моральних, етичних, естетичних проявів, її ціннісних ставлень 

до явищ культури та соціуму» [237, с. 46]. Аналіз дефініцій сучасних учених 

дозволив узагальнити, що мистецька освіта в сучасних умовах – унікальний 

освітній напрям, галузь гуманітарного знання, яка спрямована на творчий 

розвиток особистості, її спеціальних здібностей, моральних, етичних, 

естетичних та духовних якостей у мистецькій діяльності через освітні 

інститути.  

У мистецько-освітньому дискурсі минулого і сучасного містяться важелі 

розвитку тих якостей і властивостей людини, що визначають спосіб її буття у 

світі. Потужний поштовх для розвитку у процесі навчання мистецтву і через 

мистецтво отримують загальна культура особистості, моральне виховання, 

етичні й естетичні орієнтири. Через мистецтво формується духовність людини 

і національної еліти, яка становить потужний людський капітал. 
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Важливо відзначити, що в історичному поступі мистецької освіти, її 

диференціації на різні напрями (музична, хореографічна, художня та ін.. освіта) 

в історико-педагогічній ретроспективі фундаментальне значення має діалог 

культур, мистецькі зв’язки, їхня реалізація в освітньому процесі навчальних 

закладів різних типів. У зв’язку з цим актуалізується проблема дослідження 

впливу ідей зарубіжних педагогів, митців на розвиток вітчизняної мистецької 

освіти. З цієї позиції актуальними є положення полікультурного підходу до 

аналізу історико-педагогічного досвіду розвитку мистецької освіти України. На 

всіх етапах історичного поступу ідеї зарубіжних педагогів, науковців 

опосередковано реалізовувались в освітньому процесі навчальних закладів, 

підтвердженням чому слугує розвиток регіональної мистецької освіти в 

Україні. У регіональному освітньому середовищі ідеї зарубіжних педагогів 

щодо гармонійного розвитку особистості з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей особистості втілювались у змісті, методах і 

формах вивчення мистецьких дисциплін, у навчально-методичних працях. Це 

дає підстави означити полікультурні засади мистецької освіти загалом та у 

регіональному вимірі зокрема.  

Власне в освітньо-мистецькому середовищі в історичному поступі 

втілювалась ідея діалогу культур через посередництво обґрунтування різних 

теоретичних положень, розробку методичних праць вивчення мистецьких 

дисциплін. Це створило основу для обґрунтування ідеї полікультурності у 

мистецькій освіті, розвитку полікультурної освіти загалом. Я. Гулецька 

доводить, що «саме через розуміння та осмислення своєрідності своєї культури 

можна зрозуміти всю глибину та розмаїття інших культур. Полікультурність 

ґрунтується на тому, що освіта в поліетнічному суспільстві, з урахуванням 

національних (етнічних) розбіжностей, повинна містити множинність типів, 

моделей та ціннісних педагогічних орієнтацій, що будуть адекватними 

світосприйняттю та вимогам різних етнокультурних груп населення» [49]. В 

історичній ретроспективі формувались поліетнічні, культурологічні засади 
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мистецької освіти, її основних напрямів: художньої, хореографічної, музичної, 

театральної освіти.  

Художня освіта становить окремий напрям мистецької освіти, який 

ґрунтується на опануванні образотворчого мистецтва як чинника 

професійного розвитку (становлення особистості як митця-педагога) та 

використанні образотворчих творів як засобу впливу на емоційний, 

інтелектуальний, естетичний розвиток дитини, учня, студента, дорослої 

людини. 

Більшість науковців (Л. Климова [90], О. Кодьєва [94], С. Коновець [97], 

Г. Сотська [209] та ін.) вважає, що образотворче мистецтво належить до групи 

просторових мистецтв, що базується на відтворенні конкретних життєвих явищ 

у видимому предметному образі. Через посередництво зразків образотворчого 

мистецтва, яке втілюється у художніх образах, символах, особистість пізнає світ 

за законами краси. З цього приводу Г. Сотська зауважує, що «образотворче 

мистецтво є специфічною формою пізнання світу, мисленням в художніх 

образах, в яких постають живі картинки людського життя, характери людей, 

конфлікти, переживання; те що можна характеризувати як «суб’єктивна картина 

об’єктивного світу» [209, с. 92–93]. 

Фахове опанування принципів, технік, стилістичних особливостей 

образотворчого мистецтва особистістю відбувається у професійному 

художньо-мистецькому середовищі, яке забезпечується у вищих навчальних 

закладах, на факультетах художнього спрямування, у процесі опанування 

дисциплін художньо-естетичного образотворчого напряму, фахових практик у 

загальних і спеціалізованих навчальних закладах художньо-естетичного 

спрямування. Відповідно у довідникових виданнях художня освіта 

визначається «як форма підготовки майстрів образотворчого, декоративно-

прикладного і промислового мистецтва, архітекторів-художників, 

мистецтвознавців, художників-педагогів» [45, с. 355]. 

За визначенням О. Волинської, художня освіта «є самостійним напрямом 

мистецької освіти та визначається як сукупність теоретичних і практичних 
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надбань, світоглядних позицій у галузі образотворчого мистецтва, які можуть 

бути використані у процесі підготовки художників-педагогів, художників, 

митців-ремісників й найголовніше – нового покоління людей, здатних творчо 

мислити» [31, с. 5]. У дефініції дослідниці акцентується увага на можливостях 

створення етико-естетичного середовища у сфері художньої освіти, яке 

забезпечує особливе світосприйняття художника-педагога, майстра, який 

наставницьким хистом має впливати на світоглядний, аксіокультурний, 

творчий розвиток дитини, учня, студента.  

І. Шкелебей зазначає, що художня освіта забезпечує глибоке пізнання 

життя, формує естетичні погляди та смак, розвиває духовні потреби людини, її 

моральні якості. Науковець слушно зауважує, що «під впливом художніх образів 

безпосередні почуття переходять в естетичні уявлення суб’єкта, в яких 

духовність набуває свого реального вираження як ціннісний акт спілкування з 

прекрасним. У художньо-творчому процесі людина набуває стійку потребу в 

спілкуванні з образотворчим мистецтвом, що проявляється у прагненні 

задовольняти її естетичні потреби» [250, с. 4–5]. І. Шкелебей підтверджує 

історично сформовану особливість художньої освіти – формування у 

художників-педагогів через посередництво образотворчих творів потреби у 

передаванні художнього досвіду. Власне ця потреба художників-педагогів і є, на 

нашу думку, вагомим чинником розвитку художньої освіти у загальноосвітніх 

закладах в історико-педагогічному поступі. 

Окремі дослідники виокремлюють поняття «художньо-педагогічна 

освіта» (В. Орлов [169], О. Хижна [237], О. Фурса [169] та ін.). Зокрема 

О. Хижна зауважує, що це поняття характеризується як важливий механізм 

культурної спадкоємності, як форма збереження і розвитку культурного 

надбання нації і всього людства, як важливий ресурс духовного відродження і 

стратегічний напрям державної політики [237, с. 46]. У цьому контексті 

зазначимо, що теоретичні, методологічні, методичні засади художньо-

педагогічної освіти формувались у навчальних закладах: спеціалізованих 

навчальних закладах, педагогічних університетах, класичних університетах, 
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мистецьких академіях. Метою художньо-педагогічної освіти на всіх етапах 

історичного розвитку була підготовка художника-педагога до педагогічної 

діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Отже, підсумовуючи положення науковців щодо завдань художньої, 

художньо-педагогічної освіти в історичній ретроспективі, зауважимо, що її 

сутність полягає в здатності образотворчого мистецтва формувати гармонійну 

особистість, надавати їй можливість перетворювати цінності суспільного 

досвіду через сприйняття творів мистецтва в особистий досвід у процесі 

творчої самореалізації, творчого розвитку. 

Саме на основі опанування метафорично-символічного потенціалу, 

художніх технік відтворення дійсності в історичному контексті формувалися 

мистецькі школи, які ґрунтувались на розвитку ідей окремих персоналій, 

наставницька позиція яких впливала на становлення художньо-мистецьких 

традицій, стилістичної манери тощо. Йдеться про створені у певні періоди 

мистецькі школи, які розвивались на основі вищих навчальних закладів, 

спеціалізованих закладів освіти тощо. І. Красюк розглядає мистецьку школу як 

«стійкий механізм реалізації зображальної грамоти за допомогою формальних і 

неформальних правил, принципів, норм та організації, покликаний збагатити 

людину знаннями видів мистецтва та галузей художньої діяльності, озброїти її 

вміннями та навичками, необхідними для духовного, професійного та творчого 

саморозвитку у створенні, розповсюдженні та вивченні художніх цінностей» 

[104, с. 213]. 

На думку Р. Шмагала, у широкому значенні поняття «мистецька школа» 

найчастіше виступає як певний навчальний заклад або напрям у мистецтві, 

побудований на засадах організаційно-творчих принципів, поглядів, традицій; 

ґрунтується на характеристиці особливостей, естетичного ставлення до матеріалу, 

відчуття пластичної і колористичної гармонії, ритму, орнаменту [252, с. 10]. 

Підсумовуючи думки вчених щодо значення мистецьких шкіл для 

розвитку мистецької освіти, зокрема художньої, можемо зазначити, що поняття 

«мистецька школа» вживається для трактування умовних узагальнених рис 
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образно-пластичної мови, яка притаманна певному осередку, регіону окремо 

взятої нації (національна школа) або окремому навчальному закладу. 

Становлення мистецьких шкіл становить вагомий чинник розвитку художньої 

освіти у регіональному вимірі.  

А. Волощук, досліджуючи персонологію художньої освіти, визначає 

особливості розвитку регіональної освіти: поєднання здобутків місцевої 

художньої школи з педагогічним досвідом, напрацьованим в умовах 

українських регіонів та європейських мистецько-педагогічних традицій; потяг 

суспільства до духовно-мистецьких цінностей в атмосфері національно-

культурного відродження; збереження традиції народної культури та 

мистецтва [35, с. 135]. Дослідниця пов’язує розвиток художньої освіти з 

синтезом національних традицій, регіональної специфіки та впливу 

європейських мистецьких шкіл, напрямів, осередків. 

І. Красюк, проаналізувавши чинники становлення регіональної 

художньої освіти, відзначила таку її специфіку, як: «переплетення академічних 

підходів і традицій професійної підготовки в межах художньо-ремісничої і 

промислової освіти», «геополітичні, географічні фактори, які визначили 

своєрідність національного та етнічного складу, станового розподілу 

населення», а також «генетично споріднені традиції способу життя, 

матеріального виробництва й мистецтва» [105, с. 8-9]. На цій основі можна 

узагальнити, що ключове значення для розвитку регіональної художньої освіти 

мали економічні, загальнокультурні, географічні чинники, а також внутрішня 

трансформація мистецьких, декоративно-ужиткових, образотворчих традицій.  

О. Попик, визначивши специфіку розвитку регіональної художньої 

освіти, обґрунтував критерії її поступу: рівень розвитку народних художніх 

промислів: просвітницька діяльність художників-педагогів, спрямована на 

популяризацію українського образотворчого мистецтва; здобуття вищої 

художньої освіти тощо [176, с. 176]. Автор зосередив увагу на такому 

пріоритеті розвитку художньої освіти, як наявність когорти митців, педагогів, 

які репрезентують мистецькі традиції в образотворчому мистецтві, в 
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мистецько-освітньому середовищі, розвивають їх у навчально-виховному 

процесі загальноосвітніх навчальних закладів. 

На основі аналізу праць дослідників з проблеми розвитку художньої 

освіти регіонів можемо сформулювати власну дефініцію «регіональної 

художньої освіти» як процесу навчання на основі розвитку національних 

художньо-мистецьких та освітніх традицій, відкритості до адаптації 

зарубіжного мистецького досвіду на окремій території держави, що має 

історичний, адміністративний характер утворення.  

На основі теоретичних положень, обґрунтованих теоретиками і 

практиками мистецької освіти Г. Падалкою [166], Н. Миропольською [140], 

О. Щолоковою [259], О. Шевнюк [248], окреслимо провідні функції 

регіональної художньої освіти. 

1. Мотиваційно-виховна функція регіональної художньої освіти полягає в 

опануванні досягнень регіональної художньої освіти, що сприяє формуванню 

ціннісних установок на вивчення, аналіз, творче використання художніх технік, 

стилістичної манери художників-педагогів у процесі опанування дисциплін 

художньо-естетичного спрямування майбутніми учителями образотворчого 

мистецтва, які у професійній діяльності ретранслюють практичні здобутки у 

навчально-виховній і позанавчальній діяльності учнів загальноосвітньої школи. 

2. Культурологічна функція регіональної художньої освіти полягає тому, 

що через регіональну специфіку художнього відображення дійсності в 

історичній ретроспективі сформувались мистецькі осередки, авторські 

мистецькі школи, відбувався розвиток традицій теорії і практики опанування 

образотворчого мистецтва, що засвідчило становлення мистецької освіти 

регіонів, її синтез з культурою, освітою, наукою європейських країн. 

Регіональна художня освіта становить ресурс для вироблення особистісної 

позиції щодо творчої діяльності художників, педагогів, їх внеску у розвиток 

національної культури. 

3. Пізнавальна функція регіональної художньої освіти реалізується через 

пізнавальний ефект мистецької діяльності педагогів-художників. Шляхом 



 52 

опанування теоретичних і практичних досягнень, провідних ідей художників-

педагогів регіонів реалізується пізнання національних здобутків художньої 

освіти, формується усвідомлена позиція щодо їх внеску у розвиток культури і 

освіти у регіональному вимірі. 

4. Комунікативна функція регіональної художньої освіти реалізується 

через опанування ідей, творчого досвіду художників-педагогів регіонів. 

Майбутній учитель, учитель-практик може залучати учнів до діалогу з 

образотворчим мистецтвом, спонукати їх до самовираження у процесі 

інтерпретації творчої манери, смислу художнього твору. 

5. Творчо-спонукальна функція регіональної художньої освіти передбачає 

використання ідей, досягнень художників-педагогів у напрямі активізації 

творчого потенціалу учнів. Досягнення художньої освіти регіонів мають 

потужний ресурс щодо реалізації творчого потенціалу учнів. Учитель, 

виявляючи цілісну наставницьку позицію, через власні життєві установки, 

через надання прикладів з життя і творчості художників-педагогів минулого 

може активізувати уяву, інтуїцію, творче мислення учнів, формувати їх 

світоглядні цінності, реалізовувати натхненні пошуки  дітей на основі 

емоційно-естетичного сприйняття, творчого піднесення. 

6. Гедоністична функція регіональної художньої освіти передбачає 

аналіз, інтерпретацію художніх творів, осягнення формотворчих засобів, 

осмислення практичного досвіду, авторської стилістичної манери художників-

педагогів минулого. Лише через творчі засоби педагогічної дії, реальні життєві 

приклади в учнів формуються етико-естетичне сприйняття мистецтва, відчуття 

краси у житті, переживання гармонії, досконалості, усвідомлення прекрасного. 

До використання етико-естетичного потенціалу історико-педагогічного досвіду 

художньої освіти, сформованого художниками-педагогами у різних регіонах 

України, має бути готовий учитель образотворчого мистецтва, щоб через 

ціннісне сприйняття художніх здобутків формувати в учнів гедоністичне 

ставлення до мистецьких явищ, до власної творчості. 
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У ретроспективі традиції регіональної художньої освіти формувались 

насамперед в освітніх закладах різних типів, зокрема в умовах шкільництва. 

Сучасні довідниково-енциклопедичні видання, історико-педагогічні праці 

інформують з приводу визначення сутності поняття «шкільництво», яке 

розглядається як тотожне до суміжних – «школа», «школярство» [Великий 

тлумачний словник сучасної української мови]; «шкільна справа, покликана 

задовольняти освітні запити держави, суспільства і особистості» [174, с. 31–

32]. Водночас варто зауважити, що у багатьох дослідженнях сутність поняття 

шкільництва визначається з позиції регіональної специфіки становлення школи 

певного регіону, краю (О. Панішкевич [168], С. Пономаревський [174] та ін.), а 

також з урахуванням розвитку освітніх ланок – початкової, середньої і старшої 

(С. Сірополко [204], Б. Ступарик [212] та ін.). Саме в умовах початкової і 

середньої школи у регіональному вимірі формувались засадничі положення 

теорії і практики художньої освіти українського шкільництва.  

Отже, на сьогодні регіональна художня освіта є складовою національної 

мистецької освіти, яка конвертує в європейському, світовому та національному 

освітньому і професійному просторах мистецькі та освітні традиції. Саме тому 

історико-педагогічний досвід художньої освіти у регіональному вимірі 

потребує вивчення, оцінки й узагальнення для вироблення сучасних наукових 

та практичних підходів до розвитку мистецької освіти загалом і її художньої 

складової, що створює основу для уивердження України у європейському 

мистецько-освітньому просторі. 
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1.3. Передумови становлення художньої освіти у початковій і 

середній школі Херсонської губернії  

 

З метою аналізу історичної ретроспективи розвитку художньої освіти у 

початкових і середніх навчальних закладах Херсонської губернії другої 

половини ХІХ – початку ХХІ ст. доцільно охарактеризувати витоки її 

становлення. В історичних, географічних та архівних джерелах з історії 

південної частини України, крім найбільш поширеного адміністративно-

територіального поняття «Південь України», вживаються також інші назви: 

«Північне Причорномор’я», «південно-степова зона» та «Новоросія». Ця 

територія увійшла до складу Російської імперії в останній чверті ХVІІІ ст. і 

включала кілька губерній, зокрема Бесарабську, Херсонську, 

Єкатеринославську, Таврійську та Область Війська Донського [310, с. 159]. 

Заселення та господарське освоєння цих земель відбувалося в особливих, 

пільгових для поселенців умовах і порівняно інтенсивніше, ніж в інших регіонах 

імперії, наприклад, на Далекому Сході, Кубані, у північно-європейських районах 

Росії. Це було пов’язано зі стратегічним розташуванням краю та значною 

кількістю вільних земель, які зумовили народну колонізацію, завдяки якій 

Південь за досить нетривалий історичний період перетворився на розвинений 

господарський з численним населенням край. Згідно з Планом про розподіл 

казенних територій для заселення від 22 березня 1764 р. землі Півдня України 

відводилися представникам усіх вільних станів – різночинцям, 

військовослужбовцям, купецтву та іншим верствам населення. Піклування про 

колонізацію краю було доручено генерал-губернатору Новоросійського краю 

князю Г. Потьомкіну [310, с. 174].  

Після заснування у 1778 р. м. Херсон була здійснена спроба (1784 р.) 

об’єднати Новоросійську та Азовську губернії у Катеринославське намісництво, 

до якого входив і Херсонський повіт. Здійснювати управління великим регіоном 

було надзвичайно складно, тому в 1802 р. вийшла державна постанова про поділ 

Новоросійської губернії на Катеринославську, Миколаївську і Таврійську. 
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Пізніше, 1803 р., прийнято рішення про перейменування Миколаївської губернії 

на Херсонську з визначеним адміністративним центром у м. Херсоні. Аналіз 

історичних джерел дозволив з’ясувати причини таких змін. Зокрема 

О. Скороход, цитуючи Указ Олександра І Сенату, зауважив: «За свідченням 

місцевого керівництва розташування губернської ради у Миколаєві є 

незручним… Тому було б правильно перенести губернську раду з Миколаєва у 

Херсон і перейменувати її на Херсонську» [205, с. 89].  

У 1828 р. до Херсонської губернії було приєднано Бессарабію. Таким 

чином, до складу губернії увійшло 6 повітів: Олександрійський, 

Єлисаветградський, Ананьєвський, Тираспольський, Одеський та Херсонський, 

що охоплювали території сучасних Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, 

Тираспольської, Херсонської та частину Дніпропетровської областей. Згідно з 

таким територіальним розподілом Херсонська губернія існувала майже 

століття – до 1920 р. З цього року адміністративно-територіальний поділ 

Російській імперії (губернія – повіт – волость – сільська громада – поселення) 

було скасовано, і в Радянській Україні встановлено триступеневу систему 

управління: центр – округ – район.  

У середині ХІХ ст. адміністративний поділ Херсонської губернії мав 

виразні особливості порівняно з іншими губерніями Російської імперії. За 

свідченнями херсонського літописця О. Шміта, «Херсонська губернія є 

унікальним краєм… Хоча її керівництво здійснює громадський губернатор, але 

вона включає інші відомства, які від нього не залежать… Так, значна частина 

губернії підпорядкована особливому управлінню Херсонського поселення, де 

до 1858 р. всі справи вирішувалися за військовими законами…. Крім того, 

Херсонська губернія входить до складу Новоросійського і Бесарабського 

генерал-губернаторства… Одеса разом з навколишніми поселеннями 

підпорядковується Новоросійському і Бесарабському генерал-губернатору (з 

1863 р.)…» [408, с. 188–189]. 

Упродовж першої половини ХІХ ст. визначився переважно аграрний 

характер економіки Херсонщини. Основними галузями сільського 
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господарства тут були скотарство та хліборобство. Друга половина ХІХ ст. 

позначилася переходом економіки від натурального господарства до 

товарного, що стимулювало підвищення культури землеробства, використання 

добрив, застосування агрономічних правил посіву зернових культур, 

удосконалення інвентаря та сільськогосподарських машин.  

Завдяки природно-географічним та соціокультурним особливостям 

відбулось економічне зростання південного регіону. Багатонаціональний склад 

населення («жодна інша частина України не мала стільки етнічних меншин як 

Південь» [255, с. 51]), розвиток міст, які перетворились на великі 

адміністративні, промислові та культурні центри з високим рівнем життя, а 

також їх статус «портових міст» сприяли не лише зростанню зовнішньої та 

внутрішньої торгівлі, а й міжнародному спілкуванню, що відбивалося на стані 

політичного та культурного життя регіону. 

Міста Півдня не лише відрізнялись від міст центральних губерній та 

розвинутих західних провінцій імперії. У них було засновано специфічну 

«міську культуру», що вплинуло на формування «нового типу» людини – 

«громадянина Півдня». Н. Шушляннікова зауважує: «Виникнення нової 

міської культури було зумовлено багатонаціональним складом населення, 

високими темпами економічного розвитку, зростанням зовнішньої та 

внутрішньої торгівлі, вплив різних культурних традицій» [255, с. 34]. Однією з 

головних ознак регіону був високий культурний розвиток, що передбачав 

певний рівень освіти, який ґрунтувався на естетичних основах виховання і 

навчання в освітніх установах Херсонської губернії.  

Кожне губернське місто вирізнялось особливою специфікою розвитку. 

Так, Херсон був адміністративним центром губернії, хоча і визначався 

провінційним характером. Миколаїв  мав військово-стратегічне значення, що 

обумовлювалось потребами військово-морського флоту. Одеса була взірцем 

економічного та культурного розвитку Півдня, і не даремно її називали 

«перлиною корони російської», «красунею Півдня», «південною столицею 

імперії» [381, с. 281]. 
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Становлення Херсонської губернії як самостійної територіальної 

одиниці, соціально-економічні умови, характер і темпи розвитку сільського 

господарства та промисловості зумовили у результаті формування ряду 

суттєвих ознак, які істотно вплинули на розвиток освітньої системи регіону. До 

них варто віднести: військово-стратегічне розташування регіону як південного 

форпосту Російської імперії, демографічну ситуацію, яка характеризувалася 

наявністю колоніальних і військових поселень, особливістю соціального 

статусу груп населення та його багатонаціональним складом, швидке 

зростання промислового потенціалу, що викликало необхідність розвитку 

освіти робітників, інженерно-технічного персоналу, управлінців тощо; 

стрімкий розвиток міст, насамперед Одеси, Миколаєва, Херсону. Отже, 

Херсонська губернія формувалася як регіон більш вільних соціальних 

відносин, порівняно з іншими регіонами країни, що помітно позначилося на 

розвитку культури краю. Інтенсифікація розвитку капіталістичних відносин 

зумовила потребу у кваліфікованих працівниках і відповідно – становлення 

мережі освітніх закладів. 

Розвиток освіти Херсонської губернії визначали нормативно-правові 

документи, видані Міністерством народної освіти у першій половині ХІХ ст.: 

«Попередні правила народної освіти» (1803), «Статут навчальних закладів, 

підвідомчих університетам» (1804). В. Бобров зауважив, що у 1803 р. при 

Міністерстві народної освіти була створена комісія, яка розробила проект 

структури народних училищ, згідно з яким належало розподілити всю імперію на 

6 навчальних округів, у кожному заснувати вище училище, ліцей або університет; 

у кожному губернському місті відкрити гімназію або головне училище, у 

повітовому – училище другого розряду, а в селищах – третього, визначивши 

підпорядкування сільських училищ закладам другого розряду, повітових – 

головним губернським училищам, останні ж підпорядкувати університетам. 

Таким чином, були засновані училища чотирьох типів: церковнопарафіяльні, 

повітові, губернські (гімназії), а також ліцеї (або університети) [14, с. 33].  



 58 

За Статутом від 5 листопада 1804 р. кожному загальноосвітньому закладу 

була поставлена подвійна мета: 1) підготувати учнів до вступу у вищу школу, 

2) надати можливість учням, які не бажають продовжувати навчання, отримати 

освіту. Так, у гімназіях повинні були викладати науки, необхідні для вихованої 

людини, навіть тим учням, хто не мав намірів продовжувати навчання; крім 

того, гімназії готували вчителів для початкової школи [378, с. 64]. В основному 

навчали казеннокоштних учнів, які здобували освіту за рахунок коштів, що 

виділялися урядом. Учителі початкових шкіл викладали всі дисципліни, 

зокрема й малювання.  

За Статутом 1804 р. учителів математичних, природничих предметів 

тощо у гімназіях називали «старшими», вони мали 9-й службовий розряд; 

учителів-філологів – «молодшими», вони отримували 10-й розряд; вчителям 

малювання надавався 12-й розряд. За службовими розрядами розподілялась 

заробітна платня. Учителі мали бути не лише наставниками в науках, але й 

вихователями, що виконували функції батьків. За свідченням 

С. Рождественського, згідно зі своїми обов’язками вчителі повинні були 

«привчати дітей до праці, пробуджувати в них бажання до наук, дати 

можливість відчути користь від навчання, зробити дітей здатними до різних 

знань» [378, с. 65]. 

Повітові училища повинні були давати дітям різних соціальних 

прошарків необхідні знання відповідно до їхніх власних потреб, а також з 

урахуванням запитів місцевої промисловості. Метою училища було надати 

дітям знання з землеробства, поліпшити їх фізичний та моральний стан, 

ознайомити їх з природними явищами для того, щоб знищити в них 

марновірство та забобонність [378, с. 64]. 

Реформи 1804 р., по суті, мали прогресивний характер (проголошувались 

безстановість і наступність всіх типів навчальних закладів, державність освіти 

(безкоштовне навчання на всіх щаблях)). До негативних аспектів реформи 

можна віднести багатопредметність при обмежених термінах навчання, 

недостатнє фінансування навчальних закладів, недостатню кількість учителів 
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(низька оплата педагогічної праці) та гендерні суперечності. З цього приводу 

С. Рождественський зазначив, що «дівчата не допускалися в більшість 

навчальних закладів (крім початкових шкіл, де могли навчатися діти обох 

статей), їхня освіта переважно обмежувалась жіночим пансіоном або приватним 

домашнім навчанням» [378, с. 67]. 

Один із закладів середньої освіти Півдня України, діяльність якого 

вважалася взірцевою серед навчальних закладів регіону щодо естетичного 

наповнення навчально-виховного контенту, – Одеський Рішельєвський ліцей. 

Першим його директором було призначено французького освітянина – абата 

Домініка Шарля Ніколя. На основі традицій французької педагогічної думки 

було визначено найбільш прогресивний напрям розвитку ліцею.  

Аналіз історіографічних праць, монографічних розвідок засвідчив, що на 

1 січня 1827 р. у структурі ліцею функціонувало п’ять «внутрішніх» класів 

(учні мешкали при ліцеї) та чотири «зовнішніх» (вільне відвідування) [422]. До 

перших належали підготовчий клас із однорічним терміном навчання та 

гімназійні чотирирічні класи. У підготовчому класі вивчали історію Старого та 

Нового Заповіту, граматику, початкову арифметику, загальні поняття географії 

й землеопису Російської держави; у класі граматики – Закон Божий, грецьку, 

латинську, італійську та французьку граматики; у класі словесності – Закон 

Божий, російську, грецьку, латинську словесність з переказом та поясненнями 

найпростіших творів класичних авторів, всесвітню історію; у класі риторики 

викладали богослов’я, риторику, російську, грецьку, латинську, французьку та 

італійську словесності, німецьку граматику. Важливого значення надавали у 

ліцеї вивченню предметів естетичного спрямування (малюванню, музиці, 

танцям), які були обов’язковими в кожному з класів, а на їх викладання 

відводилась значна кількість годин [231, с. 42]. 

З 1826 р. посаду директора ліцею обіймав учений, педагог І. Орлай (1771 

– 1829). За його сприяння розпочалася робота з підготовки нового Статуту, 

згідно з яким навчальний заклад повинен був реорганізуватися у вищу школу. 

Рішельєвський ліцей фактично до 1837 р. залишався середнім навчальним 
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закладом словесно-математичного спрямування. Аналіз архівних та 

довідникових джерел дозволив з’ясувати, що зміни відбулися лише після 

затвердження нового Статуту, який зрівняв у правах випускників ліцею з 

випускниками університетів; тим самим до середини XIX ст. ліцей виконував 

положення статуту вищої школи, проте у ньому навчання відбувається за 

гімназійними програмами [418] 

А. Форостян зауважив, що ліцей мав два факультети з трирічним курсом 

навчання: філософії і вищих наук та юридично-політичний. На обох 

факультетах вивчали такі дисципліни, як: філософія, російська словесність, 

загальна та російська історія і статистика, богослов’я, церковна історія, право. 

Крім цього, на філософському факультеті викладали логіку, етику, аналітичну 

та нарисну геометрію, фізику і механіку, загальну історію, природничу історію 

та технологію, військові науки. Програма юридично-політичного факультету 

охоплювала: природне та римське право, російське право, вексельне право, 

право європейських народів і приєднаних до Росії областей, морехідне право, 

політекономію та комерцію. Вивчалися також французька, німецька та 

англійська мови [231, с. 42]. 

Дисципліни естетичного спрямування ліцеїсти опановували на всіх 

факультетах, адже ці предмети були одним із чинників естетичного розвитку та 

виховання молоді. Крім цього, вихованці неодноразово влаштовували 

літературні вечори, вистави, відвідували малювальні студії тощо [417]. 

У 1828 р. царський уряд провів контрреформу освіти, видавши «Статут 

гімназій і училищ, підпорядкованих університетам». За твердженням 

Т. Завгородньої, школи Російської імперії поверталися «до начал, які 

ґрунтуються на «чистоті віри», на вірності й обов’язку перед государем і 

вітчизною». Головним завданням школи було визначено «підготовки людини 

до виконання своїх станових обов’язків» [76, с. 79].  

За результатами впровадження реформи 1828 р. початкова освіта була 

представлена міськими школами (одно-, дво-, три- та чотирикласні), 

сільськими (однокласні, двокласні), початковими народними училищами 
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(повітові, засновані за статутом 1828 р.), церковнопарафіяльними школами 

(духовного відомства), парафіяльними школами відомства Міністерства 

народної освіти). До ланки середньої освіти належали: губернські училища 

(гімназії), училища другого розряду (у повітових містах), училища третього 

розряду (у селах), церковнопарафіяльні училища (додаток А). 

За Статутом 1828 р. узаконювались становість, монархізм і релігійність 

освіти, порушувалась наступність між навчальними закладами (крім гімназій і 

університетів, які ставали дворянськими навчальними закладами). Новий 

статут впроваджував у школах муштру, зубріння, офіційно дозволяв тілесні 

покарання у всіх типах шкіл (у гімназіях − лише у молодших класах). 

Навчальне навантаження учнів різко збільшувалось, заборонялись зібрання і 

зустрічі учнів великими групами [76, с. 79]. Міністерство народної освіти 

вимагало від вчителів шкіл та училищ знання методів навчання, але 

викладання повинно було здійснюватись лише за рекомендованими та 

затвердженими міністерством навчальними планами, а не за «довільно 

складеним вчителями курсами» [1, с. 119]. Була встановлена система суворого 

нагляду за вчителями і учнями. 

Викладання дисциплін в навчальних закладах відбувалось схоластично, 

беземоційно, академічно. Вчителі переважно не мали можливості 

ознайомитися з передовим педагогічним досвідом, методами навчання. 

І. Альошинцев зауважив, що «у багатьох училищах науки викладаються без 

належної уваги для користі учнів. Вчителі здебільшого прагнуть обтяжувати 

пам'ять учнів, замість поступового розвитку розуму притупляють його, 

змушуючи вивчати напам’ять від слова до слова те, з чого учень повинен 

зрозуміти одну тільки думку, і довести, що розуміє її власними, хоча б і 

незв’язними, висловами» [1, с. 116]. Натомість учителі усвідомлювали, що 

замість заучування матеріалу «потрібно закладати у пам'ять учнів згідно з 

віком тільки важливі факти та обставини… Наявний спосіб навчання своєю 

сухістю зовсім може негативно вплинути на пам'ять та вселити дітям відразу 

до самої науки» [1, с. 118–119]. 
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У 20-х роках ХІХ ст. значна увага у процесі навчання приділялась 

повторенню матеріалу, яке проводилось на початку та наприкінці навчального 

року. Допомогу вчителеві у цій справі надавали спеціально призначені кращі 

учні – аудитори. Вони прослуховували підготовлені учнями завдання, 

допомагаючи вчителеві на уроці.  

У 30-х рр. ХІХ ст. відбулись певні зміни у структурі освіти Півдня 

України. Зокрема комітет зі створення навчальних закладів на чолі з графом 

Є. Сіверсом, «не вбачаючи ніякої суттєвої потреби в об’єднанні навчальних 

округів із генерал-губернаторствами, вирішив за потрібне запровадити деякі 

зміни у розподілі губерній за округами» [378,  с. 184]. Згідно з наказом від 30 

липня 1830 р. було засновано Одеський навчальний округ, до складу якого 

увійшли Херсонська, Катеринославська, Таврійська та Бессарабська губернії. 

Центральним навчальним закладом округу залишався Рішельєвський ліцей. 

А. Форостян зауважив, що значна кількість годин в навчальних планах ліцею 

відводилась для вивчення предметів естетичного спрямування (малювання, 

музики, хореографії), які були обов’язковими предметами в кожному з класів і 

були спрямовані на розвиток внутрішнього світу дитини, формування 

особистості [231, с. 65]. 

Варто зазначити, що у 20–50-х рр. ХІХ ст. впроваджувались зміни в 

навчальних планах шкіл, гімназій. Міністерство народної освіти вважало 

задовільним прийняте у 1828 р. в гімназіях класичне навчання. Але в цей 

період з навчальних планів були вилучені такі предмети: статистика (1844), 

нарисна та аналітична геометрія (1846), логіка (1847). В основному навчальний 

план гімназій передбачав вивчення таких дисциплін: Закон Божий, російська 

мова, математика, географія, чистописання, креслення і малювання 

(додаток Б). 

Необхідно зазначити, що у 1849 р. було укладено першу програму з 

креслення і малювання, яка була загальним документом для всіх гімназій 

України у складі Російської імперії. Згідно з цією програмою з першого по 

четвертий клас учні повинні були займатися тільки кресленням («кресленням з 
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гравірувальних або літографованих фігур та тіл в геометричному вигляді» [1, 

с. 127]). Тільки з п’ятого класу починалось знайомство з малюванням на 

прикладі орнаментів. У наступних класах відбувалось малювання частин тіла і 

фігури людини з оригіналів (з таблиць). У програмі також йдеться про те, що 

«треба надати учням певне поняття про смак та красу форм взагалі, особливо 

про фігуру людини; навчити кресленню архітектурних ордерів та головним 

пропорціям інших архітектурних частин, показати початок лінійної 

перспективи (принаймні практично); і нарешті надати учням можливість 

змальовувати з гіпсових злитків головні частини тіла людини, і, зважаючи на 

успіхи, сприяти малюванню з натури фігури людини, мальовничих 

ландшафтів, якщо можливо і фарбами» [1, с. 127].  

Зауважимо, що програма 1849 р. була достатньо складною для дитячого 

сприйняття, ґрунтувалась на змальовуванні та копіюванні взірців з таблиць. 

Знайомство із зображенням геометричних тіл починалось не з малюнку, а з 

креслення, що не відповідало віковим особливостям розвитку дитини. 

Існувала проблема навчально-методичного супроводу вивчення 

загальноосвітніх, художньо-естетичних дисциплін. Забезпечення навчальних 

закладів підручниками та посібниками було під контролем Комітету, 

спеціально створеного для розгляду навчально-методичних видань у 1832 р. [1, 

с. 119]. Із всієї кількості (близько 1960) підручників тільки деякі були укладені 

вітчизняними авторами, більшість книжок представляли собою компіляції, 

створені на основі зарубіжних джерел. Насамперед це стосувалося підручників 

і посібників з малювання та креслення. 

Варто відзначити, що згідно зі Статутом 1828 р. педагогічна рада 

Петербурзького університету розробила та затвердила посібник «Нариси 

учбових предметів у гімназіях та училищах», де було викладено основні 

методи і прийоми викладання [1, с. 120]. Але цей посібник не відповідав цілям 

та завданням дисциплін креслення та малювання. Його зміст насамперед 

висвітлював умови використання педагогічного малюнку на уроках із 

загальноосвітніх предметів.  



 64 

Необхідно зазначити, що формалізованому стану укладання підручників і 

посібників до дисциплін креслення і малювання  у Російській імперії 

протистояв зарубіжний досвід написання навчально-методичних видань. На 

відміну від Російської імперії, видання методичних посібників з малювання 

було широко налагоджено майже у всіх європейських країнах у ХVІІІ – на 

початку XIX ст. Перше місце у цій справі поділяли Франція та Німеччина. 

Французькі педагоги-художники найбільшу увагу звертали саме на техніку 

виконання малюнку. У більшості методичних посібників, виданих у Франції, 

було наочно показано, як потрібно виконувати штрихову техніку малюнку, яка 

є дуже складною і вимагає багато часу на тренування. Тому таблиці з наочних 

посібників розглядалися художниками тільки як зразки для копіювання.  

Кожне видання демонструвало певну систему навчання. У деяких 

посібниках навчання починалось вправами з техніки штрихування та 

малювання простих геометричних тіл і гіпсових голів. Інші посібники були 

присвячені малюванню голови, навчання починалося з малювання частин 

людського обличчя та голови, спочатку – гіпсової, а потім живої [189, с. 129–

130]. Певні видання (наприклад, «Методика навчання малювання» 

Ш. А. Жомбера (1754), «Вправи з малюнку» Ж. Б. П’яцетті (1764), «Настанови 

щодо малюнку фігури людини» невідомого автора (1815), не розкривали 

послідовності виконання малюнку, спонукали початківця до механічного 

копіювання. У деяких посібниках увага приділялась лише техніці 

штрихування.  

Достатньо тривалий період у Російській імперії не існувало 

російськомовних методичних розробок з навчання та викладання образотворчого 

мистецтва. Одним із найперших трактатів з малюнку була праця управителя 

Нюрберзської академії І. Прейслера (1666 – 1737) «Ґрунтовні правила або коротке 

керівництво до малювального мистецтва», перший примірник якої вийшов 

друком у 1735 р. двома мовами: німецькою та російською [369]. На той час ця 

робота вважалась кращою методичною розробкою з малювання не тільки в Росії, 

але й у світі завдяки тому, що в ній була втілена чітка система навчання для 
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молодих художників. Робота, на думку І. Красюк, методично розкривала 

найбільш складні аспекти побудови зображення, що дозволяло вчителям 

рисування використовувати її в освітній практиці як у художніх, так і 

загальноосвітніх навчальних закладах [104, с. 25]. В основу навчання за 

І. Прейслером була покладена геометрія, яка допомагала учневі бачити і розуміти 

форму предмета, чим полегшувала процес його навчання. Однак застосування 

геометричних фігур повинно було поєднуватися із використанням законів 

перспективи та пластичної анатомії [369, с. 5]. 

Роботи І. Прейслера з успіхом використовувалися в загальноосвітніх 

навчальних закладах на території України у складі Російської імперії, адже 

переважно вчителі не ставили за мету підготувати митців-професіоналів, не 

прагнули наблизити малювання до завдань художнього навчання. Вони 

формували у своїх вихованців переважно елементарні художні уміння, щоб ті 

змогли використовувати їх урізних ситуаціях: зображати предмети 

навколишнього світу, малювати необхідний інструмент, цікаву місцевість тощо. 

Для розвитку художньої освіти Російської імперії, регіонів України у її 

складі, зокрема Херсонщини, значний вплив мали ідеї та підходи й інших 

зарубіжних художників, педагогів. Варто згадати швейцарського педагога 

Й. Песталоцці (1746 – 1827), якого вчителі малювання називають батьком 

шкільної методики. Й. Песталоцці не був художником, тому він не давав чітких 

правил щодо навчання, але його дидактичні вказівки та педагогічні ідеї 

слугували підставою для подальшого розвитку методики малювання в 

загальноосвітніх школах.  

Малювання, на думку педагога, має велике загальноосвітнє значення, 

тому воно повинно зайняти своє місце в школі поруч з іншими 

загальноосвітніми предметами. Й. Песталоцці вважав, що заняття ним повинно 

випереджати вправи з чистописання не тільки тому, що малювання полегшить 

процес написання літер, але й тому що воно легше засвоюється: 

«Чистописанням є малювання довільно обраних лінійних форм, тому воно 

повинно наслідувати загальні правила лінійного малюнку. Це загальне 
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положення відповідає вимогам природи: дитина в змозі засвоїти основи 

лінійного малюнку на два-три роки раніше, ніж вона зможе добре оволодіти 

пером. Таким чином, я навчаю дітей малювати раніше, ніж навчаю писати, 

адже, наслідуючи цей метод, вони вчаться писати літери зовсім бездоганно, що 

взагалі не властиво цьому віку» [170, с. 182–184]. 

Педагогічні ідеї Й. Песталоцці були підтримані його учнями і 

послідовниками, насамперед Й. Шмідтом та Рамзауером. У праці «Елементи 

малювання за ідеями Песталоцці» Й. Шмідт висловив думку про те, що всі 

вправи з малювання є засобами психологічного й загального розвитку 

художнього потенціалу особистості. Тому навчання малюванню повинно 

використовувати такі засоби, які сприятимуть розвитку всіх сил і здібностей 

людської натури [189, с. 145].  

При навчанні малюванню Й. Шмідт пропонував проводити спеціальні 

вправи: а) для розвитку руки й підготовки її до малювання (ці вправи для 

зміцнення руки повинні передувати краснопису); б) вправи зі створення і 

знаходження красивих форм (рисунки поступово повинні ускладнюватись, 

починаючи із простих крапок до геометричних фігур); в) вправи для розвитку 

уяви (малювання по пам’яті); г) вправи з геометричного малювання предметів 

(малювання з натури предметів у фронтальному положенні); д) малювання за 

законами перспективи (малювання предметів домашнього вжитку, будинків, а 

також дерев і гілок) [104, с. 24–25]. 

Інший учень Й. Песталоцці Рамзауаер видав працю «Навчання 

малюванню», де вперше була викладена ідея малювання на класній дошці. 

Новий метод передбачав такі дії: на великій класній дошці у формі попередніх 

вправ зображувалися різні лінії, пропонувалися вправи щодо розвитку окоміру 

(проведення ліній до певних точок, поділ ліній на частини, проведення ліній 

під певним кутом (нахилом)). На наступному етапі було малювання 

геометричних фігур і характерних форм природи і мистецтва. Все це вчитель 

повинен зображувати на класній дошці, а учні мали стежити за виникненням і 

розвитком кожної форми. Закінчувався курс малюванням з натури, спочатку 
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предметів домашнього вжитку, потім гіпсових голів і, нарешті, голови людини 

[189, с. 146]. 

Значний вплив на розвиток художньої освіти зарубіжжя, Російської імперії 

мали ідеї вчителя малювання П. Шміда (1769 – 1853). Перший його твір 

«Методика навчання малюванню» вийшов друком у 1809 р. Педагог розробив 

методику навчання, ґрунтуючись на прогресивних загальнопедагогічних 

положеннях. В основі праці П. Шміда – методика малювання з натури з 

використанням різних геометричних моделей. Тому вважається, що саме він 

поклав початок розвитку «геометрального методу» [189, с. 147]. 

На думку П. Шміда, малювання – не тільки механічна вправа руки, воно є і 

гімнастикою для розуму, при цьому розвиваються спостережливість, загальне 

відчуття форми, фантазію. Послідовність навчання малюнку, за П. Шмідтом, 

повинна бути такою: спочатку зображення простої форми паралелепіпеда, потім 

зображення криволінійних форм предметів, і так поступово учня підводять до 

малювання з гіпсових голів і бюстів. Кожне завдання обумовлює наступне, а 

наступне ґрунтується на попередньому [104, с. 25].  

Проти методу П. Шміда виступав учитель Фрейбурзької семінарії 

К. Солдан, який вважав, що «геометральний метод» має застосовуватися до 

талановитих учнів, що геометричні фігури абстрактні і не приваблюють дітей. У 

посібнику «Про мету застосування оригіналів при систематичному навчанні 

елементарному малюванню» (1836) він обґрунтовував ідею про неможливість 

навчання малюванню з натури, обмеживши знання з образотворчого мистецтва 

малюванням з оригіналів найпростіших форм і предметів. Учні повторювали 

зображення за вчителем, але малювали не в зошитах, а на грифельних дошках 

крейдою. Цей метод хоча й одержав поширення, мав значні недоліки, тому що, на 

думку М. Ростовцева, не розвивав мислення учнів, обмежував їх уявлення про 

оточуючу дійсність [189, с. 146]. 

К. Солдан був представником «натурального методу» навчання 

малюванню, який полягав в тому, що учень повинен був малювати предмети 

відразу так, як він їх бачить, без будь-якого спрощення форми. Такий метод 
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малювання складний не тільки для початківця, але і для досвідченого 

художника. Представники цього методу доводили, що їх метод, на відміну від 

геометрального, наближає учня до життя, до природи. На їхню думку, 

подібний метод придатний тільки для професійного навчання малюнку і 

абсолютно неприйнятний для загальноосвітньої школи, так як він не враховує 

вікові особливості дітей та їх інтереси. 

У зарубіжній і вітчизняній освітній практиці початкової і середньої 

художньої освіти у першій половині ХІХ ст. достатньо популярними були і 

інші альтернативні методи навчання. Засновники Паризької малювальної 

школи (1835) брати О. і Ф. Дюпюї створили власну методику навчання 

малюванню з використанням спеціальних моделей, виготовлених власноруч. З 

1835 р. це була найкраща методика навчання. Серед моделей були дротові 

каркаси геометричних фігур та тіл (прозорі), дерев’яні моделі геометричних тіл 

(непрозорі), увігнуті та опуклі поверхні, моделі арок, колон, сходів та меблів. 

Для демонстрації законів перспективи був сконструйований спеціальний 

станок. Крім того, було розроблено та виготовлено спеціальні групи моделей 

голови та частин тіла людини. Кожна група передавала певну послідовність 

побудови зображення.  

Метод навчання малюванню братів Дюпюї мав ще одну особливість – 

спочатку учні працювали крейдою на дошках, що були обтягнуті чорним 

лакованим полотном, а коли набували певних навичок у малюванні, 

переходили до роботи на папері. Для розвитку почуття форми Дюпюї 

проводили заняття з ліплення з глини. На думку М. Попова, моделювання з 

глини необхідне тому, що «воно дає дотичне уявлення про ті предмети, 

малюнок яких є тільки образ. Для ремісничого виробництва малюнок не 

повинен бути звичайною художньою забавою, він повинен слугувати тільки 

першим проявом думки, яка рано чи пізно втілиться в певний виріб із металу, 

дерева або каменю» [367, с. 30]. 

Достатньо популярними у першій половині ХІХ ст. були й інші 

альтернативні методи навчання малюванню у шкільній практиці. Зокрема у 
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1844 р. професор Тулузької школи мистецтв Г. Гальяр видав працю «Повний 

курс початкового малювання від руки і за допомогою інструментів». У вступі 

автор акцентував увагу на користі малювання, зауважив, що елементарні 

форми – це прості геометричні тіла, а тому на початку навчання потрібно 

передбачити відтворення форми предмета на око, а за допомогою інструментів 

− плоских геометричних фігур [189, с. 148]. Курс малювання Г. Гальяр поділив 

на два розділи. Перший розділ – елементарний курс, де матеріалом слугували 

тільки плоскі геометричні форми. Другий розділ – малювання на око з наочних 

посібників ліній у різних положеннях, квадрата та круга в перспективі і, 

нарешті, малювання з натури різних предметів. За методом Г. Гальяра учні 

працювали, як і у братів Дюпюї, крейдою на чорних лакованих дошках, 

тримаючи їх на колінах. При малюванні на папері роботи перевірялися тільки 

на око. Спочатку малюнок намічався за допомогою малювального вугілля, а 

потім, після перевірки, завершувався італійським або французьким олівцем.  

Іншою цінною методичною розробкою першої половини ХІХ ст. є робота 

художника-педагога Г. Гіппіуса (1792 – 1856) «Нариси з теорії малювання як 

загальноосвітнього предмету» (1844). Це була перша праця з методики 

образотворчого мистецтва для загальноосвітньої школи, де були 

сконцентровані прогресивні ідеї педагогіки середини ХІХ ст. Г. Гіппіус вперше 

розглядає малювання не як окремий предмет, а як одну зі складових освітнього 

процесу в загальноосвітній школи. 

Педагог визначив необхідні вимоги до педагогів на психолого-

педагогічних засадах. Учитель повинен не лише багато знати і вміти, він 

повинен насамперед бути психологом, знаходити підхід до кожного з учнів: 

«Навчання малюванню є мистецтвом і потребує людини, яка знає справу; в 

цьому нескладно переконатися тому, хто керує навчальним закладом, ним від 

душі займається. Така людина прагне не тільки тренувати дітей, але і спонукає 

до власної діяльності, прислуховується до духовної потреби кожного 

вихованця, анітрохи не випускаючи з уваги загальності викладання» [299, с. 7]. 

Слушним є твердження І. Красюк, яка вважає, що праця Г. Гіппіуса є значним 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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внеском у теорію методики викладання малювання. Дослідниця відзначає, що 

«такого серйозного і глибокого вивчення питань педагогіки й методики 

викладання на той період ми не знаходимо ні в одного, навіть найвидатнішого 

представника педагогічної думки в галузі навчання малюванню» [104, с. 28]. 

Важливою подією у розвитку художньої освіти Російської імперії, 

окремих українських регіонів першої половини ХІХ ст. є видання і 

популяризація першого вітчизняного підручника для загальноосвітньої школи 

А. Сапожнікова (1795 – 1855) «Навчальний курс малювання». Перше видання 

посібника датується 1834 р., але на той час Комітет, який було спеціально 

створено для розгляду навчальних посібників, не рекомендував його до 

використання у загальноосвітніх закладах. Сам автор видання зауважував, що 

«метою цього підручника є розвиток здатності зрозуміло та правильно 

зображати на папері предмети оточуючого світу для того, щоб в будь-якому 

випадку кожний зміг намалювати з натури корисну машину, необхідний 

інструмент, цікаву місцевість або інший предмет» [195, с. 32]. 

Курс малювання, розроблений А. Сапожніковим, починався зі знайомства 

з різними лініями, кутами, після чого йшло опанування виконання різних 

геометричних фігур. За допомогою спеціальних моделей, розроблених та 

виготовлених власноруч, учням демонстрували закони перспективи, починаючи 

з ліній, переходячи до площин, а згодом і до геометричних тіл. Далі учнів 

знайомили із законами світлотіні на основі демонстрації моделей. Після 

опанування етапів зображення простих тіл завдання ускладнювалось до 

малювання гіпсових голів (також з використанням дротяної моделі). Друга 

частина курсу була присвячена малюванню фігури людини, а також надавала 

уявлення про правила композиції. 

Цінність методу А. Сапожнікова полягала в тому, що він повністю був 

заснований на малюванні з натури. На відміну від методу Дюпюї, дротяні та 

картонні моделі А. Сапожнікова використовувались тільки як наочні засоби, а не 

для малювання з натури. Тобто учні під керівництвом вчителя, усвідомлюючи 

форму натури, могли самостійно намалювати кожну з поставлених перед ними 
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моделей, використовуючи наочні предмети. Підручник А. Сапожнікова був двічі 

перевиданий у першій половині ХІХ ст. (1838 р., 1849 р.). Під назвою «Повний 

курс малювання. Посібник для початківців» його було видано у 1996 р., 1998 р., 

найостанніше видання датоване 2013 р.  

Отже, у XVIII – у першій половині ХІХ ст. було закладено підґрунтя для 

вдосконалення методичних засад, розвитку традицій викладання дисциплін 

художньо-естетичного спрямування у початкових і середніх навчальних 

закладах Херсонщини. 

На основі аналізу законодавчих ресурсів, архівних джерел, стародруків 

було розроблено авторську періодизацію розвитку художньої освіти у 

початкових і середніх навчальних закладах Херсонської губернії другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Перший період (1865 – 1870 рр.) розвитку художньої освіти в початкових 

і середніх навчальних закладах Херсонщини другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. характеризується початком діяльності Херсонського губернського 

земства (5 березня 1865 р.  відповідно до «Положення про губернські та 

повітові установи» від 1 січня 1864 р.); реорганізацією початкових училищ 

«Положення про початкові народні училища» (1864 р.), середніх навчальних 

закладів («Статут гімназій та прогімназій» від 19 листопада 1864 р.); 

відкриттям Одеської малювальної школи Товариством витончених мистецтв 

(30 травня 1865 р.) (протокол № 4 засідання ради Товариства витончених 

мистецтв) [439]; розподілом гімназій на реальні та класичні («Статут гімназій 

та прогімназій» (1871 р.)). 

Другий період (1871 – 1899 рр.) розвитку художньої освіти у початкових 

і середніх навчальних закладах Херсонської губернії ознаменувався 

становленням професійної педагогічної освіти, системи підготовки вчителів 

для початкової та середньої школи (відкриття Миколаївської (1871),  

Херсонської (1872) учительських семінарій, перших на Півдні України 

(«Положення про вчительські семінарії» 1870 р.). До навчальних планів 

входили такі обов’язкові дисципліни, як малювання та чистописання; 
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реорганізацією реальних гімназій в реальні училища («Статут реальних 

училищ» (1872 р.)) із збільшенням кількості годин на вивчення таких 

дисциплін, як малювання та креслення; відкриттям восьмого додаткового 

педагогічного класу при жіночих гімназіях (1874), що дозволило випускницям 

гімназій викладати у початкових навчальних закладах; відкриттям 

короткочасних педагогічних курсів (1875) та організацією курсової 

перепідготовки вчителів-практиків при педагогічних семінаріях. Реорганізація 

Одеської малювальної школи, в художнє училище (30 грудня 1899 р., Статут 

Одеського художнього училища [442]) дала можливість її випускникам 

викладати малювання та креслення в початкових та середніх навчальних 

закладах регіону. 

Третій період (1900 – 1920 рр.) розвитку художньої освіти в початкових і 

середніх школах Херсонщини пов'язаний із реформуванням середньої школи з 

ініціативи Міністерства народної освіти (1900, Циркуляр № 8861 Міністерства 

народної освіти), що мало наслідком надання можливості укладання 

авторських навчальних програм, планів у межах освітнього закладу, а також 

перетворенням Одеських вищих педагогічних жіночих курсів на навчальний 

заклад (1906), метою якого була підготовка вчительок для середніх жіночих 

навчальних закладів; відкриттям Миколаївського учительського інституту 

(1913), Херсонського інституту народної освіти в (1917), Одеського 

українського учительського інституту (1919), що значно сприяло вирішенню 

проблеми недостатності кваліфікованих педагогічних кадрів на Херсонщині; 

офіційним впровадженням у середніх навчальних закладах обов’язкової 

дисципліни «образотворче мистецтво» (1915). Розпад Російської імперії, 

територіальні зміни (ліквідація земств, зокрема Херсонського (Декрет 

Всеукрревкому від 22 січня 1920 р.) заклали основи реформування початкової, 

середньої та вищої школи (ліквідація університетської освіти в Україні 

(1920 р.)).  
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Висновки до першого розділу 

 

Аналіз джерельної основи проблеми розвитку художньої освіти у 

початкових і середніх навчальних закладах Херсонщини довів доцільність 

структурування джерел у діахронічному і синхронічному вимірах. З’ясовано, 

що аналіз джерельної бази довів доцільність структурування джерел у 

діахронічному і синхронічному вимірах. У діахронічному вимірі умовно 

розподілено праці на такі групи: краєзнавчі дослідження з проблем розвитку 

освіти на Півдні України (Д. Багалій, С. Бернштейн, М. Грушевський, 

В. Надлер та ін.); наративні джерела (В. Зуєв, П. Гнедич, А. Демидов та ін.); 

праці з педагогічної освіти (М. Бунаков, М. Корф, М. Пирогов, та ін.); роботи, у 

яких визначено вектори розвитку українського шкільництва (І. Андрієвський, 

М. Костянтинов, К. Ушинський та ін.); праці з проблем становлення художньої 

освіти в початкових і середніх навчальних закладах Півдня України, зокрема 

Херсонщини (М. Деркачов, О. Музиченко, Я. Чепіга та ін.). У дослідженнях 

фрагментарно розкрито соціально-політичні, культурні, економічні чинники 

розвитку художньої освіти, охарактеризовано професійний досвід освітян, 

художників. 

У результаті аналізу сучасних праць з проблеми дослідження 

(синхронічний вимір) виокремлено такі групи праць: краєзнавчі дослідження 

(О. Караульна, М. Левченко, Н. Шушляннікова та ін.); історико-педагогічні 

розвідки з проблем розвитку освіти окремих регіонів України (В. Бобров, 

В. Добровольська, І. Кравченко та ін.); огляди історії мистецької і художньої 

освіти (Ю. Грищенко, І. Красюк, Р. Шмагало та ін.); праці з історії становлення 

мистецької освіти на Півдні України (А. Желан, О. Пунгіна, Н. Сапак, 

А. Форостян та ін.); дослідження в галузі регіональної художньої освіти в 

Україні (О. Волинська, А. Волощук, І. Хілько та ін.); праці з біографістики і 

персонології (І. Блюміна, І. Боса, О. Тринус та ін.). У них частково розкрито 

проблеми регіональної художньої освіти, здобутки українських художників, 

педагогів з позиції їх впливу на розвиток шкільництва.  
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Аналіз методологічних підходів (культурологічного, полікультурного, 

аксіологічного) дозволив сформулювати авторську дефініцію регіональної 

художньої освіти як процесу навчання на основі розвитку національних 

художньо-мистецьких та освітніх традицій, відкритості до адаптації 

зарубіжного мистецького досвіду на окремій території держави, що має 

історичний, адміністративний характер утворення. Виокремлено її функції 

(мотиваційно-виховну, культурологічну, пізнавальну, комунікативну, 

гедоністичну). У результаті вивчення краєзнавчих, наративних, історико-

педагогічних джерел з’ясовано, що важливими чинниками розвитку художньої 

освіти у шкільництві Херсонщини першої половини ХІХ ст. є такі: 

реформаційні зміни, закріплені у спродукованих Міністерством народної 

освіти документах; розроблення проекту розподілу земель Російської імперії на 

навчальні округи. Виявлено, що прогресивний розвиток шкільництва на Півдні 

України пов'язаний з діяльністю Одеського Рішельєвського ліцею (1817 – 

1862 рр.), у якому учні залучались до вивчення дисциплін естетичного 

спрямування, до організації літературних вечорів, театральних постановок, 

малювальних студій.  З’ясовано, що у 1849 р. було укладено першу програму з 

креслення і малювання для гімназій. Цінними для розвитку художньої освіти 

Херсонщини були методичні напрацювання освітян зарубіжжя (Г. Гіппіус, 

К. Солдан, Г. Гальяр та ін.). Першим підручником з малювання для 

загальноосвітніх закладів в Російській імперії була праця А. Сапожнікова 

«Курс малювання. Керівництво для початківців» (1834). У зарубіжних і 

вітчизняних працях було визначено два методи навчання образотворчому 

мистецтву – геометральний і натуральний. 

Означені надбання художньої освіти Російської губернії, Херсонщини, 

сформовані упродовж XVIII – першої половини ХІХ ст., заклали теоретичні та 

практичні основи вивчення малювання у початкових і середніх навчальних 

закладах Херсонської губернії другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. 

Зміст розділу висвітлено у працях дисертанта: [51; 56; 58]. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕТРОСПЕКТИВА ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВИХ  

І СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНЩИНИ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

 

У розділі проаналізовано особливості розвитку художньої освіти у 

початкових і середніх навчальних закладах Херсонської губернії відповідно до 

авторської періодизації з урахуванням таких аспектів: аналіз соціально-

економічних, культурно-освітніх чинників розвитку освіти регіону; 

узагальнення проблем підготовки вчителів-художників для початкової і 

середньої ланки освіти в регіоні; з’ясування особливостей організації 

освітнього процесу з опанування дисциплін художньо-естетичного 

спрямування у початкових та середніх навчальних закладах. Проаналізовано 

педагогічний досвід художників-педагогів, які заклали професійні основи 

художньої освіти Херсонщини упродовж другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. 

 

2.1. Розвиток художньої освіти в початкових і середніх навчальних 

закладах Херсонщини у 1865 – 1870 рр. 

 

Проаналізувавши соціально-політичний і культурний контекст розвитку 

художньої освіти в початкових і середніх навчальних закладах Херсонщини у 

1865 – 1870 рр., А. Форостян зауважив, що основними зовнішніми причинами, що 

слугували прогресивному розвитку суспільної думки було те, що в країнах 

Західної Європи відбулись промислові революції, тим самим значно підвищилась 

продуктивність праці, відкриття нових напрямів і форм виробництва, 

впровадження наукових відкриттів. У Російській імперії теж відбулось 

переосмислення загального державного будівництва та рівня розвитку 

виробництва. Результатом цих змін стала відміна кріпосного права (1861 р.), 
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розвиток промислового виробництва і поява нового напряму розвитку культури – 

«робітнича культура» [231, с. 20–21]. 

У результаті ліберальних соціально-політичних процесів у Російській 

імперії царський уряд упродовж 60–70-х рр. ХІХ ст. реалізував ряд реформ, які 

сприяли розвитку освіти, зокрема початкової і середньої, у регіонах. 

Поштовхом до здійснення освітніх реформ 60-х рр. ХІХ ст. у Російській імперії 

(і відповідно в Україні) стало скасування кріпацтва, соціально-економічні 

зміни в державі, результатом яких були активні пошуки нових форм 

педагогічної і загальної освіти.  

Аналіз стародруків, монографічних досліджень з проблем розвитку 

мистецької освіти, її основних напрямів дозволяє визначити основні події, 

пов’язані з реформування освіти в Російській імперії, на українських землях. З 

початку 60-х рр. ХІХ ст. М. Пирогов підготував проект «Питання життя», згідно з 

яким вчений-освітянин надавав особливого значення розвитку індивідуальних 

особливостей учня, удосконаленню його природних і творчих здібностей з 

урахуванням етико-естетичного потенціалу різних видів мистецтва [11, с. 11]. 

У 1862 р. завершилась розробка «Проекту статуту загальноосвітніх 

навчальних закладів Міністерства народної освіти», у якому було окреслено 

основні положення шкільної реформи, основним завданням якої визначено 

всебічний розвиток особистості учня. Ця ідея, обґрунтована під впливом 

поглядів освітянської громадськості, була реалізована й у наступних 

документах реформаційного спрямування: «Статуті гімназій та прогімназій 

Міністерства народної освіти» і «Положенні про початкові народні училища» 

(1864). Згідно з останнім документом відбулись зміни у розвитку початкової 

школи: усі типи початкових навчальних закладів (повітові і парафіяльні 

училища, сільські училища МНО, державного майна, приватні школи) 

підпорядковувалися Міністерству народної освіти і отримали назву «початкові 

народні училища». Таким чином, встановлювалась нова система управління 

початковими закладами: усі ці навчальні заклади підпорядковувалися 

губернським і повітовим учительським радам. Крім того, у 60-х рр. ХІХ ст. в 
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освітянських колах активно обговорювалась проблема жіночої освіти 

(М. Пирогов, В. Союнін, К. Ушинський та ін.), у результаті було підготовлено 

«Положення про жіночі училища відомства Міністерства народної освіти» 

(1860). 

Перейдемо до конкретизації основних подій, пов’язаних з розвитком 

шкільництва у Російській імперії, на Херсонщині. Вже у лютому 1860 р. була 

представлена для обговорення громадськості перша редакція проекту Статуту 

початкових та середніх навчальних закладів, відомства Міністерства народної 

освіти. Проект статуту мав широкий резонанс серед прогресивної 

громадськості, яка приєдналася до обговорення проекту. Згідно зі Статутом 

було вирішено заснувати два типи гімназій з восьмирічним терміном навчання: 

перший тип (класична гімназія) з вивченням латинської та грецької мов, 

другий тип (реальна гімназія) з вивченням тільки французької (або німецької) 

мови, а замість грецької та латинської мов було рекомендовано збільшити 

кількість годин на навчання математики, природничих наук, а також 

чистописання, малювання та креслення [407, с. 57]. 

Відповідно до Статуту середніх навчальних закладів (1864 р.) відбулись 

зміни у напрямі викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування, 

зокрема малювання було виключено з обов’язкових предметів. У Статуті йшлося 

про те, що відмовитися від викладання доводиться з двох причин: по-перше, «за 

браком часу», по-друге, «через недостатність добрих вчителів» [104, с. 36]. З 

приводу недооцінювання малювання як шкільного предмету виступав професор 

живопису Московського художнього училища живопису, ліплення і зодчества 

С. Зорянко, який зауважив: «Це єдиний предмет, який вчить бачити предмети 

такими, якими вони є у природі; єдиний предмет, який вчить цьому» [190, с. 122]. 

14 липня 1864 р. було видано «Положення про початкові народні 

училища», згідно з яким встановлювались такі типи навчальних закладів: 

1) парафіяльні та народні училища відомства Міністерства народної освіти; 

2) сільські училища різних типів відомства Міністерства державного майна; 

3) церковно-парафіяльні училища духовного відомства; 4) недільні школи 
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різних засновників. Проте вже на початку 70-х рр. ХІХ ст. розподіл училищ на 

нижчі (парафіяльні) і вищі (повітові) було скасовано [103, с. 45]. Наслідком цієї 

події було те, що повітові училища було реорганізовано в новий тип 

початкового закладу – міське училище, який мав замінити повітові та 

парафіяльні училища. Згідно з наказом Міністерства народної освіти, «нові 

міські училища повинні надавати елементарну релігійно-моральну і розумову 

освіту, яка складатиме загальну основу для подальшого навчання і, разом з 

тим, надаватиме прикладні знання, що відповідатимуть потребам місцевого 

населення» [316, с. 64]. 

Крім загальних реформ у шкільництві Російської імперії, для розвитку 

художньої освіти у початкових і середніх навчальних закладах Херсонщини 

вагоме значення мала діяльність Херсонського губернського земства (з 5 

березня 1865 р.). Від початку одним із провідних напрямів його практичної 

реалізації було прагнення удосконалення освіти та шкільництва в губернії як 

шляхом підвищення рівня письменності населення, виділення коштів на 

будівництво та відкриття нових шкіл, так і через забезпечення освітніх установ 

навчальними посібниками та підручниками, введенням доплат за результатами 

праці вчителів тощо [171, с. 127].  

За результатами діяльності Херсонського губернського земства у період з 

1866 – 1870 рр. у Херсонській губернії було відкрито 136 земських шкіл. 

Зауважимо, що, фактично не маючи досвіду організації шкіл та шкільної 

діяльності, земству вдалося створити мережу регіонального шкільництва, 

постійно вдосконалюючи її і враховуючи нагальні вимоги як суспільного життя, 

так і досягнень педагогічної теорії і практики. У результаті «саме земство вперше 

поставило питання про «загальне навчання», щоб школа стала однаково 

доступною для всього селянства», – відзначав А. Конощенко [321, с. 21]. 

Зазначимо, відповідно до «Положення про губернські та повітові 

установи», що набуло чинності з 1 січня 1864 р. [364, с. 85] створення земств 

надавало губерніям можливість розвиватися на засадах автономності, 

самостійності: вони стали менше залежними від центральної влади, а це 
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відкривало додаткові можливості до вільного розвитку освіти регіонів, зокрема 

художньої. У «Положенні…» уточнювалися функції, які належали до 

відомства земських установ, серед яких особлива увага зверталася на шляхи 

сполучення, забезпечення продовольством, благодійність, страхування, 

торгівлю та промисловість, облаштування поселень, а також опікування 

народною освітою та медициною [364, с. 39].  

Серед численних проблем, які довелося розв’язувати губернським 

земствам у період їх активної діяльності, були організація роботи із 

забезпечення освіти населення, а також підвищення рівня його письменності та 

культури. При цьому земства в Україні, як і в цілому Російській імперії, 

залучали до діяльності в цій сфері кращі науково-педагогічні кадри та 

прогресивно налаштовану інтелігенцію [112, с. 26]. Земська громадськість 

визнавала за обов’язок звертати особливу увагу на розвиток загальної освіти, 

особливо у сільській місцевості. Сутність земської діяльності, спрямованої на 

розвиток народної освіти, полягала у конкретних напрямах роботи через: 

створення початкових та середніх навчальних закладів; оптимізацію 

матеріально-технічного їх забезпечення; якісне шкільне навчально-методичне 

забезпечення; управління кадровим потенціалом учителів; розроблення 

концепцій ефективного функціонування земської губернської і повітової 

школи і т.п. [112, с. 28]. 

Аналіз архівних документів дозволяє стверджувати, що Херсонське 

губернське земство з 1865 р. надавало суттєву грошову допомогу наступним 

освітнім закладам: Новоросійському університету (32 740 рублів), вищим 

жіночим курсам і жіночому медичному інституту (2200 рублів), чоловічій 

гімназії в Херсоні (3000 рублів упродовж трьох років (1868 – 1870)), жіночим 

гімназіям у Єлисаветграді та Херсоні (одноразові допомоги у розмірі 1500 

рублів), жіночім прогімназіям у Херсоні, Олександрії, Ананьєві, Тирасполі та 

Вознесенську (одноразову допомогу 1500 рублів у 1876 р.), Херсонським 

морехідним класам (1000 рублів щорічно, починаючи з 1881 р.), учительським 

семінаріям у Херсоні та Новому Бузі (одноразову допомогу 13000 рублів на 
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ремонт семінарських споруд та 1200 рублів щорічно на гуртожитки для 

вихованців) [357, с. 135].  

У Херсонському повіті земство відкривало зразкові школи в м. Херсоні, і 

надалі кошти вкладалися у розвиток вже наявних закладів шляхом їх 

модернізації, якісного поліпшення, придбання технічних засобів навчання, 

меблів, підручників, навчальних посібників та для преміювання кращих 

учителів, що стимулювало їх до здійснення професійної діяльності.  

Сільські громади повинні були взяти на себе облаштування шкільних 

приміщень, їх ремонт, обігрів та меблювання, а також оплату праці шкільних 

працівників, крім учителів. Земство ж зобов’язувалося забезпечувати школу 

навчальним приладдям та виплачувати заробітну платню вчителям, що мала 

складати у Херсонській губернії не менше, ніж 180 рублів на рік (це помітно 

вища платня, ніж у більшості губерній Російської імперії, зокрема в Україні). 

Такі сільські школи мали назву «зразкових»: їх кількість тільки в 

Херсонському повіті у 1874 – 1875 рр. становила 26 одиниць. Якщо до цієї 

кількості додати земські школи, засновані в містах Херсоні та Бериславі, то 

загальна кількість інституцій такого типу збільшувалася до 31. Крім того, в 

повіті урядом було засновано 5 міністерських шкіл та 16 інших, що 

утримувалися виключно за кошти сільських громад. 

Земства приділяли особливу увагу і розвитку навчальної бази та 

удосконаленню методичних ресурсів для розвитку художніх шкіл 

Херсонщини, зокрема надаючи щорічну грошову підтримку 

Єлисаветградському реальному училищу на утримання рисувального класу (у 

розмірі 1500 рублів), Одеській малювальній школі Товариства витончених 

мистецтв (у розмірі 1000 рублів), на чому акцентується увага у звіті директора 

народних училищ Херсонської губернії [357, с. 135]. 

Херсонське земство підтримувало і розвиток приватних шкіл. Зокрема 

починаючи з 1866 р., з ініціативи відставного адмірала Б. Глазенапа та його 

дружини Емілії у Миколаєві було відкрито п’ять приватних народних шкіл в 

різних частинах міста, призначених для дітей чоловічої та жіночої статі усіх без 
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винятку верств населення. Плата за навчання складала 20 рублів на місяць, за ці 

ж гроші дітям надавали навчальні посібники, аспідні (грифельні) дошки, папір, 

пір’я для писання та інше шкільне приладдя. Зрозуміло, що за ці кошти школи 

не могли продуктивно існувати, тому дружина Б. Глазенапа була змушена 

запроваджувати лотереї та інші добровільні внески для підтримки місцевої 

шкільної освіти. Херсонське земство знайшло можливість виділити щорічну 

допомогу для підтримки функціонування глазенапівських шкіл у Миколаєві, 

хоча вони не були земськими, а мали характер таких, що були відкриті та 

існували з ініціативи приватних доброчинців [406, c. 32–33]. Загальні відомості 

про кількість земських шкіл у Херсонській губернії упродовж другої половини 

ХІХ ст. викладено у додатку В. 

Провідним навчальним закладом, який готував професійних художників, 

педагогічні кадри для викладання образотворчого мистецтва у початкових і 

середніх школах, була Петербурзька академія мистецтв. Водночас 

спостерігались прогресивні інноваційні процеси щодо розвитку регіональних 

художніх шкіл, що створювались в Україні, які поступово сприяли усуненню 

монополії Петербурзької академії мистецтв. 

Відомі педагоги Академії українського походження, зокрема І. Рєпін, 

підтримували художні школи України. Методичні інновації, набуті власною 

педагогічною практикою провідних художників-педагогів Києва, Одеси, 

Харкова, в багатьох аспектах випереджали події у Петербурзькій академії 

мистецтв, стаючи чинниками нових прогресивних змін в усій системі 

державної художньої освіти. Методика цих шкіл нерідко визнавалася кращою і 

на Петербурзьких офіційних міжшкільних конкурсах. З цього приводу 

Р. Шмагало відзначив, що «освітні ініціативи в галузі мистецтва різних регіонів 

України у складі Російської імперії при усій очевидній персоніфікації методик 

не чинили дисонансу, навпаки, творили собою діалектично сформований 

поліфонічний потік в одному руслі. Втім цей процес не міг замінити відсутній 

на той час головний організаційний чинник майбутньої системи, її найвищої 

ланки – академії мистецтв» [252, с. 18]. 
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Варто згадати той факт, що з 1860-х рр. відбулись значні зміни у 

функціонуванні Рішельєвського ліцею, що мало значні наслідки для 

подальшого розвитку початкової і середньої освіти Півдня України. За 

ініціативи попечителя Одеського навчального округу, хірурга і педагога 

М. Пирогова було подано клопотання уряду про реформування Рішельєвського 

ліцею в університет. Однак через фінансові причини лише в 1865 р. на базі 

ліцею було відкрито Новоросійський університет, що відразу став провідним 

центром освіти Південної України. Контингент студентів набирали з Одеси, 

Херсона, Миколаєва, Бессарабії, Дону, Криму, Кубані, а також деяких 

слов’янських країн – Болгарії, Чорногорії, Сербії [423]. З перших років його 

існування тут готували не лише державних службовців, але і здійснювали 

підготовку вчителів різного фаху для гімназій, окрім учителів малювання. 

Готувати вчителів малювання та чистописання для середніх закладів освіти на 

теренах Російської імперії могли тільки спеціалізовані навчальні заклади, такі 

як Училище живопису, ліплення і зодчества при Московському художньому 

товаристві, Строгановське центральне училище технічного малювання, 

Петербурзьке центральне училище технічного малювання барона Штігліца та 

Імператорська академія мистецтв у Петербурзі. Вчителі малювання також 

могли отримати відповідну підготовку у академіях мистецтв Франції, Італії та 

Німеччини. 

В основному талановита молодь навчалась у малювальних школах. 

Зокрема 30 травня 1865 р. була відкрита Одеська малювальна школа з 

ініціативи Товариства витончених мистецтв. Директором школи було 

призначено Ф. Мальмана (1821 – 1882), випускника Мюнхенської академії 

мистецтв. Авторитетні південноукраїнські періодичні видання 1860-х рр., 

зокрема «Одеський вісник», проінформували громадськість про відкриття 

школи, куди усі бажаючі запрошувались на відкриття та супутню цьому заходу 

виставку «предметів витончених мистецтв». У віснику також було зазначено, 

що плата за навчання складатиме 3 руб. на місяць, але буде працювати і 

безкоштовна недільна школа і, щонайважливіше – «в школу запрошуються так 
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само і пані» [352, с. 3], що засвідчило про спрямованість освітянської 

громадськості на залучення до навчання осіб жіночої статі. 

Є. Деменюк, аналізуючи досвід Одеської малювальної школи, окреслив 

соціально-економічні, культурні умови, які впливали на відкриття навчальних 

закладів естетичного спрямування у середині ХІХ ст., цитує звернення 

представників Товариства витончених мистецтв до Голови Новоросійського 

краю П. Коцеби: «Промислова та торгова діяльність для свого успішного 

розвитку потребує естетичної освіти, яка благодійно впливає на звичаї та 

спосіб життя місцевих мешканців» [59]. Автори звернення наводили приклади 

з досвіду Німеччини, де з розвитком торговельних відносин розвивалось і 

мистецтво, наслідком чого було збільшення добробуту населення, що сприяло 

розвитку мистецтва та науки: «Тому там навіть серед осіб нижчих станів 

можливо зустріти людей, які осягають всю красу мистецтва… Оскільки в Одесі 

й досі відчувається відсутність витонченого смаку, то художники та любителі – 

чоловіки і жінки – мають намір створити Товариство витончених мистецтв, а 

також заснувати в Одесі громадську картинну галерею і разом з нею 

малювальну школу, де ремісники змогли б вивчати малювання та креслення» 

[59]. Відповідно можемо зробити висновок, що метою створення школи було 

не лише естетичний розвиток населення міста, а й практичне застосування 

отриманих знань на практиці для успішного розвитку промисловості і 

торговельних відносин у регіоні. 

Незважаючи на складне матеріальне становище школи, вже в перший рік 

навчання кількість учнів досягла 190 осіб, з них лише 33 учня платили за 

навчання. З кожним роком бажаючих вчитися ставало більше. Зазначимо, що 

згідно з навчальними планами школи учні опановували такі дисципліни 

художньо-естетичного спрямування: ліплення, анатомію, живопис, історію 

мистецтв. Навчально-методичні посібники до школи надходили від багатьох 

небайдужих освітян, громадських діячів, зокрема архітекторів Ф. Боффо, 

Л. Оттона, відомих своєю благодійністю в місті представників вищого світу – 

родин Гагаріних, Толстих, Маас, Манук-Бейїв.  
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Цінним також був досвід Миколаївської портової ремісничої школи 

(1866), що знаходилася під патронатом генерала Б. Глазенапа. Архівні 

матеріали та стародруки висвітлюють специфіку діяльності цього навчального 

закладу. Зокрема у звітних документах (наприклад, у звіті члена шкільної ради 

М. Карпова, прочитаному на засіданні Херсонського губернського земства у 

1867 р.), йшлося про те, що «тут можна придбати всі ті речі, що так необхідні в 

господарстві, починаючи від майстерно зроблених із металу прес-пап’є, за які 

ми платимо чималі гроші в модних магазинах Одеси, до вельми зручної 

праски, яку можна використовувати декілька годин завдяки особливому 

механізму; є навіть чимало навчальних посібників, починаючи від балансирної 

рахівниці і до книжок про найскладніші геометричні тіла» [406, c. 57–60]. Це 

факт засвідчує практичну спрямованість навчальних закладів художнього 

спрямування, що відповідало запитам місцевого населення, потребам регіону. 

Аналіз окремих аспектів організації освітнього процесу у художніх 

школах Херсонської губернії Російської імперії підтверджує, що у них не 

готували безпосередньо вчителів малювання та креслення. Однак по закінченню 

навчання випускники могли працювати в майстернях, артілях, на фабриках та 

заводах, а також з власної ініціативи − вчителями початкових навчальних 

закладів або продовжувати художню освіту в Петербурзькій академії мистецтв 

або в академіях за кордоном, інших спеціалізованих закладах освіти. Така 

ситуація, на думку І. Малініної, тривала до 1896 р., коли художні школи України 

отримали офіційне право на підготовку педагогів-художників [124, с. 10]. 

Зауважимо, що окремий напрям реформування освіти у Російській 

імперії, в окремих її регіонах, зокрема на Херсонщині, становила жіноча 

освіта. Жіночі училища були розраховані на трирічний термін навчання. У них 

викладались Закон Божий, російська мова, географія, російська історія, 

арифметика, чистописання та ручна праця. Ці навчальні заклади мали на меті 

дати ученицям насамперед духовно-релігійно-моральне та розумове виховання. 

Особлива увага в освітньо-виховному процесі приділялася художньо-

естетичному розвитку, формуванню художнього та естетичного смаків. На 
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думку А. Форостяна, ці училища були спрямовані на надання загальної 

освітньої підготовки, але не ставили за мету потенційно спрямувати жіноцтво 

до конкретної суспільно-корисної діяльності. Тому чимало дівчат з 

привілейованих сімей після закінчення училищ вирушали за кордон для 

продовження навчання, яке пропонувало там також практичні знання – 

переважно педагогічні, медичні або мистецькі [231, с. 90].  

У 1862 р. було прийнято «Статут жіночих гімназій» Відомства 

імператриці Марії, згідно з яким освітні інституції повинні були дати жінкам 

освіту, яка відповідала б їх широким особистим потребам [378, с. 325]. У 

Херсонській губернії перша державна жіноча гімназія – Маріїнсько-

Олександрівська. Вона була заснована сестрами Гозадіновими як приватний 

жіночий навчальний пансіонат у 1855 р., який у 1864 р. отримав статус 

приватної гімназії, де учениць екзаменували за гімназійною програмою, а з 

1866 р. перетворився на державний заклад [205, с. 184–185].  

Безумовно, загальний стан освіти на Херсонщині позначився на розвитку 

початкових і середніх навчальних закладів Херсонської губернії. Аналіз 

історіографічних праць, періодичних видань довів, що загальна кількість шкіл 

Херсонщини за окремими категоріями у другій половині ХІХ ст. розподілилася 

таким чином: новоутворених земських шкіл – 411 одиниць, міністерських – 59, 

громадських – 3, церковно-приходських – 252, шкіл грамоти – 393, міських – 

158, сільських – 97, приватних шкіл сільських та міських – 63 [316, с. 6]. 

Перші відомості про стан початкової і середньої освіти в Херсонській 

губернії, що були отримані губернським земством, датуються 1883 р. і свідчать 

про те, що в губернії функціонувала 501 школа з 17088 учнями, з яких 

нараховували 12496 хлопців і 4592 дівчат (додаток Г). Архівні матеріали 

земства (1866 – 1869 рр.) дають підстави стверджувати, що початкова і середня 

освіта на Херсонщині в перші пореформені роки характеризувалась 

неорганізованістю, безсистемністю. Історико-педагогічні джерела свідчать, що 

«початкова народна освіта в момент відкриття цих закладів була справою 

настільки необлаштованою, що не можна було визначити жодних вказівок, які 



 86 

могли б послужити директивою для земських діячів», на чому наголошується в 

історичних нарисах діяльності Херсонського губернського земства [316, с. 1]. 

Ця тенденція на початковому етапі реформ була відзначена не лише офіційною 

земською адміністрацією, але і вчителями-практиками. Так, за свідченнями 

одного зі шкільних інспекторів, колишнього вчителя А. Конощенка «на 

земських зборах голосно говорили, що мужикові школа не потрібна, що сам він 

її не хоче, дітей до неї не посилає, і що земські витрати на школу – це даремно 

викинуті на вітер гроші» [321, c. 15]. У звіті члена Херсонської повітової 

училищної ради про педагогічні методи і прийоми вчителів земських шкіл 

йшлося про те, що «сільського хлопчика без різки не можна нічому навчити» 

[316, с. 7]. У доповіді одного із голів училищної ради було зазначено, що 

«вчитель-писар прив’язував учнів до лавок, щоб не втекли» [316, с. 7].  

Функціонування самих шкіл нерідко було короткочасним. Багато з них 

на території Херсонській губернії другої половини ХІХ ст. існували тільки на 

папері. Школи то починали працювати (за наявністю невеликих коштів), то 

зачинялися з різних причин (тимчасової відсутності чи хвороби вчителів, 

суворої зими, потреби у дитячій праці вдома тощо). Зокрема у 

Тираспольському повіті в 1868/1869 н. р. вісім шкіл було закрито внаслідок 

неврожаю, так як «батьки були змушені віддати дітей не до школи, а в найми, 

щоб за цю платню підтримати існування своє і своєї родини» [316, с. 4]. 

Справді, однією з важливих причин, через яку школи Херсонщини, особливо 

сільські, не мали успішного розвивального поступу, була бідність місцевого 

населення. М. Борисов з цього приводу вказував, що більшість освітніх 

негараздів цього часу пов’язані саме з соціальними нестатками: затримка 

початку навчання, епізодичне відвідування школи учнями, оскільки не всі вони 

мали теплий одяг та взуття, відвідування школи переважно в ранньому віці (до 

6–7 років), так як у цьому віці діти не так нагально потрібні як домашні 

працівники тощо [289, с. 30]. 

Тривалість навчального року теж не була постійною і залежала від 

кількох чинників, про які зазначив відомий педагог, організатор шкільної 
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освіти М. Корф: «Тривалість навчального року залежить від умов побуту 

народу, ступеня його достатку й бідності, роду занять та кліматичних умов. 

Вчитель не владний над цими обставинами. Тільки в тих місцевостях, в яких у 

вересні закінчується робоча пора, навчання починається з жовтня, і тільки там 

воно буде тривати до квітня або до травня, де не раніше за ці місяці 

починається сівба, тобто розпочинається робоча пора. Але як би не клопотали 

попечитель школи та вчитель, навчальний рік не може тривати в селі більше, 

аніж п’ять або шість місяців» [289, с. 29].  

Звернемо увагу ще на одну суттєву причину, яка негативно впливала на 

функціонування земських навчальних закладів. Приватні школи, що 

відкривалися самими селянами з їх власної ініціативи і за їхні кошти, 

функціонували короткотривалий період, оскільки існували «без міцних 

приміщень і без твердо визначеного бюджету» [321, с. 16]. Однак ці школи були 

достатньо популярними на Херсонщині. У них працювали вчителі за особисту 

грошову винагороду на засадах домовленості з замовниками – сільськими 

громадами. Безумовно, такі школи і така категорія вчительства утворювали 

певну конкуренцію для «офіційних» шкіл, тому на «найманих» вчителів, що 

працювали у сільських початкових школах, писали скарги педагоги земських 

закладів земському інспекторові, внаслідок чого «приватні» вчителі часто 

шляхом виконання судових рішень змушені були платити великі штрафи за 

незаконне відкриття шкіл. Саме з цієї причини з 645 шкіл, що існували у 

Херсонській губернії до 1874 р., 375 були зовсім закриті, оскільки отримали 

статус тих, що працювали поза законом [321, с. 16].  

Найважливішою проблемою розвитку художньої освіти у початкових і 

середніх навчальних закладах Херсонщини у 1865 – 1870 рр. залишалась 

недостатність кваліфікованих учителів. Відповідно виникла потреба окреслити 

особливості підготовки вчителів до викладання дисциплін художньо-

естетичного спрямування у початковій і середній школі Херсонської губернії в 

означений період. 

Зазначимо, що вчителів малювання для середніх навчальних закладах 
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Російської імперії, зокрема Херсонської губернії, готувала Петербурзька 

академія мистецтв. Аналіз історико-педагогічних джерел підтверджує, що до 

«Імператорської Академії мистецтв приймалися юнаки всіх без винятку 

соціальних прошарків, яким виповнилось 16 років і які закінчили гімназії, 

реальні училища або інші навчальні заклади,програма яких відповідає 

навчальному плану гімназії. Особи, що були зараховані (студенти), слухали 

лекції тільки зі спеціальних дисциплін. Вступний іспит з малюнку (малюнок 

гіпсової голови) проводився лише один раз на рік у серпні [314, с. 279]. Курс 

малювання в академії складався з шести навчальних класів: двох малювальних 

(малювання копій з гравюр), двох гіпсових (у першому – малювання гіпсових 

голів, у другому – гіпсових фігур) і двох натурних (малювання з натури). 

Перехід з класу в клас дозволяла тільки Рада Академії мистецтв, розглянувши 

подані роботи.  

Після закінчення Петербурзької академії мистецтв випускник міг 

отримати звання класного художника першого, другого та третього ступеня; 

срібна медаль першого ступеня або золота медаль першого, другого та 

третього ступенів надавала випускникові право на поїздку за кордон для 

вивчення пам’яток архітектури, збору матеріалів з метою втілення свого 

дипломного проекту для отримання звання академіка. Випускник міг отримати 

звання некласного художника (вільного художника) разом із срібною медаллю 

другого ступеня [89].  

Багато випускників малювальних шкіл Херсонщини навчались у цьому 

навчальному закладі і, повернувшись на Батьківщину, працювали у середніх 

навчальних закладах та у художніх школах. Відповідно випускники академії 

часто у педагогічній діяльності використовували академічні форми і методи 

викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування. Однак, на думку 

Н. Фомічової, «розвивали та удосконалювали їх відповідно до вимог нового часу 

й нових віянь у мистецтві» [229, с. 106]. Крім того, педагоги усвідомлювали, що 

наявна академічна система значно застаріла: сліпе копіювання античних образів, 

безжиттєве тушування, формальне використання ліній у малюнку заради 



 89 

зовнішнього ефекту – все це не приносило користі, не давало учням фахових 

знань. Учителі малювання розробляли нові форми і методи опанування 

образотворчого мистецтва в освітніх закладах, побудованих не на застиглих 

законах композиції або ідеальних пропорціях тіла людини, а на об’єктивних 

законах образотворчого мистецтва. 

Педагоги художніх шкіл України (З. Кіпріянова, М. Мурашко, 

М. Раєвська-Іванова, Є. Шрейдер та ін.) створювали альтернативні програми 

опанування дисциплін художньо-естетичного спрямування, розробляли 

методичні рекомендації, видавали посібники з образотворчого мистецтва, які, 

на думку І. Красюк, «відрізнялися оригінальними підходами до навчання: 

орієнтацією навчального процесу на формування вражень та суджень учнів, 

знайомством з історією й теорією мистецтв, інтеграцією та міжпредметними 

зв’язками» [104, с. 38]. 

Водночас штат педагогів початкових навчальних закладів у 60-х рр. 

ХІХ ст. на Херсонщині часто складався з осіб, які здобували освіту у тих же 

закладах, в яких пізніше працювали педагогами. За свідченнями одного із 

губернських клерків, який доволі критично у зв’язку з цим оцінював загальний 

стан освіти у Херсонській губернії, «серед учителів народних шкіл зовсім не 

було людей, які володіли би хоча б якоюсь підготовкою у справі навчання, і 

вчителем у той час міг бути всякий письменний, який бажав здобувати собі 

засоби до життя шляхом навчання дітей у школах. При цьому сама грамотність 

такого вчителя могла бути доволі обмеженою, і жодних свідчень щодо її 

підтвердження не вимагалося, не говорячи вже про задокументовані здібності 

чи вміння навчати» [316, с. 33]. 

Таким чином, у Російській імперії, у Херсонській губернії гостро постала 

проблема недостатності вчителів образотворчого мистецтва з педагогічною 

освітою. Учительську посаду в початковій школі часто обіймали випускники 

середніх навчальних закладів (гімназій), які навіть не закінчили педагогічних 

курсів, тим самим не отримали кваліфікованої професійно-педагогічної 

підготовки. У зв’язку з цим у 1862 р. Міністерством народної освіти було 
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розроблено проект самостійного педагогічного закладу для підготовки вчителів 

початкової школи – Вчительського інституту, який мав діяти за зразком 

німецьких і швейцарських учительських семінарій [103, с. 45]. З метою 

вивчення досвіду Німеччини і Швейцарії Міністерство народної освіти 

відрядило групу вчених для ознайомлення із системою підготовки 

вчительських кадрів і способами організації навчально-виховного процесу у 

вищих та середніх освітніх закладах [115, с. 148]. Перша вчительська семінарія 

на Півдні України була відкрита в 1871 р. у Миколаєві, яка у 1872 р. була 

переведена до губернського центру – Херсона. 

У середині 60-х рр. ХІХ ст. на державному та регіональному рівнях було 

порушено питання про надання представницям жіночої статі можливості 

викладати у навчальних закладах, зокрема у початкових і середніх. Так, на 

засіданні Херсонського земства від 4 вересня 1866 р. повітова рада, піклуючись 

про недостатність досвідчених народних вчителів, визнала корисним 

призначати у школи, крім учителів-чоловіків, ще й жінок. Рада видала 

розпорядження, в якому вчителькам були віддані для роботи класи дівчат і 

малолітніх хлопчиків. Іспити, що відбулися в червні цього ж року, цілком 

виправдали очікування управи, що абсолютно доводило спроможність 

учителів-жінок організовувати навчання дітей на якісному рівні [406, с. 41]. У 

результаті успішного завершення цього експерименту губернське земство у 

серпні 1874 р. урочисто відкрило педагогічний клас при Херсонській жіночій 

прогімназії [316, с. 37–38, 65–99]. 

Через відсутність формальної педагогічної підготовки вчителів 

художньо-естетичних дисциплін спостерігалась тенденція неефективного 

використання методів навчання образотворчому мистецтву в початкових і 

середніх навчальних закладах. Прогресивні художники-педагоги критично 

ставились до вияву непрофесіоналізму вчителями у процесі викладання 

малювання. Зокрема професор живопису Московського художнього училища 

живопису, ліплення і зодчества С. Зорянко (1818 – 1870) у праці «Записка з 

предмету малювання» вказував на слабку методичну і педагогічну підготовку 
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вчителів малювання середніх навчальних закладів: «Вони вміють тільки 

трішечки малювати, але надати пояснення щодо зображення предмету зовсім 

не в змозі, тому що більшість з викладачів малювання виходить із найслабших 

учнів академії, які бачать цю посаду як рів, до якого легко можуть сховатися… 

Таким вчителям доручають тисячі дітей, серед яких багато могло бути 

талантів» [190, с. 119]. 

Відсутність фахової підготовки вчителів малювання для початкових і 

середніх навчальних закладів Російської імперії, зокрема й Херсонщини, 

зумовило специфіку організації художньої освіти у початковій і середній 

школах Херсонщини, зокрема неефективність організації освітнього процесу, 

вибору методів і форм вивчення дисциплін художньо-естетичного 

спрямування. Зауважимо, що оскільки організацією земських шкіл 

переймалися попечителі (куратори, шкільні наглядачі), які мали можливість 

офіційно втручатися в хід освітнього процесу, то єдиних навчальних програм і 

планів роботи, особливо в сільських школах, не могло бути [316, с. 7]. 

Аналіз архівних документів, історико-педагогічних праць доводить факти 

низького рівня організації навчання у початкових навчальних закладах та частого 

вияву непрофесіоналізму і безвідповідальності вчителів. Найбільше таких 

свідчень збереглося у звітах училищних рад і доповідях земських правлінь. 

Зокрема у записці голови Одеської училищної ради 1868 р. знаходимо: «Учитель 

втік невідомо куди, не передавши нікому шкільного обладнання» [316, с. 6]; 

«Самі малограмотні, ці вчителі вбачали в навчанні основний засіб для харчування 

та здобування грошей» [316, с. 6]. 

В освітньому середовищі назріла потреба реформування початкової і 

середньої школи. Загальні положення, якими керувалося Міністерство народної 

освіти, здійснюючи освітню реформу відповідно до «Статуту гімназії і 

прогімназії», який було затверджено Міністерством народної освіти 19 

листопада 1864 р., полягало в наступному: 1) початкові та середні навчальні 

заклади повинні мати загальноосвітній характер; 2) всі загальноосвітні навчальні 

заклади мають підпорядковуватись відомству Міністерства народної освіти; 



 92 

необхідно звернути особливу увагу на підготовку достойних вихователів та 

вчителів, надати їм права відповідно до їх обов’язків; 3) надати кожному 

навчальному закладу можливість самовдосконалюватися у питаннях навчання та 

виховання; 4) полегшити шляхи щодо розповсюдження освіти [407, с. 57]. 

Зокрема аналіз архівних матеріалів довів, що у середніх навчальних 

закладах, а саме у реальних гімназіях згідно з навчальним планом більше уваги 

приділяли таким предметам, як російська та іноземні мови, математика і 

чистописання, малювання та креслення. Такий предмет, як малювання, 

опановувався упродовж усього терміну навчання в гімназії і був допоміжним у 

процесі вивчення інших дисциплін [303, с. 12]. У прогімназії на чистописання, 

креслення і малювання щороку було виділено 13 уроків. Ці дисципліни у 

гімназії і прогімназії викладали одні й ті ж вчителі. Статистичні відомості про 

розподіл годин за дисциплінами викладено у додатку Д. 

Прогресивні громадські діячі, художники-педагоги (С. Зорянко, 

Д. Струков та ін.) висловлювали занепокоєння щодо викладання малювання у 

початкових і середніх навчальних закладах. Вони стверджували, що малювання 

є таким самим навчальним предметом, як і математика, фізика, література, тому 

навчання малюванню повинно здійснюватися на високому методичному рівні, а 

оволодіти його основами повинен кожен учень. Зокрема Д. Струков у своїх 

працях («Про необхідність малювати за правилами та розміром» [387], «Про 

необхідність малювати за окоміром та без циркуля» [388], «Чого не вистачає 

Росії? (Про необхідність створення малювальної школи)» [389] сформулював 

методичні поради щодо навчання малюванню і кресленню та охарактеризував 

педагогічний потенціал малювання щодо естетичного, творчого розвитку учня у 

загальноосвітній школі. Д. Струков вважав, що опанування образотворчого 

мистецтва має відбуватися на міждисциплінарній основі, зокрема на основі 

геометричних знань. Освітянин доводив, що «художнику і реміснику, що 

навчається малюванню, обов’язково треба знати геометрію, однак реміснику 

геометрія недоступна за освітою» [389, с. 43]. Відповідно художник-педагог, 

опанувавши геометрію, креслення, має можливість навчати міждисциплінарним 
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методам і формам малювання учнів початкових і середніх навчальних закладів. 

Д. Струков обґрунтовував необхідність здійснення майбутніми художниками-

педагогами натурних замальовок без допомоги інструментів, з використанням 

тільки окоміру та олівця [388, с. 60]. Д. Струков був прихильником 

прогресивних методів навчання малюванню, але категорично виступав проти 

такого методу, як використання камери-обскури (прототипу сучасного 

фотоапарату) [388, с. 61]. 

До складу комісії, що займалась розробкою програми з образотворчого 

мистецтва для середніх навчальних закладів Російської імперії, входив 

С. Зорянко, який обґрунтував основні вимоги до курсу малювання: 

1) учні з початку і до кінця курсу повинні малювати з натури так, щоб 

спостерігалась строга послідовність у виборі моделей, починаючи з дротяних 

каркасів і фігур до гіпсових голів;  

2) початкове малювання геометричних форм, тіл повинно чергуватися з 

малюванням подібних до них предметів з навколишнього світу; 

3) копіювання не використовувати (шкідливо), з перспективою 

ознайомлювати учнів наочно, після спостереження її самими учнями. 

С. Зорянко, розглядаючи малюнок як загальноосвітній предмет, 

відзначав, що будь-який учень, навіть якщо він немає художніх здібностей, 

таланту, повинен долучатися до образотворчого мистецтва з метою 

особистісного розвитку: «Дивне враження, що для малювання потрібен талант. 

Чому ж він не потрібен для вивчення математики, мови і взагалі для науки? 

Чим же науки заслужили про себе таку нерозумну думку, що їх кожен 

безталанний знати може?» [190, с. 117]. Він акцентував увагу на позитивному 

впливі образотворчого мистецтва на особистість дитини, навіть якщо виконані 

учнями твори не вирізняються особливою талановитістю: «Я люблю працю 

позитивну, математичне знання справи і не визнаю творів, створених за 

враженням або за натхненням, як висловлюються деякі жалюгідні художники» 

[361, с. 343]. 

Один із учнів С. Зорянка, художник В. Перов (1833 – 1882) на шпальтах 
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«Художнього журналу» відзначав, що його вчитель по-новому підходив до 

загальних вимог системи викладання малюнку. Відмінністю методичних 

прийомів С. Зорянка від наявних методик Г. Гальяра, Г. Гіппіуса, братів Дюпюї 

було те, що він розглядав викладання малюнку та живопису в єдиному 

контексті: «Відділяти малюнок від живопису не природно. Розподіл класів 

повинен бути таким, щоб навчання малюнку допомагало навчанню живопису 

та навпаки…» [361, с. 193]. 

Таким чином, упродовж 1865–1870 рр. відбувалося зародження 

професійних засад підготовки учителів для початкових і середніх навчальних 

закладах Російської імперії, її регіонів, зокрема Херсонської губернії. Водночас 

педагогічною громадськістю було порушено низку питань щодо перспектив 

розвитку художньої освіти у шкільній практиці, необхідності використання 

сталих вітчизняних традицій та зарубіжних ідей у процесі викладання 

дисциплін художньо-естетичного спрямування.  

 

 

2.2. Стан художньої освіти у початковій і середній школі Херсонської 

губернії 1871 – 1899 рр. 

 

Соціально-культурний контекст розвитку художньої  освіти у 

початкових і середніх навчальних закладах Херсонської губернії 1871 – 1899 рр. 

визначали законодавчі, нормативні документи: «Статут гімназій та 

прогімназій» (1871), «Статут реальних училищ» (1872), «Положення про 

жіночі гімназії та прогімназії» (1870) та ін. На думку Т. Благової, класичні 

гімназії вважалися єдиними повноцінними середніми закладами освіти, 

випускники яких отримували право на вступ до університетів [11, с. 15]. 

Реальні гімназії знаходились на нижчому щаблі середньої школи і були 

спрямовані на задоволення промислових потреб регіонів. 

Важливими документами для становлення вищої педагогічної освіти 

стало «Положення про вчительські семінарії» від 17 березня 1870 р., згідно з 
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яким в земствах було передбачено відкриття учительських семінарій, та 

«Положення про вчительські інститути» (1872). В окремих нормативних 

документах містились достатньо прогресивні ідеї щодо розвитку мистецької 

освіти загалом. Зокрема у «Правилах для учнів» (1874) акцентувалась увага на 

тому, що мистецькі дисципліни спрямовані на формування художньо-

естетичного смаку учнів, розвитку їхніх мистецьких здібностей. Однак в 

основному політика Російської імперії спрямовувалась на посилення 

жорсткого контролю над початковою і середньою освітою. Зокрема у 1869 р. 

було введено посади шкільних інспекторів.  

З кінця 80-х рр. ХІХ ст. спостерігалась певна прихильність Міністерства 

народної освіти до викладання мистецьких дисциплін у початковій і середній 

школі. Зокрема у 1889 р. було видано циркулярне розпорядження «Про 

підвищення естетичного і художнього виховання учнів у навчальних 

закладах», згідно з яким офіційно впроваджувались музичні дисципліни у зміст 

середньої освіти [11, с. 19]. Позитивні зміни у розвитку мистецької, зокрема й 

художньої, освіти у шкільництві були пов’язані з виданням таких документів, 

як: циркуляри Міністерства народної освіти «Естетика у народному училищі» 

(1896) (про необхідність «естетичних вправ у вигляді співу, музики, 

декламації»), циркуляри 1897 р. – «Про поєднання народних читань з 

інструментальними концертами», «Про дозвіл користуватися приміщеннями 

народних училищ для проведення аматорських вистав, інших мистецьких 

заходів», «Про призначення вчителів мистецтв під особистим контролем 

попечителів учбових округів» (учителі мистецьких вчителів введені до реєстру 

штатних чиновників). 

Починаючи з 70-х рр. ХІХ ст. було видано офіційні нормативні 

документи, спрямовані на удосконалення діяльності та розвитку навчальних 

закладів в умовах діяльності земств. Так, у 1872 р. було видане «Положення 

про міські школи», у 1874 р. введене в дію «Положення про початкові народні 

училища». Згідно з нормативними документами земська школа поділялася на 

три відділення, які відповідали трьом рокам навчання. Це, між іншим, цілком 
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відповідало ідеям М. Корфа, які було обґрунтовано ним наприкінці 1860-х рр. у 

монографічній праці «Русская начальная школа». Освітянин-подвижник згадує 

про «три зими навчання як про загальну норму тривалості навчального курсу» 

та «про три класи як про найбільшу кількість відділень, яку можна встановити 

в народному училищі» [326].  

Типи початкових навчальних закладів Півдня України, зокрема 

Херсонщини, на початку ХХ ст. включали земські, міністерські, громадські, 

церковноприходські, приватні сільські, приватні міські школи, школи грамоти 

(додаток Ж). Згідно зі документами статистичного характеру система середньої 

освітньої ланки наприкінці ХІХ ст. включала такі заклади: чоловічі гімназії, 

реальні гімназії, жіночі гімназії, сільськогосподарські училища, фельдшерські 

школи, юнкерські кавалерійські училища, технічні залізничні училища, 

комерційні училища, духовні училища, приватні училища та гімназії тощо 

(додаток З). 

Важливо відзначити, що у період 1871 – 1899 рр. активізувалась 

діяльність спеціалізованих закладів освіти – художніх шкіл, метою яких було 

підготувати випускників до вступу в Петербурзьку академію мистецтв, а також 

задовольнити промислові потреби регіону у фахівцях художнього, ремісничого 

фаху. Необхідно зауважити, що в означений період випускники Училища 

живопису, ліплення і зодчества при Московському художньому товаристві, 

Строганівського центрального училища технічного малювання,  

Петербурзького центрального училища технічного малювання барона Штігліца 

та Петербурзької академії мистецтв мали право на викладання малювання та 

креслення у середніх навчальних закладах, оскільки в них викладалась 

методика малювання.  

З 1869 р. при Петербурзькій академії мистецтв були влаштовані недільні 

класи для бажаючих отримати право на викладання малювання та креслення у 

навчальних закладах. У 1879 р. при Академії були засновані дворічні 

педагогічні курси для підготовки вчителів малювання та креслення. Свідоцтва 

на право викладання поділялись на 3 категорії: 1) для середніх навчальних 
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закладів (випускник повинен був добре малювати з натури фігуру людини, 

інтер’єр, натюрморт, голову людини), 2) для міських училищ (випускник 

повинен був вміти малювати фігуру людини, гіпсову голову та інтер’єр), 3) для 

початкових училищ (малюнок орнаменту, натюрморт та лінійний малюнок 

геометричних тіл) [246]. 

Тенденція відкриття художніх шкіл спостерігалась у всіх регіонах 

Російської імперії. У 1875 була відкрита приватна школа під керівництвом 

М. Мурашка (1844–1909), яка стала відомою як Київська малювальна школа, що 

відігравала важливу роль у розвитку образотворчого мистецтва та художньої 

освіти в Україні [322]. У 1883 р. Катерина Федорівна Юнге (1843 – 1913) 

заснувала у Києві школу малювання та живопису на фарфорі для жінок.  

В означений період на території Херсонської губернії успішно 

функціонувала Одеська малювальна школа Товариства витончених мистецтв 

(1865). При Єлисаветградському земському реальному училищі за ініціативою 

П. Крестоносцева (1837–1907) були відкриті «Вечірні малювальні класи» 

(1880), метою яких було підготувати випускників до вступу в Петербурзьку 

академію мистецтв, а також задовольнити промислові потреби регіону у 

фахівцях художнього, ремісничого фаху. 

Важливою формою реалізації освітнього процесу в Одеській 

малювальній школі була організація виставок. Аналіз архівних матеріалів [316] 

дав підстави для інформування щодо організації такої форми роботи: у 1873 р. 

195 робіт 159 учнів були відіслані на конкурс в Петербурзьку академію 

мистецтв, кращі учні були нагороджені медалями. Школа щорічно доводила 

свою самостійність і стверджувала свій авторитет у художньому середовищі. 

Тільки з 1885 р. школа розташувалася у власній будівлі, побудованій завдяки 

участі міського голови Г. Маразлі. 30 грудня 1899 р. відбулася реорганізація 

малювальної школи в Одеське художнє училище, тоді ж був затверджений 

статут і штат училища. Для становлення художньо-педагогічної освіти 

особливе значення мала реорганізація художніх шкіл у художні училища з 
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1899 р., відповідно навчальні заклади отримали офіційне право на підготовку 

педагогів-художників. 

Ретроспектива становлення художньо-педагогічної освіти в Україні 

свідчить про важливу роль освітянської громадськості у її розвитку. Зокрема у 

1870 р. були видані «Правила для педагогічних з’їздів учителів». З’їзди мали 

відбуватися під патронатом інспекторів народних училищ. На думку 

М. Бунакова, 70-і рр. ХІХ ст. були насправді «золотим часом» для з’їздів, які 

організовувались без будь-яких перешкод, майже «явочним» порядком, за тією 

програмою, яку розробляли запрошені керівники, без участі чиновників, які 

мало на цьому розумілись [19, с. 342].  

У 1870 – 1880-х рр. земство Херсонської губернії організувало дев’ять 

учительських з’їздів, на яких, окрім зразкових уроків таких видатних педагогів, 

як М. Бунаков чи М. Корф, обговорювалися і аналізувалися загальні проблеми 

шкільного життя, репрезентувалися нові форми навчання дітей, аналізувалися 

підручники, програми і посібники, зокрема зарубіжні, вирішувалися нагальні 

потреби місцевого шкільництва.  

Улітку 1874 р. в Херсоні відбувся один із найбільш чисельних та 

представницьких з’їздів учителів під патронатом М. Бунакова [291]. Ім’я 

організатора з’їзду сприяло залученню до участі в роботі з’їзду 77 вчителів. 

Керівником з’їзду М. Бунаковим було прочитано 16 лекцій щодо особливостей 

викладання різних навчальних дисциплін із загальних курсів народних шкіл. 

Згодом ці лекції були надруковані в журналі «Сім’я і школа» та розповсюджені 

земською губернською радою серед тих учителів, які не змогли узяти участь у 

роботі з’їзду. Крім лекцій, були проведені також зразкові уроки, практичні 

заняття, педагогічні бесіди, тематичні колоквіуми, майстер-класи з 

педагогічної майстерності кращих губернських учителів, що, на думку 

М. Бунакова, поєднували «теорію і практику, сприяли самостійній думці, 

свідомому і критичному ставленню до самого себе, до різних проявів 

шкільного життя і до шкільництва взагалі» [316, с. 40].  
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Важливим також було проведення з’їзду народних учителів Херсонської 

губернії в 1881 р. в Херсоні з ініціативи М. Корфа. Одним із основних питань, 

винесених на обговорення з’їзду, стала проблема організації початкової 

загальної освіти в молдавських, болгарських і українських поселеннях. Аналіз 

мемуарних видань дозволив визначити нагальні проблеми, які обговорювалися 

освітянами під час з’їзду. Так, учитель М. Борисов окреслив основні з них: «Ми 

наштовхнулися на дуже важливий фактор, що затримує успіх початкової освіти 

та впливає на термін навчання в однокласних земських школах Херсонської 

губернії. Національний склад губернії дуже різноманітний: великороси, 

малороси, молдавани, болгари, німці, серби, греки – це неповний перелік 

народів, з яких складається населення Херсонської губернії і з яким має справу 

сільський вчитель» [289, с. 25]. Крім того, на з’їзді 1881 р. було порушено 

питання щодо удосконалення педагогічної підготовки жінок-вчителів. 

Пропозиції з цього питання розподілилися за такими пунктами: а) відкриття 

жіночих вчительських семінарій; б) розширення програми наявних педагогічних 

курсів; в) подальше відкриття педагогічних класів при жіночих гімназіях [316, 

с. 18]. 

Як правило, матеріали херсонських педагогічних з’їздів друкувалися 

значними накладами і були доволі доступними широким колам інтелігенції, 

яка цікавилася теоретичними та практичними проблемами організації 

навчально-виховного процесу в закладах освіти губернії. До спектру питань, 

які розглядалися педагогами, входили проблеми змісту художньої освіти, 

якості програм, навчально-методичного забезпечення вивчення дисциплін 

художньо-естетичного спрямування у початковій і середній школі. Отже, за 

посередництвом земств педагогічні з’їзди відповідали нагальним потребам 

школи, вчительства і життя, що саме зумовлювало їх продуктивність.  

Однією з важливих проблем освіти в Російській імперії була мова 

викладання. Згідно з вимогами Міністерства народної освіти шкільне навчання і 

викладання в Російської імперії повинно було здійснюватись винятково 

російською мовою. Аналіз архівних матеріалів, студіювання мемуарних джерел 
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дає підстави для висновку, що мовне питання приводило до низки проблем, що 

виникали на комунікативному рівні між вчителями та учнями. Варто 

акцентувати увагу на тому, що питання щодо мови викладання порушувалось на 

педагогічному з’їзді у 1881 р., де освітяни  обговорювали можливі варіанти 

вирішення цієї проблеми. Одним із таких варіантів стала пропозиція висловлена 

вчителем місцевої мови, якою він, спілкуючись з дітьми, може зацікавити їх 

навчатися і, разом з тим, поступово привчити дітей до російської. Незважаючи 

на офіційні заборони, вчительство Херсонщини намагалося віднайти шляхи 

удосконалення мовної політики у шкільництві. При цьому організатор 

педагогічних з’їздів М. Корф публічно зауважував: «Не можна викладати 

грамоту, не використовуючи ту мову, якою спілкується місцеве населення. Живе 

слово – це могутня зброя, яку використовує вчитель» [316, с. 27]. Учителі-

практики активно підтримали резолюцію М. Корфа, зауважуючи, що «в 

малоруських школах не використовувати малоруську мову немає жодної 

можливості» [316, с. 28]. 

Окреслимо особливості підготовки вчителів до викладання дисциплін 

художньо-естетичного спрямування у початкових і середніх навчальних 

закладах Херсонської губернії у 1871 – 1899 рр. Надзвичайно важливу роль у 

розвитку професійних якостей, педагогічної майстерності вчителів, у 

вирішенні теоретичних і практичних проблем навчання і виховання учнів 

початкових і середніх навчальних закладів відігравали педагогічні курси. 

Маючи на меті запобігти недостатності вчителів, Херсонське губернське 

земство організовувало короткотермінові курси для вчителів, які мали потребу 

у професійному стажуванні. Діячі земства, аналізуючи стан освіти і підготовки 

педагога, дійшли висновку, що на вчительських посадах часто працюють люди, 

які мають переважно загальну середню освіту і недостатньо ознайомлені з 

найпростішими методиками викладання, способами взаємодії учителя з учнями 

у навчально-виховному процесі школи тощо.  

Перші педагогічні курси у південному регіоні України було відкрито в 

Херсоні при повітовому училищі у вересні 1870 р. для вчителів народних шкіл 
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Херсонського, Одеського і Тираспольського повітів. У цьому році на курсах 

навчалось 11 осіб, у наступному їх кількість збільшилася до 39, з яких 19 осіб 

були вже стипендіатами губернського земства. Педагогічні курси було 

засновано і при повітовому училищі міста Єлисаветграда (1871) для вчителів 

Єлисаветградського, Олександрійського і Ананьївського повітів. На курсах 

навчалось 8 осіб. Однак згодом курси були закриті, а курсисти переведені до 

Херсону. У 1873 р. на губернських земських зборах було прийнято рішення 

щодо необхідності регулярного проведення педагогічних курсів, «завдяки тій 

користі, яку вони приносили земству підготовкою гарних учителів у народні 

школи» [316, с. 34]. 

Правила про тимчасові педагогічні курси було видано у серпні 1875 р. 

Міністерством народної освіти імперії. Ці правила залишалися чинними до 

кінця ХІХ ст. Відповідно до рекомендацій Херсонське земство щорічно 

влаштовувало тимчасові педагогічні курси для вчителів. Наприклад, 

збереглися архівні матеріали про те, що в 1899 та 1900 рр. педагогічні курси 

відбулися під керівництвом відомого педагога М. Бунакова в містах Херсоні та 

Одесі. Курси зібрали рекордну кількість слухачів – 500 осіб, причому більшість 

з них приїхали за власний рахунок і не тільки з повітів Херсонської губернії, а 

й усієї південної частини України [316, с. 36].  

Крім того, згідно з розпорядженням Міністра народної освіти від 31 

серпня 1874 р. при жіночих гімназіях було дозволено відкриття восьмого 

додаткового класу спеціально для тих дівчат, які бажали здобувати фах 

учителя. У восьмому додатковому класі викладалися наступні дисципліни: 

педагогіка і дидактика, російська та церковнослов’янська мови, французька та 

німецька мови, математика, історія, географія. Цікавим, на нашу думку, є той 

факт, що, крім теоретичних занять із базових предметів, учениці обов’язково 

мали відвідувати заняття в молодших класах і час від часу повинні були 

самостійно проводити заняття [407, с. 82–83]. Йдеться про впровадження 

елементів педагогічної практики, що була важливою формою підготовки 

жінок-учителів до професійної педагогічної діяльності.  
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Особливе значення для розвитку жіночої педагогічної освіти Херсонщини 

мали Одеські педагогічні жіночі курси, які почали функціонувати з 1879 р. Це був 

своєрідний навчальний заклад, фундатором якого став відомий організатор 

системи жіночої педагогічної освіти на Півдні України, професор Малоросійського 

Університету О. Трачевський. У пояснювальній записці до проекту він зауважував, 

що «вищі жіночі курси повинні мати подвійне значення: по-перше, надати особам 

жіночої статі загальну вищу освіту університетського типу, по-друге – підготувати 

їх до практичної діяльності на посаді шкільної вчительки. Останнє завдання є 

державним обов’язком курсів, виходячи із гуманних принципів щодо жінок, які не 

мають вищої освіти, і відсутності високоосвічених і професійно-придатних жінок-

педагогів» [115, с. 182]. 

У 1860 р. Міністерством народної освіти був розроблений проект 

діяльності учительських семінарій для підготовки вчителів народних шкіл, 

однак практично він не реалізувався. Зокрема проблема підготовки 

педагогічних кадрів загальної кваліфікації залишалась не вирішеною. Перша 

вчительська семінарія у південному регіоні України була створена у Миколаєві 

(1871), але у 1872 р. переведена до губернського центру – Херсона. У 1873 р. 

відбувся перший випуск вчителів Херсонської семінарії в кількості 19 осіб. З 

них 4 особи було призначено для заміщення вакантних місць в училищах 

Міністерства народної освіти в губернії. Інші випускники були направлені на 

роботу у розпорядження губернського повіту. В той же час на півдні України 

була відкрита ще одна державна вчительська семінарія у Новому Бузі, серед 

вихованців якої були стипендіати Херсонського губернського земства [316, 

с. 33–35].  

Крім основних (загальних) дисциплін, що читались в семінаріях (Закону 

Божого, російської мови, церковнослов’янської мови, арифметики, геометрії, 

російської та всесвітньої історії, географії, природознавства, чистописання і 

малювання, основ педагогіки, гімнастики, співів) у Херсонській учительській 

семінарії викладалося ще й садівництво, враховуючи сільськогосподарську 

специфіку регіону. Термін навчання складав повних три роки. Щоправда, 
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випускники не отримували права на вступ до вищих навчальних закладів [462]. 

Якщо порівняти розподіл загальних предметів за роками та кількістю годин на 

тиждень, то знаходимо, що найбільша кількість навчальних годин відведена на 

чистописання і малювання (на першому році навчання – 5 годин на тиждень, 

на другому – 4 години, на третьому – 3) (додаток К). 

Аналіз статистичних матеріалів дозволяє стверджувати, що освітяни 

усвідомлювали необхідність опанування дисциплін художнього спрямування, 

що впливало на розвиток професійних якостей, формування педагогічної 

майстерності майбутнього вчителя. Педагог, на думку керівництва семінарії, 

повинен був володіти не лише каліграфічним письмом, але і професійною 

культурою роботи на дошці, вмінням грамотно зображати предмети, 

виконувати криси, малювати для поглиблення розуміння навчального 

матеріалу тощо. 

За свідченням наставника Херсонської учительської семінарії І. Маркова, 

який вивчав європейський досвід навчання основам малювання в учительських 

семінаріях Німеччини у 1874 р. за розпорядженням Міністерства народної 

освіти, при навчанні малюванню викладачами ставилася подвійна мета: по-

перше, розвивати в учнів навички та здібності до чистого і красивого 

малювання на класній дошці всього, що необхідно пояснити за допомогою 

наочного зображення або малюнка; по-друге, «розумно» і кваліфіковано 

навчати дітей малюванню в народній школі [333, с. 171]. Варто зазначити, що в 

першому випадку йдеться про «педагогічний малюнок», один із видів 

наочності на уроках образотворчого мистецтва, який використовується і в 

сучасній школі. Головна його перевага – це лаконічність, простота та ясність 

зображення. За допомогою педагогічного малюнку вчитель дає дітям 

можливість ясно зрозуміти і уявити сказане. Малюнки вчителя на класній 

дошці повинні передати його головну думку, опускаючи все випадкове і 

другорядне. Педагогічний малюнок допомагає зрозуміти почуте і побачене, 

впливає на розумовий розвиток дитини, на правильність його суджень, але в 
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сучасних школах його використовують тільки викладачі образотворчого 

мистецтва. 

У 70-х рр. ХІХ ст., – відзначає О. Лавріненко, – на сторінках періодичних 

педагогічних видань можна натрапити на численні дискусії освітян про 

необхідність глибшої «педагогізації» освітнього процесу в учительських 

семінаріях як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Зокрема 

публікувалися поради майбутнім учителям, які містили в собі вказівки на 

визначальні чинники їх майбутньої професії, наприклад: «Окрім наукових і 

педагогічних здібностей вчительська посада потребує здібностей моральних – 

уміння поводитися з учнями. В цьому сумніватися можуть лише особи, далекі 

від педагогіки і вчительського покликання... Любов і повагу учні висловлюють 

лише тому вчителю, який поєднує риси знаючого і діяльнісного викладача з 

умінням спілкуватися з ними. Лише такого вчителя вони оцінюють позитивно, 

лише такому вчителю вони підпорядковуються, лише до такого вони 

зберігають щиру приязнь на все життя» [115, с. 153]. 

Майже одночасно з учительськими семінаріями Міністерство народної 

освіти ініціювало відкриття учительських інститутів. 31 травня 1872 р. було 

видано «Положення про Вчительські інститути». Згідно з «Положенням…» 

вчительські інститути мали бути засновані у кожному навчальному окрузі 

Російської імперії (за винятком Дерптського та Варшавського) і передбачали 

трирічний термін навчання. Директор та викладачі училища обов’язково 

повинні були мати вищу освіту, крім того, бути обізнаними з педагогіки та 

методики викладання. Обов’язковим також було влаштування при інституті 

міського училища, де учні інституту мали проводити практичні заняття [407, 

с. 80–81]. 

Учительські інститути готували вчителів широкого фаху для викладання 

всіх предметів курсу міського училища, зокрема малювання та креслення 

(додаток Л). Значна увага в учительських інститутах приділялась викладанню 

таких предметів, як малювання, креслення та чистописання. Це було пов’язано 

з тим, що, по-перше, малювання є ефективним засобом опанування навчальних 
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дисциплін, по-друге – малювання розвиває в учнів навички та здібності до 

чистого і красивого письма, по-третє – малювання значно допомагає при 

пояснені нового матеріалу вчителем, який застосовує не тільки наочні 

приладдя, а й малюнок на класній дошці (педагогічний малюнок). 

Аналізуючи специфіку організації художньої освіти у початковій і 

середній школах Херсонщини, варто зауважити, що період 1971 – 1900 рр. був 

позначений створенням умов для відкриття початкових і середніх навчальних 

закладів (додаток М). Водночас незважаючи на позитивну тенденцію 

розширення мережі відповідних навчальних закладів у регіонах, зокрема у 

Херсонській губернії, виникало ряд проблем щодо організації освітнього 

процесу в них. Аналіз архівних матеріалів, статистичних джерел засвідчує, що 

школи були переповненими навчальним контингентом. Зокрема у доповіді 

голови Одеської училищної ради про стан освіти в Одеському повіті 

Херсонської губернії подані такі відомості: учитель, який був направлений на 

роботу до села Яски, відзвітував, що до школи відразу вступило 80 учнів. Але 

на той час школа мала тільки 6 робочих столів, за якими ледь розміщувалися 

50 учнів, решта повинні були розташовуватися безпосередньо на підлозі [316, 

с. 5].  

Часто шкільні класи знаходились в одному приміщенні з сільською 

радою, що викликало певні незручності, оскільки «селяни часто скупчувались 

при сільській раді, лаялися та билися, взагалі чинили усілякий безлад, 

очікуючи на суд». А шкільні меблі були «якимись знаряддями для покарання 

або для катування» [321, с. 5]. Виникали труднощі з матеріальним 

обладнанням, навчально-методичним забезпеченням, «у школах не вистачало 

книг, посібників, великих класних дощок, годинників і навіть дзвоників для 

скликання дітей до класу. Учні писали крейдою на столах, витираючи написане 

рукавами свого одягу, затираючи одяг та книги так, що важко було розібрати 

друковані рядки» [321].  

У складних матеріальних умовах учитель повинен був виявляти високий 

рівень педагогічної майстерності, педагогічного таланту. З цього приводу 
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А. Конощенко відзначив: «Мені ж здається, що треба бути «надлюдиною» і 

«надучителем», щоб витримати таку страшенну працю і отримати хоч малесенькі 

результати… І працює вчитель, досягає добрих результатів, бо дітвора іде до 

школи, мов плав пливе, особливо дівчата» [321, с. 27–28, 30].  

У 60 – на початку 70-х рр. ХІХ ст. викладання малювання в початкових 

та середніх навчальних закладах Російської імперії, зокрема Херсонської 

губернії, здійснювалось за програмами, розробленими викладачами 

Петербурзької академії мистецтв. У 1872 р. комісія при академії, до складу якої 

входили М. Ге, К. Гун, І. Крамський, П. Чистяков та ін., розробила програму з 

малювання для середніх навчальних закладів імперії. Художники-педагоги 

категорично назвали спосіб копіювання шкідливим для учнів-початківців. 

Замість копіювання вони вимагали від учнів малювати з натури так, щоб 

спостерігалася чітка послідовність етапів виконання малюнку; у виборі 

моделей починати із дротових фігур і ускладнювати завдання до гіпсових голів 

включно. На думку М. Ростовцева, педагоги-художники (І. Крамський, 

П. Чистяков) вважали, що «початкове малювання геометричних фігур і тіл як 

форм занадто сухих повинно чергуватися із зображенням подібних до них 

предметів з довкілля учнів. Знайомство з перспективою має бути тільки 

наочним, пояснення правил перспективи не повинно передувати 

спостереженню її явищ самими учнями» [190, с. 160].  

Викладачі академії виступали проти прийнятого в німецьких семінаріях 

методу копіювання як способу навчання малюванню. У пояснювальній записці 

до програми П. Чистяков зазначав: «Малювання як вивчення живої форми є 

однією зі сторін знання взагалі; воно вимагає такої ж діяльності розуму, як і інші 

науки, визнані необхідними для елементарної освіти… Замість того, щоб 

вимагати копіювання з оригіналів, яке, на жаль, панує повсюдно, викладачеві 

потрібно відмовитися від бажання одержати результат відразу. Треба розвити в 

учня окомір, навчити його розуміти видиму форму предметів, дати поняття про 

закони, від яких вона залежить» [244, с. 436]. Члени комісії вважали, що загальні 

методичні вказівки та вимоги для середніх і вищих навчальних закладів повинні 
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бути єдиними, що учні мають у процесі навчання поступово вдосконалювати 

свою майстерність.  

Необхідно зауважити, що наявні програми середніх навчальних закладів, 

зокрема для гімназій, з образотворчого мистецтва передбачали викладання 

основ перспективи, малювання гіпсів, архітектурних ордерів, постаті людини і 

«за бажанням малювання фарбами натюрмортів і пейзажів з натури» [124, 

с. 176]. Креслення як навчальний предмет трактувалося як дещо середнє між 

аналітичним та технічним рисунком [124, с. 36].  

У процесі означення специфіки художньої освіти у початкових 

навчальних закладах Херсонщини у 1872 – 1900 рр. необхідно зауважити, що 

основними методами навчання образотворчому мистецтву, починаючи з 

1874 р., були: наочні (художньо-описове та педагогічне малювання на класній 

дошці, спостереження з натури, демонстрація моделей для малювання або 

ліплення, розгляд картин, панорам, милування красою природи); словесні 

(художня розповідь, опис, пояснення, бесіда «з приводу», коментування); 

практичні (копіювальний (графічні вправи у клітинках, прописах, по 

крапочках), наслідувальне малювання, геометричний (креслення від руки, 

орнаментальне малювання), малювання з натури, ілюстрування, ліплення за 

зразком та інструкцією, технічні вправи (згинання, вирізування, склеювання 

паперу) [36, с. 8].  

Важливо відзначити, що в багатьох початкових школах у 1874–1880-х рр. 

малювання з натури у другому класі змінилося на «малювання по пам’яті» (це 

один із найпоширеніших методів, який використовується у сучасній початковій 

школі. – З. Г.). Сутність методу пролягала у тому, що перед учнями ставили 

предмет, давали час на те, щоб учні його добре роздивились і запам’ятали, а потім 

відтворили предмет з мінімальною кількістю помилок. Дослідивши особливості 

методики навчання малюванню в історичному контексті, І. Красюк зауважила, що 

«відбулися зміни і в підборі художніх матеріалів для малювання. Вони стали 

більш різноманітними; крім олівця застосовувався вугіль, пастель, сангіна, перо 
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та інші художні матеріали, які мали допомогти учневі у творчому процесі» [104, 

с. 37]. 

Щодо окреслення специфіки організації освітнього процесу у середніх 

навчальних закладах у 1872 – 1900 рр. зауважимо, що згідно зі «Статутом 

реальних училищ» (1872) реальні гімназії було реорганізовано у реальні 

училища [393, с. 184–195]. Це були найбільш поширені середні навчальні 

заклади в означений період. Освітній процес кожного училища повинен був 

відповідати місцевим промисловим потребам, включати загальноосвітні та 

спеціальні предмети. Реальні училища мали два відділення – основне та 

комерційне. Розподіл на відділення відбувався після закінчення четвертого 

класу. Згідно з місцевими промисловими потребами в училищах відкривали і 

додаткові відділення, такі, як: механіко-технічне, хіміко-технічне. Природно, 

що перевагу згідно з навчальним планом училища надавалась дисциплінам 

математичного спрямування, але кількість годин на навчання малюванню та 

кресленню перевищувала кількість годин з математики (на основному 

відділенні – 30 год. проти 28 год.). Така кількість годин обумовлена тим, що 

малювання в реальному училищі розглядалось не як предмет естетичного 

спрямування, покликаний естетично розвивати учнів, а як засіб, що сприяє 

розвитку мислення, уявлення, уваги (додаток Н). 

На відміну від гімназій, у реальних училищах креслення вивчалось за 

двома напрямами: як елементарне та проекційне. Метою цієї дисципліни було 

формування практичних умінь у проекційному зображенні предметів і вмінь 

читати криси. Наприкінці курсу учні мали виконувати криси проекцій 

нескладних предметів: столярних чи теслярських інструментів, класних меблів 

тощо. Разом з тим, програма з малювання порівняно з гімназійною, була більш 

тематично диференційованою і передбачала малювання архітектурних 

елементів зі складними рельєфами: карнизів, консолів, медальйонів. 

Особливим був підхід до організації занять, оскільки уряд враховував 

важливість образотворчого мистецтва для курсу реального училища. 

Тривалість занять повинна була складати 1,5 години, з урахуванням 
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додаткових півгодини на приготування. Тому в розкладі малювання ставилось, 

як правило, першим або ж останнім уроком [371, с. 684–687]. 

Практично в кожному середньому навчальному закладі Херсонської 

губернії освітяни, викладачі, керівництво дбало про всебічний розвиток учнів, 

надаючи особливого значення образотворчому мистецтву. На нашу думку, 

унікальним був досвід Єлисаветградського земського реального училища, при 

якому були відкриті «вечірні малювальні класи» у 1880 р. художником-

педагогом, випускником Петербурзької академії мистецтв П. Крестоносцевим 

(1837–1907). За розпорядженням директора реального училища М. Завадського 

спеціально для занять з малювання було перебудовано велике приміщення, 

придбано необхідні меблі та наочні посібники для викладання, було забезпечено 

всі умови для проведення занять. 

Курс навчання у класах тривав два роки і був розрахований на подальше 

його продовження в Петербурзький академії мистецтв. І. Боса зазначає, що 

програма складалася з 5-10 тематичних рівнів різної складності, й учні мали 

проходити її індивідуально за результатами власних досягнень. Для зручності 

викладання всіх учнів було поділено на дві групи (старшу і молодшу), 

навчання в кожній з яких тривало один рік. Молодша група поділялася на два 

відділення, а старша – на п’ять [17, с. 53]. 

Учні першого відділення молодшої групи опановували елементарні 

навички малюнку: за викладачем малювали з настінних таблиць, оригіналів 

орнаментів і геометричних фігур, що передувало малюнку з натури. Спочатку 

через недостатню підготовку учнів малюнок виконували вугіллям. На другому 

відділенні учні набували вміння передавати в малюнку об’ємне зображення 

предмета з натури з урахуванням перспективи спершу за допомогою дротяних, 

а потім і гіпсових геометричних моделей. Закінчували курс зображенням 

гіпсових орнаментів. 

У старшій групі продовжували малювання гіпсових орнаментів, а також 

предметів домашнього вжитку, акцентуючи увагу на вивченні світлотіні. 

Тематика малюнків на першому відділенні – орнаменти з гіпсових зліпків 
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різних стилів. На другому відділенні опановували зображення античних голів, 

використовуючи систему братів Дюпюї на прикладі академічних зліпків та 

малювали голови з натури. На третьому відділенні старшої групи учні 

малювали портрети і навіть цілі фігури з натури. Роботи виконувалися сепією, 

олівцями, вугіллям та звичайними чорнилами. Учні четвертого відділення, яке 

було додано до навчальної програми з 1884 р., вчилися зображувати античні 

фігури. [17, с. 54]. Прагнучи активізувати подальше навчання учнів, 

П. Крестоносцев організував п’яте відділення – натурний клас, де навчалися 

учні з відповідним рівнем теоретичних знань і практичних умінь. 

Починаючи із 1885/1886 н. р., при малювальних класах було відкрито 

клас живопису, де учні займалися живописом акварельними й олійними 

фарбами. Через рік в училищі було додатково відкрито класи технічного 

креслення, де учні опановували геометричне та проекційне креслення (нарисну 

геометрію), завершуючи навчання виконанням креслень елементів машин та 

інших деталей і механізмів. Навчання було розраховано переважно на 

працівників місцевих заводів. Про користь занять у класах креслення 

красномовно свідчить той факт, що власник Єлисаветградського заводу 

Ельворті неодноразово висловлював подяку художникам-педагогам, 

матеріально підтримував училище. Згодом він навіть організував креслярські 

класи і при заводі [17, с. 54]. 

З 1894 р. в училищі починає функціонувати клас скульптури. На 

практичний курс з ліплення приймали учнів, які досягли найбільших успіхів у 

малюванні гіпсових орнаментів. Найкращі роботи учнів відливалися з гіпсу. 

Таким чином, вечірні малювальні класи додатково поповнювали свій 

методичний фонд гіпсовими орнаментами та іншим наочним матеріалом 

власного виробництва. Як свідчить І. Боса, «декілька учнів, отримавши 

ґрунтовну підготовку в скульптурному класі, продовжили художню освіту в 

Одеській малювальній школі на скульптурному відділенні і, за відгуками 

викладачів, були найкращими на курсі» [18, с. 31]. 
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Досвід Єлисаветрадського земського реального училища свідчить про 

ініціативність, методичні, творчі пошуки викладачів у напрямі удосконалення 

освітнього процесу викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування, 

його певну професіоналізацію на основі академічних традицій та інноваційних 

методів і форм. 

20 червня 1890 р. Міністерством народної освіти були затверджені нові 

навчальні плани та програми з малювання для чоловічих та жіночих середніх 

навчальних закладів, зокрема для гімназій [295, с. 1]. Прийняті програми для 

гімназій суттєво відрізнялись від програм з малювання для реальних училищ. В 

училищах закладались певні основи образотворчої грамоти для подальшого 

використання набутих знань в практичній ремісничий роботі. В класичних 

гімназіях ставлення до малювання як загальноосвітнього предмету залежало 

від керівництво закладу (додаток П).  

Для різних навчальних закладах педагогами укладались авторські 

навчальні програми з малювання, живопису і креслення з урахуванням потреб 

дитини. Зокрема програма для недільних класів малювальних шкіл 

передбачала опанування трьох дисциплін художньо-естетичного спрямування: 

малювання, живопису, креслення. Тематика з опанування малюнку 

передбачала малювання геометричних фігур, орнаментів, які відповідають 

формам цих фігур, плоских орнаментів; малювання із стінних таблиць і 

орнаментів, спочатку цілих, потім їх частин; малювання з натури геометричних 

фігур, тіл і предметів, що їм відповідають; конструктивну побудову 

найпростіших предметів; побудову найпростіших предметів з легким 

тушуванням; зображення складних груп фігур та ваз; малювання гіпсових 

орнаментів з високим рельєфом; малювання частин людського обличчя, маски, 

голови, рук і ніг тощо. Програма з живопису включала такі теми: поняття про 

основні кольори, складні кольори; ознайомлення з додатковими кольорами; 

малювання плоских орнаментів з оригіналів чи за власним смаком 

акварельними фарбами; малювання складного орнаменту у збільшеному 

масштабі; живопис складних натюрмортів; живопис живої натури тощо. Згідно 
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з навчальною програмою креслення учні мали опанувати такі теми: 

геометричне креслення; опанування техніки креслення; креслення з натури; 

архітектурне креслення тощо (додаток Р).  

Варто зауважити, що у 80–90-х рр. ХІХ ст. у освітньому середовищі 

тривали дискусії щодо удосконалення методики викладання дисциплін 

художньо-естетичного спрямування у початкових і середніх навчальних 

закладах. На думку М. Ростовцева, «цим питанням переймалися не тільки 

учителі, але й мистецтвознавці, психологи, лікарі, які спостерігали за учнями, 

проводили експерименти, на підставі яких розробляли нові форми та методи 

навчання, застосовували спеціальні моделі та укладали наочні посібники, які 

допомагали учням краще опановувати матеріал [190, с. 151]. Предметом 

важливої дискусії серед художників-педагогів стало обґрунтування 

ефективності використання геометрального або натурального методів навчання 

в загальноосвітніх школах. 

Учителі малювання початкових і середніх навчальних закладів 

поділились на дві групи: в одну групу об'єдналися прихильники 

геометрального методу навчання, в іншу – натурального. Навчання малюнку за 

допомогою геометрального методу ґрунтувалося на використанні основ 

геометрії. На думку прихильників цього методу, геометрія сприяє правильності 

і точності малюнка, а також дозволяє перевіряти зображення певним мірилом. 

Усі предмети навколишньої дійсності розглядаються з геометричної точки 

зору: в основі форми кожного предмета виявляється геометрична фігура або 

тіло. Наприклад, малюючи метелика, учень бачить, що його загальна форма 

нагадує трапецію, тому спочатку він намічає трапецію, а потім уточнює форму 

метелика за натурою [190, с. 154]. 

Прихильники натурального методу роль вчителя вбачали не в навчанні 

дітей образотворчій грамоті, а у створенні умов, за яких творчість дитини може 

проявитися найбільш самостійно, вільно. Вчителю рекомендовано уникати 

прямого втручання в роботу дітей. Основним видом навчальної роботи було 

малювання на теми, які обираються самими дітьми. Малюнки учнів 
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рекомендувалося оцінювати залежності від того, наскільки яскраво в них 

проявилася своєрідність дитячого сприйняття й індивідуальність дитини, 

наявність грамотності трактувалося як небажаний вплив дорослих.  

Критерії оцінювання дитячих малюнків теж були предметом суперечок 

між представниками натурального і геометрального методів навчання. 

Представники геометрального методу, на думку І. Красюк, вважали, що 

малюнок учня повинен правильно передавати характер форми предметів і їх 

пропорції. Якщо учень спотворює характер форми предмету, неправильно 

передає пропорції, вчитель зобов'язаний поправити учня, показати, як треба 

здійснювати побудова зображення. Неправильний, безграмотний малюнок при 

всій його виразності не може мати позитивну оцінку [104, с. 29].  

Пошуки вчителів у напрямі підвищення ефективності освітнього процесу в 

початкових і середніх навчальних закладах щодо опанування дисциплін 

художньо-естетичного спрямування спрямовувалися на удосконалення 

навчально-методичного забезпечення. Ініціаторами таких інноваційних для 

означеного періоду програм, підручників, посібників були провідні художники-

педагоги, які переважно працювали у художніх школах України.  

Зокрема на Півдні України достатньо популярними були навчальні 

посібники засновниці Харківської малювальної школи М. Раєвської-Іванової 

«Методика викладання малювання в Харківській приватній школі малювання й 

живопису» (1871), «Азбука рисования для семьи и школы» (1879), «Опыт 

программы по преподаванию рисования в воскресных классах для 

ремесленников» (1895), «Прописи элементов орнамента для технических 

школ» (1896) та ін., які використовувались майже в усіх початкових і середніх 

навчальних закладах Російської імперії, зокрема на Херсонщині. На особливу 

увагу заслуговують посібники з образотворчого мистецтва, автором яких був 

засновник Київської малювальної школи М. Мурашко («Зошити малювання» 

та ін.). 

Безпосередньо в Херсонській губернії у 80–90-х рр. ХІХ ст. вийшли друком 

посібники, присвячені проблемам образотворчого мистецтва та методики його 
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викладання: «Перспективи рисування геометричних фігур» Я. Немця [345], 

«Досвід методики викладання курсів малювання. З додаванням статті про 

орнаменти» М. Прийомишева [370], «Елементарний курс креслення та теорії 

малювання геометричних фігур» А. Швийкевича [395]. Автори посібників 

виступали за впровадження у курс малювання основ живопису, архітектури, 

скульптури, обґрунтовували необхідність детального знайомства з 

перспективною побудовою предметів побуту та геометричних фігур.  

Необхідно зауважити, що для періоду 1872 – 1900 рр. було характерним 

організовувати конкурси з малювання, креслення і моделювання на державному 

рівні, що сприяло розвитку художньої освіти у навчальних закладах 

Херсонщини. Історико-педагогічні праці, архівні джерела доводять, що з 

ініціативи Міністерства народної освіти у 1898 р. було видано розпорядження, 

згідно з яким учні гімназій, прогімназій та реальних училищ повинні брати 

участь у конкурсах з малювання, креслення та моделювання. Згідно з 

розпорядженням Петербурзька академія мистецтв оголосила про проведення 

художніх конкурсів для учнів середніх загальноосвітніх закладів [394, с. 68–

71]. Спеціальна комісія, до складу якої входили педагоги-художники академії, 

не тільки присуджувала нагороди за дитячі роботи, але й обговорювала 

питання методики викладання малювання в загальноосвітніх школах. 

Починаючи з 1890 р., конкурси проводилися один раз на три роки, потім стали 

щорічними й влаштовувались до 1913 р. 

І. Красюк, аналізуючи ефективність конкурсної форми популяризації 

образотворчого мистецтва у Російській імперії, зауважує, що «для того, аби 

оцінити не лише рівень підготовки учня, а й методичні прийоми викладання, на 

конкурс потрібно було представити: малюнки, що були виконані конкурсантом 

протягом всього навчального року; роботи кращих учнів класу (до 10 робіт); 

пояснювальну записку, в якій би розкривався зміст занять та методичні прийоми 

їх проведення; відомості про вчителя (освіта, педагогічний стаж роботи в певному 

навчальному закладі). За результатами конкурсу комісія академії мистецтв 

присуджувала нагороди (медалі, похвальні листи, грамоти) учням – авторам 
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кращих робіт та їх вчителям. Друковані звіти щодо результатів конкурсів відразу 

з’являлись на шпальтах журналу Міністерства народної освіти, де висвітлювався 

сучасний стан викладання, надавались рекомендації до вирішення освітніх 

завдань, оприлюднювались кращі (за викладанням малювання) освітні заклади 

[104, с.40–41]. 

Студіювання архівних документів дозволило схарактеризувати досвід 

середніх навчальних закладів щодо участі у конкурсах з малювання. Зокрема 

учні та викладачі другої Миколаївської чоловічої гімназії неодноразово брали 

участь у конкурсі Петербурзької академії мистецтв. Конкурсантами з 

Миколаєва було завойовано 4 срібні медалі, 16 грамот і 9 похвальних відгуків 

за успіхи в малюванні та кресленні [452, с. 2]. Безумовно, така форма роботи 

стимулювала вчителів до вияву педагогічної майстерності у процесі 

викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування, дозволяла 

розвивати творчий потенціал талановитих учнів. 

Таким чином, період 1871 – 1899 рр. позначився активними пошуками 

вчителів у напрямі удосконалення змісту, форм вивчення дисциплін художньо-

естетичного спрямування у початкових і середніх навчальних закладах 

Херсонської губернії. 

 

 

2.3. Специфіка розвитку художньої освіти в початкових і середніх 

школах Херсонщини упродовж 1900 – 1920 рр. 

 

У виявленні особливостей соціально-політичного і культурного 

контексту розвитку художньої освіти в початкових і середніх навчальних 

закладах Херсонщини упродовж 1900 – 1920 рр. важливою є думка 

А. Форостяна, який зауважив, що у цей період відбулася низка політичних 

подій, а саме: внутрішня соціальна криза, поразка в російсько-японській війні 

(1904), акція непокори (революційна криза 1905 – 1907 рр.) та реакція уряду, 

Перша світова війна (1914) [231, с. 84].  
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Необхідно зазначити, що Міністерство народної освіти ініціювало ряд 

реформаційних змін в системі освіти, що було пов’язано, на думку Т. Благової, 

з «невідповідністю рівня організації офіційної школи, застарілих педагогічних 

концепцій запитам суспільства» [11, с. 28]. Основні засади освітньої реформи 

розробляла спеціально утворена у січні 1900 р. комісія під керівництвом 

міністра народної освіти П. Ігнатьєва. До складу комісії входили учителі, 

викладачі, лікарі, які мали обґрунтувати основні принципи реформи середньої 

школи та укласти навчальні плани та програми для початкових і середніх шкіл. 

Результатом діяльності комісії стали зміни в початковій освіті. 

Підтвердження зазначеного знаходимо у циркулярі № 8861 Міністерства 

народної освіти від 1 серпня 1900 р., де йдеться про те, що програми 

Міністерства народної освіти потрібно розглядати як зразкові, але не 

обов’язкові [413]. Таким чином, педагогічний колектив різних навчальних 

закладів мав можливість розробляти навчальні плани й програми із 

врахуванням місцевих, регіональних потреб.  

Важливою подією у розвитку художньої освіти у початкових і середніх 

навчальних закладах стало затвердження нових міністерських планів і програм 

для початкових народних училищ (1915). Відповідно збільшився термін 

навчання у початковій школі (до 4 років), до переліку обов’язкових дисциплін 

було введено чистописання і малювання, співи, фізичні вправи, а також – ручна 

праця (з дозволу повітової чи міської училищних рад) [11, с. 28]. Ця подія 

засвідчила, що вперше дисципліни естетичного, зокрема художньо-естетичного 

спрямування, було офіційно впроваджено у зміст початкової освіти. 

З 1915 р. було розроблено низку документів, які визначали засади 

реформування середньої освіти. Зокрема згідно з «Матеріалами з реформи 

середньої школи» здійснювався розподіл на «освітні» і «виховні» дисципліни 

(до останніх належали дисципліни мистецького спрямуванням). У «Новітніх 

законоположеннях і розпорядженнях про жіночі середні навчальні заклади 

Міністерства народної освіти» було обґрунтовано спрямованість закладів на 

підготовку вчительок рукоділля, малювання, іноземних мов. Однак наприкінці 
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1916 р. основні реформи було припинено у зв’язку зі зміною керівництва 

міністерства, тому реформаційні зміни не реалізовано повністю в освітній 

практиці українського шкільництва. 

1917 – 1920 рр. позначені достатньо строкатими подіями у розвитку 

шкільництва на українських землях. Насамперед відзначимо, що за часів 

Центральної Ради, Гетьманату і Директорії реалізовувалась ідея створення 

власної системи освіти, яка відповідала б національним цінностям. 

Подвижники-педагоги (О. Дорошкевич [66], І. Огієнко [158], С. Русова [193], 

С. Сірополко [204], П. Холодний [239], Я. Чепіга [242] та ін. обґрунтовували 

засади національної школи з урахуванням історичних і культурних традицій 

української освіти. Результатом реалізації цієї ідеї став «Проект єдиної школи 

на Вкраїні», розроблений освітянами під керівництвом П. Холодного. Згідно з 

основними положеннями проекту була сформована «нова філософія освіти», 

яка «у центрі навчального процесу ставила особистість учня, розвиток його 

індивідуальних здібностей, талантів» [11, с. 30]. Одним із вагомих чинників 

інтелектуального, творчого розвитку дитини було визначено мистецтво, яке 

опановувалось у процесі вивчення художньо-естетичних дисциплін.  

Важливо зауважити, що у період 1900 – 1920 рр. значно посилилась увага 

громадських діячів, педагогічної громадськості до проблем організації 

позашкільної освіти. Зокрема на Харківському з’їзді з організації розумних 

розваг (1915) освітянами було ініційовано посилити увагу до проблем 

естетичного розвитку учнівської молоді через організацію різних форм 

«розумних розваг», до яких належали насамперед заходи мистецького 

спрямування. Їхньою метою було відродження досягнень національної 

культури: літературні читання, театральні вистави, музичні і танцювальні 

вечори, народні оркестри, художні та художньо-промислові виставки. Значні 

досягнення у цьому напрямі мали регіональні представництва товариства 

«Просвіта» (видання довідників, порадників, організація виставок, концертів, 

заснування бібліотек, музеїв тощо).  
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У 1919 – 1920 рр. було обґрунтовано засади радянської концепції освіти в 

Україні, основні пріоритетні напрями якої було викладено у «Положенні про 

Єдину трудову школу в Україні», затвердженому Наркомосом УСРР. З січня 

1919 р. згідно з Декретом «Про передачу всіх навчальних закладів до відомства 

Наркомосу» всі навчальні заклади (початкові, середні, приватні, 

загальноосвітні, спеціалізовані, дошкільні і позашкільні) передавалися до 

відомства Наркомосу. У 1920 р. відбулась остаточна реорганізація системи 

освіти: початкові й середні навчальні заклади перетворювалися на 7-річні 

трудові школи. 

Узагальнивши основні відомості щодо розвитку початкової і середньої 

освіти у 1900 – 1920 рр., конкретизуємо ключові події щодо становлення 

художньої освіти у шкільництві Херсонщини упродовж означеного періоду. 

Основним документом, який диверсифікував діяльність земств в Україні, 

стало «Тимчасове положення про земські установи», прийняте у травні 1917 р. 

Тимчасовим Урядом. Згідно з цим документом передбачалося створення, окрім 

губернських та повітових земств, нижчої ланки – волосного земства. Проте 

загалом події цього історичного року призвели до кардинальних змін у 

державному устрої, насамперед – до ліквідації земства як основного органу 

самоврядування в державі. У хронологічному вимірі земське самоврядування в 

Україні існувало з 1864 р. до 1918 р. 

Водночас, аналізуючи стан художньої освіти на Херсонщині, зазначимо, 

що на початку ХХ ст. завдяки успішній діяльності земств у напрямі розвитку 

освіти і шкільництва помітно зросла мережа освітніх закладів та кількість учнів 

на території Херсонської губернії. У більшості навчальних закладів вивчались 

дисципліни художньо-естетичного спрямування, насамперед малювання і 

креслення, що передбачало наявність серед штатних педагогів учителів 

образотворчого мистецтва. Однак дозволялось викладання інших «приємних 

наук», які до 1913 р. (затвердження навчальних планів і програм для 

початкової школи) не належали до переліку обов’язкових дисциплін, 

відповідно вчителі утримувалися за кошти навчальних закладів. 
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Важливо відзначити, що на початку ХХ ст. набула активного розвитку 

неформальна художня освіта дітей і дорослих на території Херсонщини, яка 

була представлена курсами для дорослих, регулярними курсами, недільними 

школами, народними читаннями, бібліотеками-читальнями. Студіювання 

періодичних видань дозволило з’ясувати, що у цей період у Тираспольському 

повіті Херсонської губернії було відкрито 4 недільних школи, де навчалося 274 

учні (148 учнів чоловічої статі та 126 учениць), навчання здійснювалось за 

допомогою 19 вчителів земських шкіл. У Єлисаветградському повіті було 

засновано суботню школу, в якій навчалися 100 дівчаток. У цілому загальна 

кількість шкіл, де проходили недільно-повторювальні та вечірні заняття, сягала 

44, в них навчалось 1483 учні, з яких третину складали дорослі, а дві третини – 

підлітки. Програма повторювально-вечірніх занять відповідала курсу 

двокласної школи, що призвело до помітного якісного поліпшення загальних 

знань учнів [327, с. 18].  

Народні читання проводились у 145 школах Херсонської губернії. За 

1908 р., наприклад, було проведено 1173 таких заняття, на яких були присутні 

більше 126 000 осіб. Тільки в Херсонському повіті цього року було придбано з 

цією метою 11 нових «чарівних» ліхтарів для демонстрації «живих картинок» 

(до існуючих 20-ти) та 600 самих «картинок». В Олександрійському повіті 

читання проводились у 90 земських школах, де здійснено 685 занять для 98 150 

слухачів. Але позитивні зміни у сфері народних читань усе ж торкнулися 

губернії лише частково. Так, за даними звіту Тираспольської повітової ради 

«відсутність «чарівних ліхтарів», кількісна і якісна бідність самих читань вкрай 

погано впливають на їх розвиток та ставлення до них народу. Між тім, 

правильно організовані, за відомою системою і суворою послідовністю, з 

добрими декламаторами (і хорами, що вкрай необхідно), народні читання були 

б «потужним засобом розвитку шкільної народної освіти, адже завданням 

нашої школи є мінімум – грамотність» [327, с. 19].  

Необхідно зазначити, що організація народних читань на початку 

століття нерідко гальмувалася через різноманітні перешкоди, що періодично 
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знаходило висвітлення на сторінках педагогічного журналу «Народное 

образование». Так, не всі вчителі вміли технічно використовувати нові на той 

час, особливо для провінції, «чарівні ліхтарі», для чого були потрібні необхідні 

технічні і методичні уміння. Особи, до обов’язків яких входило ознайомлення 

вчителів з навчальною технікою (шкільні техніки), були настільки 

перевантажені шкільними господарчими справами, що виявилися просто 

неспроможними якісно допомагати вчителям у роботі [327, с. 19]. 

Помітним напрямом діяльності земств була організація педагогічних 

виставок та музеїв. Розвиток музеїв спричинив появу окремої освітньої галузі – 

музеєзнавства, а також його напряму – створення крайових музеїв та архівів, 

які розташовувалися при земських управах. Педагогічні та земські музеї 

проводили роботу зі збирання, зберігання предметів, пам’яток, документів, які 

стосувалися безпосередньо шкільної роботи. Проаналізувавши досвід 

організації педагогічних музеїв, В. Курченко зауважила, що у них зберігали 

колекції з різних галузей знань, вітчизняні і зарубіжні навчальні посібники, 

підручники. Земські педагогічні музеї спільно з реальними училищами 

виготовляли експериментальне та масове обладнання для шкіл, дослідів і 

демонстрацій. У педагогічних музеях підбір експонатів здійснювався у двох 

напрямах: як стаціонарного фонду, тобто постійної виставки, та як пересувного 

фонду, матеріали якого могли видаватися у тимчасове користування 

навчальним закладам та окремим особам (учителям) на абонементних умовах. 

При великих педагогічних земських музеях існували бібліотеки, виробничі 

майстерні, склади книг та посібників, літературно-видавничі відділи, довідкові 

бюро та інші корисні для практичної педагогічної діяльності підрозділи 

[112, с. 28]. Педагогічні музеї відкривалися і при учительських інститутах, які 

розпочали свою діяльність на території Херсонської губернії на початку ХХ ст.  

Аналізуючи особливості розвитку початкових навчальних закладів в 

Україні у складі Російської імперії, зазначимо, що у зв’язку із потребою 

підвищення рівня початкової освіти міські училища почали відкривати у селах, 

містечках, при заводах. Таким чином, їх назва «міські» поступово втратила 
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сенс. 9 лютого 1909 р. на розгляд Державної думи було представлено новий 

проект «Положення про міські училища». Міністерство народної освіти внесло 

корективи до чинного «Положення»: допустити до викладання в училищах осіб 

жіночої статі, повернутися до предметної системи викладання [103, с. 52]. 

Необхідно зауважити, що з кінця ХІХ – на початку ХХ ст. земські 

заклади Російської імперії мали на меті у сфері загальної народної освіти 

досягти безкоштовної початкової освіти для всіх соціальних прошарків 

населення. Робота земств сприяла поліпшенню якісті освітнього процесу 

початкових шкіл Херсонщини, збільшенню їх кількості упродовж наступних 

десятиліть (додаток С). 

Відповідно до «Положення про міські училища» було внесено ряд 

доповнень (22 квітня 1896 р. та 12 серпня 1906 р.), згідно з якими в міських 

училищах скасовувались молодші відділення, дозволялось змінювати 

навчальний план, впроваджувати додаткові дисципліни, створювати 

піклувальні ради при міських училищах, приймати на навчання дітей жіночої 

статі, крім того, призначати позаштатних учителів креслення, малювання та 

чистописання.  

Середня освіта Херсонської губернії початку ХХ ст. загалом була 

представлена гімназіями (чоловічими та жіночими), прогімназіями (чоловічими 

та жіночими), реальними училищами, сільськогосподарськими училищами, 

морехідними класами, фельдшерськими школами, технічними та 

комерційними училищами, духовними семінаріями та училищами, інститутами 

шляхетних панянок. Право на отримання вищої освіти (вступу до університету) 

отримували лише випускники чоловічих класичних гімназій, а всі інші середні 

школи (реальні, комерційні училища) дозволяли випускникам вступати тільки 

до вищих технічних, сільськогосподарських, економічних навчальних закладів. 

Варто зауважити, що розвиток середньої освіти на українських землях, 

зокрема на Херсонщині, позначений багатьма реорганізаційними змінами, 

насамперед розвитком жіночої освіти. Жіноча середня освіта до 1917 р. була 

репрезентована двома типами гімназій: гімназіями Відомства імператриці 
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Марії, спрямованими на навчання здебільшого привілейованих верств, і 

гімназіями Міністерства народної освіти, які були відкритими навчальними 

закладами для учениць будь-якого соціального прошарку, існували без 

попечительської ради та фінансувалися безпосередньо державою [71, с. 159]. 

Вагомими є історичні факти, які свідчать про надання можливості учителькам 

викладати у середніх навчальних закладах. Зокрема аналіз архівних матеріалів 

дав можливість з’ясувати такий красномовний факт: вчителька малювання 

приватної гімназії О. Гірш-Брам, Є. Морозова закінчила Одеське художнє 

училище із можливістю викладати малювання в усіх класах [430, с. 3]. 

З 1899 р. відбувалася також реорганізація художніх шкіл України, що 

сприяло оновленню змісту дисциплін художньо-естетичного спрямування, 

укладанню навчальних програм, упровадженню нових дисциплін, відкриттю 

нових класів. Художні школи згідно з вимогами Петербурзької академії 

мистецтв розробляли нові статути. Зокрема Харківську приватну художню 

школу під керівництвом М. Раєвської-Іванової було реорганізовано в міську 

малювальну школу, а згодом – у Харківське художнє училище (1912).  

На Херсонщині у 1900 – 1920 рр. достатньо популярними були приватні 

художні школи. Відомий факт, що конкурсна система вступу в Одеське 

художнє училище стала одним із чинників створення художніх шкіл, класів, 

студій. В Одесі відомими були приватні курси М. Манилама (з 1894 р.), що 

згодом перетворилися на малювальну школу. Провідною упродовж двох 

десятиліть була приватна студія Ю. Бершадського (з 1907 р.). Функціонувала 

школа малювання і каліграфії І. Ходорова (з 1910 р.). Зміст навчальних 

програм з дисциплін художньо-естетичного спрямування приватних закладів 

був зорієнтований на вимоги художнього училища.  

Зокрема засновником першої приватної Миколаївської художньої школи 

був художник А. Козаков (у 1899 р.). Випускників школи готували до вступу у 

вищі технічні та художні заклади освіти. У 1908 р. художник М. Винокуров 

заснував відкритий приватний малювальний клас, в якому учні отримували 

початкову художньо-мистецьку освіту. Навчання талановитої учнівської 
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молоді відбувалось за програмою підготовки, розробленою викладачами 

Петербурзької академії мистецтв. Діяльність приватних шкіл сприяла 

створенню міської художньої школи (у 1913 р.), де викладали відомі 

художники-педагоги О. Валевахін, Л. Інглєзі, В. Мурзанов та ін.  

З приводу популярності приватних форм художньої освіти Р. Шмагало 

зауважив: «Приватні форми мистецького навчання були орієнтовані на різні 

рівні професіоналізму та різні верстви населення… Приватним навчальним 

закладам була притаманна гнучкість методик, чутливе реагування на нові 

європейські мистецькі погляди та ідеї, взаємодія з «вільними» мистецькими 

товариствами та об’єднаннями, що дозволяло представникам цих шкіл 

формувати модерні мистецькі регіональні напрями розвитку» [252, с.16]. 

Діяльність приватних навчальних закладів, курсів, малювальних класів 

відповідала запитам суспільства щодо необхідності творчого розвитку 

особистості, з урахуванням національно-мистецьких і зарубіжних традицій.  

Підтвердженням цьому слугував досвід малювальних класів, художніх 

училищ. Зауважимо, що у Херсоні з 1911 р. функціонували малювальні класи 

Товариства прихильників витончених мистецтв, на яких викладали відомі 

педагоги-художники: А. Грабенко, Е. Бунцельман, Г. Литвинов, І. Феглер. 

Одним із напрямів їхньої діяльності була підготовка учнів до вступу в 

спеціалізовані заклади освіти, насамперед до Одеського художнього училища, 

після закінчення якого випускники мали право викладати малювання в 

середніх освітніх закладах.  

Починаючи з 1899 р., художні школи по всій території України були 

реорганізовані в художні училища (1899 р. Одеське художнє училище; 1901 р. 

Київське художнє училище; 1912 р. Харківське художнє училище). Відповідно 

училища отримали офіційне право на підготовку педагогів-художників. 

Важливим фактом у розвитку художньої освіти Херсонщини стало те, що у 

1901 р. в програму Одеського художнього училища було введено викладання 

методики чистописання і малювання, що було зроблено вперше на Україні. Це 

давало можливість учням, що успішно закінчили навчання, викладати 
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дисципліни художньо-естетичного спрямування в середніх навчальних 

закладах. 

Однак соціально-політичні події 1917 р. значною мірою вплинули на 

реорганізацію художніх училищ. Зокрема студіювання архівних матеріалів, 

історико-педагогічних праць дозволило з’ясувати, що 16 травня 1917 р. у 

приміщенні Одеського художнього училища відбулася Рада на чолі з 

професором Н. Кондаковим (1844 –1925), на якій обговорювались проблеми 

системи освіти і методів викладання в училищі. Представники Спілки 

незалежних художників пропонували вилучити із програми училища 

загальноосвітні предмети, а разом з тим і малювання гіпсів. Одним із головних 

питань було вирішення статусу художнього училища. Вже у листопаді 1917 р. 

училище було реорганізовано у Вище художнє училище, але процес 

реорганізації не було завершено. У 1918 р. на базі художнього училища було 

створено Незалежну Академію мистецтв, яку вже у 1921 р. було 

реорганізовано у «Виробничі майстерні» [22, с. 151]. Наступна реорганізація 

відбулася у 1924 р. Навчальний заклад було перетворено на художній комбінат, 

який отримав назву «Політехнікум образотворчого мистецтва», який готував 

фахівців широкого профілю: художників-монументалістів, поліграфістів, 

станковістів, керамістів.  

Події 1917 р. зумовили заснування нових осередків популяризації 

образотворчого мистецтва. Зокрема у квітні 1919 р. після встановлення 

радянської влади в Одесі при Губнаросвіті було створено підвідділ пластичних 

мистецтв, головою якого став художник А. Нюренберг. О. Барковська, 

узагальнивши результати діяльності підвідділу, зауважила, що основними 

напрямами його роботи були: організація виставкової діяльності одеських 

художників, створення плакатів, транспарантів на замовлення влади, робота в 

художніх студіях для дітей та молоді. Вже влітку того ж року підвідділ 

пластичних мистецтв організував «Першу народну виставку картин, плакатів 

та дитячої творчості». Каталог виставки свідчить про участь у виставці як 

професійних художників, так і робітників та дітей [8, c. 22]. 
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Іншою формою популяризації образотворчого мистецтва було заснування 

пролетарських художніх студій. Аналіз історико-педагогічних видань, періодики 

перших десятиліть ХХ ст. дав можливість з’ясувати, що у травні 1919 р. в Херсоні 

було створено «Пролетарську художню студію». Це був такий вид художніх 

навчальних закладів, що відкривалися по всій країні на початку ХХ ст. 

Херсонська «Пролетарська студія» включала три майстерні живопису й малюнка, 

де працювали педагоги-художники: Е. Бунцельман, Г. Курнаков і О. Шовкуненко 

[177, c. 26]. «Пролетарська художня студія» функціонувала як альтернатива 

народної школи, яка надавала можливість отримувати елементарну художню 

освіту всім бажаючим. 

Означимо особливості підготовки вчителів до викладання дисциплін 

художньо-естетичного спрямування у початкових і середніх навчальних 

закладах Херсонщини у 1900 – 1920-х рр. Ситуація з педагогічними кадрами на 

початку ХХ ст. залишалась складною, незважаючи на вжиті Міністерством 

народної освіти заходи (відкриття вчительських семінарій та інститутів), і 

продовжувала погіршуватися, оскільки кількість випускників учительських 

інститутів зменшувалась. Означена проблема була зумовлена насамперед 

політичними чинниками всередині країни (революційні події 1905 р.) та 

подіями у світі (початок Першої світової війни 1914 р.).  

У 1916 р. серед педагогічної громадськості були висловлені пропозиції 

щодо надання учительським інститутам статусу вищих навчальних закладів з 

поглибленою професійно-педагогічною підготовкою. І. Кравченко зауважила, що 

Міністерство народної освіти 5 квітня 1917 р. видало розпорядження про 

допущення до скорочених іспитів на звання вчителя вищого початкового 

училища осіб, які закінчили курс середніх семикласних технічних училищ. Такий 

захід був спрямований на короткострокову підготовку педагогічних кадрів для 

початкових і середніх навчальних закладів [103, с. 52]. 

Необхідно відзначити, що у перше десятиліття ХХ ст. така форма 

підготовки вчителів, як педагогічні курси, продовжувала бути популярною 

серед освітян. Аналіз періодики означеного періоду дозволив окреслити 
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специфіку їх організації. Зокрема матеріали газети «Південь» («Юг») від 2 

березня 1913 р. інформують про особливості проведення курсів для вчителів 

народних училищ. Курси проводилися, як правило, влітку, під час канікул і 

тривали близько 5 тижнів. Кошти, надані земством на їх організацію, 

витрачались на тимчасові педагогічні виставки, стенди, поширення наочних 

матеріалів. Курсистам видавали книги та нагороди, а декому з учителів – навіть 

одяг та грошову підтримку за потреби. Крім того, найчастіше курсисти 

отримували також кошти від земства (близько 75 руб. на увесь період 

перебування на курсах) [346].  

Спостерігалась тенденція до реорганізації педагогічних курсів у 

повноцінні навчальні заклади. Зокрема восени 1906 р. Одеські педагогічні 

жіночі курси було перетворено на навчальний заклад з однойменною назвою у 

складі трьох факультетів: історико-філологічного, фізико-математичного і 

юридичного. За основу навчального планування були взяті навчальні плани 

жіночих гімназій Відомства Імператриці Марії, що були затверджені 6 серпня 

1905 р. До переліку загальноосвітніх дисциплін навчального плану, що був 

розрахований на 7 років навчання, входили такі дисципліни, як: педагогіка 

(вивчалась тільки рік, кількість годин – 2 на тиждень), малювання та 

чистописання (упродовж всього навчання, кількість годин – 17), рукоділля 

(упродовж всього навчання, кількість годин – 12) [115, с. 182–183]. 

На початку ХХ ст. прогресивна педагогічна громадськість висловлювала 

занепокоєння щодо естетичної підготовки майбутніх учителів, тому в 

більшості навчальних жіночих закладах до навчальних планів було введено 

такі предмети, як: музика, співи, етикет, малювання. Ще наприкінці ХІХ ст. 

Міністерством народної освіти було підготовлено та надіслано циркуляр «Про 

значення естетичного виховання і введення викладання музики» в усі 

вчительські семінарії та інститути [137, с. 47].  

У 1900 – 1920 рр. спостерігалась тенденція залучення до педагогічної 

діяльності професійних художників, що стало вагомим чинником розвитку 

художньої освіти на Херсонщині. Аналіз архівних документів доводить, що 



 127 

учителями малювання у навчальних закладах Одеси були Н. Костін (1-а 

Одеська чоловіча гімназія), Т. Воротницький (3-я Одеська чоловіча гімназія), 

Л. Шварц (реальне училище) [436]. Підтвердженням цієї тенденції слугують 

матеріали періодичних видань означеного періоду. Зокрема у статті газети 

«Рідний край» («Родной край») у травні 1916 р. висвітлено основні проблеми 

діяльності провінційних художників: «У провінції… попит на картини 

незначний, і ніхто з художників не може існувати виключно на кошти від 

продажу своїх робіт. Тільки у вільний від занять і служби час художник 

займається улюбленим мистецтвом… Крім того, не малим тягарем для 

розвитку художньої особистості є відсутність на місці зразків великого 

живопису. Для того, щоб їх побачити, треба їхати у великі міста, де до послуг 

художників музеї, приватні колекції картин старих майстрів… Незважаючи на 

ці несприятливі умови, група місцевих художників не тільки працює і творить, 

але й певною мірою вдосконалюється…» [403]. 

Невелика зарплатня спонукала художників-педагогів викладати 

образотворче мистецтво в декількох освітніх закладах. Підтвердженням цього 

факту слугують архівні матеріали, історико-педагогічні дослідження. Зокрема, 

колезький секретар, академік К. Констанді в 1899 р. був призначений 

викладачем в Одеське художнє училище Товариства витончених мистецтв, а з 

1905 р. йому було дозволено проводити паралельні заняття з малювання в 

Одеській жіночій гімназії Е. Гірш-Брам [431]. Аналіз архівних джерел 

дозволило виявити фактів, які підтверджують, що професійні художники були 

викладачами кількох навчальних закладів. Зокрема К. Овчаренко викладав 

чистописання, малювання та креслення у двох навчальних закладах: чоловічій 

прогімназії та у другій Маріїнсько-Александровській жіночій гімназії. У 

першій Маріїнський жіночій гімназії вчителем малювання служив надвірний 

радник Г. Литвинов, який викладав ті ж самі предмети ще й у міському 

жіночому училищі при земському домі для сиріт. Колезький асесор Й. Феглер 

поєднував викладання малювання та креслення в Херсонській учительській 

семінарії та у міському чоловічому училищі [462]. Можна припустити, що для 
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розвитку художньої освіти у навчальних закладах Херсонщини факт 

викладання професійними художниками дисциплін художньо-естетичного 

спрямування мав кардинальне значення, адже їхня наставницька позиція, 

художній талант реалізовувались через педагогічну дію. Водночас в 

освітянському середовищі назріла потреба у заснуванні професійної художньо-

педагогічної освіти.  

Важливою подією у становленні художньо-педагогічної освіти на 

Херсонщині, у формуванні педагогічних традицій регіону стала реорганізація 

Одеської малювальної школи у 1899 р. в художнє училище, що надало 

можливість готувати вчителів образотворчого мистецтва для середніх 

навчальних закладів. Провідними викладачами училища були відомі 

художники-педагоги К. Костанді і Г. Ладиженський. Здійснивши історико-

педагогічний аналіз щодо особливостей організації освітнього процесу в 

училищі, Н. Сапак зауважила, що методика викладання на двох відділеннях 

(малювально-живописному та креслярсько-будівельному) майже повністю 

передбачала роботу з натури. Навчання тривало п’ять років: у перших двох 

класах викладали тільки малюнок; з третього – паралельно з малюнком 

працювали над живописом; у п’ятому класі розподілу на малюнок і живопис не 

було. Перехід з одного класу до іншого здійснювався за результатами 

виконаних робіт [194, с. 15–17]. 

Варто зазначити, що навчальними планами Одеського училища було 

передбачено вивчення живопису. Колористи К. Костанді і Г. Ладиженський 

розвивали в учнів підвищений інтерес до колористичних завдань. Недаремно 

І. Репін, працюючи в Петербурзькій Академії мистецтв, характеризував 

вихованців Одеського училища «як талановитих колористів з тонким почуттям 

форми» [26, с. 9]. В училищі широко практикувалася робота над композицією, 

якій викладачі надавали особливого значення (хоча композиція і не була 

обов’язковою дисципліною у середніх навчальних закладах), сприяли 

формуванню образного мислення. Педагоги училища застосовували 

особистісно орієнтований підхід до учнів, розвиваючи їхні індивідуальні 
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здібності, нахили. 

У 1901 р. в програму училища було впроваджено викладання методики 

чистописання і малювання, що було зроблено вперше в Україні. Це давало 

можливість учням, що успішно закінчили курс училища, викладати ці 

предмети в середніх навчальних закладах. Крім того, атестат училища дозволяв 

випускникам вступати до Петербурзької академії мистецтв без вступних 

іспитів.  

Кожна малювальна школа Російської імперії повинна була звітувати в 

Петербурзі щодо своїх річних досягнень. Не винятком були і малювальні 

школи Херсонщини. Роботи учнів викладачів Одеської малювальної школи, 

зокрема К. Костанді, що з’являлись на щорічних звітних виставках у  

Петербурзі, вражали художню раду академії і всіх глядачів своєю свіжістю, 

відсутністю рутини, художньою безпосередністю виконання, чим різко 

відрізнялись від робіт інших шкіл, що експонувалися у тих самих залах. Аналіз 

мемуарної літератури дозволив з’ясувати, що херсонських художників-

педагогів запрошували на викладацьку роботу до Петербурзької академії 

мистецтв. Зокрема у спогадах учня К. Костанді, художника Б. Егіза знаходимо: 

«Талановитому художнику-педагогу неодноразово пропонували зайняти місце 

професора Петербурзької Академії мистецтв і в школі живопису і ліплення в 

Москві, але він кожного разу відхиляв ці пропозиції, не бажаючи розлучатися 

зі своєю улюбленою школою, з південним сонцем і з природою – джерелом 

свого натхнення» [260]. 

Необхідно зауважити, що ретроспектива розвитку вищої педагогічної 

освіти Херсонщини підтверджує, що її теоретичні, практичні засади були 

закладені в учительських інститутах, заснованих у період 1900 – 1920 рр. 

Офіційне відкриття Миколаївського учительського інституту відбулося 27 

жовтня 1913 р. на підставі «Положення про учительські інститути» від 31 

травня 1872 р. В інституті було створено три факультети: словесно-історичний, 

фізико-математичний та природничо-географічний. Заклад підпорядковувався 

Міністерству народної освіти, безпосередньо – піклувальнику Одеського 
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навчального округу. Основною метою інституту була підготовка вчителів для 

міських училищ. При інституті було відкрито міське училище з чотирирічним 

терміном навчання, де студенти мали можливість проходити педагогічну 

практику. 

Згідно з архівним документам, а саме кошторисом витрат на утримання 

Миколаївського учительського інституту за 1919 р., в ньому працювало дев’ять 

штатних викладачів з наукових предметів (загальноосвітніх дисциплін), три 

штатних викладача із предметів естетичного спрямування, а саме: графічних 

мистецтв, співів та музики, ручної праці, один викладач фізичних вправ та 

чотири штатних викладача училища із середньою освітою [446]. Цей факт 

доводить, що в Миколаївському учительському інституті майбутні вчителі, 

опановуючи графічне мистецтво, отримували основи художньої грамоти, 

розвивали естетичний смак. Таким чином реалізовувалась фахова підготовка 

учителів для початкових навчальних закладах Херсонщини, які мали право 

викладати образотворчого мистецтва. 

У березні 1920 р. учительський інститут було перетворено на 

педагогічний. Така реорганізація закладу була зумовлена тим, що на початку 

1920 р. Наркомосвіти України розпочав реорганізаційні освітні зміни у напрямі 

поліпшення підготовки вчительських і викладацьких кадрів відповідно до 

«Тимчасової інструкції губернським відділам народної освіти» [411]. У 1921 р. 

Миколаївський учительський інститут перейменовано на інститут народної 

освіти (ІНО) з чотирирічним терміном навчання.  

Варто зауважити, що архівні джерела інформують про особливу увагу 

керівництва Миколаївського інституту народної освіти до такої форми 

підготовки вчителів для початкових і середніх навчальних закладів, як 

педагогічна практика. Зокрема відповідно до звіту навчальної частини 

інституту щодо проходження студентами педагогічної практики, вона 

відбувалась без відриву від занять (до 1927 р.), тому не всі студенти встигали 

вчасно виконувати її завдання. Для поліпшення ситуації було направлено 

студентів до дослідної школи (№ 28), що була заснована при ІНО. Крім того, 
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було вирішено звернути увагу на творчий розвиток школярів, тому на засіданні 

навчальної частини було прийнято і протокольно зафіксовано рішення «внести 

в педагогічну практику елементи мистецтва» [450]. Таким чином, необхідно 

відзначити спрямованість викладачів, керівництва інституту на організацію 

єдиної трудової школи шляхом використання педагогічного потенціалу 

мистецтва.  

Ефективна методична робота щодо розробки та вдосконалення програм для 

початкових та середніх шкіл, зокрема з дисципліни «образотворче мистецтво», 

проводилась у Херсонському інституті народної освіти (ХІНО). Зауважимо, що, 

починаючи з 1915 р., дисципліна «малювання» була офіційно замінена курсом 

«образотворче мистецтво» у початкових та середніх навчальних закладах. 

Відповідно для підготовки вчителів образотворчого мистецтва для початкової 

школи в начальні плани інститутів вводились нові дисципліни: «образотворче 

мистецтво», «ліплення і малювання». 

Інститут був заснований у листопаді 1917 р., під час Першої світової 

війни на базі евакуйованого Юрьївського учительського інституту. У 1919 р. 

навчальний заклад було реорганізовано в Херсонський педагогічний інститут з 

чотирирічним терміном навчання. На початку 1920-х рр. інститут було 

перейменовано на Херсонський інститут народної освіти (ХІНО).  Незважаючи 

на достатньо нетривалий період функціонування, інститут потребував 

організації педагогічного музею. Аналіз періодичних видань Херсонщини, 

зокрема «Записок Херсонського інституту народної освіти», довів, що 

заснування педагогічного музею при закладі було пов’язано з потребами 

підготовки високопрофесійних учителів, які мають бути готовими до 

педагогічної діяльності у дошкільних, початкових і середніх навчальних 

закладах, враховувати індивідуальні та вікові особливості розвитку учнів. На 

шпальтах «Записок…» знаходимо обґрунтування підстав для відкриття 

педагогічного музею: «Відповідно до постанови Правління інституту 

організувати при ХІНО Педагогічний музей. Потреба в організації музею 

випливає з того, що праця студентів інституту та учнів досвідної школи при 
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ХІНО за активними методами дала значну кількість експонатів; їх конче 

потрібно зберегти: вони дають матеріал для історії педагогічного життя й 

розвитку ХІНО та досвідної школи. Музей повинен знайомити міських та 

сільських робітників освіти з досягненнями активних методик» [410, с. 151]. 

Передбачалося, що педагогічні музеї при учительських інститутах стануть 

стимулом для влаштування музеїв дитячої творчості в школах та інших 

установах соціального виховання. У педагогічному музеї ХІНО було відкрито 

дев’ять відділів: 1. Дитина дошкільного віку, її творчість та дошкільне 

виховання; 2. Дитина шкільного віку, її творчість та шкільне виховання; 

3. Принцип комплексності в сучасній школі; 4. Комуністичний дитячий рух; 

5. Трудознавство та школа; 6. Природознавство та школа; 

7. Суспільствознавство та школа; 8. Фізичне виховання; 9. Естетичне 

виховання. 

При музеї було передбачено влаштувати книгозбірню для практичної 

підготовки вчителів на основі врахування дидактичних принципів і 

закономірностей, методичних напрацювань. На базі педагогічного музею 

проводилася консультаційна робота: до консультаційного бюро могли 

звертатись з питаннями педагогічного та методичного характеру працівники 

освіти міста та села, а також батьки дітей дошкільного та шкільного віку. 

Колегія консультаційного бюро, яка складалася з викладачів ХІНО, надавала як 

усні, так і письмові відповіді [410, с. 151]. Досвід організації консультаційного 

бюро при педагогічному музеї свідчить про усвідомлення освітянською 

громадськістю необхідності підвищення кваліфікації учителів-практиків, про 

потребу формувати у майбутніх учителів практичні уміння викладацької 

діяльності. 

Аналіз періодичних видань перших десятиліть ХХ ст. дозволив з’ясувати, 

що завдання дисципліни «образотворче мистецтво» в умовах початкової школи 

має реалізовувати професійний вчитель, людина відповідного фаху, який, на 

переконання Я. Літника, «повинен мати а) фронтальні знання та навички з 

графічної грамоти; б) бути ознайомленим, бодай, в загальних рисах з 
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психологією образотворчого мистецтва та його історією» [409, с. 146]. Отже, 

основними вимогами до вчителя образотворчого мистецтва були знання з 

дисциплін художньо-естетичного спрямування, прийомів психології творчості, 

психологічних особливостей школярів. 

Третім вищим педагогічним начальним закладом, який було засновано в 

Херсонській губернії 7 серпня 1919 р., став Одеський український учительський 

інститут (ОУУІ). Інститут відкрито на базі вчительських курсів, що були 

засновані у 1917 р. згідно з Декларацією генерального секретаріату Центральної 

Ради від 26 червня 1917 р., в якій визначались основні заходи, спрямовані на 

розвиток національної школи та підготовку для неї кадрів [222, с. 157–160]. 

До педагогічного складу інституту на чолі з професором Р. Волковим 

увійшло 15 осіб, серед яких були жінки-викладачі – переважно випускниці 

Вищих жіночих курсів (ВЖК), які, долаючи консервативні стереотипи, 

займалися викладацькою діяльністю. Через військові дії в серпні 1919 р. 

діяльність ОУУІ була припинена. Аналіз архівних джерел дозволив з’ясувати, 

що за ініціативою української учительської спілки у квітні робота ОУУІ була 

відновлена, закладу надано ім’я І. Франка, а педагогічний штат збільшено до 

30 осіб, до складу якого увійшли й жінки. Вже у липні 1920 р. у зв’язку із 

реформою вищої школи ОУУІ був реорганізований в ОІНО (Одеський інститут 

народної освіти) [412]. 

До оновленого педагогічного складу увійшли викладачі жіночої статі як із 

загальноосвітніх предметів, так і з предметів естетичного спрямування. Художня 

освіта в інституті повинна була піднести загальний культурний рівень 

студентства, навчити розумінню образотворчого мистецтва, дати практичні 

знання з малюнку, живопису, ліплення. Цикл дисциплін естетичного спрямування 

у навчальному плані інституту був представлений дисциплінами: образотворче 

мистецтво (викладач Ц. Лукачер), ручна праця (викладач І. Пуріц), ліплення і 

малювання (викладач І. Сінявер), трудове навчання (викладач В. Валуєва) [444]. У 

практичній діяльності викладачів особливого значення набули художні колекції 

інституту, що давало можливість побудувати повноцінний навчальний курс з 
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малюнку, живопису, ліплення.  

В історії розвитку педагогічної освіти існувало безліч спроб створення 

системи підвищення професійної кваліфікації працівників освітньої галузі. На 

державному рівні в 1875 р. були видані правила для педагогічних курсів 

учителів, які були чинними до початку ХХ ст. Питання підвищення 

кваліфікації вчителів-практиків з образотворчого мистецтва стали одним із 

предметів розгляду на педагогічних курсах вчителів, що відбулися влітку 1917 

р. в м. Олександрія Херсонської губернії. У тому ж році були організовані 

вчительські курси в м. Одеса, які ставили за мету підготовку вчителів для 

викладання дисциплін українською мовою. Серед дисциплін, що вивчались на 

курсах, були історія мистецтв, співи та малювання [231, с. 253]. 

Проаналізувавши особливості розвитку педагогічної освіти в Україні у 

перші десятиліття ХХ ст., О. Лавріненко зауважив, що упродовж квітня – 

червня 1918 р. Генеральним Секретаріатом було створено спеціальну комісію, 

яка займалась розробкою основних положень щодо реорганізації педагогічних 

навчальних закладів. Комісія внесла конкретні пропозиції щодо структури 

педагогічних закладів і правил вступу до них. У пропозиціях комісії було 

визначено, що в педагогічні вищі навчальні заклади мають вступати тільки ті 

особи, які мають середню освіту. У 1918 р. виникло два типи таких закладів: 

один для підготовки вчителів нижчих і вищих початкових шкіл, другий – для 

вчителів середніх шкіл [115, с. 197]. 

У 20-х рр. ХХ ст. в Україні відбулися зміни у системі вищої освіти. 

Університетська освіта в Україні ліквідовувалася. Кожний з університетів був 

поділений на кілька самостійних навчальних закладів, серед яких переважали 

інститути народної освіти. Вони мали своїм завданням готувати вчителів для 

загальноосвітньої школи загалом та вчителів образотворчого мистецтва 

зокрема. Таким чином, наприкінці 1920 р. в Україні налічувалося 38 інститутів, 

у них навчалося 57 тис. студентів. За рік було випущено близько 3 тис. 

фахівців.  

Проаналізувавши специфіку організації художньої освіти у початковій і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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середній школах Херсонщини у 1900 – 1920 рр. було з’ясовано, що майже 

кожний середній навчальний заклад Херсонщини на початку ХХ ст. мав 

сформовані традиції, які зумовлювали особливості викладання дисциплін 

художньо-естетичного спрямування, створення своєрідної творчої атмосфери. 

Навчальні програми, з одного боку, враховували потенційний вплив цих 

дисциплін на загальний духовний та культурний розвиток особистості учня, а з 

іншого, відсутність єдиних програм позанавчальної діяльності створювала 

умови для додаткового експериментування. Крім того, діяльність земств, 

мистецьких товариств, спеціалізованих шкіл та училищ була спрямована на 

здійснення методичної підтримки вчителів дисциплін художньо-естетичного 

спрямування (видання посібників, підручників, організація та проведення 

виставок, концертів, методичних семінарів, курсів тощо). Такі ініціативи 

поступово сприяли усвідомленню педагогічного потенціалу мистецтва, його 

впливу на творчий розвиток особистості, на забезпечення взаємозв’язку 

навчання та виховання з життям. 

Розвиток художньої освіти у шкільництві 1900 – 1920 рр. мав достатньо 

суперечливий характер. З одного боку, методи викладання були науково 

обґрунтовані, враховували досягнення вітчизняної і зарубіжної освітньої 

практики, з іншого – поняття «малюнок» розглядалося тільки в поєднанні з 

живописом, композицією та іншими видами творчості. На перший план 

вийшли питання, що пов’язані з художньою творчістю та естетичним 

вихованням дитини.  

Аналіз архівних матеріалів (звітної документації, статистичних 

відомостей тощо) дозволив визначити, що вчителі образотворчого мистецтва 

спрямовували власні творчі, методичні пошуки на розробку нових прийомів, 

застосування різноманітних художніх технік у процесі навчання учнів 

образотворчому мистецтву. Зокрема комісія за результатами ХХІІ конкурсу 

робіт з малювання, креслення і моделювання, що відбувся у Імператорський 

академії мистецтв у 1903 р., відзначила значні успіхи конкурсантів порівняно з 

попередніми роками. Було проаналізовано позитивні і негативні аспекти 
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методики викладання малювання. Комісія звернула увагу на те, що в роботах 

дітей майже зникла механічна частина – копіювання, яка поступилася місцем 

більш свідомим вправам – малюванню з натури, по пам’яті, за враженнями 

тощо. Серед недоліків було виявлено: завелика увага приділяється малюванню 

пласких орнаментів, часто погано підібраних; малюванню геометричних тіл; 

зловживання тушуванням. Комісія висловила побажання: малювати з натури 

предмети побуту, пояснювати дітям явища перспективи для зображення 

предметів у просторі, скоротити час на малювання геометричних тіл або 

робити це паралельно із зображенням оточуючих предметів, робити натурні 

замальовки, використовувати акварель для вправ з живопису [355, с. 508–512.]. 

Методичні пошуки художників-педагогів, учителів образотворчого 

мистецтва реалізовувались у варіативних навчальних програмах з дисциплін 

художньо-естетичного спрямування. Студіювання архівних матеріалів 

дозволило з’ясувати, що на початку ХХ ст. навчальна програма з малювання 

для середніх навчальних закладів передбачала таку проблематику:  малювання 

пласких прямолінійних, криволінійних та змішаних форм зображення 

(геометричний орнамент); малювання простих орнаментальних прикрас, що 

складаються з рослинних елементів: листки, квіти і под.; малювання з таблиць і 

з натури рослинних елементів; малювання по пам’яті пройденого матеріалу; 

малювання з тривимірних моделей: куба, піраміди, призми, циліндра, конуса та 

кулі з прокладенням власної і падаючої тіні; малювання простих груп 

(натюрмортів), складених з геометричних тіл; малювання рельєфних 

геометричних орнаментів тощо (додаток Т). 

Аналізуючи представлену програму, можемо окреслити позитивні 

аспекти, а саме: програма побудована за принципом «від простого до 

складного», включає завдання щодо малювання з натури та по пам’яті. У 

сьомому класі спостерігаються завдання з композиції прикладного характеру – 

«вправи на складання візерунків», які можна було застосовувати на уроках 

рукоділля. Крім того, зазначимо, що у VIII класі, окрім практичних завдань з 

малювання, вивчались теоретичні засади методики викладання малювання у 
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початковій школі. До негативних аспектів можемо віднести те, що завелика 

увага приділялась малюванню пласких орнаментів та геометричних тіл, були 

відсутні вправи з живопису та кольорознавста.  

Аналіз архівних документів дозволив визначити специфіку організації 

процесу опанування матеріалу з дисциплін художньо-естетичного спрямування 

у навчальних закладах, де навчалися жінки, зокрема в жіночих гімназіях. У цих 

навчальних закладах відбувалось поглиблене вивчення образотворчого 

мистецтва, ручної праці, що було пов’язано з історично сформованими 

уявленнями про жінку-матір, «яка повинна дати своїм дітям елементарні 

естетичні знання, прищепити почуття прекрасного і краси» [425]. В архівних 

установах збереглась програма з малювання і креслення Одеської Маріїнської 

жіночої гімназії для 8-го класу, яка передбачала вивчення упродовж двох років 

таких тем: мета та завдання викладання малювання; вікові особливості учнів; 

розташування корпусу, кисті та пальців учня під час занять з малювання; 

посібники та приладдя: папір зошити та блокноти для малювання; види паперу 

для малювання тощо (додаток У). 

Важливо відзначити, що після закінчення сьомого класу учениці гімназії 

проходили стажування і давали пробні уроки в земській школі або в нижчих 

класах. Після закінчення VIII класу вони складали письмовий іспит з 

опанованих дисциплін, у результаті надавався дозвіл на викладацьку роботу 

[426]. Цей факт підтверджує тенденцію залучення жінок-учителів до 

педагогічної діяльності у початкових і середніх навчальних закладах. 

У 1900 – 1920 рр. продовжувалась робота освітян у напрямі 

удосконалення навчально-методичного забезпечення вивчення дисциплін 

художньо-естетичного спрямування у початкових і середніх навчальних 

закладів Херсонщини. Важливо відзначити, що у 1913 р. петербурзька 

спільнота вчителів малювання звернулася до Ради Петербурзької академії 

мистецтв з проханням висловити своє ставлення щодо дискусій освітян з 

приводу методичних засад викладання дисциплін художньо-естетичного 

спрямування. У цьому ж році на Всеросійському з’їзді художників було 
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прийнято рішення: «До малювання як предмету загальноосвітньої школи 

повинно входити не лише малювання з натури, але й ліплення, креслення, 

ілюстрування, декоративна діяльність і деякі відомості про мистецтво» [360, 

с. 113–116]. Але єдиної програми, яка б враховувала означені проблеми 

образотворчого мистецтва розроблено не було. Тому майже у кожному 

навчальному закладі Херсонської губернії вчителі розробляли власні навчальні 

програми.  

Аналіз періодичних видань перших десятиліть ХХ ст. дозволив 

визначити, що образотворче мистецтво розглядалось освітянами як вагомий 

чинник індивідуального творчого та естетичного розвитку дитини. Зокрема 

Я. Літник на сторінках «Записок Херсонського інституту народної освіти» 

визначав педагогічний потенціал образотворчого мистецтва: «Сама назва 

«образотворче мистецтво» показує, що це є виявлення образів, художнє 

оформлення речей, що оточують людину… Завдання вчителя, що здійснює 

педагогічну роботу з дітьми до 13 років, полягає в тому, щоб давати більше 

такого матеріалу, завдяки якому діти могли б творити образи. Тобто давати 

якомога більше безпосередніх життєвих вражень, навчити дітей доводити свої 

малюнки до якісних виразних форм» [409, с. 146]. 

Я. Літник окреслив педагогічний потенціал образотворчого мистецтва 

для учнів, визначаючи його спрямованість на опанування інших дисциплін, що 

підтверджує усвідомлення педагогів міжпредметних зв’язків з дисциплінами 

шкільного курсу: «Всі дисципліни, що вивчаються в комплексі, дають великий 

матеріал для образотворчого мистецтва; з другого боку, мистецтво сприяє 

ліпшому засвоєнню певних дисциплін. Вивчення природи, рослин, квітів, 

комах – це чудові об’єкти для графічного відтворення, а краса форм природи, 

кольоровість особливо сприяють розвитку естетичного почуття. На заняттях з 

географії можна використовувати образотворче мистецтво для вивчення 

природи в широкому розумінні. Краєзнавчий матеріал, зафіксований графічно, 

корисніший для справи, ніж словесне значення. На заняттях з історії культури 

образотворче мистецтво теж займає важливе місце: замалювати в альбом 
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давній взірець мистецтва, візерунок, що має глибокий історичний інтерес, іноді 

значить більше, ніж записати який-небудь факт. Математичне завдання, 

виконане графічним способом, можна якісніше зрозуміти, а тому легше 

засвоїти. Адже образотворче мистецтво відіграє роль постійного допоміжного 

засобу для вивчення загальноосвітніх предметів» [409, с. 149]. Такі погляди 

художників, освітян на педагогічний потенціал образотворчого мистецтва, 

опанування якого слугувало основою для вивчення природничих, історичних, 

математичних дисциплін, засвідчує прогресивність і перспективність у 

викладанні дисциплін художньо-естетичного спрямування.  

Програма з образотворчого мистецтва 1915 р. була достатньо складна і, 

на думку Я. Літника, «така велика, що її складно виконати в комплексі 

протягом 4-х років» [409, с. 146]. Тому викладачі Херсонського інституту 

народної освіти розробили власну програму з образотворчого мистецтва, до 

якої входили наступні розділи: 1. Малювання: малювання за уявленням, 

малювання по пам’яті, малювання за враженням, ілюстративне малювання; 

2. Ліплення: ліплення за уявою, ліплення за враженням, ліплення з натури; 

3. Креслення простих діаграм та графіків; 4. Аплікація; 5. Моделювання. 

Аналіз навчальної програми з образотворчого мистецтва 1915 р. 

підтверджує, що вчитель мав спрямовувати учнів на розвиток технічних 

прийомів, усвідомлення кольорової естетики. На думку, Я. Літника, «можна 

сказати, що складніше вивчитись малювати, ніж писати та читати: для читання 

та письма є певна кількість літер, що визначають звуки наших слів. Для 

малювання особливих знаків немає: на графічне зображення предметів або 

явищ маємо фарби та лінії, їх сполучення виявляє форму предмета. Уміння 

підмічати і виявляти графічно безмежні сполучення ліній і фарб так, щоб вони 

виявляли певне явище, є одним із завдань образотворчого мистецтва» [409, 

с. 147]. 

Крім того, вчителі образотворчого мистецтва повинні були усвідомити, що 

образотворче мистецтво має інтегративну природу відображення дійсності, через 

опанування його форм, технік учні мають розвиватися емоційно, естетично, 
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інтелектуально, адже «школа з того моменту, як до неї вступають діти, мусить 

охопити їх графічну творчість і своєчасно сприяти її розвиткові, коригуючи 

образотворче мистецтво із всіма галузями навчання… Графічна грамота повинна 

відповідати вікові та розумовому розвитку учнів» [409, с. 147]. 

Серед посібників цього періоду виходять у друці зошити з елементарного 

малювання для малюків, керівництва з малювання для дітей середнього і 

старшого шкільного віку, посібники для вчителів малювання. Достатньо 

популярними були книги американських і німецьких педагогів, присвячених 

натуральному методу викладання малюнку: «Малювання за американською 

системою» Д. Аугсбурга [284], «Елементарний курс викладання мистецтва в 

початкових школах» Л. Пранга [368], «Новий шлях художнього виховання 

юнацтва і дітей» Л. Тедда [391] та ін.  

Вітчизняні вчителі образотворчого мистецтва, зокрема на Херсонщині, 

вивчали зарубіжний досвід викладання дисциплін художньо-естетичного 

спрямування і творчо впроваджували основні ідеї в освітню практику 

початкових і середніх навчальних закладів. У праці директора народної 

художньої школи у Філадельфії Л. Тедда «Новий шлях для художнього 

виховання дітей та юнацтва. Керівництво до одночасного виховання руки, ока 

та розуму» (у Москві книга з однойменною назвою вийшла у 1909 р., в Україні 

– у 1907 р.) одним із завдань навчання малюванню визначено розвиток 

спритності рук [391, с. 13]. У 1900 – 1920 рр. набувають поширення праці 

німецького вченого Г. Кершенштейнера (1854 – 1932). Його книга «Розвиток 

художньої творчості дитини» вийшла друком на теренах Російської імперії у 

1914 р. На думку педагога-практика, дитяча образотворча діяльність, 

розвиваючись, повторює шлях розвитку людства, починаючи з перших 

наскальних малюнків. У процесі оволодіння малюнком дитина проходить певні 

фази розвитку, заміна яких обумовлена біологічними чинниками, що не 

залежать від середовища [320, с. 162]. 

Адаптація зарубіжного досвіду щодо методичних напрацювань 

художників-педагогів, специфіка викладання дисциплін образотворчого 



 141 

мистецтва у початкових і середніх навчальних закладах підтверджують 

спрямованість на пошук інноваційних методів і форм опанування 

образотворчого мистецтва, на обґрунтування психологічних засад дитячої 

художньої творчості. 

У липні 1919 р. Раднарком УСРР ухвалив «Положення про єдину 

трудову школу Української СРР», згідно з яким у республіці впроваджувалося 

безплатне навчання і обов'язковість його для всіх дітей віком від 7 до 16 років. 

Шкільні заклади різних типів, у тому числі приватні гімназії та ліцеї, 

перетворювалися на державні установи з семирічним навчанням. Однак 

шкільна реформа тоді не встигла розпочатися у зв'язку з падінням радянської 

влади. У червні 1920 р. було видано постанову наркомат УРСР «Про 

запровадження в життя єдиної трудової школи», аналогічну попередньому 

урядовому положенню. Єдина трудова школа була семирічною і поділялася на 

два ступені – перший (чотири класи) і другий (три класи). Після закінчення 

школи другого ступеня діти могли продовжити навчання у професійно-

технічних школах і технікумах. Єдина трудова школа демократизувала 

загальну освіту. Майже в половині шкіл навчання вже відбувалося українською 

мовою [110].  

Л. Березівська визначає основні засади «життя єдиної трудової школи»: 

«має бути продуктивна праця як метод викладання; праця в школі повинна 

бути творчою, радісною, вільною від насильства; в основі навчально-виховного 

процесу має бути вільний розвиток учнів; домашні завдання скасовуються; 

кара в школі не застосовується; з навчального процесу вилучаються латинська 

мова, Закон Божий (за бажанням учнів релігійні бесіди можуть влаштовуватися 

приватним чином за межами школи); система оцінювання знань учнів 

ліквідовується, замість неї запроваджується періодична реєстрація успішності 

учнів тощо» [10].  

На початку 20-х рр. ХХ ст. вітчизняні педагоги, а саме викладачі 

Херсонського інституту народної освіти, займались методичною роботою у 

напрямі розробки та вдосконалення програм для трудових шкіл, зокрема з нової 
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дисципліни «образотворче мистецтво». Вагомою підставою для необхідності 

оновлення змісту, методів і форм вивчення образотворчого мистецтва є той 

факт, що у процесі впровадження нової дисципліни виникли труднощі, 

зумовлені проблемами навчально-методичного забезпечення, відсутністю 

цілісного погляду на предмет образотворчого мистецтва. Зокрема викладач 

інституту Я. Літник зауважив щодо методики образотворчого мистецтва в 

комплексних громадах трудової школи: «Спостереження в дослідній школі при 

ХІНО показують, що роль образотворчого мистецтва в трудовій школі не зовсім 

з’ясована, а метода проробки навчального матеріалу в комплексі не достатньо 

витримана, бо, з одного боку, ця справа (образотворче мистецтво в комплексі) 

нова, а з другого – відсутність у викладача потрібної методичної літератури не 

дає йому змоги повністю зорієнтуватися у цій справі» [409, с. 146].  

Однак навчально-методичні засади викладання дисциплін художньо-

естетичного спрямування у 1900 – 1920 рр. ґрунтувались на національних 

традиціях, зарубіжному досвіді художньої освіти, законодавчо-нормативному 

регулюванні процесу викладання образотворчого мистецтва, що заклало 

основи особливої уваги освітян, науковців до проблем дитячої художньої 

творчості, психологічних механізмів їх творчого, інтелектуального, емоційного 

розвитку, естетичного виховання школярів  на основі опанування  малювання, 

ліплення, креслення тощо. 

 

 

2.4. Досвід художників-педагогів другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. у контексті розвитку художньої освіти регіону 

 

Теоретичні і практичні основи розвитку художньої освіти у початкових і 

середніх навчальних закладах Херсонської губернії другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. були закладені художниками-педагогами, які власним 

художнім талантом, педагогічною майстерністю розвивали мистецькі традиції 

регіону, створювали мистецькі осередки, сприяли удосконаленню змісту, 
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методів, форм вивчення дисциплін художньо-естетичного спрямування у 

регіональних школах, становленню професійної художньо-педагогічної освіти 

Півдня України.  

Чільне місце в історії розвитку педагогічної думки та освіти Російської 

імперії, зокрема Херсонської губернії, належить Миколі Івановичу Пирогову 

(1810 – 1881). Обіймаючи посаду попечителя Одеського навчального округу 

(1856 – 1858), вчений-педагог заклав основи широкого громадсько-

просвітницького руху, основою якого були ідеї гуманізації освіти, людяності, 

нових засад освітнього процесу в школі, що протистояли догматизму та 

бюрократизму у навчанні і вихованні. Відзначаючи прогресивність поглядів 

М. Пирогова на реформування шкільництва, К. Ушинський зауважував: 

«М. Пирогов вперше поглянув на справу виховання з філософської точки зору 

та побачив у ній не питання шкільної дисципліни, дидактики або правил 

фізичного виховання, а найглибше питання людського духу – «питання життя», 

і дійсно, це не тільки питання життя, але й найважливіше питання людського 

духу» [226, с. 293]. 

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

М. Пирогов рекомендував використовувати «сократівський» метод навчання. 

Адже він потребує від викладачів особливої швидкості розумових реакцій, 

досконалого володіння законами логіки,оскільки постає завдання «робити 

логічні судження так, щоб учні непомітно й невимушено доходили до свідомої 

відповіді на поставлене питання» [221, с. 118]. 

Учений вважав, що дисципліни естетичного спрямування, насамперед 

співи та малювання, виховують у дитини почуття краси та формують естетичні 

смаки, а літературні бесіди та літературно-музичні вечори сприяють 

гармонійному розвитку дитини. Освітянин глибоко усвідомлював естетичну, 

емоційну цінність мистецтва для розвитку особистості. Загалом погляди, 

професійна діяльність М. Пирогова кардинально вплинула на становлення 

національної освіти у регіональному контексті, що, на думку М. Борисова, 

мало наслідком зростання кількості чоловічих та жіночих гімназій, реальних 
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училищ, земських початкових шкіл, громадських і приватних навчальних 

закладів [288, с. 2–11]. 

Кардинально вплинули на розвиток художньої освіти Півдня України 

такі видатні постаті, як П. Чистяков, І. Крамський, Д. Кардовський. Вихованці 

Петербурзької Академії мистецтв, вони у своїй художньо-педагогічній 

діяльності намагались вчити своїх учнів розуміти пластичні якості форми, 

перевіряти й осмислювати своє враження від побаченого, спираючись на 

академічний рисунок. 

Талановитий художник, педагог Імператорської Академії мистецтв Павло 

Петрович Чистяков (1832 – 1919) увійшов в історію художньої освіти як педагог, 

що заклав основи викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування на 

професійних засадах. Педагог вважав, що викладач не має права вводити в оману 

учня своїми суб’єктивними міркуваннями, він повинен надавати йому справжні 

знання. Студіювання бібліографічних джерел дозволило з’ясувати, що 

П. Чистяков педагогічну роботу в Петербурзькій академії мистецтв поєднував із 

творчою індивідуальною діяльністю у власній майстерні. Серед його академічних 

учнів були М. Врубель, В. Савинський, В. Серов, В. Суріков, в числі учнів, що 

навчалися приватно, були брати Васнєцови, брат і сестра Поленови, І. Репін [201, 

с. 432]. 

В історію художньої освіти Російської імперії Іван Миколайович 

Крамський (1837 – 1887) увійшов як видатний художник та педагог, який 

обстоював академізм у художній освіті. І. Крамський вважав, що справжній 

художник повинен бути всебічно розвиненою особистістю. Навчаючи І. Репіна, 

він зауважував: «Освіта – велика справа! Знання – страшенна сила. Воно тільки 

і освітлює все наше життя і всьому надає знання. Звичайно, тільки науки і 

рухають людей. Для мене немає нічого вище за науку; нічого так не підвищує, 

як освіта» [200, с.55]. 

Педагогічна майстерність та педагогічний талант І. Крамського 

виявлялися в уважному ставленні до помилок своїх учнів, делікатності, 
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педагогічному такті, ерудованості, використанні міждисциплінарних зв’язків у 

процесі викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування. 

Вагому педагогічну спадщину залишив художник-педагог Микола 

Іванович Мурашко (1844 – 1909), вихованець Петербурзької академії мистецтв, 

засновник Київської приватної малювальної школи, яку очолював упродовж 

двадцяти шести років (1875 – 1901). Видатний педагог був переконаний, що у 

ХХ ст. художник повинен розвиватись індивідуально, згідно з його нахилами, 

переконаннями, для цього «ставити його в стрій тих, хто в ногу крокує по 

системі, як солдати, – це значить згубити своєрідність художника, створювати 

цю ординарну банальність…» [134, с. 513]. Звичайно, досвід М. Мурашка, 

щодо заснування ним Київської приватної малювальної школи вплинув на 

розвиток художньої освіти окремих регіонів України, на становлення 

професійних засад викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування 

у шкільництві, на створення розвивального середовища у навчальних закладах 

різних типів. 

Професійну діяльність викладача Петербурзької Академії мистецтв, учня 

П. Чистякова Дмитра Миколайовича Кардовського (1866 – 1943) можна вважати 

значною мірою інноваційною. Перед Д. Кардовським постало завдання – 

створити школу, позбавлену академізму, несумісного з сучасним світоглядом, 

навчити учнів образотворчій техніці, не нав'язуючи технічних прийомів. 

Опираючись на академічний малюнок, він вчив своїх учнів знаходити і розуміти 

пластичні якості форми, перевіряти й осмислювати своє враження від побаченого, 

що давало можливість реалістично відображати натуру.  

Д. Кардовський у практичній педагогічній діяльності обґрунтовував ідею 

вироблення власного творчого підходу до кожного учня. Підвищуючи 

культуру учня шляхом надання знань з історії та теорії мистецтва, він надавав 

йому вибір творчого шляху залежно від смаку і ступеня обдарованості. Дмитро 

Миколайович своєю самовідданою працею здійснив величезний внесок у 

справу виховання учнівської молоді [62, с. 5]. 
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Педагогічна діяльність Миколи Олександровича Корфа (1834 – 1883) 

припадає на пореформені роки, коли більше 40 мільйонів селян отримали 

громадянські права, а питання про народну освіту стало першочерговим. 

Завдяки педагогічній діяльності М. Корфа народну школу почали розглядати 

як інституцію, що має соціальне й державне значення. Саме він створив новий 

тип сільської школи («корфівська тризимка») – початкову школу з трирічним 

навчанням, підготував навчальні посібники «Малютка», «Русская начальная 

школа», «Наш друг», «Наше школьное дело» [84, с. 119–120]. 

Микола Олександрович був не тільки талановитим публіцистом і 

письменником з педагогічної тематики, а й активним земським діячем, 

освітянином у сфері народної просвіти. Входячи до складу земської ради 

Олександрівського повіту Херсонської губернії, він наполегливо займався 

створенням початкових сільських шкіл і відкрив їх більше сорока. Саме за 

ініціативи М. Корфа у земських школах втілювалися основні дидактичні ідеї 

розвивального навчання, а саме: не вимагати від дітей заучувати матеріал без 

розуміння, забезпечувати доступність у навчанні, не звільняти дітей від 

самостійного обдумування, не залишати дітей без допомоги, у навчанні йти 

вперед, опираючись на вивчений матеріал. С. Капранова зазначила, що М. Корф, 

справедливо вважаючи, що вчитель повинен бути не тільки педагогом, а й 

дослідником, рекомендував сміливіше запроваджувати самостійні письмові 

роботи, забезпечувати тісний зв’язок школи з громадським життям рідного села, 

краю, залучати учнів до краєзнавчої діяльності [84, с. 119–120]. Самостійні 

роботи були надзвичайно важливими в роботі земських шкіл, оскільки 

активізували розумовий розвиток дітей, формували спостережливість, навчали 

послідовно викладати свої думки, допомагали закріпленню отриманих знань. 

Серед видатних художників-педагогів Херсонської губернії другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. особливе місце посідає Луїджи Домінікович 

Іоріні (1817 – 1911). Скульптор-педагог, випускник Міланської академії 

мистецтв, він у 1869 р. був запрошений Ф. Моранді (головою Товариства 

витончених мистецтв) до Одеської малювальної школи у віці 52 років. Вчитель 
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малюнка та скульптури, прихильник класичного напряму в мистецтві, Л. Іоріні 

не тільки виховував молодь, залучаючи її до класичних ідеалів, але й сам 

створював зразки мистецтва. В Одесі його скульптури «Меркурій і Цицерон», 

«Ніч і день» збереглися на фасаді будівлі старої біржі (нині будівлі 

міськвиконкому). 

Характеризуючи прийоми педагогічного впливу художника, варто 

відзначити, що Л. Іоріні, хоча і виглядав суворою літньою людиною, яка ніколи 

не посміхається, насправді був добродушною, душевною, доброзичливою 

особистістю, яка прищеплювала своїм вихованцям любов до натури, повагу до 

творчості старих майстрів і, головним чином, серйозне ставлення до 

малювання [249, с. 8]. Він відрізнявся демократичністю поглядів, до учнів 

ставився однаково безпристрасно. Учні, які поважали заняття з малювання, під 

його керівництвом досягали видатних успіхів. 

На посаді директора Одеської малювальної школи художник-педагог 

перебував 16 років. За цей час школа стала одним із кращих закладів художньої 

освіти у Російській імперії. На знак поваги до майстра, який віддав школі сорок 

два роки життя, один із його учнів, скульптор Б. Едуардс (1860 – 1924) створив 

бронзовий бюст свого вчителя, який у 1899 р. було встановлено в Одеському 

художньому училищі ще за життя майстра [434]. Саме Б. Едуардс після смерті 

вчителя ініціював заснування стипендії імені Луїджі Іоріні, яку виплачували 

талановитим учням художнього училища до 1917 р. 

Художник, що викладав до останніх днів життя, виховав цілу плеяду 

яскравих особистостей, які згадували його як досвідченого педагога, 

скульптора. Серед його студентів були художники Н. Альтман, М. Греков, 

Й. Бродський, Я. Ніколадзе, архітектор Б. Іофан та ін.  

Видатною особистістю, ім’я якої пов’язане з розвитком освіти на Півдні 

України, є Ілля Петрович Деркачов (1834 – 1916) – педагог, методист, 

письменник, який в історію українського шкільництва увійшов як один із 

засновників початкової школи. Він є автором 19 букварів для початкових 

класів (серед них – «Українська граматка», видана українською мовою у 
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Москві), 12 навчальних посібників для початкової школи, 90 статей та листів з 

педагогічної проблематики, понад 40 книг для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 

У 60–70 рр. ХІХ ст., працюючи викладачем у навчальних закладах 

Сімферополя, Херсона, Одеси, Єлисаветграда, І. Деркачову вдалось не тільки 

довести необхідність реформування шкільної початкової освіти, але й 

концептуально обґрунтувати власні ідеї навчання і виховання школярів рідною 

мовою, з використанням відповідних підручників. Ілля Петрович обґрунтував 

основні вимоги до підручників для дітей: вони повинні бути насамперед 

простими, образними, викликати емоції у дітей, включати різноманітний 

матеріал, який сприяє пізнавальному розвиткові дитини. Крім того, підручник 

повинен був бути насиченим корисними вправами, які мають поєднувати 

навчальні та виховні завдання [139, с. 208]. 

Педагог приділяв значну увагу проблемам підготовки та перепідготовки 

вчителів початкової школи. З цією метою він виступив одним із організаторів 

педагогічних з’їздів в Сімферополі, що значно вплинуло на розвиток освіти та 

педагогічної думки в Україні. З метою популяризації прогресивного 

педагогічного досвіду під час з’їзду І. Деркачов організував підготовчий клас, в 

якому народні вчителі проводили пробні уроки з подальшим обговоренням. 

Крім того, вчителі мали змогу висловлювати власну думку з приводу 

нагальних проблем навчання та виховання молодших школярів, прийняти 

колективне рішення щодо проблемних питань, що сприяло розповсюдженню 

передового педагогічного досвіду [139, с. 209]. Педагогічні з’їзди під 

керівництвом І. Деркачова впливали на оновлення форм організації та методів 

роботи початкової школи, методик викладання навчальних дисциплін. 

Г. Жураковський зазначив, що особливе місце у працях І. Деркачова 

посідало естетичне виховання молоді, а предмети естетичного спрямування, 

зокрема малювання, особливо підтримувались викладачем [74, с. 91]. Педагог 

вважав, що природна краса формує та розвиває естетичні смаки та вподобання 

дітей, роблячи їхні душі сприятливою до краси. 
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Обіймаючи посаду уповноваженого по земським школам Одеського 

повіту (1874), І. Деркачов не припиняв займатися педагогічною діяльністю. 

Особливу увагу освітянин звертав на розвиток у дітей спостережливості, 

інтересу до природи. Результатом правильного спостереження, – зазначав він, 

– є розвиток логічного мислення і розвиток мовлення. Серед наочних методів 

навчання, на думку вченого, важливе місце в ознайомленні дитини з 

навколишнім світом повинно займати використання картин. Високо оцінюючи 

їх роль у роботі з молодшими школярами та підлітками, педагог радив 

супроводжувати навчальні бесіди ілюстраціями краєвидів, зображеннями 

рослин і тварин [138, с. 26–29]. 

Вимоги педагога до мети, завдань, методів та принципів навчання 

узагальнено у його книзі «Наочне навчання». Педагогічні погляди І. Деркачова 

утверджували принципи народності, наочності, популяризували звуковий 

метод навчання грамоті, використання народної педагогіки в вихованні дітей, 

навчання рідною мовою, визначали особливості організації підготовки дітей до 

школи, підвищення кваліфікації вчителів, що актуально і на сучасному етапі 

розвитку національної освіти. 

Розвитку художньої освіти у початкових і середніх навчальних закладах 

Херсонській губернії середини ХІХ – початку ХХ ст. сприяла активна творча 

діяльність художників, педагогів, серед яких помітною була постать Петра 

Олександровича Крестоносцева (Волгіна) (1837 – 1907). Досліджуючи творчий 

шлях художника-педагога, випускника Петербурзької академії мистецтв 

академіка портретного живопису, одного із фундаторів художньої освіти в краї, 

необхідно відзначити, що він розпочався у Петербурзі, де П. Крестоносцев був 

організатором художньої артілі (1864 –1865), що була створена на зразок артілі 

І. Крамського. Метою її була допомога художникам-початківцям, які навчалися у 

Петербурзькій академії мистецтв. 

Працюючи вчителем малювання в гімназіях та училищах Херсона, 

Катеринослава, Єлисаветграда, художник-педагог прагнув залучити якомога 

більше молоді до художньої освіти. Саме П. Крестоносцев організував Вечірні 



 150 

малювальні класи (Вечірню малювальну школу) (1880) при 

Єлисаветградському земському реальному училищі. Метою школи була 

підготовка абітурієнтів до вступу у вищі художні спеціалізовані заклади. У 

результаті за перші три роки існування малювальної школи вісім випускників 

вступили до Петербурзької академії мистецтв, чотири – до Петербурзького 

центрального училища технічного малювання барона Штігліца і двоє – до 

Московського училища живопису, скульптури та зодчества [18, с. 29]. 

Про діяльність вечірньої малювальної школи захоплено писав 

розпорядник пересувних виставок, художник П. Івачов (1882 р.): «У них є при 

земському реальному училищі прекрасна малювальна школа, яка не снилася 

Харкову. Учнів 60 осіб... Вчителем там академік Крестоносцев» [18, с. 29]. 

Маючи значний педагогічний досвід, педагог  удосконалював власну методику 

викладання художньо-естетичних дисциплін, а саме – поряд із копіюванням 

таблиць він особливу увагу приділяв малюванню предметів з натури, роботі на 

пленері. При цьому обов’язковою складовою його педагогічної методики було 

виконання учнями домашніх завдань. Таким чином, П. Крестоносцев здійснив 

якісні зміни у процесі викладання дисциплін художньо-естетичного 

спрямування.  

Образу справжнього педагога-майстра, подвижника художньої освіти у 

шкільництві Херсонщини відповідає викладач Одеського училища Кіріак 

Костянтинович Костанді (1852 – 1921). Випускник Одеської малювальної 

школи та Петербурзької академії мистецтв, К. Костанді викладав малювання в 

одеських гімназіях, в Одеському художньому училищі, наслідуючи метод 

П. Чистякова «працювати від загального до власного», порівнюючи голову із 

кулею, із якої виростають окремі частини обличчя, розподіляти світлотінь на 

малюнку голови відповідно до розподілу тіней на кулі. 

Аналіз архівних матеріалів, мемуарних джерел доводить, що високо цінував 

К. Костанді як педагога видатний художник І. Репін. Лист із особистого архіву 

І. Репіна до К. Костанді, датований 1910 р., містить таку оцінку: «Жодного слова не 

сказав про захоплення Вашими учнями і про Вас як про вчителя – їх вистачило б на 
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три сторінки дрібного письма» [22, с. 165]. Педагогічні прийоми К. Костанді 

(мистецтво запам’ятовувати побачене, заохочення до творчої діяльності тощо) 

пізніше докладно описали його учні: І. Бродський, Б. Егіз, П. Нілус, А. Нюренберг 

та ін. Зокрема талановитий художник І. Бродський (1883 – 1939) згадував, як він, 

дотримуючись порад вчителя, завжди подумки відтворював побачене, 

запам’ятовував форми, кольорові гами, збагачуючи свою пам'ять тривалими 

спостереженнями» [8, с. 17]. 

Відомий художник Петро Нілус (1869 – 1943) у своїх спогадах про 

вчителя відзначає надзвичайну, на його думку, рису К. Костанді – особливе 

вміння дати можливість учням відчути красу: «Для нас, учнів К. Костанді, його 

ім’я – символ не тільки чудового художника та надзвичайного педагога, але й 

дивовижної людини»; «Кіріак Костянтинович Костанді – наша художня 

совість… Він може сказати із відчуттям глибокого задоволення, що він відкрив 

очі на світ фарб, ліній не одному десятку людей, які стали художниками» [153, 

с. 4]. Коментуючи висловлювання П. Нілуса, можемо стверджувати, що 

К. Костанді володів яскравими професійними й особистісними якостями, 

здійснюючи ефективний педагогічний вплив на учнів. Окресливши значення 

Одеської художньої школи в історії освіти Півдня України, П. Нілус провідну 

роль надає своєму вчителеві: «Ми можемо сказати що нібито провінційна 

одеська школа завдяки Кіріаку Костанді та його учням виявилася 

першопрохідною в Росії» [153, с. 4]. 

Видатний художник Борис Егіз (1869 – 1946) характеризує гуманістичну 

позицію свого вчителя, його особистісно орієнтований підхід у ставленні до 

учнів, до розвитку їхніх здібностей, талантів: «Пам’ятаю, К. Костанді 

зачарував нас своїм дивовижним даром не заважати індивідуальності учнів, 

ніколи нічого не нав’язувати, він дуже тонко тлумачив нам художню сутність 

зображення, вселяв любов до уважного вивчення і виконання природи. Він 

застерігав нас від манірності, від усього химерного, крикливого і 

поверхневого» [260]. Б. Егіз характеризував свого вчителя як сердечну, пряму 
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та безкорисливу людину, яка була здатна розбудити в учнів почуття 

прекрасного, впливала на формування їхніх світоглядних цінностей.  

Аналіз мемуарних джерел, історико-педагогічних праць засвідчив, що 

Кіріяк Костянтинович був педагогом, який ставився до педагогічної діяльності 

як до мистецтва педагогічної дії. І. Репін, характеризуючи наставницький 

талант педагога, відзначав: «У вас в Одесі є такий винятковий художник 

К. Костанді, який може дати вам не тільки не менше кожного з нас, і навіть в 

деякому відношенні ніхто з нас його вам замінити не зможе, так що у вас, 

власне, і не було особливої потреби приїжджати сюди тільки для того, щоб 

вчитися у нас» [260]. Оцінка авторитетних викладачів-художників дає підстави 

для висновку, що викладачів Херсонської губернії у Російській імперії 

визнавали як справжніх професіоналів, які володіли високим ступенем 

педагогічної майстерності, ціннісним ставленням до особистості учня, до його 

професійного і особистісного розвитку. 

Одним із талановитих художників-педагогів Херсонської губернії був 

викладач Одеського училища Геннадій Олександрович Ладиженський (1852 –

 1916). Одеські художники називали його «королем акварелі». Використовуючи 

олійні фарби, він досягав майже акварельної прозорості та чистоти тону. Аналіз 

періодичних видань другої половини ХІХ ст. дозволив з’ясувати, що 

Г. Ладиженського високо цінували у професійних колах як особистість, у якій 

поєднувались людяність, професійність, педагогічний талант. П. Нілус на 

сторінках «Одесского листка» зауважував: «Г. Ладиженського завжди вважали 

акварелістом, але це не так. Він писав олійними фарбами з такою ж впевненістю, 

легкістю, як і аквареллю, і навіть більше, його акварелі за стилем нагадували 

олійний живопис. Ті ж з них, які більш відповідали традиціям акварелі, нерідко 

манірні, в них більше спритності, знання секретів майстерності, ніж виразності, 

характеру... Г. Ладиженський був на кожному кроці, у всьому оригінальний – і 

як художник, і як людина, і як учитель» [154, с. 4] 

За вагому творчу та педагогічну працю у 1910 р. Г. Ладиженський 

отримав звання академіка від Петербурзької академії мистецтв. Його учнем був 
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О. Шовкуненко. Художник-педагог цілковито віддавався педагогічній роботі, 

передавав всі свої знання учням, не маючи професійних амбіцій та прагнення 

до громадського визнання. 

Педагог, талановитий художник, професор Новоросійського університету 

(м. Одеса) Микола Миколайович Ланге (1858 – 1921) реалізовував ідеї щодо 

зв’язку університетів із середньою школою, які висловлювали М. Пирогов й 

К. Ушинський. Він обґрунтовував необхідність заснування при університетах 

кафедр педагогіки, метою функціонування яких була б підготовка студентів до 

майбутньої учительської діяльності: «Я переконаний, що благо нашої середньої 

школи не тільки вимагає вивчення педагогіки в університетах, а й заснування в 

них спеціальної й самостійної кафедри педагогіки, звідки випливав би 

науковий напрям у цій галузі, як це прийнято в Німеччині та у Франції» [80, 

с. 390].  

Аналіз історико-педагогічних праць засвідчив, що професор М. Ланге 

почав читати курс лекцій з педагогіки в університеті ще до відповідного 

рішення Міністерства народної освіти. Завдяки підтримці факультету професор 

організовував лекції з окремих розділів педагогіки щорічно. Один рік студенти 

опановували викладання основ дидактики, а саме такі теми: психологічні 

основи навчання, вчення про мету загальної освіти,основи школознавства, 

теорія навчального плану і теорія навчального процесу. Наступний навчальний 

рік був присвячений історії педагогіки, тобто історії педагогічної теорії та 

історії шкіл [80, с. 390]. М. Ланге увійшов в історію становлення педагогічної 

думки як освітянин-подвижник, теоретик і практик історії педагогіки, зокрема 

регіональної. 

Випускник Строганівського центрального училища технічного 

малювання Володимир Христианович Заузе (1859 – 1939) навчався у пейзажно-

орнаментальному відділі. Свою художньо-педагогічну кар'єру розпочав у 

Миколаєві (1880 р.), де викладав малювання одночасно у реальному училищі 

та у жіночій гімназії. У 1885 р. В. Заузе було переведено до Одеси, де він 

викладав малювання в середніх навчальних закладах. З 1905 по 1920 рр. 
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викладав на вищих жіночих курсах вчительок рукоділля пані Л. Байер [218, 

с. 160].  

Починаючи із 1900 р., на виставках, окрім акварельних пейзажів, В. Заузе 

експонував офорти. Матеріальну допомогу для опанування техніки офорта йому 

надало Товариство південноросійських художників. Студіювання періодичних 

видань початку ХХ ст. дозволило з’ясувати, що досягнення художника-педагога 

визначалися вагомим чинником активізації мистецького життя Одеси: «Із старих 

художників слід згадати ще про В. Заузе, що замість своїх звичайно чудових 

акварелей виставив понад десяток хороших офортів. Художник майстерно 

опанував техніку травлення, завдяки чому виставлені роботи приємно вражають 

смаком і витонченістю виконання» [405].  

Заняття офортом дозволили В. Заузе передавати майстерність учням 

Одеського художнього училища, а з 1920 р. стати професором, деканом 

прикладного факультету, керівником офортно-графічної майстерні. Саме під 

його керівництвом силами студентів поліграфічної майстерні було створено 

альбом «Степова Україна. Орнамент» [218, с. 160], який складався з малюнків 

настінних розписів селянських хат, зібраних студентами під час етнографічної 

експедиції. Декілька його примірників збереглися і в бібліотеці Одеського 

художнього училища. Унікальність цього музейного експоната полягає в його 

художній та етнографічній цінності. 

Учень Харківської та Одеської малювальних шкіл, випускник 

Петербурзької академії мистецтв Тіт Якович Дворников (1862 – 1923) у 1897 р. 

отримав свідоцтво на право викладання малюнку в середніх навчальних 

закладах. Викладаючи малювання і чистописання в середніх освітніх закладах 

Одеси (гімназіях та комерційному училищі), Т. Дворников не припиняв 

виставкової діяльності. Беручи участь у виставках Товариства 

південноросійських художників (1908), він отримував схвальні відгуки. 

Зокрема кореспондент газети «Одесское обозрение» М. Соломонов зазначав: 

«Г-н Дворников відразу приваблює глядача своїми пейзажами, які я назвав би 

елегіями в фарбах... Тут ви не бачите тонкої віртуозності малюнка або 
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бравурного мазка, широкого і сміливого. Малюнок губиться в загальній гамі 

ніжних, м'яких тонів дивовижно гармонічних за своєю художньою 

простотою...» [402]. Цей факт засвідчив, що Т. Дворников був чудовим 

колористом, майстром живопису. Аналіз мемуарних джерел дозволив 

стверджувати, що Т. Дворников володів унікальними професійними якостями 

(«у нього дуже розвинена зорова пам'ять, яка ніколи не веде до шаблону» 

(М. Скроцький) [401]). Завдяки своїй успішній художній діяльності у 1913 р. 

Т. Дворникову було запропоновано викладати живопис в Одеському 

художньому училищі, де він раніше викладав чистописання. У періодичних 

виданнях смерть художника-педагога у 1923 р. вважалась глибокою втратою, 

адже «суспільство втратило в особі Тита Яковича блискучого представника 

реалістичного живопису, глибокого критика, чуйного товариша і прекрасного 

вчителя» [218].  

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – період піднесення української культури. 

Діячі українського мистецтва письменники, музиканти, художники і творча 

прогресивна інтелігенція не стояли осторонь освітніх процесів, відводячи 

вчителю вирішальну роль в суспільстві. О. Лавріненко дійшов висновку, що 

своєю творчістю, суспільно-політичною діяльністю вони висловлювали своє 

бачення справжнього педагога, обґрунтовували вимоги до його професійного 

рівня та духовної культури [115, с. 43]. Цей період був ознаменований появою 

багатьох педагогів-художників, випускників вітчизняних закладів освіти, які 

власною практикою, подвижництвом обстоювали ідеї художньої освіти молоді. 

Одним із учнів К. Костанді та Г. Ладиженського був художник-педагог 

Борис Ісаакович Егіз (1869 – 1947). Випускник Одеського художнього 

училища, він у 1890 р. вступив до Петербурзької академії мистецтв без іспитів, 

одразу до старшого натурного класу, викладачем якого був П. Чистяков. 

Майже все життя художник-педагог присвятив педагогічній діяльності: 

викладав малювання у приватних чоловічих та жіночих середніх навчальних 

закладах Миколаєва та Одеси. У 1919 – 1920 рр. викладав у Одеському 

художньому училищі разом із К. Костанді, І. Бродським. 
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Вступивши до Товариства південно-руських художників, він брав активну 

участь у громадському житті міста, виступаючи з лекціями з живопису. 

Наслідком творчої та педагогічної діяльності Б. Егіза став ряд статей педагогічної 

спрямованості: «Поради, побажання К. Костанді щодо картин Егіза та про 

живопис взагалі», «Поради художнику-початківцю», «Про техніку та технологію 

живопису» та ін. У працях було висвітлено власний досвід художника, надано 

поради для художників-початківців, зокрема такі: «майстерність повинна бути 

нарівні з життєвої спостережливістю і кількістю умовності», «у картині повинен 

бути настрій» [24, c. 281]. 

Подвижником художньої освіти Херсонщини був Юлій Рафаїлович 

Бершадський (1869 – 1956) – випускник Одеської малювальної школи та 

Петербурзької академії мистецтв. Після завершення навчання він отримав 

свідоцтво на право викладання малювання та креслення в середніх навчальних 

закладах. Художник-педагог викладав малювання у навчальних закладах Одеси, а 

у 1907 р. організував художню школу-студію, метою якої була підготовка учнів 

до вступу в Одеське художнє училище. Школа-студія Ю. Бершадського існувала 

до 1928 р. [218, с. 226]. Аналіз періодичних видань початку ХХ ст. дозволив 

з’ясувати, що педагог у професійній діяльності виявляв високий талант 

художника-майстра. Зокрема на шпальтах часописів знаходимо: 

«Ю. Бершадський – гарний технік у сенсі фарб і малюнка... Усе, що дає цей 

художник, – безпретензійне, щиро написане і бездоганно намальоване» [402]. 

Засновником школи малювання, креслення та ліплення у Миколаєві 

(1910) був художник-педагог Володимир Олексійович Мурзанов (1872 – 1922). 

Учень І. Репіна, відомий живописець і графік, автор пейзажів і тематичних 

картин, він отримав освіту у Петербурзькій академії мистецтв (1892 – 1895). 

Отримавши звання класного художника III ступеня, В. Мурзанов був слухачем 

заснованих при академії педагогічних курсів, після закінчення яких у 1897 р. 

отримав друге свідоцтво, яке надавало право на викладання в навчальних 

закладах малювання і чистописання. Будучи засновником Миколаївської 

художньої школи, Володимир Олексійович одночасно викладав малювання та 
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креслення в загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема у першій чоловічій 

гімназії Миколаєва, у Миколаївському учительському інституті (1913 р.) [232]. 

В. Мурзанов був одним із ініціаторів створення Товариства витончених 

мистецтв ім. В. Верещагіна у Миколаєві (1913 – 1918 рр.). В історію 

становлення музейних інституцій мистецького спрямування художник-педагог 

увійшов як один із засновників та перший директор Художнього музею ім. В. 

Верещагіна (м. Миколаїв).  

Одним із прогресивних громадських діячів України, південного краю був 

Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) (1875 – 1938), який народився в 

с. Мар’янівка на Херсонщині. Після закінчення Грушівського двокласного 

народного училища, він вступив до Новобузької учительської семінарії. Згідно 

з архівними джерелами Я. Зеленкевич здобув непогану на той час педагогічну 

освіту, за старанність у навчанні й відмінну поведінку отримував повну 

стипендію. Всебічні знання, перший практичний досвід проведення уроків у 

початковій школі, що діяла при семінарії, набули подальшого розвитку в 

майбутній педагогічній діяльності Я. Зеленкевича. Після закінчення в 1895 р. 

семінарії двадцятирічного юнака було призначено вчителем Зелецького 

земського училища Херсонської губернії [261, с. 9]. 

Я. Чепіга відзначав, що національне виховання є життєвою потребою 

нації та повинне закріплюватися у правах і законах. Основою такого виховання 

є сім’я та школа. І саме школа має дбати про розвиток рідної мови. У праці 

«Ґрунтовні принципи нормальної школи» (1911) педагог охарактеризував 

підвалини, на яких повинна будуватися школа. Вона має бути народною, 

національною, природною, вільною і реалістичною: «Народна правдива школа 

може бути створена тільки в дусі нації, її мови, її історії, звичаїв, її переказів, її 

культури, її духовної творчості, і тільки така школа не відірве дитину від її 

дійсного ґрунту...» [241]. Варто відзначити, що теоретичні положення та 

методичні праці науковця відіграли важливу роль у становленні національної 

початкової школи, окреслили перспективу її розвитку. Я. Чепіга був автором 
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концепції нової української початкової школи, у якій чільне місце посідала ідея 

національного, трудового та морального виховання.  

З Херсонщиною тісно пов’язана діяльність талановитого діяча народної 

освіти, професора педагогіки, автора книг, підручників, методичних посібників 

Олександра Федоровича Музиченка (1879 – 1940). Уродженець м. Бердянська 

Херсонської губернії, він після закінчення Ніжинського історико-

філологічного інституту князя О. Безбородька працював викладачем російської 

словесності в Одеській 4-й чоловічій гімназії. 

О. Музиченко обґрунтовував основи педагогіки співробітництва – 

напряму, що почав активно розвиватися наприкінці ХІХ ст. і залишається 

популярним до сьогодні. На думку О. Вишневського, сутність педагогіки 

співробітництва полягає в демократичному та гуманному ставленні до дитини, 

забезпеченні її права на вибір, на власну гідність, на повагу, права бути такою, 

якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити вчитель [25, с. 40].  

Педагог вважав за доцільне вміло використовувати на заняттях естетичні 

емоції для того, щоб викликати «рух, активність, волю учнів». О. Музиченко 

стверджував, що художнє переживання є тією внутрішньою діяльністю дитини, 

що лише кількісно відрізняється від діяльності творчої. Він називав 

естетичною насолодою активні переживання учнями змісту художнього твору, 

порівнюючи цей процес із творчістю митця. Олександр Федорович, на 

переконання О. Тринус, акцентував увагу на розвитку художніх сил всього 

народу, а не «елітарного художнього смаку» окремих його членів, закликав до 

введення художнього виховання в навчальний процес загальноосвітньої школи 

[219, с. 300]. 

Серед розмаїття засобів художнього виховання педагог відокремлював 

огляд та знайомство учнів із відібраними творами образотворчого мистецтва 

(пояснююче читання картин), що мало на меті «з одного боку, розвинути в дітях 

естетичні почуття й смак, а з іншого, навчити їх милуватися красою» [149, с. 9]. В 

основу цього процесу треба покласти безпосереднє спостереження дітей за 
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природою, а творче завдання вчителя – викликати в них «момент естетичного 

задоволення» під час переходу від натури до картини. 

Архівних даних про педагогічну діяльність Едуарда Петровича 

Бунцельмана (1881 – приблизно 1930) майже не збереглося, оскільки, німець за 

походженням, він в радянські часи був депортований з території України. 

Разом з братом, архітектором Дмитром Бунцельманом, у 1909 – 1915 рр. брав 

участь у виставках Херсонського Товариства витончених мистецтв. 

Аналіз періодичних видань початку ХХ ст. дає можливість стверджувати, 

що Е. Бунцельман  володів естетичним смаком, експресивною художньою 

технікою, гармонійним кольоровідчуттям. Так, на шпальтах газети «Родной 

край» йдеться про роботи Е. Бунцельмана, які вважаються одними із 

найкращих на виставці [339]. Газета «Херсонские новости» надрукувала такий 

відзив про творчість художника: «Все, що пише Е. Бунцельман, дуже розумно 

та логічно, все вивчено перед тим, як бути написано... Багато експресії в його 

портреті літньої жінки, що написаний оригінальними чистими тонами. 

Малюнок витриманий. Світло також» [399]. Свій педагогічний талант 

Е. Бунцельман проявив, працюючи у «Пролетарській художній студії», 

заснованій у Херсоні 1919 р. «Пролетарська художня студія» мала в своєму 

складі три майстерні живопису й малюнка, де Е. Бунцельман працював разом із 

педагогами-художниками Г. Курнаковим і О. Шовкуненком. 

Учень К. Костанді, Г. Ладиженського, Олексій Олексійович Шовкуненко 

(1884 – 1974) неухильно дотримувався реалістичних принципів зображення 

дійсності. Першим наставником О. Шовкуненка став вихованець майстерні 

Києво-Печерської Лаври іконописець Семен Семенко, який працював у 

Херсонській іконописній майстерні. Навчаючи рисунку, С. Семенко порадив 

своєму учневі продовжувати навчання в Одеському художньому училищі, куди 

О. Шовкуненко вступив одразу на другий курс (1908) [70, с. 4]. Вищу художню 

освіту художник здобув у Петербурзькій академії мистецтв (1917), у майстерні 

професора академії В. Савинського. 
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Починаючи з 1917 р., художник-педагог очолював одну з трьох 

майстерень у херсонській «Пролетарській художній студії», яка виявилась 

важливою віхою на педагогічному шляху О. Шовкуненка. Водночас він 

викладав малювання в середній школі і разом з іншими херсонськими 

художниками за завданням підвідділу пропаганди губнаросвіти малював 

плакати й гасла до різних політичних кампаній [26, с. 12]. 

Упродовж довготривалого періоду педагогічної діяльності 

О. Шовкуненко виховав декілька поколінь українських живописців, серед яких 

було чимало відомих майстрів. Багато з них за прикладом учителя поєднували 

творчу і педагогічну працю. Як відзначає у своїх спогадах народний художник 

УРСР В. Пузирков, О. Шовкуненко був педагогом дбайливим і вимогливим, 

доброзичливим і водночас строгим: «Він передавав нам не лише свій багатий 

творчий і педагогічний досвід, а й досвід своїх вихователів: викладачів 

Одеського художнього училища К. Костанді, Г. Ладиженського, Д. Крайнева, 

професора Петербурзької Академії мистецтв В. Савинського. О. Шовкуненко 

ніколи не сварив своїх учнів, навіть коли їх роботи були явно невдалі…» [12, 

с. 10]. Таким чином, О. Шовкуненко оберігав віру студента в самого себе, в 

свої сили, виховував у своїх учнях любов і повагу до художньо-педагогічної 

діяльності.  

Т. Яблонська високо цінувала особистість педагога, справедливо 

вважаючи, що його вплив на учнів не можна замінити жодними програмами 

або організацією навчальних закладів. Вона згадувала: «Мені пощастило кілька 

років бути асистентом в його майстерні. Часто на завершення сеансу з 

натурщиками всі роботи студентів виставлялися, порівнювалися, 

обговорювалися за участю професора та асистента. Кожен учень міг чіткіше 

побачити недоліки та здобутки своєї праці. До студентів Олексій Олексійович 

ставився з любов’ю і увагою. Вони віддячували йому тим самим, ніжно 

називаючи його Батею» [13, с. 11].  

Аналізуючи проблеми становлення професіоналізму педагога-

художника, І. Блюміна акцентувала увагу на художніх прийомах 
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О. Шовкуненка: «Любив, щоб «фарбочка» одразу ж лягала на місце. Не терпів 

розхлябаного живопису. Очевидно, тут давалася взнаки його звичка до точного 

малюнка чудового аквареліста справжньої школи, де хороший малюнок був 

обов’язковою умовою» [13, с. 95]. Особливу увагу художник-педагог приділяв 

точному, детально розробленому малюнку, вимагав від студентів чіткого 

розуміння поставленого завдання та його самостійного рішення, що в 

подальшому допомагало учням самостійно вирішувати власні творчі завдання. 

Серед видатних діячів Херсонської губернії особливе місце посідає 

Олексій Єлисейович Кручених (1886 – 1968), відомий широкому загалу як поет і 

літератор. Майже недослідженою залишається його діяльність як художника, 

вихованця Одеського художнього училища, вчителя малювання. Вибір 

професії художника О. Кручених пояснював тим, що в юності його «тягнуло до 

чогось великого, кольорового, а головне – вільного». Значною мірою на нього 

вплинули шкільні вчителі з малювання, які, за словами О. Кручених, 

«знайомили з декадентством, говорили про імпресіоністів» [215, c. 15]. За 

даними С. Сухопарова, рисунок йому викладав директор училища О. Попов. 

Він терпляче пояснював, як, наприклад, зобразити Венеру Мілоську («Коли 

малюєш лоб, дивись на ногу»), співвідносячи всі частини тіла [215, c. 19].  

Після закінчення училища О. Кручених отримав посаду вчителя 

малювання в Херсонському єврейському жіночому професійному училищі, яку 

обіймав лише один рік. Його методи викладання були досить дивними, 

незрозумілими для дирекції училища: «Сам намагається говорити римами й 

своїх учениць примушує робити так само. На вулиці діти зустрічають свого 

вчителя не звичайним привітанням, а словами: «Откуда умная бредете вы, 

голова?» [215, c. 26]. О. Кручених входив до плеяди херсонських педагогів-

художників, які сприяли розвитку художньої освіти регіону на засадах 

міждисциплінарності.  

Цікавим, на наш думку, є педагогічний досвід Георгія Васильовича 

Курнакова (1887 – 1977), випускника Херсонської учительської семінарії. Ще в 

семінарії виявились художні здібності Г. Курнакова, і він почав брати приватні 
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уроки малювання та живопису у херсонського художника, викладача 

малювання семінарії О. Іконнікова. Це дало можливість продовжувати 

навчання у Київському художньому училищі, де викладали відомі українські 

художники О. Богомазов, В. Менк, О. Мурашко, Ф. Кричевський та ін. 

Спілкування з досвідченими митцями, їх поради, зауваження та настанови 

допомогли збагатити навичками та прийомами його мистецький досвід. 

Отримавши спеціальну освіту, Г. Курнаков зарекомендував себе як 

талановитий художник і обдарований педагог, завдяки чому в 1919 р. отримав 

запрошення викладати курс малювання та креслення в Херсонській 

учительській семінарії [468].  

Аналізуючи особливості культурно-мистецького розвитку Херсону у 20-

х рр. ХХ ст., Н. Постолова зауважує, що саме майстерня Г. Курнакова була 

осередком художнього життя міста. У ній збиралась молодь, яка бажала 

отримати основи образотворчої грамоти та професійну оцінку власних робіт 

[177, c. 24]. Більше 30 років Г. Курнаков займався викладацькою діяльністю в 

навчальних закладах міста: в учительській семінарії, архітектурно-будівельній 

профшколі; був керівником майстерні живопису і малювання у «Пролетарській 

художній студії», інструктором художньо-декоративної праці у відділі 

народної освіти. Останню із створених ним студій «Дніпровську палітру» 

художник-педагог очолював до кінця життя. 

Отже, досвід художників-педагогів Херсонщини другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. засвідчив, що розвиток художньої освіти у шкільництві регіону 

відбувався у напрямі подолання схоластичності викладання дисциплін художньо-

естетичного спрямування, вияву поваги до педагогічного наставництва, пошуку 

форм і методів, які сприяли творчому, естетичному розвитку особистості, 

збереженню найкращих художньо-мистецьких традицій. 
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Висновки до другого розділу 

 

У розділі обґрунтовано періодизацію розвитку художньої освіти у 

початкових і середніх навчальних закладах Херсонської губернії другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст.  

З’ясовано, що перший період (1865 – 1870 рр.) розвитку художньої освіти 

в початкових і середніх навчальних закладах Херсонщини пов'язаний із 

заснуванням Херсонського губернського земства (5 березня 1865 р. відповідно 

«Положення про губернські та повітові установи» 1864 р.). Соціально-

культурними чинниками розвитку шкільництва визначено такі: реорганізація 

початкових училищ («Положення про початкові народні училища» (1864 р.); 

реорганізація середніх навчальних закладів («Статут гімназій та прогімназій» 

(1864 р.); відкриття Одеської малювальної школи Товариством витончених 

мистецтв (1865 р.) тощо. Відзначено активну діяльність Херсонського 

губернського земства у напрямі розвитку шкільництва регіону (підвищення 

рівня писемності населення, виділення коштів на відкриття нових шкіл, 

забезпечення освітніх установ посібниками та підручниками, преміювання 

кращих учителів, створення мережі навчальних закладів (36 земських шкіл за 

1966 – 1870 рр.).  

На основі аналізу архівних матеріалів, історико-педагогічних праць 

з’ясовано, що підготовка вчителів образотворчого мистецтва для шкіл 

Херсонської губернії упродовж означеного періоду здійснювалась у 

Петербурзькій академії мистецтв. З’ясовано, що  тенденціями художньої освіти 

у початковій і середній школах Херсонщини були нетривалість 

функціонування початкових і середніх навчальних закладів, їх залежність від 

громади, тенденції професіоналізації, неефективного використання методів 

навчання образотворчому мистецтву, недостатності навчально-методичного 

забезпечення тощо. Зміст дисциплін художньо-естетичного спрямування 

(малювання, креслення) характеризувався альтернативністю укладання 

навчальних програм через відсутність нормативної бази. З-поміж форм і 
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методів переважали такі: копіювання, малювання з натури дротяних каркасів і 

фігур гіпсових голів, натурні замальовки без інструментів і за допомогою 

окоміру та ін. Прогресивні освітяни обстоювали необхідність визнання 

малювання обов’язковою дисципліною, зміст якої має ґрунтуватись на 

міждисциплінарній основі, послідовному малюванні геометричних фігур, 

предметів навколишньої дійсності, природи.  

У контексті аналізу соціально-політичних і культурних чинників 

розвитку художньої освіти в початкових і середніх навчальних закладах 

Херсонщини другого періоду (1871 – 1899 рр.) виявлено, що особливе значення 

мало відкриття Миколаївської (1871 р.), Херсонської (1872 р.) учительських 

семінарій (згідно з «Положенням про вчительські семінарії» 1870 р.), поділ 

гімназій на реальні та класичні («Статут гімназій та прогімназій» (1871 р.). 

Важливим документом став  циркуляр «Про призначення вчителів мистецтв 

під особистим контролем попечителів учбових округів» (учителі мистецьких 

дисциплін введені до реєстру штатних чиновників у 1897 р. та ін. На 

Херсонщині реформаційні зміни у сфері художньої освіти пов’язані з 

діяльністю Одеської малювальної школи, яку було реорганізовано в художнє 

училище (1899 р.), що визначило мету закладу – готувати художників-

педагогів для регіональних шкіл (в училищі вперше в Україні було 

запроваджено викладання методики чистописання і малювання). Цей факт 

свідчив про зародження професійно-художньої освіти регіону на основі 

середніх навчальних закладів.  

Упродовж 1870 – 1880-х рр. було організовано дев’ять з’їздів, на яких 

порушено питання педагогічного наставництва; проведено показові уроки, 

лекції, практикуми, тематичні колоквіуми, майстер-класи з педагогічної 

майстерності; акцентовано увагу на удосконаленні педагогічної підготовки 

жінок-учителів. Особливістю професійно-педагогічної підготовки вчителів у 

Херсонській губернії була діяльність педагогічних курсів для вчителів 

народних шкіл у містах Херсоні та Одесі під керівництвом М. Бунакова.  
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У результаті аналізу специфіки організації художньої освіти у школах 

Херсонщини було з’ясовано, що провідними тенденціями її розвитку були: 

педагогізація освітнього процесу; масове відкриття початкових і середніх 

навчальних закладів; збільшення кількості годин на опанування малювання і 

креслення; відкриття вечірніх малювальних класів, заснування класів 

живопису, технічного креслення, скульптури при училищах; укладання перших 

авторських програм, підручників, рекомендацій з образотворчого мистецтва.  

Зміст художньо-естетичних дисциплін визначала офіційна програма, 

підготовлена викладачами Петербурзької академії мистецтв для середніх 

навчальних закладів (1872). Альтернативною була навчальна програма для 

сільської школи М. Корфа, яку використовували також учителі Херсонської 

губернії. Педагоги училищ, художніх шкіл Херсонської губернії 

впроваджували елементи олійного й акварельного живопису, архітектури, 

скульптури, архітектурного і проекційного креслення у курс малювання. 

Провідними формами і методами вивчення дисциплін художньо-естетичного 

спрямування у школах Херсонщини було визначено: застосовування методів 

малювання з натури, по пам’яті з використанням вугликів, пастелі, сангіни, 

пер; проведення пленерів; організація позашкільних занять з малювання; 

залучення учнів до виставкової і конкурсної діяльності.  

У результаті аналізу соціально-політичних і культурних чинників 

розвитку художньої освіти в початкових і середніх навчальних закладах 

Херсонщини упродовж третього періоду (1900 – 1920 рр.) з’ясовано, що 

Міністерство народної освіти ініціювало низку освітніх реформ, які 

реалізовувались комісією під керівництвом Міністра народної освіти 

П. Ігнатьєва (1900). Основними реформаційними кроками було розроблення 

навчальних програм з урахуванням потреб регіону; розподіл дисциплін на 

«освітні» і «виховні»; посилення уваги до організації «розумних розваг» 

(літературні читання, вистави, музичні вечори, художні та художньо-

промислові виставки). Завершення періоду пов’язане з реорганізацією 
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початкових і середніх навчальних закладів у 7-річні трудові школи, класичних 

університетів – у народні інститути. 

Особливо активно розвивалась неформальна мистецька, художня освіта: 

розроблено курси для дорослих; засновано недільні школи, народні читання, 

бібліотеки-читальні; створено крайові музеї та архіви при земствах, музеях; 

збільшено кількість навчального обладнання у шкільних закладах. Визначено, 

що на території Херсонської губернії функціонували курси М. Манилама (з 

1894 р.); студія Ю. Бершадського (з 1907 р.); перша приватна художня школа у 

Миколаєві (з 1899 р.); малювальні класи Товариства прихильників витончених 

мистецтв (з 1911 р.). Створювалися осередки образотворчого мистецтва: в 

Одесі – підвідділ пластичних мистецтв (1919 р.), у Херсоні – «Пролетарська 

художня студія» (1919 р.). 

З-поміж особливостей підготовки вчителів до викладання дисциплін 

художньо-естетичного спрямування у школах Херсонщини виокремлено: 

активізація діяльності педагогічних курсів для учителів-практиків; 

реорганізація педагогічних курсів у самостійні професійні навчальні заклади 

(Одеські педагогічні жіночі курси було перетворено на навчальний заклад 

(1916)). Визначено, що у розвитку вищої педагогічної освіти Херсонщини 

перших десятиліть ХХ ст. вагомою подією було відкриття учительських 

інститутів у Миколаєві (1913), у Херсоні (1917), в Одесі (1919). У них 

активізувалась діяльність щодо впровадження елементів мистецької педагогіки 

у процес проведення педагогічної практики, організації роботи педагогічного 

музею, музеїв дитячої творчості, проведення консультацій для вчителів, 

батьків. 

Провідними тенденціями розвитку художньої освіти у школах 

Херсонщини було визначено: розширення мережі початкових і середніх 

навчальних закладів; заснування приватних художніх шкіл; офіційне 

впровадження з 1915 р. дисципліни «образотворче мистецтво»; залучення 

професійних художників до педагогічної діяльності; укладання авторських 

програм; розвиток мистецьких традицій освітніх закладів, використання 
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зарубіжних ідей тощо. Зміст дисциплін художньо-естетичного спрямування 

визначав принцип «від простого до складного»; виконання геометричних 

орнаментів, орнаментальних прикрас, тривимірних моделей та ін. Серед форм і 

методів вивчення дисциплін художньо-естетичного спрямування найбільш 

поширеними були такі: малювання за уявленням, по пам’яті, за враженнями, 

ілюстративне малювання, ліплення за уявою, за враженням, з натури, 

креслення простих діаграм та графіків, аплікація, моделювання, використання 

«чарівних ліхтарів» тощо.  

Доведено, що основоположні засади розвитку художньої освіти в 

Російській імперії були закладені викладачами Петербурзької академії 

мистецтв (П. Чистяковим, Д. Кардовським, І. Крамським та ін.). Узагальнено 

основні ідеї художників-педагогів, які сформували професійні основи розвитку 

художньої освіти регіону: гуманізації освіти, людяності, розвитку «людського 

духу» у дитинстві, необхідності застосування «сократівського» методу у 

навчанні (М. Пирогов); забезпечення пізнання навколишнього середовища і 

щоденного життя через освітні інституції (А. Арцимович); створення 

«корфівської тризимки» – початкової школи з трирічним терміном навчання 

(відкрито більше 40), застосування розвивального навчання, забезпечення 

зв’язку школи з громадським життям села, залучення до краєзнавчої роботи 

учнів (М. Корф); розвитку художника-педагога за індивідуальною траєкторією 

(М. Мурашко); створення національної школи, навчання і виховання школярів 

рідною мовою (І. Деркачов, Я. Чепіга); створення кафедр педагогіки при 

університетах, підтримки зв’язку університетів із середньою школою; ідея 

«психологізації» навчання (М. Ланге); реалізації педагогіки співробітництва, 

розвитку естетичних емоцій (О. Музиченко); педагогічного наставництва, 

підтримки віри учня в себе; ідея розвитку авторських художніх шкіл (Л. Іоріні, 

О. Шовкуненко); створення малювальних класів (П. Крестоносцев); 

«занурення» у художній образ (К. Костанді); ідея поєднання людяності і 

професіоналізму в особі педагога (Ю. Бершадський, Т. Дворніков, 

Г. Ладиженський); розвитку майстерності і спостережливості (Б. Егіз); 
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активізації виставкової діяльності як чинника розвитку мистецького життя 

краю (В. Заузе); розвитку музейної справи (В. Мурзанов), традицій 

реалістичного стильового напряму (Г. Курнаков, О. Шовкуненко). 

Досвід художників, педагогів Херсонщини, реформаторів художньої 

освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. підтвердив основні пріоритети 

розвитку художньої освіти регіону, що пов’язано з подоланням академічності, 

пошуку інноваційних форм і методів викладання дисциплін художньо-

естетичного спрямування у початкових і середніх навчальних закладах, 

актуалізацією проблем педагогічного наставництва, педагогічної майстерності, 

особливою увагою до проблем естетичного, емоційного, духовного розвитку 

дитини засобами образотворчого мистецтва. 

Зміст розділу відображений у працях дисертанта: [50; 52; 53; 54; 55; 57]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ У ШКІЛЬНИЦТВІ 

ХЕРСОНЩИНИ 

 

У розділі узагальнено сучасні тенденції розвитку художньої освіти у 

шкільництві Херсонщини з урахуванням ідей українських і зарубіжних 

науковців; визначено перспективи творчого використання прогресивних ідей 

художників-педагогів Херсонщини на різних рівнях (державному, 

організаційно-педагогічному); представлено методичні рекомендації щодо 

вивчення та творчого використання досвіду художників-педагогів регіону в 

професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва.  

 

 

3.1. Сучасні тенденції розвитку художньої освіти у шкільництві 

Херсонщини 

 

Розвиток художньої освіти Херсонщини у перші десятиліття ХХІ ст. 

відбувається у контексті сучасних тенденцій реформування національної 

мистецької, мистецько-педагогічної освіти на основі врахування вітчизняного і 

зарубіжного теоретичного і практичного педагогічного досвіду. Саме тому 

необхідно окреслити основні тенденції розвитку художньої освіти як складової 

мистецької з екстраполяцією на її розвиток на Херсонщині, а також виявити 

специфіку художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва, охарактеризувати стан художньої освіти у 

шкільництві регіону. 

Зазначимо, що у вітчизняній і зарубіжній теорії і практиці науковці й 

освітяни актуалізуються проблеми, які свідчать про окреслення тенденцій 

розвитку мистецької, художньої освіти: визначення необхідності утвердження 

культурологічних засад її розвитку (С. Коновець [97], Н. Миропольська [140], 

О. Щолокова [257], А. Бемфорд [264]; Х. Гарднер [267]; Р. Хікман [271]; 
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обґрунтування засадничих положень компетентнісного підходу (Г. Падалка 

[165], О. Олексюк [161], В. Федоришин [95], М. Тілландер [281]); розробка засад 

полікультурного підходу у мистецькій освіті (K. Балленджи-Морріс [263], 

Г. Беккера [262], С. Гессена [269], С. Кахена, З. Коцура [265], Л. Левицької [116], 

Г. Ніколаї [156], М. Симоненко [202], А. Томаса [280], П. Штур [279] та ін.); 

зорієнтованість на впровадження гуманістичного підходу у мистецько-

освітньому середовищі (Г. Сотська [209], А. Леві, В. Сміт і А. Ральф [276]; 

обґрунтування необхідності оновлення змісту, методів і форм мистецької, 

художньої освіти у середній школі (Л. Масол [127], О. Гайдамака [38], 

Г. Кузьменко [109], А. Гурвіц і М. Дей [272], Р. Ірвін і А. Кіндлер [275], 

А. Ефланд [266], О’Донахью [277] та ін.). На основі аналізу праць українських і 

зарубіжних науковців, освітян, а також освітньої практики визначено сучасні 

тенденції розвитку художньої освіти у шкільництві Херсонщини.  

Насамперед варто констатувати, що у сфері художньої, художньо-

педагогічної освіти спостерігається тенденція відродження культурологічних 

засад, що дозволяє долати кризу аксіологічних орієнтирів майбутніх педагогів, 

учнівської молоді. На думку І. Зязюна, «виходом із цієї кризи може бути 

прийняття перспективного, особистісно орієнтованого культурологічного 

підходу до модернізації освіти, глобальною метою якої стане людина культури, 

здатна з максимальною ефективністю реалізувати свої індивідуальні здібності, а 

також інтелектуальні і моральні можливості, людина, якій притаманна потреба і 

пристрасть до самореалізації» [77, с. 14–36]. Культурологічні засади художньої 

освіти формувалися в історичній ретроспективі. На всіх етапах історичного 

поступу культурологічні основи складали пріоритет змісту освіти, у якому 

відбувалась реалізація культурних надбань, кристалізація мистецько-культурних 

традицій, відповідно через освіту культура розвивалась як націєтворчий чинник. 

Слушною є думка Г. Ніколаї, яка акцентує увагу на тому, що історія мистецької 

освіти (і художньої як її складової. – З. Г.) «дозволяє виявляти зв’язки з 

теперішнім і майбутнім», адже «розгляд мистецької освіти, здійснений у 
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контексті соціокультурних характеристик на широкому тлі культурного життя, 

дозволяє виявити й прослідкувати тенденції її розвитку» [156, с. 3–17]. 

На сучасному етапі культурологічні засади художньої освіти 

реалізуються у структуруванні змісту фахових дисциплін, дисциплін 

культурологічного, історико-педагогічного спрямування, у виборі традиційних 

та інноваційних методів і форм, організації педагогічної, пленерної практики у 

процесі підготовки вчителів образотворчого мистецтва. Водночас потребує 

удосконалення система професійної підготовки вчителів образотворчого 

мистецтва з урахуванням регіональної специфіки, що дозволяє формувати 

майбутніх учителів як «людей культури», розвивати у них світоглядну позицію 

щодо усвідомлення себе як носія історичного, інноваційного досвіду 

мистецької, художньої освіти в освітньому середовищі загальноосвітньої 

школи. З цього приводу Л. Масол зауважує, що «мистецька освіта є 

посередником між суспільно значущими культурними цінностями й 

особистісними цінностями людини («людина в культурі – культура в людині»), 

вона забезпечує набуття життєво важливих компетентностей, які дають змогу 

самореалізуватися у найрізноманітніших видах художньої діяльності 

відповідно до індивідуальних інтересів і потреб» [132, с. 4]. 

За твердженням польського дослідника С. Гессена, «бути в культурі 

означає спілкування з минулим та майбутнім». Освітянин, розглядаючи 

розвиток педагогіки культури в Польщі (1914 – 1939 рр.), вважає завданням 

освіти залучити людину до культурних цінностей науки, мистецтва, моралі, 

права, економіки задля перетворення людини природної на людину культурну 

[269]. З цією позиції важливим є досвід Херсонського державного 

університету: викладачі кафедри образотворчого мистецтва підтримують та 

розвивають традиції Одеської малювальної школи, носіями яких були видатні 

художники-педагоги (К. Костанді, Г. Ладиженський, О. Шовкуненко, 

Г. Курнаков та ін.). Викладачі мистецьких факультетів вищих навчальних 

закладів Півдня України (мм. Кропивницький (Кіровоград), Кривий Ріг, Одеса 

та Херсон) застосовують елементи музейної педагогіки, тренінгів, залучають 
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студентів до творчих лабораторій, авторських майстерень, конференцій, 

практикумів на базі бібліотек мистецького спрямування з використання 

прогресивного досвіду художників-педагогів Херсонщини, що значно сприяє 

розвитку професіоналізму майбутніх учителів, утвердженню цілісної позиції 

щодо власного професійного призначення.  

Так, співробітники Херсонського обласного художнього музею 

ім. О. Шовкуненка щороку проводять конференції, читання, семінари, 

присвячені діяльності художників Херсонської губернії ХІХ – початку ХХ ст., 

у яких беруть участь студенти художніх факультетів Херсонщини. У переліку 

заходів: Всеукраїнські ювілейні читання «До 120-річчя від дня народження 

Георгія Курнакова» (2007), Всеукраїнські ювілейні читання «До 125-річчя від 

дня народження Олексія Шовкуненка» (2009), науковий семінар для 

студентської молоді «З нагоди 165-ї річниці від дня народження 

Г. Скадовського» (2011), регіональна науково-практична конференція «Давид 

Бурлюк та його сучасники» (2012), регіональна науково-практична 

конференція, присвячена 170-ій річниці від дня народження Г. Скадовського 

«Внесок родини Скадовських у розвиток української та світової культури, 

освіти, духовності» (2016).  

Викладачі художньо-графічного факультету Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського щорічно 

влаштовують виставки образотворчого мистецтва, залучаючи до спільної 

виставкової діяльності художників-педагогів і студентів педагогічних освітніх 

закладів України. Така виставкова діяльність сприяє розширенню уявлення про 

регіональні мистецькі школи, сприяє обміну творчими задумами, художніми 

прийомами. Традиція проведення мистецько-педагогічних заходів такого типу  

була започаткована на Першій Всеукраїнській виставці творів художників-

педагогів та студентів педагогічних закладів освіти України, яка відбулася під 

патронатом Одеського обласного благодійного фонду «Майбутнє» в галереї 

«Золотий янгол» (м. Одеса, 2010). 
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У подальшому спільна виставкова діяльність із застосуванням елементів 

музейної педагогіки була підтримана співробітниками Літературно-

меморіального музею О. Пушкіна, Одеського музею західного і східного 

мистецтва, Одеського художнього музею. Так, у галереї Одеського художнього 

музею «Жовті велетні», окрім регулярної виставкової діяльності, співробітники 

музею проводять тематичні лекційні заняття на замовлення для студентської 

молоді. Тематика лекцій стосується діяльності художників-педагогів 

Херсонської губернії ХІХ – початку ХХ ст., розкриває маловідомі біографічні 

факти: В. Абрамов «Перша виставка Одеської спілки витончених мистецтв у 

1865 році», М. Верховецька «Забутий одеський художник Б. Егіз (1869 –

 1947)», М. Верховецька «Б. Егіз. Спогади про К. Костанді», С. Седих 

«Корифей одеської школи» (К. Костанді) [160]. 

Важливо зазначити, що розвиток традицій осередків художньої освіти 

пов'язаний з іменами викладачів університетів. Зокрема педагоги Херсонського 

університету кафедри образотворчого мистецтва – професійні художники, 

члени Національної спілки художників України – представляють різні 

мистецькі школи: С. Курак – Львівський поліграфічний інститут 

ім. І. Федорова, О. Гоноболіна – Санкт-Петербурзьке вище художньо-

промислове училище ім. В. Мухіної (Петербурзьке центральне училище 

технічного малювання барона Штігліца), О. Гуляєва, Г. Кашуба, В. Ракович – 

випускники кафедри образотворчого мистецтва, представники херсонської 

регіональної художньої школи. Зокрема кожна робота Г. Кашуби, виконана в 

техніці живопису по левкасу, відкриває внутрішній світ художниці, 

наповнений фантастичними образами, далекими мріями [4]. В. Ракович, 

займаючись викладацькою діяльністю, реалізується як талановитий художник, 

надаючи перевагу олійному живопису та пастелі. Він є автором портрета 

засновника Херсонського Археологічного музею при губернському 

статистичному комітеті (нині – Херсонський обласний краєзнавчий музей) 

В. Горшкевича (1860 –  1928), працюючи над яким звертався до архівних 

джерел, історичних матеріалів, пов’язаних з історією краю, діяльністю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1860
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
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відомого вченого-історика та археолога. В. Ракович у своїх творах, наслідуючи 

представників Одеської малювальної школи (К. Костанді, Г. Ладиженського), 

прагне зберегти відчуття мінливості, неповторності життя, втілити у роботі 

перше враження від натури. На переконання херсонської журналістки 

Я. Бурачек, «художника відрізняє широкий експресивний мазок, чисті кольори 

та мальовничість письма на темному тлі. Його живопис має ілюзію 

тривимірності, об’єкти матеріалізовані з різним ступенем умовності. Серед 

творів В. Раковича можна побачити натюрморти Херсонщини, ліричні дощі, 

лазурні марини, портрети, проникненні усвідомленням духовної і фізичної 

краси людини» [20]. 

З означеною тенденцією пов’язана тенденція утвердження національних 

пріоритетів у художній освіті, що пов’язано з розвитком національних 

мистецьких традицій в освітньому середовищі загальноосвітньої школи і 

вищого навчального закладу. Сьогодні підвищується інтерес до традицій 

вітчизняної освіти як невичерпної скарбниці педагогічних ідей. Основним 

принципом дослідження розвитку художньої освіти є принцип історизму, 

згідно з яким зміст професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва, 

дисциплін художньо-естетичного спрямування у загальноосвітній школі має 

ґрунтуватися на досвіді закономірного історичного розвитку, в тісному зв’язку 

з конкретно-історичними умовами. З цього приводу Г. Ніколаї зауважує, що 

«принцип історизму вимагає вивчення нинішнього, сучасного стану предмета 

дослідження; реконструкції минулого у зворотному порядку, розгляду генезису 

останнього й основних етапів його історичного руху; передбачення 

майбутнього» [156, с. 7]. 

У цьому контексті показовим є досвід викладачів художньо-графічного 

відділення мистецького факультету Кіровоградського (Кропивницького) 

державного педагогічного університету імені В. Винниченка, де професорсько-

викладацький склад кафедри здійснює підготовку зі спеціальності 

«Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» (спеціалізація – графічний 

дизайн). Професорсько-викладацький склад кафедри образотворчого мистецтва 



 175 

та дизайну працює над розробкою українського дизайнерського стилю на основі 

кращих досягнень українського регіонального та світового мистецтва. Студенти 

здобувають вищу художню освіту, вивчаючи малюнок, живопис, композицію, 

декоративно-прикладне мистецтво, основи образотворчої грамоти та 

перспективи, скульптуру та пластичну анатомію, історію образотворчого 

мистецтва. Ефективності опанування змісту професійної підготовки студентів 

сприяють спеціальні курси з прикладної, станкової та шрифтової графіки, 

офорту [145]. 

Сучасні митці Херсонщини, зокрема професор, Народний художник 

України, Почесний академік Національної академії мистецтв України, 

завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Херсонського 

державного університету В. Чуприна, працюючи зі студентською молоддю, 

втілюють в життя творчий та педагогічний досвід свого вчителя та 

наставника – видатного художника-педагога О. Шовкуненка. Розвиток 

історично сформованих ідей у художньо-освітньому середовищі свідчить про 

розвиток культури через освітні інституції, авторські художні школи. 

Утвердження культурологічних засад розвитку художньої освіти, розвиток 

національних традицій у загальноосвітній і вищій школі пов’язані з тенденцією 

гуманізації, тобто «олюднення» освіти. На нашу думку, гуманізацію вищої освіти 

необхідно розглядати як створення умов для самоствердження, самовираження і 

саморегуляції людини, для оптимізації відносин між особистістю і соціумом, 

забезпечення їх всебічного й різноманітного розвитку. Завдання викладача у 

вищому навчальному закладі – зорієнтувати майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва на людські цінності.  

Вища школа повинна давати таку освіту, яка б надалі дала можливість 

вчитися самостійно, стимулювати у студента потребу в самоосвіті й 

самовдосконаленні для власного духовно-інтелектуального зростання, для 

підвищення освіченості й становлення інтелігентності. Відповідно до 

гуманістичних засад освіти утверджується принцип індивідуалізації навчання, 

особистісно орієнтований підхід, який, на думку В. Сухіної, передбачає повагу 
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до гідності студента, розуміння і прийняття його цілей, установок, «створення 

максимально сприятливих умов для розкриття особистості в її всебічному 

самовизначенні й саморозвитку» [213, с. 5]. 

Гуманістична позиція як основа професіоналізму вчителя образотворчого 

мистецтва є необхідною умовою його професійного зростання, 

самоактуалізації у професії, перспективності у здатності навчатися, 

самоудосконалюватися упродовж життя, що знаходить своє вираження у таких 

особливостях поведінки педагога: довіра вчителя до учнів, співпраця з ними; 

оптимістичне ставлення до учнів як до суб’єктів, які наділені потенціями до 

інтенсивного розвитку і самореалізації; обов’язкове урахування індивідуальних 

особливостей школярів; підтримка вчителем індивідуально зорієнтованого 

розвитку дитини тощо [95, с. 7]. 

На наше переконання, означені особливості особистісно орієнтованого 

підходу у навчанні, що ґрунтуються на гуманістичних позиціях, історично 

виявлялися у конкретних прийомах навчання, що розкривають цілеспрямовану 

наставницьку позицію викладача у ставленні до студента, учня. Спираючись на 

архівні джерела, можемо стверджувати, що саме гуманістичні прийоми 

навчання використовували у своїй педагогічній практиці художники-педагоги 

Херсонської губернії: Л. Іоріні, К. Костанді, П. Крестоносцев, О. Шовкуненко 

та ін. Саме завдяки гуманістичному, толерантному ставленню до учнів, до 

розвитку їхніх художніх смаків, естетичної культури, на основі сприйняття 

вихованця як особливої цінності формувались мистецькі школи у регіоні. На 

сучасному етапі на Херсонщині розвиваються такі мистецькі школи, як: 

Херсонський Таврійський ліцей мистецтв, Навчально-естетичний комплекс 

«Художня школа», Школа мистецтв № 1, Херсонська школа мистецтв 

«Ювента» та ін. 

Майбутні учителі образотворчого мистецтва у процесі опанування таких 

фахових, базових дисциплін, як «Історія пластичних мистецтв», «Історія 

образотворчого мистецтва», проведення музейної практики мають можливість 

ознайомитися з досвідом художників-педагогів, які увійшли в історію розвитку 
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художньої освіти краю як засновники авторських мистецьких шкіл 

(К. Костанді, Г. Курнаков, О. Шовкуненко). Так, на базі Одеського художнього 

музею у рамках музейної практики студенти художньо-графічного факультету 

Південноукраїнського державного університету імені К. Ушинського мають 

можливість проводити тематичні екскурсії за вибором, наприклад, «Товариство 

південноруських художників. Кіріак Костанді» [160]. 

Сучасний стан реформування художньої освіти позначений окресленням 

тенденції спрямованості на діалог культур. Власне, йдеться про утвердження 

її полікультурних засад, розвиток полікультурної мистецької освіти. У 

дослідженнях сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців K. Балленджи-

Морріс [263], Г. Бейкера [262], С. Гессена [269], С. Кахена і З. Коцура [265], 

Л. Левицької [116], М. Симоненко [202], А. Томаса [280], П. Штур [279] та ін. 

Полікультурна освіта розглядається як спосіб буття людини в універсумі 

культури, визначається як діалог культур, а розвиток культури передбачає 

обмін культурними цінностями.  

Поняття «полікультурна освіта» або «мультикультурна освіта» у 

наукових і довідникових джерелах визначається як «педагогічний процес, у 

якому репрезентується дві або більше культури, що відрізняються за мовною, 

етнічною, національною або расовою ознакою» (Міжнародна енциклопедія 

освіти [274]; як «віддзеркалення ідеалів культурного плюралізму у сфері 

освіти» (Л. Левицька [116]); як «педагогічний процес, спрямований на 

оволодіння молоддю ґрунтовним знанням про етнічну (рідну), національну та 

світову культури; формування готовності жити у полікультурному середовищі; 

виховання поваги і толерантного ставлення до інших народів у процесі 

вивчення зарубіжної культури (М. Симоненко [202]). 

Результатом полікультурної освіти науковці визначають готовність 

сприймати культурні особливості різних народів, взаємоповагу, толерантність, 

взаєморозуміння та взаємозбагачення (А. Томас) [280, с. 337]; формування 

полікультурної компетенції особи, яка здатна вести активне і плідне життя у 

сучасному багатонаціональному світі (М. Симоненко [202]). 
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Важливо відзначити, що зарубіжний досвід утвердження полікультурних 

засад художньої освіти репрезентує розробку мультикультурних арт-проектів, 

які студенти готують у процесі вивчення мистецьких дисциплін, використання 

різних методів і форм художньо-естетичної діяльності, які відповідають змісту 

і цілям навчання [279]. Науковці, освітяни стверджують, що вчителі разом з 

учнями мають вчитись з розумінням розглядати традиції інших народів так 

само, як і культурні традиції свого народу [263]. 

Аналіз позитивних освітніх процесів у зарубіжній освітній практиці 

підтверджує, що «полікультурне виховання надає можливість особистості 

ознайомитись й освоїти цінності однієї або декількох культур задля її 

збереження і подальшого розвитку» [262, c. 112]. Зокрема у США під 

полікультурною освітою також розуміють і багатоетнічну репрезентацію 

студентів в навчальному закладі. Кожен навчальний заклад є моделлю 

сучасного суспільства; тому етнічна, релігійна, гендерна, соціальна 

різноманітність повинна бути обов’язковою умовою функціонування 

навчальних закладів, щоб студенти були готові до інтеграції в сучасному 

полікультурному світі, де культурне розмаїття є нормою. 

Необхідно відзначити, що на сучасному етапі розвитку мистецької, 

художньої освіти на Херсонщині тенденція спрямованості на утвердження 

полікультурних засад спостерігається в організації на мистецьких факультетах 

університетів конференцій, серед яких: ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення» 

(Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, 2015 р.), VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Зарубіжна та українська культура: питання теорії, історії, методики» 

(Херсонський державний університет, 2015 р.), ІІІ Всеукраїнська науково-

методична конференція «Підготовка майбутніх вчителів образотворчого 

мистецтва: досвід та перспективи» (Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2015 р.), ІХ Всеукраїнська 
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науково-практична конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти в 

системі вищої школи» (Херсонський державний університет, 2016 р.) та ін. 

На конференціях з проблем художньої освіти відбувається налагодження 

наукових, педагогічних, мистецьких контактів з науковими і освітніми 

інституціями. Зокрема викладачі Херсонського державного університету 

активізували співпрацю з Академією імені Яна Длугоша (м. Ченстохов, 

Польща), що реалізується у процесі обміну студентами, докторантами, 

стипендіатами з метою навчання, проведення досліджень, організації 

студентських практик, підвищення рівня кваліфікації кадрів [236]. 

Важливою формою обміну культурними цінностями є проведення 

пленерних заходів. Так, студенти кафедри образотворчого мистецтва та дизайну 

Херсонського державного університету взяли участь у міжнародному пленері, 

що відбувся у м. Ярослав (Польща, 2013 р.). Під час роботи пленеру учасники не 

тільки працювали над етюдами, але й знайомились із пам'ятками культури та 

архітектури міста, мали можливість здійснити подорож до м. Кракова. В основі 

ідеології пленеру – знайомство з культурною спадщиною та мистецькими 

традиціями Польщі. Підсумковим етапом проведення пленеру стала виставка у 

галереї Ярославської школи мистецтв. На ній відвідувачі мали можливість 

ознайомитися з творами, які херсонські студенти подарували для мистецького 

зібрання міста [278, с. 19]. Такий досвід сприяє налагодженню толерантних 

мистецьких контактів, залученню студентської молоді до національних традицій 

іншої держави. Крім того, зважаючи на поліетнічний характер Півдня України, 

ефективною формою утвердження полікультурних засад художньої освіти на 

Херсонщині є співпраця викладачів, студентів з громадськими організаціями, 

мистецькими товариствами, наприклад, «Болгари Херсону». 

Відповідно форми співпраці вищих навчальних закладів та іншоетнічних 

громадських організацій, мистецьких інституцій сприяють інтеркультурному 

вихованню, полікультурній освіті майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва. На думку Г. Ніколаї, «в умовах загострення міжнаціональних 

суперечностей інтеркультурне виховання стає необхідною складовою загальної 
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педагогіки. Важливість інтеркультурної компетентності школярів і студентів 

зумовлюється потребою виховання сучасної молоді в дусі поваги до інших 

культур, розширення її потенційних когнітивних можливостей, формування в 

неї готовності до міжкультурного діалогу, до врегулювання міжнаціональних і 

етнічних конфліктів» [156, с. 7]. 

Зазначимо, що у контексті реформування мистецької, художньої освіти у 

вимірах європейських інтегративних процесів актуалізується тенденція 

впровадження компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх 

вчителів образотворчого мистецтва у вищих педагогічних навчальних 

закладах. Засадничі положення компетентнісної парадигми художньої освіти 

реалізуються у процесі оновлення змісту професійної підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва, розвитку художньо-педагогічної освіти на 

міжнародному, національному та регіональному рівнях.  

На Півдні України художньо-педагогічна підготовка здійснюється на 

мистецьких факультетах таких вищих навчальних закладів, як: 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка 

(КДПУ), Криворізький педагогічний інститут КНУ, Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (ПНПУ) та 

Херсонський державний університет (ХДУ).  

Фахову підготовку вчителів образотворчого мистецтва забезпечують 

кафедри образотворчого мистецтва та дизайну мистецьких факультетів До 

переліку дисциплін фахового спрямування згідно з навчальним планом входять 

нормативні дисципліни (малюнок, живопис, скульптура, композиція, 

кольорознавство, методика викладання образотворчого мистецтва) та 

варіативні (історія пластичних мистецтв, декоративно-прикладне мистецтво, 

комп’ютерна графіка, основи дизайну, основи оформлення поліграфічних 

видань) та інші дисципліни за вибором вищого навчального закладу. 

Ефективною формою підготовки майбутніх вчителів образотворчого 

мистецтва є організація педагогічної та пленерної практик. Так, кафедра 

образотворчого мистецтва дизайну Херсонського державного університету з 

http://osvita.ua/vnz/guide/213/
http://osvita.ua/vnz/guide/472/
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2016 р. започаткувала проведення «Всеукраїнського пленеру в Лазурному» під 

егідою народного художника України, почесного академіка Академії мистецтв 

В. Чуприни. Учасниками пленеру стали студенти вищих і середніх навчальних 

закладів України: Київського інституту мистецтв імені Б. Грінченка, Одеської 

державної академії будівництва та архітектури, Володимир-Волинського 

педагогічного коледжу імені А. Кримського, Луганського національного 

університету імені Т. Шевченка, Херсонського державного університету тощо. 

Мистецький пленер було проведено з метою підтримки талановитої 

студентської молоді, популяризації регіональної художньої освіти 

Херсонщини, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, обміну 

досвідом між викладачами щодо новітніх методик навчання образотворчому 

мистецтву. 

Тенденція спрямованості шкільної художньої освіти на аксіокультурний 

розвиток учня пов’язана з одвічною аксіологічною ґенезою мистецтва. Для 

сучасного учня кардинальне значення має, на думку Г. Падалки,  аксіологічна 

природа художніх образів. Науковець переконливо доводить, що «мистецьке 

навчання особливо яскраво сприяє розвитку творчих здібностей дитини, спонукає 

її до евристичної діяльності. Необхідність систематичної наполегливої праці в 

процесі занять мистецтвом виховує в учнів працездатність, шанобливе ставлення 

до роботи. Саме мистецька освіта містить важелі розвитку тих якостей і 

властивостей людини, що визначають собою спосіб її буття у світі» [165]. Саме 

під час занять з дисциплін художньо-естетичного спрямування учні набувають 

певних знань, умінь, що передбачає розвиток образного мислення, особистісних 

якостей, світосприймання, здатності до самовираження, ціннісного ставлення до 

праці, розвитку естетичних смаків. 

З означеною тенденцією пов’язана тенденція поліхудожнього виховання 

учнів на основі інтеграції різних видів мистецтва. На думку О. Гайдамаки, 

«опанування дитиною базових основ різних видів мистецтва розширює 

виховний вплив мистецтва, адже саме сукупність різних видів мистецтва може 
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зробити особистість дійсно багатогранною, допомогти удосконаленню 

внутрішнього світу людини» [38]. 

Зорієнтованість вчителів на поліхудожнє виховання учнів на основі 

взаємодії різних видів мистецтв дозволяє залучити учня до різних форм 

мистецької взаємодії, розвиває оригінальність творчості, індивідуальну 

стилістичну манеру, здатність до творчого самовираження. У цьому контексті 

важливою є думка Л. Масол, яка переконана, що «метою поліхудожнього 

виховання учнів є особистісно зорієнтоване планомірне залучення учнів до 

різних видів мистецтва в їх взаємодії, результатом якого є формування 

інтегральних естетичних властивостей особистості, поліхудожньої свідомості та 

здатності до поліхудожньої діяльності» [132, с. 12]. 

В Україні, її регіонах мистецька освіта, художня як її складова в 

початковій та основній школі тривалий час була представлена такими 

традиційними предметами художньо-естетичного спрямування, як «Музичне 

мистецтво» та «Образотворче мистецтво», метою яких визначалось 

формування естетичної культури учнів. Зміст дисциплін ґрунтувався 

переважно на народному і класичному мистецтві.  

З 2013 р. у школах поступово впроваджується новий Державний стандарт 

базової та повної загальної середньої освіти і нові навчальні програми з усіх 

базових дисциплін. Основною метою освітньої галузі «Мистецтво» є 

формування в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання ними 

творів мистецтва та провадження практичної діяльності системи ключових, 

міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як 

цілісної єдиної основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої 

самореалізації і культурного самовираження [180]. 

Дисципліни освітньої галузі «Мистецтво», до яких належать 

«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», інтегрований курс 

«Мистецтво», художня культура та естетика, визначені як предмети 

культурологічного спрямування, їх об’єднує загальний принцип 

«культуротворення» (відповідно до Типових навчальних планів, затверджених 
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наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2010 року № 834 (зі 

змінами)) [181].  

Відповідно розроблено низку навчальних програм на основі інтеграції 

різних видів мистецтва образотворчого мистецтва і трудового навчання 

(«Художня праця», автор – В. Тименко [217]), образотворчого й музичного 

мистецтв і трудового навчання («Мистецтво», колектив авторів [258]), 

образотворчого та музичного мистецтв з елементами синтетичних видів 

мистецтва – театру, кіно, хореографії («Мистецтво (інтегрований курс)», 

автор – Л. Масол [131]). 

Зміст інтегрованого курсу «Мистецтво» передбачає інтегрування 

домінантних змістових ліній – музичного та образотворчого мистецтва, які 

органічно поєднуються в єдиний тематичний цикл і збагачуються елементами 

хореографії, театру, кіно, що входять до культурологічної лінії державного 

освітнього стандарту. Таким чином, зміст інтегрованого курсу реалізує усі 

змістові лінії освітньої галузі «Мистецтво» Державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти. 

Для реалізації нової навчальної програми в основній школі створено і 

рекомендовано Міністерством освіти і науки України такі підручники з 

мистецьких дисциплін, як: «Мистецтво», «Музичне мистецтво» та «Образотворче 

мистецтво» (автори – О. Калініченко, Л. Масол [83]), «Образотворче мистецтво» 

(автори – С. Железняк, О. Ламонова [73]). Характеризуючи зміст підручників, 

зауважимо, що автори, зосереджуючи увагу на активізації творчого потенціалу 

учнів, розробили інноваційні форми і методи опанування образотворчого 

мистецтва (уроки-подорожі з аналізом репродукцій творів графіки, живопису, 

скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, з опорою на творчість відомих 

українських і зарубіжних митців та ін.). 

Програма «Мистецтво» для 5–9 кл. має на меті виховувати в учнів 

ціннісно-світоглядні орієнтири у сфері мистецтва, розвивати комплекс 

ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі 
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опанування художніх цінностей і способів художньої діяльності, формування 

потреби у творчому самовираженні [143]. 

З допомогою посібника «Мистецтво» учні опановують особливості мови 

різних видів мистецтва (5 кл.), жанри музичного та образотворчого мистецтв 

(6 кл.), новітні явища в мистецтві в єдності традицій і новаторства (7 кл.). У 8–

9 класах учні вивчають стилі та напрями мистецтва, тому пріоритетними 

стають такі види діяльності, як інтерпретація художніх творів у 

культурологічному контексті, виконання індивідуальних і колективних 

проектів. Водночас поглиблюються знання термінології (мистецтвознавча і 

культурологічна пропедевтика). У 9 класі основної школи навчальним 

предметом художньо-естетичного спрямування є художня культура, яка 

вивчається за програмою «Художня культура» (автори – Л. Масол, 

Н. Миропольська [133]. Її зміст є логічним узагальненням вивченого учнями на 

уроках мистецьких дисциплін у 1 – 8 класах та пропедевтикою подальшого 

вивчення художньої культури у старшій профільній школі. 

Згідно з Концепцією художньо-естетичного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах основними засадами мистецької,  

художньої освіти у старшій школі визначена загальна інтегральна педагогічна 

стратегія, профільна диференціація змісту освіти, компаративний підхід до 

опанування цінностей вітчизняної та зарубіжної художньої культури як 

складових єдиної духовної спадщини людства (курси «Художня культура», 

«Естетика», «Медіакультура», «Комп'ютерний дизайн» тощо) [129]. 

Аналіз нормативних документів, які забезпечують врегулювання 

художньої освіти у шкільництві Херсонщини на сучасному етапі засвідчив, що 

її розвиток відбувається у контексті загальних реформаційних змін в Україні. 

Водночас варто зауважити, що на Херсонщині наявні певні особливості 

шкільної художньої освіти, у чому й виявляються тенденції спрямованості на 

аксіокультурний розвиток учнів, їхнє поліхудожнє виховання. Так, у 

загальноосвітньому закладі «Таврійському ліцеї мистецтв» Херсонської міської 

ради визначена профільна диференціація змісту освіти, відповідно до неї 
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освітній процес розподіляється за відділеннями: театральним, хореографічним, 

образотворчим та музичним. На образотворчому відділенні навчальним планом 

передбачено вивчення профільних дисциплін: ліплення (у початкових класах), 

малюнок, живопис, композиція, декоративно-прикладне мистецтво, основи 

художнього оформлення, як забезпечують залучення учнів до образотворчого 

процесу, усвідомлення ними зв’язків мистецтва з соціальним життям та 

духовним світом людини, виховують цілісне сприйняття дійсності за 

художньо-естетичними законами [135, с. 19]. З метою поглиблення знань учнів 

з профільних дисциплін, формування сталого інтересу до певної предметної 

галузі учні залучаються до факультативних та індивідуальних занять, проектів, 

конкурсів. Цьому сприяє співпраця з факультетом культури та мистецтв 

Херсонського державного університету [135, с.  20].  

Навчально-естетичний комплекс «Художня школа» (м. Херсон) є 

унікальним художнім центром, який реалізує принцип особистісного підходу 

до художнього навчання дітей та молоді з подальшою орієнтацією їх на 

професію. За роки свого існування комплекс став естетичним середовищем 

розвитку образотворчого мистецтва не тільки в м. Херсоні, а й в усьому 

регіоні. Навчально-естетичний комплекс «Художня школа» сприяє 

популяризації образотворчого мистецтва європейських країн. Доказом цього є 

низка міжнародних конкурсів та виставок: міжнародна виставка «Художня 

школа – європейський вектор», Міжнародний конкурс малюнку «Ілюстрація до 

народної казки» та Міжнародний Інтернет-конкурс «Марка дружби», в яких 

взяли участь понад 12 тисяч юних художників з 17 країн світу [234]. 

Школа мистецтв № 1 (м. Херсон) – позашкільний навчальний заклад, що 

надає мистецьку освіту юним мешканцям міста. Провідні викладачі відділення 

образотворчого мистецтва допомагають своїм вихованцям оволодіти азами 

образотворчої грамоти, використовуючи принцип індивідуалізації навчання, 

особистісно орієнтований підхід до кожного учня. Художня школа співпрацює 

з Херсонським обласним художнім музеєм ім. О. Шовкуненка та бібліотеками 

міста, влаштовуючи конкурси та виставки дитячих робіт. Компаративний 



 186 

підхід до опанування цінностей вітчизняної та зарубіжної художньої культури і 

мистецтва застосовується у процесі аналізу результатів участі у міжнародних 

заходах: Міжнародний конкурс «Невська палітра» (м. Санкт-Петербург); ІІІ 

Міжнародний конкурс юних художників «Земля і люди: вчора, сьогодні і 

завтра» (Білорусь); конкурс ексклюзивних ялинок «Новорічний хоровод» у 

рамках I Всеукраїнського фестивалю «Зоряне намисто». Роботи учнів 

відділення образотворчого мистецтва були представлені на вернісажі 

художників, учасників міжнародного пленеру, що проходив у м. Кульбишова 

(Польша) [235]. Однак необхідно констатувати, що досвід художньої освіти 

регіону, професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва, 

опанування учнями загальноосвітніх закладів дисциплін художньо-естетичного 

спрямування представлено фрагментарно. Відповідно виникає необхідність у 

визначенні перспектив використання перспективних надбань художньої освіти 

регіону в освітній практиці. 

 

 

3.2. Перспективи творчого використання прогресивних надбань 

художників-педагогів Херсонщини в сучасній освітній практиці 

 

Розбудова національної художньої освіти в Україні неможлива без 

відродження освітніх і мистецьких традицій, переосмислення прогресивних 

теоретичних і практичних напрацювань вітчизняних освітян, художників-

педагогів з урахуванням тенденцій розвитку освіти в європейському вимірі. 

У зв’язку з цим виникає потреба, по-перше, актуалізації історико-

педагогічного досвіду розвитку художньої освіти у вищих, початкових і 

середніх навчальних закладах; по-друге, дослідження умов, особливостей 

функціонування навчальних закладів в історичній ретроспективі та творчого 

використання теоретичних і практичних надбань в сучасній освітній практиці; 

по-третє, визначення та творчого використання прогресивних ідей художників-

педагогів різних регіонів у професійній художньо-педагогічній підготовці 
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майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Саме тому звернення до 

історико-педагогічного досвіду розвитку художньої освіти у початкових і 

середніх навчальних закладів Херсонської губернії другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. є підґрунтям для вдосконалення змісту, методів і форм 

художньої освіти у сучасних закладах освіти, оновлення системи художньо-

педагогічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах у контексті 

сучасних суспільних викликів.  

З метою прогностичного обґрунтування можливостей творчого 

використання прогресивних надбань художньої освіти Херсонщини відзначимо 

методологічні підходи, які становлять основні засади використання 

прогресивних ідей художників-педагогів регіонів у загальноосвітніх і вищих 

навчальних закладах. 

1. Компетентнісний підхід спрямовується на формування мотивації 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва щодо реалізації подальшої 

професійно-педагогічної діяльності на основі усвідомлення життєвої позиції, 

подвижницьких дій, практичного внеску у розвиток художньої освіти 

художників-педагогів, що має стимулювати їх до самовдосконалення, 

саморозвитку упродовж життя. 

2. Діяльнісний підхід зумовлює формування стимулів педагогічної 

діяльності через опанування теоретичних здобутків і освітніх традицій 

художньої освіти регіонів, що створює можливості умотивованої педагогічної, 

творчої роботи, розвиває педагогічну майстерність, професійний досвід 

використання прогресивних ідей художників-педагогів в освітній практиці 

викладання учням дисциплін художньо-естетичного спрямування. 

3. Полікультурний підхід визначає творче використання освітніх традицій 

художньої освіти, які характеризуються національною специфікою теорії і 

практики вивчення дисциплін художньо-естетичного спрямування і 

відкритістю до зарубіжних ідей, концепцій, методичних прийомів опанування 

образотворчого мистецтва. Відповідно у вчителя образотворчого мистецтва, 

який усвідомлено сприймає досвід художників-педагогів різних регіонів, 
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формується цілісне уявлення про ретроспективу розвитку художньої освіти, 

активізуються дослідницькі уміння, розвиваються порівняльно-аналітичні 

уміння, формується полікультурність як важлива якість сучасного педагога. 

4. Акмеологічний підхід спрямовується на розвиток професіоналізму 

майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, його світоглядних цінностей, 

етичних та естетичних орієнтирів через осмислення досягнень художників-

педагогів, їхньої педагогічної і художньо-естетичної діяльності,  формування 

психологічної установки до саморозвитку, самоудосконалення. Цей підхід 

забезпечує розвиток професіоналізму вчителя образотворчого мистецтва через 

опанування досягнень художників-педагогів різних історичних періодів, 

сприяє ефективній підготовці учителів-професіоналів, здатних до 

саморозвитку, самовдосконалення упродовж життя, уникненню професійного 

«вигорання» у педагогічній діяльності.  

5. Аксіологічний підхід забезпечує ціннісне ставлення до практичних, 

теоретичних і творчих досягнень художників-педагогів як чинника 

аксіокультурного розвитку художньої освіти; формування ціннісного 

ставлення майбутнього вчителя до здобутків регіональної художньої освіти, 

реалізація власних цінностей у педагогічній діяльності.  

Творче використання прогресивних ідей,надбань художників-педагогів 

регіонів, зокрема Херсонщини, у змісті сучасної художньо-педагогічної і 

художньої освіти має ґрунтуватись на дидактичних принципах. На основі 

аналізу праць С. Гончаренка [44], Г. Падалки [166], О. Щолокової [259] та ін. 

визначимо основні з них. 

1. Принцип історизму зумовлює збереження історично сформованих 

засад художньої освіти, адже «звернення до минулого, віддзеркаленого в 

історичних свідченнях і художніх образах, слугувало і слугує людині одним із 

засобів самопізнання, визначення свого місця у світі і часі, своїх ціннісних 

орієнтацій» (О. Щолокова [259; с. 45]). Відповідно цей принцип реалізується у 

процесі формування культурологічного мислення майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва. 
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2. Принцип культуровідповідності передбачає змістове наповнення 

освітнього процесу цінностями культури, в результаті якого мистецький, 

педагогічний досвід художників-педагогів сприймається як культурна цінність, 

як вагомий чинник формування загальної культури учителя і учня. 

3. Принцип спрямованості навчання на розв’язання взаємозв’язку завдань 

навчання, виховання і загального розвитку. Вивчення історико-педагогічного 

досвіду розвитку регіональної художньої освіти сприяє усвідомленню 

загальнолюдських, національних мистецьких цінностей, що зумовлює 

подальшу ціннісноорієнтовану професійну діяльність, саморозвиток, 

самовдосконалення майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

4. Принцип науковості забезпечує зв'язок теорії і практики художньої 

освіти шляхом застосування методу об’єктивного аналізу історичних фактів, 

теоретичних засад художньо-мистецьких шкіл, ґрунтовну оцінку певних 

культурно-соціальних чинників, що зумовили розвиток художньої освіти, 

структурування її змісту, добору методів і форм опанування дисциплін 

художньо-естетичного спрямування. 

5. Принцип систематичності і послідовності реалізується у розкритті 

ґенези становлення художньої освіти регіонів, у вивченні теорії і практики 

вивчення дисциплін художньо-естетичного спрямування, використання різних 

форм і методів вивчення образотворчого мистецтва у початкових, середніх 

навчальних закладах та вищій школі в історичній ретроспективі. 

6. Принцип зв’язку з життям пов'язаний з творчим використанням 

досягнень художньої освіти  у майбутній педагогічній діяльності, трансляції 

цього досвіду в освітній практиці, що сприяє розвитку мистецької, художньої 

освіти з урахуванням сучасних тенденцій. 

7. Принцип поєднання різних методів, засобів, форм навчання передбачає 

застосування комплексу методів і засобів творчого, дослідницького характеру, 

що мотивують творчу активність, формують дослідницьку культуру, 

розвивають професійний досвід творчого використання прогресивних ідей 
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художників-педагогів учителів образотворчого мистецтва у власній 

педагогічній діяльності. 

8. Принцип особистісного цілепокладання передбачає логічний зв'язок  

бажань, прагнень майбутніх учителів образотворчого мистецтва з реальними 

можливостями, індивідуальними здібностями. Шляхом опанування історико-

педагогічного досвіду художньої освіти формується інтерес до його 

дослідження, використання, збереження, збагачення у подальшій педагогічній 

діяльності. 

Означені методологічні підходи і дидактичні принципи покладені в 

основу розробки авторських методичних рекомендацій для студентів 

мистецьких факультетів вищих навчальних закладів «Персонологія художньої 

освіти Херсонщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» [57]. Метою 

методичних рекомендацій є розкриття у персоналіях розвитку художньої 

освіти Херсонської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст., аналіз теоретичних і 

практичних досягнень художників-педагогів означеного періоду, творче 

використання яких слугує вагомим підґрунтям оновлення змісту, методів і 

форм професійної підготовки педагогів-художників, майбутніх фахівців 

мистецького фаху, зокрема вчителів образотворчого мистецтва, у контексті 

сучасних тенденцій розвитку мистецької освіти.  

Методичні рекомендації «Персонологія художньої освіти Херсонщини 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.» допоможуть студентам мистецьких 

спеціальностей оволодіти знаннями щодо становлення та розвитку педагогічної 

майстерності викладачів та педагогів-художників Херсонської губернії другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. Матеріали рекомендацій можуть 

використовуватися у процесі вивчення дисциплін: «Методика викладання 

образотворчого мистецтва», «Історія мистецтва», «Історія педагогіки» та ін., 

активізації їхньої науково-дослідницької роботи, організації педагогічної, 

фахової практик. 

Методичні рекомендації адресовано студентам мистецьких факультетів 

вищих навчальних закладів, а також викладачам мистецьких дисциплін, 
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учителям образотворчого мистецтва, усім, хто цікавиться проблемами 

регіональної специфіки мистецької освіти загалом і художньої зокрема. 

Матеріали рекомендацій можуть бути використані для подальшого 

вдосконалення теорії та практики вищої педагогічної освіти, організації 

самостійної та індивідуальної роботи студентів мистецьких факультетів вищих 

навчальних закладів. 

Розроблені методичні рекомендації було впроваджено в освітній процес 

підготовки учителів на мистецьких факультетах вищих педагогічних навчальних 

закладах: Херсонському державному університеті, Південноукраїнському 

національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського, Криворізькому 

національному університеті, Кіровоградському державному педагогічному 

університеті імені В. Винниченка.  

Структурно методичні рекомендації складаються зі вступу, двох розділів 

та рекомендованої літератури. До кожного розділу запропоновано завдання для 

самостійної роботи студентів, тематику індивідуальних творчо-дослідницьких 

завдань та питання для самоконтролю.  

Варто зазначити, що тематично матеріал рекомендацій розподілено на 

два розділи «Досвід педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у 

контексті розвитку художньої освіти на Херсонщині» та «Досягнення 

художників-педагогів Херсонщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». У 

першому розділі розкривається персонологія художньої освіти Херсонської 

губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. у вимірах діяльності педагогів-

реформаторів, освітян-подвижників, які заклали професійні основи теорії і 

практики, культурно-гуманістичної парадигми розвитку художньої освіти на 

українських землях, зокрема на Херсонщині: М. Пирогова, М. Корфа, 

А. Арцимовича, В. Варенцова, І. Деркачова, М. Ланге, Я. Чепіги, 

О. Музиченка. Зміст другого розділу включає аналіз теоретичних засад та 

практичного досвіду розвитку художньої освіти в початкових та середніх 

навчальних закладах Херсонської губернії у персонологічному контексті – 

крізь призму аналізу творчої і педагогічної діяльності освітян, художників: 
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Л. Іоріні, П. Крестоносцева, К. Костанді, Г. Ладиженського, Б. Егіза, В. Заузе, 

Т. Дворникова, Ю. Бершадського, Е. Бунцельмана, В. Мурзанова, 

Ю. Кручених, О. Шовкуненка, Г. Курнакова. 

Завдання для самостійної роботи розроблені з метою активізації 

пошукової роботи майбутніх учителів, студіювання першоджерел – праць 

художників-педагогів, закріплення теоретичного матеріалу з проблем історії 

художньої освіти Херсонщини, розвитку аналітичних, дослідницьких умінь. За 

проблематикою матеріалу, особливостями застосування певних методів 

пізнавальної діяльності завдання для самостійної роботи спрямовані на: 

- аналіз праць педагогів-художників задля усвідомлення теоретичних 

проблем розвитку художньої освіти, зокрема: «Проаналізуйте публіцистичні 

праці М. Пирогова «Бути чи здаватися», «Чого ми бажаємо», «Школа та 

життя», «Щодо методів викладання» та встановить за ними відмінність між 

двома видами виховання: загальнолюдським та спеціальним»; «Проаналізуйте 

наукові праці Я. Чепіги та обґрунтуйте вимоги ученого до нової української 

школи»; «Проаналізуйте публіцистичні праці Б. Егіза «Поради, побажання 

К. Костанді щодо картин та про живопис взагалі», «Поради початківцю-

художнику», «Про техніку та технологію живопису»; 

- аналіз прогресивних ідей художників-педагогів щодо розвитку 

загальної, художньої освіти у Російській імперії, на українських землях, 

наприклад: «Розкрийте сутність ідеї про єдність навчання й виховання як про 

єдність двох рівноправних компонентів за М. Пироговим»; «Обґрунтуйте 

відповідь, чому М. Корф виступав за реалізацію ідеї загального обов’язкового 

навчання, а земську школу вважав першою сходинкою в освіті»; «Обґрунтуйте 

необхідність навчання і виховання школярів рідною мовою за матеріалами 

публіцистичних праць І. Деркачова»; 

- аналіз соціально-культурних чинників розвитку освіти в Україні, 

наприклад: «З’ясуйте вплив педагогічних з’їздів на розвиток освіти та 

педагогічної думки в Україні»; «Обґрунтуйте роль Товариства 

південноросійських художників у професійному зростанні викладачів 
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дисциплін образотворчого спрямування»; «З’ясуйте вплив Петербурзької 

академії мистецтв на розвиток художньої освіти в середніх навчальних 

закладах Херсонської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»; 

«Проаналізуйте діяльність Товариства витончених мистецтв та його вплив на 

розвиток художньої освіти в краї»; «Підготуйте доповідь на тему 

«Становлення художньої освіти на Півдні України»; «Зробіть перелік 

періодичних видань, в яких висвітлювались творчі здобутки педагогів-

художників Херсонської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)»; 

- узагальнення прогресивних поглядів художників на естетичний 

розвиток особистості, естетичне виховання молоді, зокрема: «Проаналізуйте 

погляди М. Пирогова на естетичне виховання молоді»; «Розкрийте ставлення 

І. Деркачова до предметів естетичного спрямування, зокрема до малювання»; 

«Розкрийте роль малюнку при викладанні предметів образотворчого 

спрямування»; 

- зіставлення ідей педагогів-художників щодо розвитку художньої 

освіти у шкільництві, наприклад: «Зробіть порівняльний аналіз дореформеної 

сільської школи та «корфівської тризимки» (початкової школи з трирічним 

терміном навчання)»; «Визначите й законспектуйте художньо-педагогічні 

прийоми К. Костанді» тощо. 

З метою розвитку дослідницьких умінь учителів образотворчого 

мистецтва, розвитку у них здатності до аналітичної роботи, формування 

ціннісних орієнтацій, усвідомленої позиції щодо внеску педагогів-художників 

у розвиток художньої освіти було розроблено індивідуальні творчо-

дослідницькі завдання. Їх проблематика спрямовується на: 

- підготовку тез наукових матеріалів на основі студіювання наукових 

праць з проблем розвитку художньої освіти на Херсонщині, наприклад: 

«Здійсніть історіографічний аналіз наукових праць з проблеми підготовки 

учительських кадрів для викладання в початкових та середніх навчальних 

закладах Херсонської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»;  

- підготовку доповідей на студентську конференцію щодо висвітлення 
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прогресивних ідей подвижників художньої освіти; підготовку виступів на 

основі аналізу електронних джерел; використання можливостей інтернет-

ресурсів, сучасної наукової періодики, наприклад: «На основі публікації 

В. Ковтун «Перспективи розвитку позашкільної мистецької освіти в Україні» 

зробіть аналіз системи художньої освіти в Україні»; «Погляди М. Пирогова на 

гармонійний розвиток дитини засобами естетичного виховання»; «Національне 

виховання як необхідна умова розвитку нації (за публіцистичними працями 

Я. Чепіги)»; «Процес художнього виховання дитини на уроках в 

загальноосвітній школі (за працями О. Музиченка)»; «Вплив педагогічних ідей 

О. Музиченка на розвиток освіти в навчальних закладах Херсонської губернії 

(другої половини ХІХ ст.)»; «Педагогічні прийоми К. Костанді у спогадах його 

учнів»; «Художньо-творча та педагогічна діяльність Г. Курнакова»; «Творчий 

шлях художника та літератора О. Кручених»; 

- організацію диспутів в межах наукового гуртка з проблем персонології 

художньої освіти Херсонської губернії, наприклад: «Складіть перелік питань 

для диспуту на тему «Вплив педагогічної спадщини М. Пирогова на розвиток 

освіти Херсонської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»; 

«Складіть перелік питань для диспуту на тему «Вплив педагогічної діяльності 

К. Костанді на становлення та розвиток художньої освіти на Півдні України»; 

- активізацію науково-публіцистичної діяльності студентів – написання 

есе з питань внеску художників-педагогів у розвиток художньої освіти регіону, 

щодо власних поглядів на розвиток українського шкільництва з урахуванням 

історико-педагогічного досвіду, зокрема: «Питання естетичного виховання 

молоді в працях І. Деркачова»; «Моє уявлення про художню школу минулого, 

сучасного та майбутнього»; 

- підготовку рефератів у процесі опанування дисциплін «Методика 

викладання образотворчого мистецтва», «Історія мистецтва», «Історія 

педагогіки» з проблем розвитку національної школи, шкільництва регіонів 

України, аналізу спадщини художників-педагогів Херсонщини, наприклад: 

«Мета та завдання розвитку національної школи в умовах антиукраїнської 
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політики російського уряду»; «Вплив педагогічної спадщини І. Деркачова на 

розвиток національної освіти Херсонщини (другої половини ХІХ ст.)»; 

«Значення педагогічної діяльності К. Костанді у становленні та розвитку 

художньої освіти Херсонської губернії»;  

- впровадження елементів поглибленого вивчення досягнень 

регіональної художньої освіти в межах педагогічної практики студентів 

мистецьких факультетів, майбутніх учителів образотворчого мистецтва, 

зокрема відвідування Херсонського обласного краєзнавчого музею, 

Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка та 

підготовку і проведення екскурсій на тему: «Педагогічна та художньо-творча 

діяльність О. Шовкуненка»; «Художньо-творча діяльність педагогів-

художників Херсонської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». 

Розроблені автором питання для самоконтролю передбачають володіння 

знаннями фактологічного матеріалу щодо найважливіших подій в історії 

художньої освіти Херсонщини та освітніх традицій вивчення дисциплін 

художньо-естетичного спрямування, з’ясування тенденцій історичного 

становлення художньої освіти у початкових, середніх і вищих навчальних 

закладах регіону, специфіки змісту, методів і форм вивчення образотворчого 

мистецтва у навчальних закладах різного типу, теоретичних і практичних 

досягнень, прогресивних ідей художників-педагогів краю. Питання для 

самоконтролю за проблематикою можна диференціювати таким чином: 

- знання основних ідей художників-педагогів щодо естетичного виховання 

учнів, зокрема: «Назвіть два типи виховання за М. Пироговим»; 

«Охарактеризуйте ідеї М. Пирогова щодо естетичного розвитку дитини» тощо;  

- уміння здійснювати аналіз знакових події в історії художньої освіти на 

Херсонщині, наприклад: «Сформулюйте мету земської школи нового типу за 

М. Корфом»; «Сформулюйте мету заснування Вечірніх малювальних класів 

при Єлисаветградському земському реальному училищі»; «Визначите 

особливості впливу К. Костанді на становлення та розвиток Одеської 

малювальної школи»; «Сформулюйте мету та завдання Одеської малювальної 
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школи»; «Коли була відкрита художня школа-студія Ю. Бершадського в 

Одесі?»; «Назвіть організатора школи малювання, креслення та ліплення» у 

Миколаєві»; «Коли і за яких умов художники-педагоги отримали можливість 

здобувати спеціальну художню освіту на теренах сучасної України?» та ін.; 

- знання прогресивних ідей художників-педагогів щодо педагогічної дії 

вчителя на учнів, наприклад: «Розкрийте питання взаємовідносин між 

вчителем та учнем за М. Пироговим»; «Назвіть основні дидактичні ідеї 

розвивального навчання у земських школах за М. Корфом»; «Розкрийте 

сутність педагогічних поглядів І. Деркачова»; «Розкрийте сутність впливу 

рідної мови на загальний розвиток дитини» тощо; 

- здатність аналізувати специфіку змісту, методів, форм, навчально-

методичного забезпечення художньої освіти у школах Херсонщини, 

наприклад: «Охарактеризуйте місце самостійної роботи учнів у роботі 

земських шкіл»; «Обґрунтуйте необхідні вимоги до дитячих підручників за 

І. Деркачовим»; «Обґрунтуйте принципи гуманізації за О. Музиченком»; 

«Проаналізуйте педагогічні прийоми та методи викладання К. Костанді»; 

«Визначите педагогічні прийоми та методи викладання Г. Ладиженського»; 

«Охарактеризуйте художні та педагогічні прийоми О. Шовкуненка» та ін.; 

- уміння обґрунтувати сутність теоретичних понять проблеми розвитку 

художньої освіти в Херсонській губернії, зокрема: «Дайте визначення поняття 

«національне виховання» за Я. Чепігою»; «Дайте визначення поняття «педагогіка 

співробітництва» за педагогічними працями О. Музиченка» та ін.; 

- знання особливостей розвитку мистецько-художніх шкіл на 

Херсонщині, наприклад: «Назвіть відомих художників – учнів К. Костанді»; 

«Назвіть видатних українських живописців – учнів О. Шовкуненка» тощо; 

- знання досягнень художників-педагогів у розвитку художньої освіти 

регіону, зокрема: «Визначте внесок художника-педагога В. Заузе у процес 

становлення художньої освіти регіону»; «Охарактеризуйте художньо-творчу 

діяльність Т. Дворникова»; «Проаналізуйте художньо-творчу діяльність 

Г. Курнакова» та ін.. 
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Проблематика індивідуальних творчо-дослідницьких завдань, питань для 

самостійної роботи, для самоконтролю спрямовують майбутніх учителів 

мистецького фаху, зокрема образотворчого мистецтва, на поглиблене вивчення 

досягнень теорії і практики розвитку художньої освіти на Херсонщині, 

активізацію їх дослідницьких умінь, розвиток аналітичних, творчих 

здатностей, що створює можливості для розвитку їх творчого потенціалу, 

естетичної культури через усвідомлення прогресивних ідей художників-

педагогів регіону, сприяє формуванню ціннісного ставлення до художньо-

педагогічної спадщини відомих і малознаних особистостей. 

Прогностичне обґрунтування творчого використання прогресивних 

надбань історико-педагогічного досвіду розвитку художньої освіти 

Херсонщини доцільно здійснити на таких рівнях. 

На державному рівні. 

Законодавче, нормативне забезпечення розвитку художньої освіти має 

закласти основи державної підтримки розвитку мистецької освіти загалом, 

ефективної співпраці з міжнародними науковими інституціями, з університетами 

зарубіжжя, сприяння діяльності регіональних мистецьких  авторських шкіл, 

громадських організацій, товариств художньо-естетичного спрямування. 

Законодавчої підтримки потребує діяльність інститутів мистецтв, мистецьких 

факультетів вищих педагогічних навчальних закладів, що пов’язано з наданням їм 

повноважень в організації мистецьких осередків, музейних установ, архівних 

фондів. Саме тому виникла необхідність розробки Концепції мистецько-

педагогічної освіти з метою удосконалення змісту, методів і форм художньо-

педагогічної освіти з урахуванням її регіональної специфіки розвитку, 

зарубіжного досвіду мистецької педагогіки. Актуалізується проблема практичної 

ратифікації Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах [129], Концепції загальної мистецької освіти [128]. 

Нагальною є потреба у розробці державних програм з розвитку регіональної 

мистецької, художньої освіти. Основною метою розвитку регіональної художньої 

освіти є підготовка сучасного вчителя-педагога, наділеного національно свідомою 
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та полікультурно толерантною світоглядною позицією, зі сформованими 

професійними компетентностями, здатного творчо використовувати ідеї 

художників-педагогів минулого і сучасності у процесі викладання художньо-

естетичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах. Відповідно 

державні інституції мають забезпечувати фінансову підтримку, сприяти 

активізації історико-педагогічних досліджень у сфері художньої освіти, 

видавничої і музейної діяльності, створенню персонологічних архівів в регіонах.  

Розвитку художньо-педагогічної, художньої освіти в Україні та регіонах 

сприяє активізація професійних зв’язків з науковими та освітніми інституціями 

зарубіжжя, обмін досвідом між художниками-педагогами вітчизняних і 

зарубіжних осередків, популяризація зарубіжних надбань художньої освіти, 

підготовка і реалізація спільних міжнародних проектів, ініціативи щодо 

створення центрів підвищення кваліфікації художників-педагогів у зарубіжних 

мистецьких осередках. Активізації інноваційному розвитку художньої освіти в 

Україні сприятиме залучення регіональних осередків (науково-дослідних 

установ, університетів) до проекту ЮНЕСКО щодо створення обсерваторії 

мистецької освіти як універсального інформаційного порталу аналізу, 

підготовки і поширення ресурсів на різних рівнях мистецької освіти [157]. 

На організаційно-педагогічному рівні. 

З метою розвитку художньої освіти на засадах культуровідповідності, 

полікультурності, ціннісного сходження особистості до вершин професійно-

педагогічної майстерності, професіоналізму виникла необхідність оновлення 

навчальної, виховної, науково-дослідницької, практичної складових 

професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва у вищих 

педагогічних навчальних закладах з урахуванням прогресивних ідей 

художників-педагогів регіонів, зокрема Херсонщини. Відповідно наявна  

потреба в оновленні змісту навчальних планів, програм, створення навчально-

методичного ресурсу з проблем історико-педагогічного досвіду розвитку 

регіональної художньої освіти. Актуалізуються проблеми підвищення 

кваліфікації художників-педагогів, які зорієнтовані на професійно-педагогічну 
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і мистецьку діяльність упродовж життя на основі розвитку власних авторських 

шкіл. У регіональному вимірі назріла необхідність створення творчих 

лабораторій, художньо-педагогічних майстерень викладачів при педагогічних 

університетах, що формуватимуть творче розвивальне середовище у вищих 

навчальних закладах. Розвитку художньо-педагогічної, художньої освіти 

сприятиме активізація роботи з молодими дослідниками, які наділені ціннісним 

ставленням до творчо-пошукової діяльності; створення регіональних центрів 

художньої освіти та підтримка їх діяльності; заснування мистецьких 

організацій, фондів регіонального розвитку теорії і практики художньої освіти, 

створення студентських науково-творчих організацій, впровадження таких 

форм навчання, як тренінги, проблемні групи, семінари, пленери під 

керівництвом відомих митців, художників-педагогів при кожному університеті. 

Є потреба у створенні віртуальних бібліотек при мистецьких кафедрах вищих 

педагогічних навчальних закладів, електронних баз даних, сайтів, веб-сторінок 

періодичних видань з мистецької проблематики; розробка віртуального 

навчально-методичного забезпечення для самоосвіти при бібліотеках 

педагогічних університетів; забезпечення доступності навчальних програм, 

методичного, довідникового ресурсу з проблем регіонального розвитку 

художньої освіти. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Визначено сучасні тенденції розвитку художньої освіти у шкільництві 

Херсонщині, які виявляються у структуруванні змісту фахових дисциплін, 

предметів культурологічного, історико-педагогічного спрямування; у виборі 

інноваційних і традиційних методів і форм навчання; в організації педагогічної, 

пленерної практик у процесі професійної підготовки вчителів образотворчого 

мистецтва; у співпраці музеїв, університетів та загальноосвітніх шкіл (музейна 

практика); у проведенні конференцій, виставок, лекторіїв з персонології; у 

розвитку художніх, освітніх традицій викладачами мистецьких кафедр 

(Херсонський державний університет, Кіровоградський державний педагогічний 



 200 

університет ім. В. Винниченка, Південноукраїнський державний університет 

імені К. Ушинського); у творчих контактах з міжнародними мистецькими 

осередками (пленери, конференції, майстер-класи); в оновленні змісту програм, 

навчально-методичного супроводу вивчення мистецьких дисциплін у 

загальноосвітній школі на інтегративній основі; у проведенні інтернет-конкурсів, 

міжнародних виставок із залученням учнів тощо.    

Прогностичне обґрунтування творчого використання прогресивних надбань 

історико-педагогічного досвіду розвитку художньої освіти Херсонщини 

здійснено на державному (створення законодавчого ресурсу щодо розвитку 

художньої освіти в регіонах; розробка державних програм; залучення 

регіональних науково-дослідних установ, університетів до проектів ЮНЕСКО 

тощо) та організаційно-педагогічному (оновлення навчальної, виховної, науково-

дослідницької, практичної складових професійної підготовки вчителів 

образотворчого мистецтва з урахуванням прогресивного досвіду Херсонщини та 

ін.) рівнях.  

Визначено, що методологічною основою творчого використання надбань 

художньої освіти Херсонщини, ідей художників, освітян регіону мають бути такі 

підходи, як: компетентнісний, полікультурний, акмеологічний, аксіологічний 

діяльнісний. З’ясовано, що творче використання прогресивних надбань 

художників, педагогів Херсонщини має ґрунтуватись на дидактичних принципах: 

історизму, культуровідповідності, спрямованості навчання на розв’язання 

взаємозв’язку завдань учіння, виховання і загального розвитку, врахування 

аксіологічної функції мистецтва, науковості, систематичності і послідовності, 

зв’язку з життям, поєднання різних методів, засобів, форм; особистісного 

цілепокладання.  

Розроблено методичні рекомендації для студентів мистецьких факультетів 

вищих навчальних закладів «Персонологія художньої освіти Херсонщини (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.)» до дисциплін  «Методика викладання 

образотворчого мистецтва», «Історія мистецтва», «Історія педагогіки» та ін. 

Розроблено завдання для самостійної роботи з метою посилення дослідницької 
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складової професійної підготовки майбутніх учителів (студіювання праць 

педагогів; компаративістський аналіз прогресивних ідей художників, освітян та 

ін.). Представлено індивідуальні завдання з метою активізації творчо-пошукової 

діяльності майбутніх учителів: підготовка доповідей, тез наукових матеріалів з 

проблем розвитку художньої освіти Херсонщини, аналіз електронних джерел, 

наукової періодики; організація диспутів в межах наукового гуртка; поглиблене 

вивчення досягнень регіональної художньої освіти у процесі організації 

педагогічної практики; відвідування Херсонського обласного краєзнавчого 

музею, Херсонського обласного художнього музею імені О. Шовкуненка та 

проведення екскурсій для учнів).  

Зміст розділу відображений у працях дисертанта: [29; 52; 54; 57]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дало можливість сформулювати такі висновки: 

1. Здійснено історико-педагогічний аналіз ґенези розвитку художньої 

освіти в початкових і середніх навчальних закладах Херсонщини у 

синхронічному і діахронічному аспектах. Визначено, що вагомими ресурсами 

дослідження витоків розвитку художньої освіти регіону у діахронічному вимірі 

є краєзнавчі дослідження; наративні джерела; розвідки, у яких визначено 

вектори розвитку українського шкільництва; праці з проблем становлення 

художньої освіти в початкових і середніх навчальних закладах Півдня України, 

Херсонщини. З-поміж сучасних праць (синхронічний вимір) умовно визначено 

такі групи: краєзнавчі дослідження з історії культури, побуту Півдня України; 

історико-педагогічні розвідки з проблем розвитку освіти України; огляди 

історії мистецької і художньої освіти; праці з історії становлення мистецької 

освіти на Півдні України, регіональної художньої освіти; праці з біографістики. 

Доведено, що художня освіта у початкових і середніх закладах Херсонщини в 

історичній ретроспективі розвивалась на основі принципів народності, 

культуровідповідності, полікультурності, зв’язку з життям.  

2. Охарактеризовано передумови становлення художньої освіти у 

Херсонській губернії (перша половина ХІХ ст.), з-поміж яких найбільш 

вагомими є військово-стратегічне розташування регіону, інтенсивний розвиток 

торгівельно-економічних відносин у великих містах (Одесі, Миколаєві, 

Херсоні), полінаціональний регіональний склад, зростання промислового 

потенціалу, потреба у підготовці кваліфікованих працівників, становлення 

Херсонської губернії як цілісної територіальної одиниці тощо. Важливими 

чинниками, які зумовили розвиток художньої освіти на Херсонщині, були 

визначені: реформаційні зміни у шкільництві Російської імперії, Півдня 

України першої половини ХІХ ст., згідно з якими було створено мережу 

навчальних закладів початкової, середньої і вищої ланки (заснування закладів 

чотирьох типів (церковнопарафіяльні, повітові, губернські (гімназії), а також 
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ліцеї (або університети) при навчальних округах); діяльність Одеського 

Рішельєвського ліцею; укладання першої офіційної програми з креслення і 

малювання для початкових і середніх навчальних закладів (1849).  

3. Обґрунтовано періодизацію розвитку художньої освіти в початкових і 

середніх навчальних закладах Херсонської губернії другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст., виявлено її провідні тенденції в обраних хронологічних межах. 

На основі аналізу архівних документів, стародруків, бібліографічних праць, 

довідкових та енциклопедичних видань, періодики тощо визначено три 

періоди.  

І-й період – 1865 – 1870 рр. – позначений початком діяльності 

Херсонського губернського земства, заснуванням першої на 

південноукраїнських землях Одеської малювальної школи, створенням 

Новоросійського університету. Провідними тенденціями цього періоду 

визначено: становлення мережі початкових і середніх навчальних закладів, 

нетривалість їх функціонування та залежність від громади, заснування 

художніх і ремісничих шкіл, приватних спеціалізованих навчальних закладів, 

часткова реалізація прогресивних ідей педагогів щодо запровадження 

малювання як обов’язкової дисципліни у початковій і середній школі та ін. 

Зміст дисциплін художньо-естетичного спрямування (малювання і креслення) 

у школах визначався авторськими навчальними програмами кожного 

навчального закладу на основі академічної програми, укладеної викладачами 

Петербурзької академії мистецтв. Українські освітяни розвивали ідеї 

міждисциплінарного вивчення малювання, практичного втілення положень 

гуманістичної, розвивальної педагогіки. Спостерігалось відсутність належного 

навчально-методичного забезпечення, протиставлення геометрального і 

натурального методів викладання малювання на основі методичних праць 

вітчизняних і зарубіжних педагогів, перевага методів копіювання, малювання з 

натури, натурні замальовки з допомогою окоміру тощо. 

З-поміж основних досягнень художньої освіти Херсонщини ІІ-го періоду  

– 1871 – 1899 рр. – визначено: відкриття Миколаївської і Херсонської 
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учительських семінарій, реорганізація Одеської малювальної школи в художнє 

училище, яке готувало педагогів-художників для регіональних шкіл (1899); 

прийняття низки законодавчих документів; надання учителям образотворчого 

мистецтва статусу штатних педагогів; активізація діяльності педагогічних 

з’їздів, ознайомлення вчителів-практиків з інноваційними методами і формами 

викладання; використання прогресивних зарубіжних надбань тощо. У 

результаті визначено провідні тенденції означеного періоду: відкриття 

початкових і середніх шкіл; організація педагогічних курсів; збільшення 

кількості годин на вивчення дисциплін художньо-естетичного спрямування; 

відкриття малювальних класів, класів живопису, скульптури, креслення при 

училищах та ін. Зміст дисциплін художньо-естетичного спрямування у школах 

Херсонщини було структуровано на основі академічної програми 

Петербурзької академії мистецтв; набували широкої популярності авторські 

програми, підручники, рекомендації, запроваджувались елементи 

архітектурного і проекційного креслення, олійного й акварельного живопису 

тощо. З-поміж найбільш ефективних форм і методів виокремлено малювання 

по пам’яті, з натури шляхом використанням вугілля, пастелі, сангіни, 

активізація позанавчальної художньої діяльності, організація виставок і 

конкурсів із залученням учнів тощо. 

ІІІ-й період (1900 – 1920 рр.) пов'язаний із реформуванням середньої 

школи з ініціативи Міністерства народної освіти (1900); ліквідацією земства як 

основного органу самоврядування в державі (1918); початком реформи 

освітньої системи в Радянській Україні (нівелювання університетської освіти 

(1920 р.)). Тенденціями означеного періоду визначено: відкриття учительських 

інститутів у великих містах; розвиток неформальної мистецької освіти дітей та 

дорослих; розширення мережі початкових і середніх шкіл; створення крайових 

музеїв, архівів при земствах, залучення професійних художників до освітньої 

діяльності, реорганізація педагогічних курсів у професійні навчальні заклади; 

становлення авторських художніх шкіл; зародження післядипломної 

педагогічної освіти тощо. Зміст художньої освіти було врегульовано шляхом 
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впровадження офіційного курсу образотворчого мистецтва у початкових і 

середніх навчальних закладах, розроблення навчальних програм з урахуванням 

потреб регіону, розподілом дисциплін на «освітні» і «виховні», адаптації 

зарубіжного досвіду, посиленням уваги до організації «розумних розваг» в 

межах позашкільної освіти та ін. Серед форм і методів художньої освіти у 

початкових і середніх школах домінували такі: малювання і ліплення за 

уявленням, по пам’яті, з натури, ілюстративне малювання, аплікація, 

моделювання; залучення дітей до діяльності музеїв, до виставкової роботи. 

4. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку художньої освіти  

Херсонщини: відродження культурологічних засад художньої освіти (зміст 

художньої освіти формують культурні надбання, мистецько-культурні 

традиції, історико-педагогічний досвід); утвердження національних 

пріоритетів (реалізація принципів історизму, культуровідповідності у змісті 

професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва); гуманізація 

(«олюднення» художньої освіти, створення умов у науково-освітньому 

просторі університету для самовираження, самоствердження майбутнього 

вчителя); утвердження особистісно орієнтованого підходу, принципу 

індивідуалізації; спрямованість на діалог культур (розвиток художньої освіти 

на засадах полікультурності); впровадження компетентнісного підходу у 

професійній підготовці майбутніх вчителів образотворчого мистецтва; 

спрямованість на аксіокультурний розвиток учня; поліхудожнє виховання 

школярів на основі інтеграції різних видів мистецтв.  

5. Визначено перспективи творчого використання прогресивних надбань 

історико-педагогічного досвіду розвитку художньої освіти Херсонщини на 

таких рівнях: на державному (законодавче, нормативне забезпечення розвитку 

художньої освіти, підтримка діяльності регіональних мистецьких осередків, 

авторських шкіл, громадських організацій, товариств мистецького 

спрямування,  активізація видавничої і музейної діяльності, створення 

персонологічних архівів в регіонах, підготовка і реалізація спільних 

міжнародних проектів, залучення регіональних науково-дослідних установ, 
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університетів до проекту ЮНЕСКО щодо створення обсерваторії мистецької 

освіти); на організаційно-педагогічному (оновлення навчально-методичного 

ресурсу, створення творчих лабораторій, художньо-педагогічних майстерень 

художників-педагогів при університетах; створення регіональних центрів 

художньої освіти та підтримка їх діяльності; заснування мистецьких 

організацій регіонального розвитку теорії і практики художньої освіти, 

студентських науково-творчих товариств, застосування тренінгів, проблемних 

груп, семінарів, пленерів під керівництвом відомих педагогів; проведення 

конференцій з проблем регіональної персонології; створення віртуальних 

бібліотек при мистецьких кафедрах університетів, електронних баз даних, 

сайтів, веб-сторінок періодичних видань).  

Проведене історико-педагогічне дослідження не вичерпує усіх аспектів 

порушеної проблеми. Подальшого вивчення потребують: проблематика 

педагогічних, мистецтвознавчих праць освітян Херсонщини та її реалізація у 

змісті професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін; 

компаративістські дослідження з проблем вітчизняного і зарубіжного досвіду 

становлення мистецьких шкіл; використання прогресивних ідей історико-

педагогічного досвіду художньої освіти у шкільництві Херсонської губернії у 

музеєзнавстві, проектній діяльності, культурології, мистецтвознавстві.  
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Д. М. Струков // Школа рисования. – 1859. – № 10. – С. 60–61. 

389. Струков Д. М. Чего не достает России?: [о необходимости создания 

рисов. шк.]. – Москва: Типо-лит. И. Ефимова ценз. 1891. – 16 с. 
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390. Съeзд в Херсоне учителей и учительниц начальных народных школ 

Херсонской губернии под руководством почетного члена Московского 

университета барона Н. А. Корфа. 7-21 июля 1881 г. – Херсон, 1881. – 196 с. 

391. Тедд Л. Новый путь для художественного воспитания юношества и 

детей: руководство к одновременному воспитанию руки, глаза и ума 

/Либерти Тедд. – К., 1907. – 174 с. 

392. Ульянов И. Л. Народное образование в Херсонском уезде в 1902 г. // Юг. 

– 1903. – 25 апреля. – С. 3. 

393. Циркулярное предложение гг. попечителям учебных округов о 

приведении в действие устава реальных училищ // Журнал Министерства 

Народного Просвещения. – 1872. – №8. – С. 184–195. 

394. Циркулярное распоряжение начальствам учебных округов о неослабном 

участии гимназий, прогимназий и реальных училищ в объявляемых 

Императорской Академией художеств конкурсах по рисованию, 

черчению и моделированию. Февраль 26, 1898 г. // Сборник 

распоряжений по Министерству народного просвещения. – С.-Петербург: 

Тип. Имп. Акад. Наук, 1898 г. – С. 68–71. 

395. Швийкевич А. Элементарный курс черчения и теории рисования 

геометрических фигур. / А. Швийкевич – Одесса: Типография Л. Нитче, 

1880. – 37 с. 

396. Щепинский А. Две программы систематических занятий рисованием и 

лепкою в общеобразовательной школе / А. Щепинский // Художественно-

педагогический журнал. – СПб. – 1914. – № 2 – С. 20–22.  

397. Щепинский А. Типичное рисование и применение его в школе, в качестве 

одного из учебно-вспомогательных методов / А. Щепинский // 

Художественно-педагогический журнал. – СПб. – 1914. – № 1.– С. 5–9.  

398. Чижевич О. О. Город Одесса и одесское общество (1837 – 1877): 

воспоминания старожила / О. О. Чижевич // Из прошлого Одессы: сб. 

статей / Сост. де Рибас Л. М. – Одесса: Тип. Л. Кирхнер, 1894. – С. 88–91. 
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Архівні фонди бібліотеки Херсонського обласного художнього музею 

399. Выставка картин // Херсонские новости. – 1915. – №807. – С. 2. 

400. Выставка картин в Херсоне // Юг. – 1899. – 31 октября. – С. 3. 

401. Скроцкий Н. И. Выставка картин т-ва южнорусских художников // 

Одесский листок. – 1906. – 12 октября – С. 4. 

402. Соломонов М. XIX выставка картин товарищества южнорусских 

художников // Одесское обозрение. – 1908.– 3 октября. – С. 5. 

403. Херсонская выставка картин // Родной край. – 1916. – №1191. – С. 3. 

404. Художник А. Крученых// Родной край. – 1907. – №595. – С. 3. 

405. Янус. XXI выставка Товарищества южнорусских художников // Одесское 

обозрение. – 1910. – 30 октября. – С. 4. 

 

Архівні фонди бібліотеки Херсонського обласного краєзнавчого музею 

406. Герценштейн Г. Г. Материалы по делу народного образования в 

Херсонском уезде, собранные членом Херсонского уездного Совета 

училищ и земской управы, 1865–1874 / Г. Г Герценштейн. – Херсон: Изд-

во Херсонского уездного земства, 1874. – 647 с. 

407. Историко-статистический очерк общего и специального образования в 

России / Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 

года в Москве. – СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1883. – 257 с. 

408. Шмит А. Географическое положение границы и пространство 

Херсонской губернии: отчет о состоянии и деятельности Херсонского 

губернського статистического комитета за 1861–1862 г. / А. Шмит. – 

Херсон, 1863. – 360 с. 
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Відділ рідкісних книг Херсонського державного університету 

409. Літник Я. До методики образотворчого мистецтва в комплексних 

громадах трудової школи / Я. Літник // Записки Херсонського інституту 

народної освіти ім. Н.К. Крупської. – Херсон, 1926. – Ч. 2: 1926–1927 

академ рік. – С. 146–149. 

410. Мудролюбів О. Проект організації Педагогічного музею при Херсонському 

інституті народної освіти ім. Н. К. Крупської / О. Мудролюбів // Записки 

Херсонського інституту народної освіти ім. Н. К. Крупської. – Херсон, 

1926. – Ч. 2: 1926–1927 акад. рік. – С. 151. 

 

Архівні джерела 

Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади 

та управління України 

411. Ф. 166 Міністерство народної освіти України 

оп. 3. 

Спр. 349. Временная инструкция губернским отделам народного 

образования (1920). – Арк. 113. 

412. Ф. 166 Міністерство народної освітиУкраїни 

оп. 3 

Спр. 349. Одеський інститут народної освіти. – Арк. 113. 

413. Ф. 707. Циркуляры Министерства народного просвещения 

оп. 87. 

Спр. 6611. Циркуляр № 8861 Министерства народного просвещения. – 

Арк. 57–58. 
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Матеріали Державного архіву Одеської області 

414. Ф. 9. Окремий цензор внутрішньої цензури в м. Одесі 

оп. 1. 

Спр. 123. О переводе издания газеты «Педагогический вестник» из 

Одессы в Санкт-Петербург (1865). – 24 Арк. 

415. Ф. 9.Окремий цензор внутрішньої цензури в м. Одесі 

оп. 1. 

Спр. 254. Об организации и издании газеты «Школьное обозрение» (1867 

год). – 17 Арк. 

416. Ф. 9. Окремий цензор внутрішньої цензури в м. Одесі 

оп. 1. 

Спр. 461. Обзор работы Первого Всероссийского съезда учителей, 

состоявшегося в 1902 – 1903 годах. С приложениями уставов и правил 

Состав. В. Василевичем (1908). – 111 Арк. 

417. Ф. 44. Рішельєвський ліцей. 

оп. 1. 

Спр. 23. Распоряжение директора Ришельевского лицея о праздновании 

дня восшествия на престол Его Высочества. – 27 Арк.  

418. Ф.44. Рішельєвський ліцей.  

оп. 1. 

Спр. 20. Распоряжение Министерства Народного просвещения о 

реорганизации Устава Ришельевского лицея 1823 году. – 67 Арк. 

419. Ф. 44. Рішельєвський ліцей. 

оп. 1. 

Спр. 29. Реорганизация учебного процеса в Ришельевском лицее и 

приравнивание его к высшим учебным заведениям (1837). – Арк. 1-2. 

420. Ф. 44. Рішельєвський ліцей. 

оп. 1. 

Спр. 31. Ходатайство об открытии параллельных классов при 

Ришельевском лицее. – Арк. 3. 
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421. Ф. 44. Рішельєвський ліцей. 

оп. 1. 

Спр. 9. Отчёт о деятельности Ришельевского лицея за 1819 год. – Арк. 8. 

422. Ф. 44. Рішельєвський ліцей. 

оп. 1. 

Спр. 25. Отчёт о деятельности Ришельевского лицея за 1827–1837 года. – 

Арк. 83. 

423. Ф. 44. Рішельєвський ліцей. 

оп. 1. 

Спр. 73. Ходатайство Его Высочайшему Величеству о преобразовании 

Ришельевского лицея в Новороссийский университет (1861). – Арк. 27. 

424. Ф. 47. Одеська міська громадська жіноча Маріїнська гімназія (1869 – 

1920). 

оп. 1. 

Спр. 5614. Об открытии 8-го класса в Мариинской женской гимназии 

(1880). – Арк. 48. 

425. Ф. 47. Одеська міська громадська жіноча Маріїнська гімназія (1869 – 

1920). 

оп. 1. 

Спр. 5655. Проект об изменениях и дополнениях к положениям женской 

гимназии и прогимназии. Программы общего гимназического курса. – 

Арк. 52. 

426. Ф. 47. Одеська міська громадська жіноча Маріїненська гімназія (1869 – 

1920). 

оп. 1. 

Спр. 5655. Учебные планы и примерные программы по каждому 

предмету из курса 8 –го класса. – Арк. 50. 

427. Ф. 47. Одеська міська громадська жіноча Маріїненська гімназія (1869 – 

1920). 

оп. 1. 
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Спр. 5659. Дело о преподавании уроков рукоделия в женской 

Мариинской гимназии (1906 г.).– 76 Арк. 

428. Ф. 47. Одеська міська громадська жіноча Маріїненська гімназія (1869 – 

1920). 

оп. 1. 

Спр. 5673. Программа по методике рисования и черчения (подготовил 

П. Ладнов) (1907 г.). – 128 Арк. 

429. Ф. 47. Одеська міська громадська жіноча Маріїненська гімназія (1869 – 

1920). 

оп. 1. 

Спр. 5669. Отчет Одесской женской Мариинской гимназии (1904-1905). – 

Арк. 9. 

430. Ф.51. Одеська приватна жіноча гімназія Е. Г. Гірш-Брам.  

оп. 1. 

Спр. 35. Формулярный список о службе учительницы рисования и 

чистописания Морозовой Екатерины Николаевны (1907–1913). – Арк. 8. 

431. Ф.51. Одеська приватна жіноча гімназія Е. Г. Гірш-Брам. 

оп. 1. 

Спр. 27. Формулярный список о службе преподавателя рисования 

Одесской женской гимназии Е. Г. Гірш-Брам коллежского секретаря, 

академика Кириака Константиновича Констанди (1908–1916). – Арк. 11. 

432. Ф. 122 Одеська приватна жіноча гімназія О. Є. Малько. 

оп. 2. 

Спр. 33. Расписание по разным предметам Одесской женской гимназии 

О. Е. Малько. 1-7 класс (1910–1911). – 2 Арк. 

433. Ф. 122 Одеська приватна жіноча гімназія О. Є. Малько. 

оп. 1. 

Спр.26. Об отчетности Попечителю Одесского учебного округа Одесской 

женской гимназии Малько (1910). – Арк. 86. 

434. Ф. 154. Едуардс Борис Васильович (Вильямович) [особовий фонд].  
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оп. 1. 

Спр. 11. Эскизы памятников Б. В. Эдуардса с его заметками (1911). – Арк. 7. 

435. Ф. 160. Брун Пилип (Філіп) Карлович [особовий фонд]. 

оп. 1. 

Спр. 32 Формулярный список о службе Ф. К. Бруна (1850). – Арк. 4. 

436. Ф. 298. Дирекция народных училищ Херсонской губернии. 

оп. 1. 

Спр. 3. Протокол губернских училищных советов и переписка о назначении 

и перемещении учителей (1914). – Арк. 1. 

437. Ф. 298. Дирекция народных училищ Херсонской губернии. 

оп. 1. 

Спр. 16. Переписка с попечителем Одесского учебного округа, с учебными 

заведениями, с инспекторами народных училищ об организации курсов 

(педагогических, методических, хозяйственных) (с 18 января 1917 по 31 

декабря 1917). – Арк. 6. 

438. Ф. 367. Одеське товариство витончених мистецтв. 

оп. 1. 

Спр. 53 Краткие сведения об Одесской рисовальной школе и 

общеобразовательном училище при ней (1890). – Арк. 2. 

439. Ф. 367. Одеське товариство витончених мистецтв. 

оп. 1. 

Спр. 1. Отчет о состоянии школ общества за 1865 – 1869 гг. и список членов 

общества (1865 – 1874). – Арк. 1–14. 

440. Ф. 367. Одеське товариство витончених мистецтв. 

оп. 1. 

Спр. 15. Отчет о состоянии художественного училища за 1902 – 1905 уч. 

годы; список преподавателей переписка об увеличении платы 

преподавателям училища (1903 – 1905). – Арк. 12. 

441. Ф. 367. Одеське товариство витончених мистецтв. 

оп. 1. 
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Спр. 1. Материалы о реорганизации Одесского художественного училища 

(проект, протоколы, докладные записки, списки преподавателей) (1917 – 

1919). – Арк. 1. 

442. Ф. 368. Одеське художнє училище (1885 – 1920). 

оп. 1. 

Спр. 1. Протоколы заседаний художественного совета преподавателей 

искусств рисовальной школы (1885 – 1893). – Арк. 1–79. 

443. Ф. 368. Одеське художнє училище (1885 – 1920). 

оп. 1. 

Спр. 1189. Устав училища и переписка с обществом изящных искусств об 

утверждении программ, учебных планов и дугим учебным вопросам (1898 – 

1902). – Арк. 1. 

444. Ф. Р-1593 Одеський інститут народної освіти.  

оп. 1. 

Спр. 1. Педагогічний склад інституту народної освіти. – Арк. 1–59. 

 

 

Матеріали Державного архіву Миколаївської області 

445. Ф.115. Миколаївський учительський інститут, м. Миколаїв Херсонського 

повіту Херсонської губернії  (1913 – 1920). 

оп. 1. 

Спр. 43. Смета на содержание Николаевского учительского института за 

1914 г. – Арк. 49. 

446. Миколаївський учительський інститут м. Миколаїв Херсонського повіту 

Херсонської губернії (1913 – 1920). 

оп. 1. 

Спр. 236. Смета на содержание Николаевского учительского института за 

1919 г. – Арк. 54. 

447. Ф.115. Миколаївський учительський інститут,м. Миколаїв Херсонського 

повіту Херсонської губернії (1913 – 1920). 
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оп. 1. 

Спр. 85. Годовой отчет о состоянии и деятельности института и городского при 

нем училища за 1914/15 уч. Год (12 января – 18 декабря 1915 г.) – Арк. 34. 

448. Ф.115. Миколаївський учительський інститут, м. Миколаїв Херсонського 

повіту Херсонської губернії  (1913 – 1920). 

оп. 1. 

Спр. 78. Циркуляры Департамента народного просвещения, попечителя 

Одесского учебного округа и переписка о перестройке работы института в 

связи с военным временем… (13 января – 18 декабря 1915 г.). – Арк. 213. 

449. Ф.115. Миколаївський учительський інститут, м. Миколаїв Херсонського 

повіту Херсонської губернії (1913 – 1920). 

оп. 1. 

Спр. 182. Протоколы заседаний педагогического совета (12 января – 15 

декабря 1917 г.). – Арк. 117. 

450. Ф. 1 – 993. Миколаївського інституту народної освіти 

оп. 1. 

Спр. 2. Звіт навчальної частини Миколаївського інституту народної освіти 

щодо проходження студентами педагогічної практики. – Арк. 5–7. 

451. Ф. 122. Друга Миколаївська чоловіча гімназія. 

оп. 1. 

Спр. 62. Личное дело ученика 2-й Николаевской мужской гимназии 

Крюкова И.А. – Арк. 2. 

452. Ф. 122. Друга Миколаївська чоловіча гімназія. 

оп. 1. 

Спр. 32. Программы учебы приготовительного VІ класса 2-й Николаевской 

мужской гимназии (1863). – Арк. 12. 

453. Ф. 123. Перша Миколаївська Маріїненська гімназія. 

оп. 1. 

Спр. 99. Личное дело ученицы 1-й Николаевской Марииненской гимназии 

Собиновой А. Н. (1917). – Арк. 2. 
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454. Ф. 123. Перша Миколаївська Маріїненська гімназія. 

оп. 1. 

Отчёт Николаевской Марииненской гимназии за 1882–1883 года (1894). – 

Арк. 1–34. 

455. Ф. 135.Миколаївське політехнічне училище з нижчою ремісничою 

школою (1906 – 1921).  

оп. 2. 

Спр. 36. Відомості про випускні іспити за 1907 – 1907 н./р. – Арк. 19. 

456. Ф. 139. Миколаївська 2-класна морехідна школа. 

Спр. 6. Лист інспектора народних училищ Херсонської губернії до 

завідувача Миколаївськими морехідними класами (1885). 

457. Ф. 468 Аракс Микола Миколайович (1853 – 1909) [особовий фонд]. 

оп. 1. 

Спр. 1.Рукопис книги «Історія України-Русі». – Арк. 1–330. 

 

 

Матеріали Державного архіву Херсонської області 

458. Ф. 15. Юр’євський учительський інститут (1914 – 1920). 

оп. 1. 

Спр. 1. Циркуляры Департамента народного просвещения и переписка 

попечителя Одесского учебного округа. – Арк. 183. 

459. Ф. 19. Херсонська жіноча гімназія Г. Тюльпанової (1908 – 1919 г.). 

оп. 1. 

Спр. 857. Аттестаты Херсонской женской гимназии Е. Тюльпановой 

(1897 г.) – Арк. 174 . 

460. Ф. 21. Беріславська жіноча гімназія М. Парамонової.  

оп. 1. 

Спр. 1.Протокол заседания педагогического совета ( 1912 г.). – Арк. 24. 

461. Ф. 189. Херсонське земське середнє сільськогосподарське училище (1879 

– 1919.). 
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оп. 1. 

Спр. 1 Докладная записка о реорганизации сельскохозяйственного училища 

– Арк. 12. 

462. Ф. 192. Херсонська чотирьохкласна учительська семінарія (1908 – 1920). 

оп. 1 

Спр. 28. Протокол заседания педагогического совета (14 января 1917 г.). – 

Арк. 13. 

463. Ф. 192. Херсонська чотирьохкласна учительська семінарія (1908 – 1920). 

оп. 1 

Спр. 100. Личное дело Иконникова А. Д. (1916 г.) – Арк. 1–5. 

464. Ф. 227. Перша Херсонська чоловіча гімназія. 

оп. 1. 

Спр. 2. Отчёт первой Херсонской мужской гимназии за 1912 г. – Арк. 34. 

465. Ф. 227. Перша Херсонська чоловіча гімназія. 

оп. 1. 

Спр. 8. Аттестаты гимназистов Херсонской мужской гимназии (1834). – 

Арк. 257. 

466.  Ф. 5. Херсонська губернська управа (1865 – 1920). 

оп. 1.  

Спр. 48. Постанови, протоколи губернських та повітових зборів. – Арк. 75. 

467. Ф. Р. – 321. Тягинський сільський виконавчий комітет. 

оп. 1.  

Спр. 1. Телеграми військового начальника отамана республіканських військ 

М. Григорьєва про скасування законів Тимчасового уряду Росії та 

Української держави щодо функціонування місцевих органів 

самоврядування (1919 р.). 

468. Ф. Р. – 1177. Г. В. Курнаков (1887 – 1977) [особовий фонд]. 

оп. 1. 

Спр. 1. Особисті документи, спогади про творчу діяльність (1955 – 1957). 
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Додаток А 

Система освіти Російської імперії  

за Статутом навчальних закладів 1828 р.* 

 

Початкова освіта Середня освіта Вища освіта 

Міські школи (однокласні, 

двокласні, трикласні, 

чотирикласні) 

Губернські училища 

(гімназії) 

 

Л
іц

ей
, 
у
н

ів
ер

си
те

т 

Сільські школи (однокласні, 

двокласні) 

Училища другого розряду 

(у повітових містах) 

Початкові народні училища 
Училища третього  розряду 

(у селах) 

Церковнопарафіяльні школи 

(духовного відомства), 

Церковнопарафіяльні 

училища 

  

* Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Алешинцев И. История гимназического образования в России (ХVІІІ и 

XIX век) / И. Алешинцев – СПб.: Богданова, 1912. – 346 с.  

Историко-статистический очерк общего и специального образования в 

России / Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 года в 

Москве. – СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1883. – 257 с. 
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Додаток Б 

Навчальний план гімназій (1849 р.)* 

Назва предметів 
класи 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 

Закон Божий 2 2 2 2 1 1 1 

Російська та слов'янська 

мови 
4 4 4 3 3 3 3 

Математика 4 4 4 3 3 3 3 

Географія 3 3 5 - - - - 

Німецька мова 3 3 3 3 3 3 3 

Французька мова 3 3 3 3 3 3 3 

Чистописання 4 4 2 - - - - 

Креслення та 

малювання 
2 2 2 1 1 1 1 

Фізика і математ. 

географія 
- - - - 2 2 2 

Історія загальна та 

російська 
- - - 4 3 3 3 

Латинська мова - - - 

Для осіб, що вступають до 

університету 

(4 години на тиждень) 

Грецька мова - - - 

Для осіб, що вступають до 

університету 

(2 години на тиждень) 

Російське правознавство - - - - 

Для бажаючих 

поступити на 

службу 

(4 години на 

тиждень) 

 

*Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Алешинцев И. История гимназического образования в России (ХVІІІ и 

XIX век) / И. Алешинцев. – СПб.: Богданова, 1912. – 346 с.  

Историко-статистический очерк общего и специального образования в 

России / Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 года в 

Москве. – СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1883. – 257 с. 
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Додаток В 

Кількість земських шкіл у Херсонській губернії 

(друга половина ХІХ ст.)* 

 

Школи, що було відкрито 

Повіти до 1861р. у 1861р. 
у 1866 – 

1870 рр. 

після 

1870 р. 
разом 

Херсонський 1 4 42 2 49 

Олександрійський - 13 8 3 24 

Єлисаветградський 12 25 8 - 45 

Ананьївський - 23 50 1 74 

Тираспольський - 22 5 1 28 

Одеський - 32 23 - 55 

Разом 13 119 136 7 275 

 

* Таблицю укладено автором на основі джерел: 

Исторический очерк деятельности Херсонского губернского земства за 

1865–1899 гг. – Херсон : Типо-литография О.Д. Ходушиной, 1906. – Вып. ІІІ. – 

154 с. 

Общий отчет Херсонского губернского земства за 1882 г. // Сборник 

Херсонского земства. – Херсон: Типография Н. Ващенко, 1883. – 290 с. 

Общий отчет Херсонского губернского земства за 1883 г. // Сборник 

Херсонского земства. – Херсон: Типография Н. Ващенко, 1883. – 292 с. 
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Додаток Г 

Стан початкової освіти в Херсонській губернії у 1866 р.* 

 

Повіти 
Учні 

Шкіл Хлопчиків Дівчат Всього 

Херсонський 182 2286 296 2582 

Олександрійський 64 1684 117 1801 

Ананьївський 85 1620 320 1940 

Тираспольський 66 2698 1190 3888 

Одеський 104 4208 2669 6877 

Єлисаветградський відомостей немає 

Разом 501 12496 4592 17088 

 

* Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Исторический очерк деятельности Херсонского губернского земства за 

1865–1899 гг. – Херсон : Типо-литография О. Д. Ходушиной, 1906. – Вып. ІІІ. – 

154 с. 

Общий отчет Херсонского губернского земства за 1882 г. // Сборник 

Херсонского земства. – Херсон: Типография Н. Ващенко, 1883. – 290 с.  
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Додаток Д 

Порівняльна таблиця розподілу годин у класичній та реальній гімназіях* 

№  Предмети Класична гімназія Реальна гімназія 

годин уроків годин уроків 

1 Закон Божий 17 14 17 14 

2  

Російська мова, 

церковнослов’янська мова та 

словесність 

30 24 31 25 

3 Латинська мова 42 34 – – 

4  Грецька мова 30 24 – – 

5  Французька мова 23 19 27 22 

6  Німецька мова 23 19 30 24 

7 Математика 27 22 31 25 

8  Історія 17 14 17 14 

9  Географія 10 8 10 8 

10 Природна історія та хімія 7 6 28 23 

11 Фізика та космографія 7 6 11 9 

12 
Чистописання, малювання 

та креслення 
16 13 25 20 

Тривалість уроку в гімназіях складала 75 хвилин. 27 вересня 1865 р. вийшло 

розпорядження про зменшення тривалості уроку до однієї години.  

 

* Таблицю укладено автором на основі джерел: 

Алешинцев И. История гимназического образования в России (ХVІІІ и 

XIX век) / И. Алешинцев – СПб.: Богданова, 1912. – 346 с. 

Гуревич Я.Г. К вопросу о реформе среднего образования в особенности 

же классических гимназий / Я.Г. Гуревич. – СПб: Тип. А.Е. Колпинского, 

1900. – 55 с. 

Историко-статистический очерк общего и специального образования в 

России / Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 года в 

Москве. – СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1883. – 257 с. 
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Додаток Ж 

Початкова освіта Півдня України наприкінці ХІХ ст.* 

 

Категорія 

шкіл 
О

л
ек

са
н

д
р

ій
сь

к
и

й
 

п
о

в
іт

 

Є
л

и
са

в
ет

г
р

а
д

сь
к

и
й

 

п
о

в
іт

 

А
н

а
н

ь
єв

сь
к

и
й

 п
о

в
іт

 

Т
и

р
а

сп
іл

ь
сь

к
и

й
 

п
о

в
іт

 

О
д

ес
ь

к
и

й
 п

о
в

іт
 

Х
ер

со
н

сь
к

и
й

 п
о

в
іт

 

О
д

ес
ь

к
е 

г
р

а
д

о
а

ч
а

л
ь

ст
в

о
 

М
и

к
о

л
а
їв

сь
к

е 

г
р

а
д

о
н

а
ч

а
л

ь
ст

в
о
 

В
сь

о
го

 

Земські 65 81 57 26 59 123 - - 411 

Міністерські 7 3 6 16 2 25 - - 59 

Громадські - - - 1 - 2 - - 3 

Церковно- 

приходські 
61 54 23 25 21 48 12 8 252 

Школи 

грамоти 
79 102 60 21 36 88 4 3 393 

Приватні 

сільські 
1 3 2 - - 4 - - 10 

Приватні 

міські 
- 4 - 2 - 5 34 8 53 

Разом 213 247 148 91 118 295 50 19 1181 

 

* Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Исторический очерк деятельности Херсонского губернского земства за 

1865 – 1899 гг. – Херсон : Типо-литография О.Д. Ходушиной, 1906. – Вып. ІІІ. 

– 154 с. 

Краткий обзор народного образования в Херсонской губернии за 1907 – 

1909 гг. – Херсон : Типо-литография О.Д. Ходушиной, 1910. – 90 с. 
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Додаток З 

Система середньої освіти Херсонської губернії наприкінці ХІХ ст.* 

 

Середні заклади 

О
д

ес
ь

к
и

й
 п

о
в

іт
 

М
и

к
о

л
а
їв

сь
к

и
й

 

п
о

в
іт

 

А
н

а
н

ь
єв

сь
к

и
й

 

п
о

в
іт

 

Х
ер

со
н

сь
к

и
й

 

п
о

в
іт

 

Є
л

и
са

в
ет

г
р

а
д

-

сь
к

и
й

 п
о

в
іт

 

В
сь

о
го

 

Чоловічі гімназії  2 1 1 2 1 7 

Реальні училища  1 1  1 1 4 

Жіночі гімназії  4 3  4 1 12 

Сільськогосподарські  

училища  
 1  1  2 

Морехідні класи   1  1  2 

Фельдшерські школи     1  1 

Юнкерські кавалерійські 

училища 
 1   1 2 

Технічні залізничні училища 1     1 

Комерційні училища  2     2 

Духовні семінарії  1     1 

Духовні училища 1   1 1 3 

Єпархіальні жіночі училища  1   1  2 

Інститути шляхетних панянок  1     1 

Піхотні юнкерські училища 1 1    2 

Приватні училища та гімназії  6 4  5  15 

Разом 21 13 1 17 5 57 

 

*Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Исторический очерк деятельности Херсонского губернского земства за 

1865–1899 гг. – Херсон: Типо-литография О.Д. Ходушиной, 1906. – Вып. ІІІ. – 

154 с. 

Борисов Н.И. Вопросы школьной статистики / Н.И. Борисов – Херсон: 

Тип. О.Д. Ходушиной, 1896. – 14 с.  
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Додаток К 

Навчальний план підготовки майбутніх учителів у семінаріях* 

 

Навчальні дисципліни 
Кількість годин 

І рік ІІ рік ІІІ рік Разом 

Закон Божий 4 3 2 9 

Російська мова 4 4 2 10 

Цековнослав’янська мова 4 4 2 10 

Арифметика 2 1 1 4 

Геометрія 4 3 2 9 

Російська і всесвітня історія 2 3 2 7 

Географія  3 2 2 7 

Природознавство  2 3 3 8 

Чистописання, малювання 5 4 3 12 

Основи педагогіки – 2 3 5 

Гімнастика 2 2 2 6 

Співи 2 2 2 6 

Практичні заняття в школі – – 6 6 

 

*Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Министерские распоряжения. Инструкция для учительских семинарий 

Министерства народного просвещения // Журнал министерства народного 

просвещения. – 1875. – № 12. – С. 64–101. 
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Додаток Л 

Навчальний план підготовки в учительських інститутах* 

Навчальні дисципліни І рік ІІ рік ІІІ рік Разом 

Закон Божий 2 2 1 5 

Педагогіка та дидактика – 2 2 4 

Російська та церковнослов’янська мова 5 5 2 12 

Арифметика та елементарна алгебра 5 4 2 11 

Геометрія 2 2 1 5 

Російська та загальна історія 3 2 1 6 

Російська та загальна географія 2 2 1 5 

Природна історія та фізика 4 5 1 10 

Креслення, малювання та 

чистописання 
5 4 1 10 

 

*Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Историко-статистический очерк общего и специального образования в 

России / Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 года в 

Москве. – СПб.: Б.И, 1883. – 257 с.  
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Додаток М 

Навчальні заклади Міністерства народної освіти наприкінці ХІХ ст.*  

Початкова освіта Середня освіта Вища освіта 

1. Міські училища (за 

положенням 31 травня 

1872 р.) (однокласні, 

двокласні, трикласні, 

чотирикласні). 

2. Повітові училища 

(трикласні) 

3. Початкові училища 

(сільські однокласні 

школи, церковно-

парафіяльні школи, 

школи грамоти, 

недільні школи, 

школи з професійним 

спрямуванням). 

1. Гімназії та 

прогімназії. 

2. Реальні училища. 

3. Середні спеціальні 

училища (вищі 

ремісничі училища, 

комерційні училища). 

4. Учительські   

інститути. 

5.   Учительські 

семінарії. 

 

1. Університети. 

2. Інститути (історико-

філологічний інститут 

(С.-Петербург), 

інститут історії та 

філології князя 

Безбородька (Ніжин)). 

3.  Ветеринарні 

інститути.  

4. Інститути сільського 

господарства та 

лісоведення.   

 

*Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Историко-статистический очерк общего и специального образования в 

России / Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 года в 

Москве. – СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1883. – 257 с. 

 Отчёт о состоянии учебных заведений Херсонской губернии за 1903 г. 

А. А. Уварова. Изд. Херсонск. Губернск. Земской Управы. – Херсон: Паровая 

типо-литография О. Д. Ходушиной, 1905 г. – 138 с. 
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Додаток Н 

Порівняльна таблиця розподілу годин на основному та комерційному 

відділеннях реального училища* 

Навчальні предмети 

Класи 
Основне 

відділення 

Комерційне 

відділення 

І ІІ ІІІ ІV V VI 

р
аз

о
м

 

V VI 

р
аз

о
м

 

Закон Божий 2 2 2 2 1 1 10 1 1 10 

Російська мова 6 4 4 4 2 2 22 2 2 22 

Німецька мова – 6 5 5 3 3 22 6 6 28 

Французька мова – – 6 6 3 3 18 6 6 24 

Географія 2 2 2 2 – – 8 – 2 10 

Історія – – 2 2 2 2 8 2 2 8 

Чистописання 4 2 – – – – 6 – – 6 

Малювання та креслення 6 4 4 4 6 6 30 2 – 20 

Математика 4 4 4 4 8 4 28 2 2 20 

Природна історія – – – – 4 2 6 4 – 4 

Письмознавство та 

книгознавство 
– – – – – – – 5 5 10 

 

*Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Историко-статистический очерк общего и специального образования в 

России / Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 года в 

Москве. – СПб.: Б.И, 1883. – 257 с. 
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Додаток П 

Програма з малювання для підготовчого класу чоловічих гімназій 

Уроки на 

тиждень 
Зміст 

А. Малювання по сітці ліній і фігур у вигляді плаского геометричного 

орнаменту 

2 
зображення однієї ламаної лінії, складеної з 

горизонтальних і вертикальних ліній 

2 зображення однієї ламаної лінії, складеної з кількох ліній 

2 
зображення з двох перехресних ламаних ліній, котрі 

складаються з горизонтальних і вертикальних ліній 

2 
зображення з двох, трьох та чотирьох ламаних ліній та 

різноманітних сполучень прямих ліній 

Б. Прямолінійні, симетричні, зіркоподібні прикраси 

2 чотирикутник і восьмикутник, розташовані в квадраті 

2 трикутник, розташований у рівносторонньому трикутнику 

2 восьмикутник  у правильному восьмикутнику 

2 шестикутник у правильному шестикутнику 

 

*Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Вересов Н. Образцы рисования, курс приготовительного класса мужской 

гимназии и прогимназии, применительно к учебному плану и программам, 

утверждённым МНП 20 июля 1890 г. / Сост. Н. Вересовым. – Тифлис, 1891. – 

24 с.  
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Додаток Р 

Програма з малювання, живопису та креслення для недільних класів 

малювальної школи* 

 Зміст 

Малюнок 

1. Поняття симетрії, пропорційних відносин. Малювання геометричних 

фігур, орнаментів, які відповідають формам цих фігур, плоских 

орнаментів. Малювання із стінних таблиць і орнаментів, спочатку 

цілих, потім їх частин.  

2. Малювання з натури геометричних фігур, тіл і предметів, що їм 

відповідають. Конструктивна побудова найпростіших предметів. 

Побудова найпростіших предметів з легким тушуванням. 

Зображення складних груп фігур та ваз. 

3. Малювання гіпсових орнаментів з високим рельєфом. 

4. Малювання частин людського обличчя, маски, голови, рук і ніг. 

5. Малювання фігури людини, з дотриманням центру ваги у різних 

поворотах і рухах людської фігури. 

Живопис 

2. Поняття про основні кольори, складні кольори (подвійні та 

потрійні). Ознайомлення з додатковими кольорами. Малювання 

плоских орнаментів з оригіналів чи за власним смаком акварельними 

фарбами. Малювання складного орнаменту у збільшеному масштабі. 

3. Живопис мертвої натури (натюрморту) – груп найпростіших 

предметів, розташованих на столі, чи груп геометричних тіл. 

Живопис складних натюрмортів з драпіруванням і різних за 

фактурою речей (бронза, порцеляна, скло тощо). 

4. Живопис живої натури – голів та ескізів фігур у національних 

костюмах. 

Креслення 

1. Геометричне креслення. Засвоєння елементарних знань необхідних 

для розуміння перспективних скорочень й виконання креслень. 

Опанування техніки креслення. 

2. Креслення з натури, починаючи з найпростіших геометричних форм 

і закінчуючи предметами побуту та меблями. 

3. Архітектурне креслення: спочатку зображення карнизів, гіпсових 

моделей архітектурних ордерів, вікон, дверей, потім цілих фасадів 

будинків і планів в масштабі. 

4. Креслення частин машин. 

*Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Раевская-Иванова М. Д. Опыт программы по преподаванию рисования в 

воскресных классах для ремесленников / [М. Д. Раевская-Иванова, почетный 

вольный общник Акад. художеств]. – Харьков: Типо-литогр. Х. М. Аршавской, 

преемн. Гордона, 1895. – 24 с. 
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Додаток С 

Кількість початкових народних училищ у Херсонській губернії* 

Повіти 1874 р. 1880 р. 1905 р. 1909 р. 

Олександрійський 3 19 43 100 

Ананьївський 31 27 44 76 

Єлисаветградський 30 35 64 98 

Одеський 16 24 37 74 

Тираспольський 29 27 21 34 

Херсонський 31 36 52 152 

Разом в губернії 140 168 261 532 

 

*Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Краткий обзор народного образования в Херсонской губернии за 1907 – 

1909 гг. – Херсон: Типо-литография О.Д. Ходушиной, 1910. – 90 с.   

Народное образование в Херсонской губернии за 1905 – 1907 гг. С 

очерком грамотности населения губернии по данным переписи. – Херсон: Изд. 

Херсонской губернской земской управы, 1908. – 156 с. 
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Додаток Т 

Програма з малювання та методики його викладання Одеської міської 

громадської жіночої Маріїнської гімназії (з І по VІІІ кл.)* 

 

№ Клас 

К-ть 

уроків на 

тиждень 

Зміст 

1. І 2 

Малювання пласких прямолінійних, 

криволінійних та змішаних форм зображення 

(геометричний орнамент).  

2. ІІ 2 

Малювання простих орнаментальних прикрас, що 

складаються з рослинних елементів (листки, квіти 

і т.п.).  

3. ІІІ 2 

Малювання з таблиць і з натури рослинних 

елементів. Малювання по пам’яті пройденого 

матеріалу.  

4. ІV 2 

Малювання з тривимірних моделей: куба, 

піраміди, призми, циліндра, конуса та кулі з 

прокладанням власної і падаючої тіні. Малювання 

простих груп (натюрмортів), складених з 

геометричних тіл. Малювання рельєфних 

геометричних орнаментів.  

5. V 2 

Малювання рельєфних орнаментів рослинного 

світу. Малювання предметів домашнього й 

шкільного вжитку. Малювання по пам’яті.  

6. VІ 2 

Малювання рельєфних орнаментів і більш 

складних форм – зображення розеток, картушів, 

ваз, балясин та інших архітектурних прикрас. 

Малювання частин тіла та обличчя, гіпсової 

маски. Малювання по пам’яті.  
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Додаток Т (продовження) 

7. VІІ 2 

Вправи на складання візерунків (рослинних та 

геометричних орнаментів) для використання на 

уроках рукоділля. Малювання тварин. Малювання 

більш вправними учнями гіпсових античних голів. 

Начерки з натури.  

8. VІІІ 1 

Методика викладання малювання. Мета і завдання 

викладання малювання. Роль і значення 

малювання стосовно інших предметів. Правила 

загальнокласного викладання. Малювання з 

дошки і стінних таблиць. значення геометричних 

форм та допоміжних ліній у процесі вивчення 

малювання.  

 

*Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Проект об изменениях и дополнениях к положениям женской гимназии и 

прогимназии. Программы общего гимназического курса. – Ф. 47. Одеська 

міська громадська жіноча Маріїнська гімназія (1869 – 1920). – Оп. 1. – Спр. 

5655. – Арк. 52.  
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Додаток У 

Програма для 8-го класу з методики викладання малювання та креслення 

Одеської міської громадської жіночої Маріїнської гімназії* 

 

№ 

Кількість 

уроків на 

тиждень 

Зміст 

Перший рік навчання 

1. 1 Мета та завдання викладання малювання.  

2. 1 Вікові особливості учнів. 

3. 1 
Розташування корпусу, кисті та пальців учня під час 

занять з малювання. 

4. 1 Розташування зошита для малювання. 

5. 1 
Посібники та приладдя: папір зошити та блокноти для 

малювання. Види паперу для малювання. 

6. 1 Розташування малюнків на окремих аркушах. 

7. 1 
Зберігання завершених малюнків (олівець,  малювальний 

вугіль, сангіна, соус). 

8. 1 
Малювання по сітці та крапках (стигмографічний 

прийом). 

9. 1 Малювання від руки, за допомогою окоміру. 

10. 1 
Загальнокласне (колективне) малювання і розподіл учнів 

на групи. 

11. 1 
Вправи на класній дошці та вправи з використанням 

стінних таблиць.  

12. 1 Матеріал для вправ першої та другої стадії навчання. 

13. 1 
Використання геометричних фігур при початковому 

навчанні (геометричні орнаменти). 
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Додаток У (продовження) 

14. 1 

Попереднє обговорення вправ. Побудова малюнку з 

використанням геометричних та технічних крапок 

(опорні та допоміжні крапки). 

15. 1 Виправлення малюнка учня – мовне та технічне. 

16. 1 Домашнє завдання з малювання. 

17. 1 Пробна та екзаменаційна роботи з малюнка. 

18. 1 
Керівництво та посібники щодо початкового навчання 

малюванню. Література з дисципліни. 

Другий рік навчання 

Другий рік навчання (один урок на тиждень) передбачає практичне 

застосування теоретичних та технічних відомостей з навчання 

елементарному малюванню, отриманих на першому році навчання. 

Знайомство учнів з інструментами для креслення та технікою  

початкового креслення. 

 

*Таблицю укладено автором на основі джерел:  

Программа по методике рисования и черчения (подготовил П. Ладнов) 

(1907 г.). – Ф. 47. Одеська міська громадська жіноча Маріїнська гімназія (1869 

– 1920). – Оп. 1. – Спр. 5673. – 128 арк. 
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Додаток Ф 

 

Хронологічна таблиця розвитку художньої освіти у початкових і 

середніх навчальних закладів Херсонської губернії 
 

Дата Історичні події Джерело 

1764 р. 
Колонізації земель Півдня 

України. 

Емельянов В. П. Конспекты лекций, 

читанные в Херсоне с 2 июня – 5 июня 

1914 г. на общеобразовательно-

педагогических курсах для учащихся 

народных школ Херсонской губернии / 

В. П. Емельянов – Херсон: ХГЗУ, 1915. – 

С. 156–174. 

1802 р. 

Поділ Новоросійської губернії 

на Катеринославську, 

Миколаївську і Таврійську. 

Шмит А. Географическое положение 

границы и пространство Херсонской 

губернии: отчет о состоянии и деятельности 

Херсонского губернского статистического 

комитета за 1861–1862 гг. / А. Шмит. – 

Херсон, 1863. – С.188–189. 

1803 р. 

Перейменування 

Миколаївської губернії в 

Херсонську за визначеним 

адміністративним центром у 

м. Херсоні. 

Скороход А. Н. Херсон: вчера и сегодня: 

сборник очерков / Александр Николаевич 

Скороход. – Херсон: Надднепряночка, 2008. – 

С. 89.  

1803 р. 
Затверджено «Попередні 

правила народної освіти». 

Рождественский С. В. Исторический обзор 

деятельности Министерства Народного 

Просвещения 1802–1902 / Сост. 

С. В. Рождественский. – СПб: М-во нар. 

прос., 1902. –  С. 64.  

1804 р. 

Затверджено «Статут 

навчальних закладів, 

підвідомчих університетам». 

Бобров В. В. Становлення та розвиток ліцеїв і 

гімназій Півдня України (ХІХ – початок 

ХХ ст.) / Владимир Вікторович Бобров. – 

Херсон: Персей, 2001. – С. 33. 

1818 р. 
Засновано Рішельєвський 

ліцей (м. Одеса). 

Отчёт о деятельности Решельевского лицея за 

1819 год // ДАОО. – Ф. 44. Рішельєвський 

ліцей. – Оп. 1. – Спр. 9.– Арк. 8.  

1828р. 

Царський уряд провів 

контрреформу освіти, 

видавши «Статут гімназій і 

училищ, підпорядкованих 

університетам».  

Завгородня Т. К. Історія педагогіки: навч.-

метод.посіб. / Т. К. Завгородня, 

Л. М. Прокопів, І. В. Стражнікова. – Івано-

Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. Василя 

Стефаника, 2014. – С. 79. 

30 липня 

1830 р. 

Започатковано Одеський 

начальний округ, до якого 

увійшли Херсонська, 

Катеринославська, Таврійська 

та Бессарабська губернії. 

Форостян А. Ф. Розвиток естетичного 

виховання в середніх навчальних закладах 

освіти Півдня України (друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття): монографія / Анатолій 

Федорович Форостян. – К.: Просвіта, 2009. – 

С. 65. 
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Додаток Ф (продовження) 

 

1849 р. 

Укладено першу програму з 

креслення і малювання, яка 

була загальним документом для 

всіх гімназій України у складі 

Російської імперії. 

Алешинцев И. История гимназического 

образования в России (ХVІІІ и XIX век) / 

И. Алешинцев – СПб.: Изд. О. Богдановой, 

1912. – С. 127.  

Лютий 

1860 р. 

Перша редакція Проекту 

статуту початкових та середніх 

навчальних закладів відомства 

Міністерства народної освіти. 

Историко-статистический очерк общего и 

специального образования в России / 

Всероссийская промышленно-художественная 

выставка 1882 года в Москве. – СПб.: Б.И, 1883. 

– С. 57.  

1860 р. 

Міністерством народної освіти 

затверджено «Положення про 

жіночі училища». 

Латышина Д. И. История педагогики. 

Воспитание и образование в России (Х – начало 

ХХ века) / Диляра Исмагиловна Латышина. – 

М.: Изд. Дом «ФОРУМ», 1998. – 584 с.  

1861 р. 

Скасування кріпацтва, 

соціально-економічні зміни в 

державі, результатом яких 

стали активні пошуки нових 

форм педагогічної освіти.  

Форостян А. Ф. Розвиток естетичного 

виховання в середніх навчальних закладах 

освіти Півдня України (друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття): монографія / Анатолій 

Федорович Форостян. – К.: Просвіта, 2009. – 

С. 56. 

1862 р. 

1862 р. завершення розробки 

«Проекту статуту 

загальноосвітніх навчальних 

закладів Міністерства народної 

освіти», у якому обґрунтовано 

основні положення шкільної 

реформи (основним завдан-ням 

визначено всебічний розвиток 

особистості учня). 

Историко-статистический очерк общего и 

специального образования в России / 

Всероссийская промышленно-художественная 

выставка 1882 года в Москве. – СПб.: Б.И, 1883. 

– С. 53. 

1862 р. 

Затверджено «Статут жіночих 

гімназій» Відомства 

імператриці Марії, згідно з 

яким освітні інституції повинні 

були дати жінкам освіту, яка 

відповідала б їх особистим 

потребам. 

Рождественский С. В. Исторический обзор 

деятельности Министерства народного 

просвещения 1802–1902 / Сост. 

С. В. Рождественский. – СПб: М-во нар. прос., 

1902. – С. 325.  

18 

червня 

1863 р. 

Прийнято «Загальний статут 

імператорських Російських 

університетів». 

Историко-статистический очерк общего и 

специального образования в России / 

Всероссийская промышленно-художественная 

выставка 1882 года в Москве. – СПб.: Б.И, 1883. 

– С. 47. 

Січень 

1864 р. 

Затверджено «Положення про 

губернські та повітові 

установи» (заснування 

губернських та повітових 

земств) 

Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях 1890 г. – Статья 24 // Полное 

собрание законов Российской империи. – 

Собрание 3, Т. ХХ. Отделение 1. – СПб., 1892. – 

№ 6927. – С. 495–511. 
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Додаток Ф (продовження) 

 

1864 р. 

Проведено освітню реформу 

Міністерства народної освіти, 

в результаті якої впроваджено 

класно-урочну систему освіти.  

Видано Статут про початкові 

народні училища. 

Малювання та креслення 

виключені з обов’язкових 

предметів. 

По поводу нового положения о начальных 

народных училищах // Журнал 

Министерства народного просвещения. – 

1864. – Ч. CXXIII, отд. IV.– С. 29–46.  

14 

липня  

1864р. 

Затверджено «Положення про 

початкові народні училища». 

Историко-статистический очерк общего и 

специального образования в России / 

Всероссийская промышленно-

художественная выставка 1882 года в 

Москве. – СПб.: Б.И, 1883. – С. 68. 

11 

липня  

1864 р. 

Відкрито Новоросійський 

університет на базі 

Рішельєвського ліцею згідно з 

«Загальним статутом 

імператорських Російських 

університетів». 

Реорганизация учебного процеса в 

Ришельевском лицее и приравнивание его к 

высшим учебным заведениям (1837) // 

ДАОО. – Ф. 44. Рішельєвський ліцей. – Оп. 

1. – Спр. 29. – Арк. 1–2. 

19 

листоп

ада 

1864 р. 

Прийнято Статут середніх 

навчальних закладів (гімназій 

та прогімназій). 

Историко-статистический очерк общего и 

специального образования в России / 

Всероссийская промышленно-

художественная выставка 1882 года в 

Москве. – СПб.: Б.И, 1883. – С. 42. 

5 

березн

я 

1865 р. 

Розпочато діяльність 

Херсонського губернського 

земства відповідно до 

«Положення про губернські та 

повітові установи» від 1 січня 

1864 р. 

Герценштейн Г. Г. Материалы по делу 

народного образования в Херсонском уезде, 

собранные членом Херсонского уездного 

Совета училищ и земской управы, 1865–

1874 / Г. Г. Герценштейн. – Херсон: Изд-во 

Херсонского уездного земства, 1874. – С. 26. 

Травен

ь 

1865 р. 

Відкриття Одеської 

малювальної школи з 

ініціативи Товариства 

витончених мистецтв. 

Открытие Одесской школы рисования // 

Одесский вестник. – 1865. – 29 мая (№ 114). 

– С. 3.  

Краткие сведения об Одесской рисовальной 

школе и общеобразовательном училище при 

ней (1890) // ДАОО. – Ф. 367. Одеське 

товариство витончених мистецтв. – Оп. 1. – 

Спр. 53. – Арк. 2.  

1866 р. 
Заснування Миколаївської 

портової ремісничої школи. 

Герценштейн Г. Г. Материалы по делу 

народного образования в Херсонском уезде, 

собранные членом Херсонского уездного 

Совета училищ и земской управы, 1865–

1874 / Г. Г. Герценштейн. – Херсон: Изд-во 

Херсонского уездного земства, 1874. – 

С. 57–60. 
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Додаток Ф (продовження) 
 

 

1869 р. 

Відкриття недільних 

класів для бажаючих 

отримати право на 

викладання малювання та 

креслення у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах при 

Петербурзькій академії 

мистецтв. 

Шабанов Н. К. Воскресные и вечерние школы, 

курсы, классы черчения и рисования в России 

на рубеже ХІХ – ХХ вв. / Н. К. Шабанов, 

М. С. Степанов// Ученые записи: электронный 

научный журнал Курского государственного 

университета. – 2014. – №1 (29) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/ n/voskresnye-i-

vechernie-shkoly-kursy-klassy-chercheniya-i-

risovaniya-v-rossii-na-rubezhe-xix-xx-vv– Назв. с 

экр. – Язык русс. 

1870 р. 

Затверджено Правила 

щодо проведення 

педагогічних з’їздів 

вчителів. 

Бунаков Н. Ф. Избранные педагогические 

сочинения / Николай Федорович Бунаков. – М.: 

АПН РСФСР, 1953. – С. 342. 

1870 р. 

Затверджено Положення 

про заснування 

вчительських семінарій. 

Лавріненко О. А. Історія педагогічної 

майстерності: навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ, 

аспірантів, вчителів / Олександр Андрійович 

Лавріненко. – К.: Богданова А. М., 2009. – 

С.154.  

1871 р. 

Відкриття Херсонської 

вчительської семінарії, 

першої на Півдні України 

Исторический очерк деятельности Херсонского 

губернского земства за 1865–1899 гг. Вып. ІІІ. – 

Херсон: Типо-литография О. Д. Ходушиной, 

1906. – С. 33 – 35.  

1871 – 

1872 рр. 

У Петербурзькій академії 

мистецтв розроблена 

програма з малювання 

для середніх навчальних 

закладів Російської 

імперії. 

Красюк І. О. Нариси з історії розвитку 

художньої освіти в Україні в ХІХ – на початку 

ХХ ст.: навч.-метод. посіб. / Ірина 

Олександрівна Красюк. – Вид. 2, доп. і 

перероб. – Кривий Ріг: Вид. дім, 2012. – С. 34.  

1872 р. 
Відкриття Ново-Бузької 

вчительської семінарії. 

Исторический очерк деятельности Херсонского 

губернского земства за 1865–1899 гг. Вып. ІІІ. – 

Херсон: Типо-литография О. Д. Ходушиной, 

1906. – С. 33–35. 

31 травня 

1872 р. 

Затверджено Положення 

про учительські 

інститути, відповідно до 

якого заплановано 

заснування вчительських 

інститутів у кожному 

навчальному окрузі 

Російської імперії. 

Историко-статистический очерк общего и 

специального образования в России / 

Всероссийская промышленно-художественная 

выставка 1882 года в Москве. – СПб.: Б.И, 1883. 

– С. 80–81. 

15 травня 

1872 р. 

Реорганізація реальних 

гімназій в реальні 

училища згідно зі 

«Статутом реальних 

училищ». 

Циркулярное предложение попечителям 

учебных округов о приведении в действие 

устава реальных училищ // Журнал 

Министерства Народного Просвещения. – 1872. 

– №8. – С. 184–195. 
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Додаток Ф (продовження) 
 

 

25 травня 

1874 р. 

Набуло чинності 

«Положення про 

початкові народні 

училища» (належали до 

початкової ланки освіти). 

Исторический очерк деятельности Херсонского 

губернского земства за 1865–1899 гг. Вип. ІІІ. – 

Херсон: Типо-литография О. Д. Ходушиной, 

1906. – С. 64. 

31 

серпень 

1874 р. 

Відкриття восьмого 

додаткового 

педагогічного класу при 

жіночих гімназіях 

Историко-статистический очерк общего и 

специального образования в России / 

Всероссийская промышленно-художественная 

выставка 1882 года в Москве. – СПб.: Б.И, 1883. 

– С. 82–83.  

1879 р. 

При Петербурзькій 

академії мистецтв було 

засновано дворічні 

педагогічні курси для 

підготовки вчителів 

малювання та креслення. 

Шабанов Н. К. Воскресные и вечерние школы, 

курсы, классы черчения и рисования в России 

на рубеже ХІХ – ХХ вв. / Н. К. Шабанов, 

М. С. Степанов // Ученые записи: электронный 

научный журнал Курского государственного 

университета. – 2014. – №1 (29) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/voskresnye-i-

vechernie-shkoly-kursy-klassy-chercheniya-i-

risovaniya-v-rossii-na-rubezhe-xix-xx-vv – Назв. с 

экр. – Язык русс. 

1880 р. 

Організація вечірньої 

малювальної школи при 

Єлисаветградському 

реальному училищі під 

керівництвом 

П. Крестоносцева. 

Боса І. О. Роль художників-педагогів у 

формуванні й розвитку мистецького життя 

міста Єлисаветграда в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. / І. О. Боса // Вісник Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв. 

Мистецтвознавство. Архітектура. – Харків, 

2012. – №.6. – С. 52–55. 

20 червня  

1890 р. 

Міністерством народної 

освіти були затверджені 

нові навчальні плани та 

програми з малювання 

для чоловічих та жіночих 

середніх навчальних 

закладів, зокрема для 

гімназій.  

Вересов Н. Образцы рисования, курс 

приготовительного класса мужской гимназии и 

прогимназии, применительно к учебному плану 

и программам, утверждённым МНП 20 июля 

1890 г. / Сост. Н. Вересовым.– Тифлис, 1891. – 

24 с.  

26 

лютого 

1898 р. 

Розпорядження про 

проведення конкурсів з 

малювання, креслення та 

моделювання серед 

гімназій, прогімназій та 

реальних училищ 

Імператорською 

академією мистецтв. 

Циркулярное распоряжение начальствам 

учебных округов о неослабном участии 

гимназий, прогимназий и реальных училищ в 

объявляемых Императорской Академией 

художеств конкурсах по рисованию, черчению 

и моделированию. Февраль 26, 1898 г. // 

Сборник распоряжений по Министерству 

народного просвещения. – С.-Петербург: Тип. 

Имп. Акад. Наук, 1898 г. – С. 68–71. 
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Додаток Ф (продовження) 
 

 

1899 р. 

Реорганізація Одеської 

малювальної школи в 

художнє училище. 

Устав училища и переписка с обществом 

изящных искусств об утверждении программ, 

учебных планов и другим учебным вопросам. 

(1898 – 1902) // ДАОО. – Ф. 368. Одеське 

художнє училище (1885 – 1920). – Оп. 1. – Спр. 

1189.– Арк. 1.  

1 серпня  

1900 р. 

Освітня реформа 1900 р., 

результатом якої стали 

зміни в початковій освіті, 

які дали можливість 

розробляти навчальні 

плани й програми із 

врахуванням 

регіональних потреб.  

Циркуляр № 8861 Министерства народного 

просвещения // ЦДАВО. –Ф. 707. Циркуляры 

Министерства народного просвещения. – 

Оп. 87. – Спр. 6611. – Арк. 57–58.  

1906 р. 

Одеські вищі педагогічні 

жіночі курси перетворено 

на навчальний заклад у 

складі історико-

філологічного, фізико-

математичного і 

юридичного факультетів. 

К вопросу о развитии высшего женского 

образования в России [Педагогические курсы в 

Одессе] // Журнал Министерства Народного 

просвещения. – 1913. – № 3. – С. 20–25. 

9 лютого  

1909 р. 

Проект «Положення про 

міські училища». 

Міністерство народної 

освіти внесло корективи 

до чинного «Положення»: 

допустити до викладання 

в училищах осіб жіночої 

статі, повернутися до 

предметної системи 

викладання.  

Кравченко І. М. Учительські інститути в 

системі підготовки педагогічних кадрів в 

Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки / Кравченко Ірина Миколаївна; Нац. 

пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 

С. 52. 

1910 р. 

Відкриття «Школи 

малювання, креслення та 

ліплення» у Миколаєві. 

Сапак Н. В. Художнє життя Півдня України 

кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства: спец. 17.00.05 – 

образотворче мистецтво / Сапак Наталія 

Вікторівна. – Київ, 2006. – С. 16. 

1911 р. 

Розпочато діяльність 

малювальних класів 

Товариства прихильників 

витончених мистецтв у 

Херсоні. 

Сапак Н. В. Художнє життя Півдня України 

кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства: спец. 17.00.05 – 

образотворче мистецтво / Сапак Наталія 

Вікторівна. – Київ, 2006. – С. 17. 

Жовтень  

1913 р. 

Відкриття 

Миколаївського 

учительського інституту. 

Місірків Л. П. Короткий нарис з історії 

Миколаївського ІНО / Л. П. Місірків // Записки 

Миколаївського інституту народної освіти 

(1926–1927 рр.). – Миколаїв, 1927. – С. 7–14. 
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Додаток Ф (продовження) 

 

Липень  

1917 р. 

Центральною Радою були 

сформульовані першорядні 

завдання в галузі освіти: 

Генеральний Секретаріат 

очолює управління освіти, 

бере на себе контроль за 

українізацією навчальних 

закладів, організацію 

видання підручників, 

відповідає за добір та 

підготовку вчительських 

кадрів. 

Лиханова І.Народна освіта 1917 – 1920 років 

/ Ірина Лиханова, Світлана Скидан // 

Український педагог Іван Тешенко: [посіб. з 

історії педагогіки для курсистів інститутів 

удосконалення вчителів, студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів]. – К.: 

Київський міжрег. Ін.-т удосконалення 

вчителів ім. Бориса Грінченка, 1994. – С. 12.  

Листопа

д 

1917 р. 

Засновано Херсонський 

інститут народної освіти 

(ХІНО). 

Кузова Н.М. Визначні події на ниві освіти за 

час існування Херсонської губернії. Хроніка 

/ Н.М. Кузова // Південний архів: зб. наук. 

пр. Історичні науки / Херсонський держ. ун-

т. – Херсон, 2003. – Вип. 12. – С. 183–189. 

Листопа

д 

1917 р. 

Одеське художнє училище 

було реорганізовано у вище 

художнє училище. 

Материалы о реорганизации Одесского 

художественного училища (проект, 

протоколы, докладные записки, списки 

преподавателей) // ДАОО. – Ф. 367. Одеське 

товариство витончених мистецтв. – Оп. 1. 

(1917–1919). – Арк. 1.  

1917 р. 

Вийшло «Тимчасове 

положення про земські 

установи», яке 

диверсифікувало діяльність 

земств в Україні. 

Курченко В. В. Діяльність земств України у 

розвитку освіти (1864–1914 роки): дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 

07.00.01 – історія України / Курченко 

Вікторія Володимирівна; Харківський держ. 

ун-т ім.В. Каразіна. – Харків, 1998. – 172 с.  

1918 р. 

Реорганізація педагогічних 

закладів, у ході якої було 

створено два типи вищих 

навчальних закладів: один – 

для підготовки вчителів 

початкових шкіл, другий –

вчителів середніх шкіл. 

Лавріненко О. А. Історія педагогічної 

майстерності: навч. пос. для студ. пед. ВНЗ, 

аспірантів, вчителів / Олександр 

Андрійович Лавріненко. – К.: Богданова 

А. М., 2009. – С. 197. 

1918 р. 

На базі Одеського вищого 

художнього училища було 

створено Незалежну 

Академію мистецтв. 

Бутник-Сиверский Б. С. Репин и Украина. 

Письма деятелей украинской культуры и 

искусства к Репину 1896–1927 гг. / Борис 

Степанович Бутник-Сиверский. – Київ: АН 

УССР, 1962. – С. 151.  

1919 р. 

Херсонський інститут 

народної освіти (ХІНО) 

реорганізовано в 

Херсонський педагогічний 

інститут з чотирирічним 

терміном навчання. 

Кузова Н.М. Визначні події на ниві освіти за 

час існування Херсонської губернії. Хроніка 

/ Н.М. Кузова // Південний архів: зб. наук. 

пр. Історичні науки / Херсонський держ. ун-

т. – Херсон, 2003. Вип. 12. – С. 183–189. 
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Додаток Ф (продовження) 
 

 

 

 

 

Травень  

1919 р. 

Створення «Пролетарської 

художньої студії» в Херсоні. 

Постолова Н. В. Творческий путь Георгия 

Курнакова / Надежда Викторовна Постолова 

// Материалы юбилейных чтений. – Херсон, 

2007. – С. 21–26.  

Серпень 

1919 р. 

Відкрито Одеський 

український учительський 

інститут на базі українських 

учительських курсів. 

Одеський інститут народної освіти // 

ЦДАВО України. – Ф. 166. Міністерство 

народної освіти України. – Оп. 3. – Спр. 349. 

– Арк. 113. 

1919 р. 

Наркомосом УСРР 

затверджено «Положення 

про Єдину трудову школу в 

Україні». 

Лещенко М.М. З історії становлення 

радянської системи народної освіти на 

Україні (жовтень 1917–1920 рр.) / М.М. 

Лещенко// Укр. іст. журн. – 1968. – №1. – 

С. 78–86. 

1920 р. 

Ліквідація Херсонського 

губернського земства 

(відповідно до Декрету 

Всеукрревкому від 22 січня 

1920 р.) та  перехід окремих 

відділень і служб 

Херсонського губернського 

земства у відповідні 

підрозділи Херсонського 

повітового ревкому. 

Постанови, протоколи губернських та 

повітових зборів // ДАХО. – Ф. 5. 

Херсонська губернська рада (1865 – 1920). – 

Оп. 1. – Спр. 48. – Арк. 75. 

Телеграми військового начальника отамана 

республіканських військ М. Григорьєва про 

скасування законів Тимчасового уряду Росії 

та Української держави щодо 

функціонування місцевих органів 

самоврядування (1919 р.) // ДАХО. – Ф. Р. – 

321. Тягинський сільський виконавчий 

комітет. – Оп. 1. – Спр. 1.  

1920 р. 

Одеський український 

учительський інститут 

(ОУУІ) був реорганізований 

в ОІНО (Одеський інститут 

народної освіти). 

Педагогічний склад інституту народної 

освіти // ДАОО. – Ф. Р-1593. Одеський 

інститут народної освіти. – Оп. 1. – Спр. 1. – 

Арк. 1–59.  

28-30 

березня 

1920 р. 

На Всеукраїнському з’їзді 

губернських відділів 

народної освіти була 

представлена система 

розвитку шкільної освіти 

УСРР (початкові й середні 

навчальні заклади 

перетворювалися на 7-річні 

трудові школи). 

Березівська Л. Д. Реформа шкільної освіти: 

концепції Міністерства народної освіти УНР 

та Наркомосу УСРР (1919 – 1920) / 

Л. Д. Березівська // Вісник Луганського 

національного педагогічного університету 

імені Тараса Шевченка. Пед. науки. – Ч. І. – 

2006. – № 19(114). – С. 99–107. 

 

1921 р. 

Миколаївський учительський 

інститут було перейменовано 

на інститут народної освіти 

(ІНО) з чотирирічним 

терміном навчання. 

Місірків Л. П. Короткий нарис з історії 

Миколаївського ІНО /Л. П. Місірків // 

Записки Миколаївського інституту народної 

освіти (1926–1927 рр.). – Миколаїв, 1927. – 

С. 7–14. 



 286 

Додаток Х 

Карта Херсонської губернії 1871 р. 

 

 

 

*Додаток укладено автором на основі джерел: Карта Херсонской губернии. 

Подробный атлас Российской империи с планами главных городов. 70 карт. – 

СПб.: Издание картографического заведения А. Ильина, 1871. – 70 с. 
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Додаток Ц 

Гуріч З. В. Персонологія художньої освіти Херсонщини (друга половина 

ХІХ – початок ХХ ст.): методичні рекомендації для студентів мистецьких 

факультетів вищих навчальних закладів. – Херсон, 2016.  

 

ВСТУП 

Необхідність вивчення проблем розвитку регіональної художньої освіти 

зумовлена реформуванням освітньої системи, що передбачає гуманізацію та 

гуманітаризацію навчання, формування національної свідомості особистості, 

актуалізацію прогресивних ідей педагогів, митців. Розбудова національної 

системи художньої освіти в Україні неможлива без  відновлення освітніх і 

мистецьких традицій у контексті інтеграції країни у європейський освітній 

простір. 

Сучасні проблеми розвитку художньої освіти в навчальних закладах 

певною мірою є ідентичними тим, які вирішувались у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. У зв’язку з цим виникає потреба, по-перше, аналізу актуальних 

проблем історичного минулого української художньої освіти, по-друге, 

дослідження умов, особливостей функціонування навчальних закладів того 

часу та використання їх практичного досвіду в сучасності, по-третє, вивчення 

джерел і архівних матеріалів, а також краєзнавчого матеріалу із цього напряму. 

Дослідження історії мистецької освіти регіонів є важливим напрямом історико-

педагогічних пошуків. На важливості розширення спектру наукових розвідок з 

історико-педагогічної проблематики наголошують «Національна доктрина 

розвитку освіти» (2002), «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року» (2013) та ін. У зв’язку з цим, звернення до художньо-

педагогічного досвіду Херсонської губернії другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. є підґрунтям для вдосконалення мистецької освіти в сучасних 

соціокультурних умовах.  

У цьому контексті важливо опанувати регіональну специфіку розвитку 

художньої освіти, зокрема південного регіону України. У працях українських 

науковців відображено різні аспекти проблеми художньої освіти. Окремі 

аспекти становлення і розвитку національної школи України розкрили 

В. Борисенко, Л. Вовк, О. Дубасенюк, І. Кравченко, В. Кремень, С. Мельничук, 

О. Сухомлинська, та ін. Проблемі вивчення системи мистецької освіти в 

Україні присвячені праці І. Зязюна, Н. Миропольської, Л. Масол, Г. Падалки та 

ін. Обґрунтування системи естетичного виховання в контексті духовно-

культурного розвитку індивіда знайшло своє відображення в дослідженнях 

Є. Антоновича, В. Бутенка, С. Коновець, О Рудницької, питання теорії і 

методики образотворчого мистецтва – М. Резніченка, М. Ростовцева, 

В. Шпільчака. Окремі аспекти становлення мистецької освіти на Півдні 

України розкрито у працях з історії краю (М. Левченко, Н. Сапак, А. Форостян, 

Н. Шушляннікова та ін.). Дослідженю історії художньої освіти кінця ХІХ – 
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початку ХХ ст. присвячені роботи сучасних учених: І. Малініної, Н. Молєвої, 

І. Красюк, Р. Шмагала та ін. Дослідження в галузі регіональної художньої 

освіти в Україні здійснили І. Небесник (Закарпаття), О. Попик (Хмельниччина) 

О. Пунгіна (Херсонщина), І. Хілько (Буковина). 

Праці науковців, педагогів становлять вагоме підґрунтя дослідження 

регіональної специфіки розвитку художньої освіти. Водночас потребує 

систематизації досвід педагогів, художників Херсонщини з метою визначення 

теоретичних і практичних досягнень у контексті розвитку художньої освіти, 

мистецької педагогіки.    

Методичні рекомендації «Персонологія художньої освіти Херсонщини 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.» допоможуть студентам мистецького фаху 

оволодіти знаннями щодо становлення та розвитку педагогічної майстерності 

викладачів та педагогів-художників Херсонської губернії другої половини ХІХ 

– початку ХХ ст. Матеріали рекомендацій можуть використовуватися у процесі 

вивчення дисциплін: «Методика викладання образотворчого мистецтва», 

«Історія мистецтва», «Історія педагогіки» та ін., активізації їхньої науково-

дослідницької роботи, організації педагогічної, фахової практик. 

Структурно методичні рекомендації складаються зі вступу, двох розділів 

та рекомендованої літератури. До кожного розділу запропоновано завдання для 

самостійної роботи студентів, тематику індивідуальних навчально-дослідних 

завдань та питання для самоконтролю.  

Матеріали рекомендацій можуть бути використані для подальшого 

вдосконалення теорії та практики вищої педагогічної освіти, організації 

самостійної та індивідуальної роботи студентів мистецьких факультетів вищих 

навчальних закладів. 

 

РОЗДІЛ 1 

ДОСВІД ПЕДАГОГІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ НА ХЕРСОНЩИНІ 

 

Вивчаючи персонологію Херсонської губернії кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. варто наголосити, що чільне місце у розвитку педагогічної думки та 

освіти не тільки Херсонської губернії, а й усієї країни належить Миколі 

Івановичу Пирогову (1810–1881). Працюючи попечителем Одеського 

навчального округу (1856–1858), вчений-педагог поклав початок широкому 

громадсько-просвітницькому рухові, основою якого були ідеї гуманізації 

освіти, людяності, нових засад педагогічного процесу в школі,що протидіяли 

догматизму та бюрократизму в освіті й у вихованні. Підсумком його 

спостережень за освітнім процесом в Новоросійському краї та розмірковувань 

стали публіцистичні праці, що були надруковані на шпальтах газети «Одеський 

вісник». У працях М. Пирогова «Бути чи здаватися», «Чого ми бажаємо», 

«Школа та життя», «Щодо методів викладання» йдеться про необхідність 

боротьби з невіглаством у науці та освіті, з протекціями та підкупом. 

Майбутні вчителі мають знати, що у статті «Педагогічні твори 

М. Пирогова» К. Ушинський писав: «М. Пирогов вперше поглянув на справу 
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виховання з філософської точки зору та побачив у ній не питання шкільної 

дисципліни, дидактики або правил фізичного виховання, а найглибше питання 

людського духу – «питання життя», і дійсно, це не тільки питання життя, але й 

найважливіше питання людського духу» [40, с. 293]. 

Аналізуючи статті М. Пирогова, треба зазначити, що педагог виділив два 

види виховання – загальнолюдське й спеціальне. Спеціальне повинно 

виступати після загальнолюдського, тому М. Пирогов різко виступав проти 

ранньої професійної виучки: «Дайте розвинутися внутрішній людині! Дайте їй 

час, і у вас будуть і моряки, і солдати, і юристи» [30, с. 37]. З метою 

підвищення ефективності освітнього процесу, Микола Іванович рекомендував 

використовувати «сократівський метод навчання». Зокрема, він принципово не 

розділяв опитування та пояснення, оскільки вважав, що «вчитель ніколи не 

повинен проводити різкої межі між так званим опитуванням і поясненням 

уроку». Така метода навчання, на його переконання, найбільше відповідає 

потребам тих, хто навчається в середніх та вищих навчальних закладах. 

Звичайно,що цей метод викладання потребує від викладачів особливої 

швидкості розумових реакцій, досконалого володіння законами логіки,оскільки 

постає завдання «робити логічні наведення так, щоб учні непомітно й 

невимушено доходили до свідомої відповіді на поставлене питання» [31, с. 

118]. 

Розглядаючи питання взаємовідносин між вчителем та учнем, треба 

наголосити, що, на думку М. Пирогова, зростання та розвиток вчителя є 

неможливим без молодих учнів, які за законами життя повинні продовжувати 

його пошуки, але вчитель несе відповідальність за те, чого вони навчилися. Він 

наголошував: «Нехай навчається тільки той, хто хоче навчатись, – це його 

справа, але той, хто навчається у мене, обов’язково повинен чогось навчитися 

(це вже моя справа), – так повинен діяти кожен викладач». 

Необхідно відзначити, що М. Пирогов не намагався змусити всіх 

викладачів відповідати високим вимогам, але чітко визначав вимоги до 

особистості самого педагога. У статті «Університетське питання» вчений 

розвивав ідею про єдність навчання й виховання як про єдність двох 

рівноправних компонентів в університетському просторі. «Виховувати без 

навчання можна тільки в тому віці, коли людина ще безсловесна. Але й 

навчати, не виховуючи, теж неможливо. Вся наша правда, моральність, добро, 

світло – все це навчання. І навчати, не виховуючи, означає не навчати, а робити 

щось інше» [31, с. 372]. 

На переконання Г. Дорофєєва, одним із питань, які порушив М. Пирогов, 

було естетичне виховання молоді. Хоча ми не маємо спеціальних робіт автора з 

цієї проблеми, однак у його статтях «Питання життя», «Бути чи здаватися», 

«Про цілі літературних бесід у гімназіях» та інших знаходимо чимало 

відомостей про погляди науковця на естетичне виховання. Відстоюючи ідею 

цілеспрямованого впливу на духовний світ дитини, М. Пирогов у своїх 

висловлюваннях щодо естетики в освіті розвивав думку про необхідність 

виховувати людину внутрішньо зібрану, правдиву, активну і творчо 

працьовиту на користь Батьківщини [14, с. 3]. Отже, можна зробити висновок, 
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що М. Пирогов був прихильником гуманістичних ідей, теоретиком виховання 

молоді, в тому числі виховання естетичного. 

Аналізуючи ставлення вченого до естетичного виховання дитини, треба 

наголосити: М. Пирогов вважав, що предмети естетичного спрямування (такі 

як співи та малювання) виховують в дитини почуття краси та формують 

естетичні смаки, а літературні бесіди та літературно-музичні вечори сприяють 

гармонійному розвитку дитини. Водночас він негативно ставився до гри дітей в 

театрі, аргументуючи це тим, що вона породжує брехливість та лицемірство 

підлітків. З іншого боку, М. Пирогов дозволив пансіонерам підготовчого 

училища при Рішельєвському ліцеї грати невеличкі п’єси для показу учням під 

наглядом викладачів [21, с. 6]. Незважаючи на те, що сам він для свого часу 

був людиною освіченою, гуманною, виступав проти казенної педагогіки, 

прагнув творчо розвивати освіту й керувати нею по-новому, деякі його погляди 

були двоякі. 

Доцільно зауважити, що під впливом ідей і безпосередньої практичної 

діяльності М. Пирогова освіта Херсонщини розвивалась випереджальними 

темпами в межах усієї країни, це було виражено в зростанні кількості 

чоловічих та жіночих гімназій, реальних училищ, земських початкових шкіл, 

громадських і приватних навчальних закладів [6, с. 2-11].  

У процесі вивчення питання зародження та розвитку освіти в краї 

викладач повинен проінформувати студентів, що педагогічна діяльність 

Миколи Олександровича Корфа (1834–1883) припадає на пореформені часи, 

коли більше 40 мільйонів селян отримали громадянські права, а питання про 

народну освіту стало першочерговим. Завдяки педагогічній діяльності М. Корфа 

народну школу почали розглядати як інституцію, що має соціальне й державне 

значення. Саме він створив новий тип сільської школи («корфівська тризимка») 

– початкову школу з трирічним терміном навчанням, розробив методику 

навчання, навчальні посібники «Малютка», «Русская начальная школа», «Наш 

друг», «Наше школьное дело» [19, с. 119-120]. 

Варто наголосити, що Микола Олександрович був не тільки талановитим 

публіцистом і письменником з педагогічної тематики, а й активним земським 

діячем та плідним практиком на тогочасній ниві народної просвіти. Входячи до 

складу земської училищної ради Олександрівського повіту Херсонської 

губернії, він наполегливо займався створенням початкових сільських шкіл і 

відкрив їх більше сорока. У цих школах з трирічним терміном навчання уроки 

викладалися одним вчителем відразу у трьох класах. Як відомо, досвід 

земських шкіл такого типу було використано не лише в Олександрівському 

повіті, а й на території всієї Російської імперії.  

М. Корф виступав за реалізацію ідеї загального обов’язкового навчання, 

а земську школу вважав першою сходинкою в освіті. Тому мету такої школи 

він визначив так: готувати дитину до життя в соціумі, в реальному середовищі, 

в конкретному суспільстві. На сторінках журналу «Русская мысль» М. Корф 

писав: «Школа повинна допомогти дитині стати на шлях самостійної, чесної, 

творчої праці, знайти своє місце в житті» [19, с. 119]. У своїх теоретичних 

працях та практичних рекомендаціях він послідовно розглядав прийоми, 
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методи, засоби, форми побудови навчально-виховного процесу, який би 

відповідав цій меті.  

Доцільно зауважити, що саме за ініціативою М. Корфа у земських 

школах втілювалися основні дидактичні ідеї розвивального навчання, а саме: 

не вимагати від дітей заучувати матеріал без розуміння, забезпечувати 

доступність у навчанні, не звільняти дітей від самостійного обдумування, не 

залишати дітей без допомоги, у навчанні йти вперед, спираючись на вивчений 

матеріал. Справедливо вважаючи, що вчитель повинен бути не тільки 

педагогом, а й дослідником, він рекомендував сміливіше запроваджувати 

самостійні письмові роботи, забезпечувати тісний зв’язок школи з громадським 

життям рідного села, краю, залучати учнів до краєзнавчої діяльності [19, 

с. 119-120]. Самостійні роботи були надзвичайно важливими у діяльності 

земських шкіл, оскільки активізували розумовий розвиток дітей, формували 

спостережливість, навчали послідовно викладати свої думки, допомагали 

закріпленню отриманих знань. 

Необхідно відзначити, що однією з найяскравіших постатей на 

педагогічних теренах Півдня України був Адам Анатольович Арцимович 

(1829–1893), який із 1862 р. обіймав посаду попечителя Одеського навчального 

округу. Прихильник ідей М. Бунакова, М. Корфа, М. Пирогова та інших, він 

наголошував на запровадженні такої системи освіти, яка б «змушувала дитину 

думати і аналізувати свою поведінку стосовно навколишнього середовища та 

щоденного життя» [1, с. 374]. Багато в чому педагогічні погляди 

А. Арцимовича співпадали з ідеями Віктора Гавриловича Варенцова (1825–

1867), який у той же період обіймав посаду інспектора Одеського навчального 

округу (раніш директор Керченської гімназії). Ділові стосунки між ними, 

ґрунтуючись на довірі та взаємопідтримці, переросли в дружні: вони стали 

справжніми однодумцями та соратниками [1, с. 232]. 

Досліджуючи особистості педагогів Херсонської губернії, необхідно 

звернути увагу студентів на те, що видатний педагог, методист, письменник 

Ілля Петрович Деркачов (1834–1916) стояв біля витоків заснування 

української початкової школи. Він є автором 19 букварів для початкової школи 

(серед яких «Українська граматка», видана українською мовою у Москві), 12 

навчальних посібників для початкової школи, 90 статей та листів на 

педагогічну тематику, понад 40 книг для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 

Варто наголосити, що, працюючи викладачем у навчальних закладах 

Сімферополя, Херсона, Одеси, Єлисаветграда, (60-70-х рр. ХІХ ст.), І. Деркачову 

вдалось не тільки довести необхідність реформування шкільної початкової освіти, 

але й концептуально обґрунтувати власні ідеї навчання і виховання школярів 

рідною мовою, з використанням відповідних підручників. Ілля Петрович висував 

особливі вимоги до підручників для дітей: вони повинні бути насамперед 

простими, образними, викликати емоції у дітей, включати різноманітний 

матеріал, який сприяє пізнавальному розвиткові дитини. Крім того, підручник 

повинен був бути насиченим корисними вправами, які мають поєднувати 

навчальні та виховні завдання [24, с. 208]. 
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Необхідно зауважити, що педагог приділяв значну увагу проблемам 

підготовки та перепідготовки вчителів початкової школи. З цією метою він 

виступив одним із організаторів педагогічних з’їздів у Сімферополі, що значно 

вплинуло на розвиток освіти та педагогічної думки в Україні. З метою 

передавання передового досвіду, під час з’їзду І. Деркачов організував 

підготовчий клас, в якому народні вчителі проводили пробні уроки з 

подальшим обговоренням. Крім того, вчителі мали змогу висловлювати власну 

думку з приводу нагальних проблем навчання та виховання молодших 

школярів, приймати колективне рішення до питань, що вирішуються, це в свою 

чергу сприяло впровадженню передового педагогічного досвіду [24, с. 209]. 

Педагогічні з’їзди під керівництвом І. Деркачова сприяли пошуку 

найефективніших форм організації та методів роботи початкової школи, 

методик викладання навчальних дисциплін. 

Увагу студентів варто зосередити на тому, що естетичне виховання 

молоді посідало не останнє місце в працях І. Деркачова, а предмети 

естетичного спрямування, такі як малювання, особливо підтримувались 

викладачем [16, с. 91]. Педагог вважав, що природна краса формує та розвиває 

естетичні смаки та вподобання підлітків, роблячи душу дитини сприятливою 

до краси. 

Слід відзначити, що, обіймаючи посаду уповноваженого по земським 

школам Одеського повіту (1874), І. Деркачов не припиняв займатися 

педагогічною діяльністю. Особливу увагу вчений звертав на розвиток у дітей 

спостережливості, інтересу до природи тощо. Результатом правильного 

спостереження, зазначав він, є розвиток логічного мислення і розвиток 

мовлення. Педагог розглядав навколишній світ як джерело духовно-

естетичного виховання особистості, спрямованого на формування у дітей 

розвиненої естетичної свідомості, художньо-естетичного смаку, здатності 

цінувати в природі прекрасне й сприймати твори мистецтва з перших років й 

упродовж усього життя [23, с. 26-29]. 

Варто зауважити, що, на думку І. Деркачова, серед наочних методів 

навчання важливе місце в ознайомленні дитини з навколишнім світом повинно 

посідати використання картин. Високо оцінюючи їх роль у роботі з молодшими 

школярами та підлітками, педагог радив супроводжувати навчальні бесіди 

ілюстраціями краєвидів, зображеннями рослин і тварин [23, с. 26-29]. 

Аналізуючи вимоги І. Деркачова до мети, завдань, методів та принципів 

навчання, викладач повинен звернутись до книги педагога «Наочне навчання». 

Педагогічні погляди автора (народність, наочність, звуковий метод навчання 

грамоті, використання народної педагогіки у вихованні дітей, навчання рідною 

мовою, організація підготовки дітей до школи, підвищення кваліфікації 

вчителів) актуальні і на сучасному етапі розвитку української освіти. 

Доцільно проінформувати майбутніх учителів, що суттєвий вплив на 

розвиток педагогіки Південного краю зробили викладачі Новоросійського 

університету. Такі постаті, як професори І. Слежинський, М. Ланге, своїми 

працями, практичним досвідом впливали на реформування планів та програм 

середньої школи. Так, професор І. Слежинський зазначав, що середня школа 
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повинна давати «не лише знання, а й певне моральне виховання», складовою 

частиною якого вважали естетичне виховання [42, с. 354]. 

Слід зауважити, що Микола Миколайович Ланге (1858–1921 рр.) був 

носієм тих думок про зв’язок університетів із середньою школою, які 

висловлювали М. Пирогов та К. Ушинський. Він обґрунтовував необхідність 

заснування при університетах кафедр педагогіки, метою функціонування яких 

була би підготовка студентів до майбутньої учительської діяльності, 

наступним чином: «Я переконаний, що благо нашої середньої школи не тільки 

вимагає вивчення педагогіки в університетах, а й заснування в них спеціальної 

й самостійної кафедри педагогіки, звідки випливав би науковий напрям у цій 

галузі, як це прийнято в Німеччині та у Франції» [17, с. 390]. Професор 

М. Ланге почав читати курс лекцій з педагогіки в Новоросійському 

університеті (Одеса) ще до відповідного рішення Міністерства народної освіти. 

Завдяки підтримці факультету лекції з окремих частин педагогіки читалися 

ним щорічно. Один рік студентам викладалися основи дидактики, а саме: 

психологічні основи навчання, вчення про мету загальної освіти,основи 

школознавства, теорія навчального плану і теорія навчального процесу. 

Наступний навчальний рік був присвячений історії педагогіки, тобто історії 

педагогічної теорії та історії шкіл [17, с. 390]. 

Варто зазначити, що, працюючи викладачем педагогіки в жіночій гімназії 

м. Одеси, професор М. Ланге спрямовував опанування цієї дисципліни на 

гармонійний розвиток дитини, де обов’язковим було естетичне виховання 

особистості, пропонуючи не обмежуватись лише предметами художньо-

естетичного спрямування, а й використовувати позашкільні заходи цього 

напряму [30]. 

Варто зосередити увагу студентів на тому, що одним із прогресивних 

громадських діячів Півдня України початку ХХ ст. був Яків Феофанович 

Чепіга (Зеленкевич) (1875–1938), який народився в селі Мар’янівка на 

Херсонщині. Після закінчення Грушівського двокласного народного училища 

він вступив до Новобузької учительської семінарії. Згідно з архівними 

джерелами Я. Зеленкевич здобув непогану на той час педагогічну освіту, за 

старанність у навчанні й відмінну поведінку отримував повну стипендію. 

Новобузький період його життя був плідним, результативним і відіграв 

важливу роль у формуванні його майбутнього педагогічного світогляду. 

Всебічні знання, перший практичний досвід проведення уроків у початковій 

школі, що діяла при семінарії, набули подальшого розвитку в майбутній 

педагогічній діяльності Я. Зеленкевича. Після закінчення в 1895 р. семінарії, 

двадцятирічного юнака було призначено вчителем Зелецького земського 

училища Херсонської губернії [50, с. 9]. 

Необхідно відзначити, що у численних публікаціях, які друкувалися на 

шпальтах періодичних видань, Я. Чепіга порушував найактуальніші питання 

розвитку української освіти, створення національної школи в умовах 

антиукраїнської політики російського уряду. У праці «Національність і 

національна школа» (1910) Яків Феофанович розкрив сутність взаємовпливу 

рідної мови, національного компоненту у загальному розвитку дитини; 
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сформулював визначення поняття «національне виховання»: «Не шовіністичне, 

не приправлене «надуманим» патріотизмом, а виховання в дусі нації, у дусі 

мови, в її переказах, віруваннях, її звичаях, її історії, її культури, національної 

творчості, того, про що писали й казали найліпші представники нації, всього, 

що народ або нація пережили, бачили, чули, виробили, що придбали 

найцікавішого, найкориснішого в своїм розвитку» [46, с. 16–29]. 

У процесі аналізу праць Я. Чепіги викладач має відзначити, що 

національне виховання є життєвою потребою нації та повинне закріплюватися 

в правах і законах. Основою такого виховання є сім’я та школа. І саме школа 

має дбати про розвиток рідної мови. У праці «Ґрунтовні принципи нормальної 

школи» (1911) педагог охарактеризував підвалини, на яких повинна будуватися 

школа. Вона має бути народною, національною, природною, вільною і 

реалістичною: «Народна правдива школа може бути створена тільки в дусі 

нації, її мови, її історії, звичаїв, її переказів, її культури, її духовної творчості, і 

тільки така школа не відірве дитину від її дійсного ґрунту...» [45, с. 3-7]. 

Народ може істотно розвинути свої сили, підняти матеріальний добробут, 

мати високу культуру тільки тоді, коли матиме народну національну школу. 

Завдання школи – підтримувати природний розвиток учнів. Школа повинна 

готувати вихованців до реального життя й не обмежуватися книжними 

знаннями. Ідеї вільної школи знайшли своє відображення в цілій низці праць 

педагога: «Л. Толстой і його школа», «Народна освіта в Північно-Сполучених 

державах», «Вільна Українська Школа», «Соціалізація народної освіти», «До 

трудової вільної школи!» та ін. 

Аналізуючи наукові праці Я. Чепіги, необхідно відзначити, що автор 

сформулював вимоги до нової української школи: 1) у створенні її має брати 

участь усе українське вчительство; 2) школа має бути народною і відповідати 

інтересам народних мас; 3) важливо, щоб освіта була національною, 

рідномовною, відповідала душі й розуму народу, його культурному, 

соціальному та економічному розвиткові; 4) школу слід будувати на 

підвалинах, які не порушують прав дитини, вільного і нормального розвитку її 

індивідуальних фізичних і духовних сил [29, с. 8]. Таким чином, теоретичні 

положення та методичні праці науковця відіграли важливу роль у становленні 

національної початкової школи, окреслили перспективу її розвитку. Я. Чепіга 

був автором концепції нової української початкової школи, у якій чільне місце 

посідала ідея національного, трудового та морального виховання.  

Доцільно проінформувати майбутніх педагогів, що з Херсонщиною тісно 

пов’язана діяльність талановитого діяча народної освіти, професора педагогіки, 

автора книг, підручників, методичних посібників Олександра Федоровича 

Музиченка (1879–1940). Уродженець м. Бердянська Херсонської губернії, 

після закінчення Ніжинського інституту він працював викладачем російської 

словесності в Одеській 4-й чоловічій гімназії. 

О. Музиченко відстоював основи педагогіки співробітництва – напряму, 

що почав активно розвиватися наприкінці ХІХ ст. і залишається популярним у 

сучасній педагогіці. Зокрема, на думку О. Вишневського, сутність педагогіки 

співробітництва полягає в демократичному та гуманному ставленні до дитини, 
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забезпеченні її права на вибір, на власну гідність, на повагу, права бути такою, 

якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити вчитель [10, с. 40].  

Аналізуючи педагогічну спадщину О. Музиченка, варто звернути увагу 

студентів на обґрунтовану вченим концепцію розвитку школи: «Виховання і 

навчання повинні здійснюватись із середини учня, а не зовні; складатися не із 

зовнішнього впливу вчителя на учня, а із діяльності самого учня». У своїй 

педагогічній діяльності О. Музиченко обґрунтовував принцип гуманізації, що 

передбачав розвиток здібностей і талантів кожної особистості: «Школа 

повинна забезпечити кожному учневі можливість розвивати свої сили та 

здібності до вищої повноти, та досягнути освіти, яка відповідає здібностям, 

працьовитості та наполегливості кожної дитини» [25, с. 8].  

Необхідно відзначити, що видатний педагог вважав доцільним вміле 

використання на уроках естетичних емоцій для того, щоб викликати «рух, 

активність, волю учнів». О. Музиченко стверджував, що художнє переживання 

є тією внутрішньою діяльністю дитини, що лише кількісно відрізняється від 

діяльності творчої. Він називав естетичною насолодою активні переживання 

учнями змісту художнього твору, порівнюючи цей процес із творчістю митця. 

Олександр Федорович акцентував увагу на розвитку художніх сил всього 

народу, а не за «елітарний художній смак» окремих його членів, закликав до 

введення художнього виховання в навчальний процес загальноосвітньої школи 

[38, с. 300]. 

Аналізуючи засоби художнього виховання за О. Музиченком, варто 

виділити огляд та знайомство учнів із відібраними творами образотворчого 

мистецтва (пояснююче читання картин), що мало на меті «з одного боку, 

розвинути в дітях естетичні почуття й смак, а з іншого, навчити їх милуватися 

красою» [26, с. 9]. В основу цього процесу треба покласти безпосереднє 

спостереження дітей за природою, а творче завдання вчителя – викликати в них 

«момент естетичного задоволення» під час переходу від натури до картини. 

Потрібно акцентувати увагу на тому, що О. Музиченко пропонував 

впровадити в освітній процес «дитяче малювання» як окрему дисципліну. 

Вчений вважав, що кожен учень повинен навчитись добре малювати з натури, а 

за потреби пройти курс акварельного малювання. На думку педагога, 

«малюнки та акварелі з натури не тільки збудять зацікавленість природою, а й 

закріплять у пам’яті дитини пережиті емоції, вони навчать учня бачити речі 

взагалі й розуміти те, що побачив» [38, с. 300]. О. Музиченко був переконаний, 

що вивчення образотворчої грамоти поєднує у собі не тільки знання учнів про 

колір фарб, тіней, повітряну та лінійну перспективу, а й уміння вдивлятися в 

оточуючий світ, перейматись його настроями й переживаннями. Зауважимо, 

що хоча Олександр Федорович не був ні професійним художником, ані 

архітектором, він розумів доцільність дотримання естетичних вимог при 

будівництві нових будинків, зокрема шкіл. Піклуючись про оточуючу красу, 

він пропонував запровадити спеціальний педагогічний журнал, в якому б 

досліджувались проблеми спорудження й оздоблення шкільних будинків, 

класних кімнат, коридорів тощо [38, с. 300]. 
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Завдання для самостійної роботи студентів 

1. Проаналізуйте публіцистичні праці М. Пирогова «Бути чи здаватися», 

«Чого ми бажаємо», «Школа та життя», «Щодо методів викладання». 

Встановіть за ними відмінність між двома видами виховання: 

загальнолюдським та спеціальним. 

2. Розкрийте сутність ідеї про єдність навчання й виховання за 

М. Пироговим. 

3. Проаналізуйте погляди М. Пирогова на естетичне виховання молоді. 

4. Зробіть порівняльний аналіз дореформеної сільської школи та 

«корфівської тризимки» (початкової школи з трирічним терміном навчання). 

5. Обґрунтуйте відповідь, чому М. Корф виступав за реалізацію ідеї 

загального обов’язкового навчання, а земську школу вважав першою 

сходинкою в освіті. 

6. Обґрунтуйте необхідність навчання і виховання школярів рідною 

мовою за матеріалами публіцистичних праць І. Деркачова. 

7. З’ясуйте вплив педагогічних з’їздів на розвиток освіти та педагогічної 

думки в Україні. 

8. Розкрийте ставлення І. Деркачова до предметів естетичного 

спрямування, зокрема до малювання. 

9. Проаналізуйте наукові праці Я. Чепіги та обґрунтуйте вимоги ученого 

до нової української школи. 

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань 

1. Зробіть історіографічний аналіз наукових праць з проблеми 

підготовки учительських кадрів для викладання в початкових та 

середніх навчальних закладах Херсонської губернії (друга половина 

ХІХ – початок ХХ ст.). 

2. Складіть перелік питань для диспуту на тему «Вплив педагогічної 

спадщини М. Пирогова на розвиток освіти Херсонської губернії (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.)». 

3. Напишіть есе на тему «Питання естетичного виховання молоді в 

працях І. Деркачова». 

4. Підготуйте доповідь на тему (за вибором): 

«Погляди М. Пирогова на гармонійний розвиток дитини засобами 

естетичного виховання». 

«Національне виховання як необхідна умова розвитку нації (за 

публіцистичними працями Я. Чепіги)». 

«Процес художнього виховання дитини на уроках в загальноосвітній 

школі (за працями О. Музиченка)». 

5. Підготуйте реферат на тему (за вибором): 

«Вплив педагогічних ідей О. Музиченка на розвиток освіти в 

навчальних закладах Херсонської губернії (другої половини ХІХ ст.)». 

«Мета та завдання розвитку національної школи в умовах 

антиукраїнської політики російського уряду». 
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«Вплив педагогічної спадщини І. Деркачова на розвиток національної 

освіти Херсонщини (другої половини ХІХ ст.)». 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть два типи виховання за М. Пироговим. 

2. Розкрийте питання взаємовідносин між вчителем та учнем за 

М. Пироговим. 

3. Охарактеризуйте ідеї М. Пирогова щодо естетичного розвитку 

дитини.  

4. Сформулюйте мету земської школи нового типу за М. Корфом.  

5. Назвіть основні дидактичні ідеї розвивального навчання у земських 

школах за М. Корфом. 

6. Охарактеризуйте місце самостійної роботи учнів у роботі земських 

шкіл. 

7. Обґрунтуйте необхідні вимоги до дитячих підручників за 

І. Деркачовим. 

8. Розкрийте сутність педагогічних поглядів І. Деркачова.  

9. Обґрунтуйте необхідність заснування кафедр педагогіки при 

університетах. Сформулюйте мету їх функціонування.  

10. Розкрийте сутність впливу рідної мови на загальний розвиток дитини. 

11. Дайте визначення поняття «національне виховання» за Я. Чепігою. 

12. Дайте визначення поняття «педагогіка співробітництва» за 

педагогічними працями О. Музиченка. 

13. Обґрунтуйте принципи гуманізації за О. Музиченком. 

14. Охарактеризуйте необхідність використання естетичних емоцій на 

уроках у загальноосвітній школі. 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ДОСЯГНЕННЯ ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ ХЕРСОНЩИНИ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

Теоретичний аналіз та поглиблене вивчення процесу становлення та 

розвитку художньої освіти в початкових та середніх навчальних закладах 

Херсонської губернії допомагає виявити роль педагогів-художників у 

становленні початкової, середньої, педагогічної освіти краю.  

Доцільно проінформувати студентів, що кінець ХІХ – початок ХХ ст. – 

це період піднесення української культури. Діячі українського мистецтва – 

письменники, музиканти, художники і творча прогресивна інтелігенція того 

часу – не стояли осторонь освітніх процесів, відводячи вчителю вирішальну 

роль в суспільстві. Своєю творчістю, суспільно-політичною діяльністю вони 

висловлювали своє бачення справжнього педагога, обґрунтовували вимоги до 

його професійного рівня та духовної культури [22, с. 43]. Цей період був 

ознаменований появою багатьох педагогів-художників, випускників 
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вітчизняних закладів освіти, які власною практикою та своїм подвижництвом 

обстоювали ідеї художньої освіти молоді. 

Варто наголосити, що серед видатних художників-педагогів Херсонської 

губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. особливе місце посідає Луїджі 

Домінікович Іоріні (1817–1911). Скульптор-педагог, випускник Міланської 

академії мистецтв, у 1869 р. він у віці 52 років запрошений очолити Товариство 

витончених мистецтв Ф. Моранді, викладати в Одеській малювальній школі. 

Досліджуючи педагогічну діяльність Л. Іоріні, С. Шевелев приводить спогади 

викладача Одеської малювальної школи Д. Крайнєва, який відмічав: 

«Талановитий скульптор, професор Міланської Академії мистецтв... 

гарібальдієць, вже літній, самотній, прекрасний як людина, що жив у 

приміщенні самої школи, займаючи там невелику напівтемну кімнату…» [47, 

с. 30]. Вчитель малюнка та скульптури, прихильник класичного направлення в 

мистецтві, Л. Іоріні не тільки виховував молодь, залучаючи її до класичних 

ідеалів, але й сам створював зразки мистецтва. В Одесі його скульптури 

«Меркурій і Цицерон», «Ніч і день» збереглися на фасаді будівлі старої біржі 

(нині будівля міськвиконкому).  

Висвітлюючи педагогічну майстерність художника-педагога, необхідно 

наголосити, що Л. Іоріні хоча і виглядав суворою літньою людиною, яка ніколи 

не посміхається, насправді, був добродушною, душевною, доброзичливою 

особистістю, яка прищеплювала своїм вихованцям любов до природи, повагу 

до творчості старих майстрів і, головним чином, серйозне ставлення до 

малюнка [48, с. 8]. Він відрізнявся демократичністю поглядів, до учнів 

ставився однаково безпристрасно. Учні, які серйозно ставилися до занять 

малюванням, під його керівництвом досягали видатних успіхів. 

Доречно зауважити, що талант скульптора, педагога й організатора 

дозволив Л. Іоріні очолити Одеську малювальну школу (1869–1885 рр.). На 

посаді директора художник-педагог перебував 16 років, і за цей час Одеська 

малювальна школа стала одним із кращих закладів художньої освіти на теренах 

Російської імперії. На знак поваги до майстра, що віддав школі сорок два роки 

свого життя, один із його учнів, скульптор Б. Едуардс (1860–1924) створив 

бронзовий бюст свого вчителя, який ще за життя майстра у 1899 р. було 

встановлено в Одеському художньому училищі. Саме Б. Едуардс після смерті 

Луїджі Іоріні ініціював стипендію його імені, яку виплачували талановитим 

учням художнього училища до 1917 р. 

Потрібно відзначити, що у 1911 р. в періодичному виданні «Южная 

мысль» була надрукована стаття, автор якої Л. Камишніков так відгукувався 

про діяльність художника: «Пройнятий полум'яною вірою в класицизм, він 

привіз із собою своїх богів, своїх кумирів. Вони дуже поважні, ці кумири, і 

імена їх суть: Рафаель, Мікеланджело, Донателло, Леонардо да Вінчі. Старий 

скульптор з одеської школи вірив у відродження мистецтва, аполоністичну 

сутність краси, вічної, надземної» [18, с. 5]. Л. Іоріні був художник, що 

викладав до останніх днів життя, виховав цілу плеяду яскравих особистостей, 

які згадували його як досвідченого педагога, скульптора, який передавав їм 
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свої знання, свою любов до мистецтва. Серед його студентів були художники: 

Н. Альтман, М. Греков, Й. Бродський, Я. Ніколадзе та ін.  

Треба наголосити, що розвитку початкової та середньої художньої освіти 

Херсонській губернії середини ХІХ – початку ХХ ст. сприяла активна творча 

діяльність художників-педагогів, серед яких помітною була постать Петра 

Олександровича Крестоносцева (Волгіна) (1837–1907). Досліджуючи 

творчий шлях художника-педагога, випускника Петербурзької академії 

мистецтв, академіка портретного живопису, одного із фундаторів художньої 

освіти в краї, треба відмітити, що він розпочався у Петербурзі, де 

П. Крестоносцев був організатором художньої артілі (1864–1865), що була 

створена на зразок артілі І. Крамського. Метою артілі була допомога 

художникам-початківцям, що навчалися в Академії мистецтв. 

Оскільки художня спадщина митця на сьогодні майже втрачена, доречно 

звернути увагу студентів на педагогічну діяльність художника. Працюючи 

вчителем малювання в гімназіях та училищах Херсона, Катеринослава, 

Єлисаветграда, художник-педагог прагнув залучити якомога більше молоді до 

художньої освіти. Саме П. Крестоносцев організував Вечірні малювальні класи 

(Вечірню малювальну школу, 1880) при Єлисаветградському земському 

реальному училищі. Метою школи була підготовка абітурієнтів до вступу у 

вищі художні освітні заклади. За перші три роки існування малювальної школи 

вісім випускників вступили до Петербурзької академії мистецтв, чотири – до 

Петербурзького центрального училища технічного малювання барона Штігліца 

і двоє – до Московського училища живопису, скульптури та зодчества [7, 

с. 29]. 

Про діяльність Вечірньої малювальної школи захоплено писав 

розпорядник пересувних виставок художник П. Івачов (1882 р.): «...У них є при 

Земському реальному училищі прекрасна малювальна школа, якої не снилося 

Харкову. Учнів 60 осіб... Вчителем там академік П. Крестоносцев» [7, с. 29]. Це 

була найвища оцінка педагогічної діяльності художника-педагога, оскільки 

Харківська художня школа М. Раєвської-Іванової на той час була одним із 

найкращих художніх закладів Російської імперії. 

У процесі аналізу педагогічної діяльності педагогів-художників середини 

ХІХ ст. варто зосередити увагу студентів на образі справжнього подвижника 

художньої освіти, художника-педагога Одеського училища Кіріака 

Костянтиновича Костанді (1852–1921). Випускник Одеської малювальної 

школи та Петербурзької академії мистецтв, К. Костанді викладав малювання в 

одеських гімназіях та в Одеському художньому училищі, дотримуючись 

методу російського художника-педагога П. Чистякова. Під час практичних 

занять педагог наголошував на головній ролі малюнку, прагнув розвинути у 

вихованців художній смак, працьовитість, глибину думки, належне тонке 

ставлення до роботи. Він заохочував учнів малювати по пам’яті, що, як вважав 

художник, сприяло розвитку їхньої творчої уяви. 

Варто наголосити, що високо цінував К. Костанді як педагога видатний 

художник І. Рєпін. Лист із особистого архіву І. Рєпіна до К. Костанді, 

датований 1910 роком, містить таку оцінку: «Ні слова не сказав про захоплення 
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учнів Ваших від Вас як від вчителя – їх вистачило б на три аркуші самого 

густого письма» [8, с. 165]. 

Аналізуючи педагогічні прийоми К. Костанді, доцільно акцентувати 

увагу студентів на порадах вчителя, пізніше докладно описаних його учнями 

І. Бродським, Б. Егізом, П. Нілусом, А. Нюренбергом та ін. Наприклад, 

талановитий художник Ісаак Бродський (1883–1939) згадував, як він, 

дотримуючись порад вчителя, завжди подумки відтворював побачене, 

запам’ятовував форми, кольорові гами, збагачуючи свою пам'ять тривалими 

спостереженнями. За спогадами відомого художника Амшея Нюренберга 

(1887–1939), «оцінки К. Костанді були наповнені розумом, знанням, смаком. У 

нього був невичерпний творчий досвід. На жаль ми, його учні, не занотовували 

його думки» [2, с. 17]. 

Потрібно зауважити, що відомий художник Петро Нілус (1869–1943) у 

своїх спогадах про вчителя визначає надзвичайну, на його думку, рису 

К. Костанді – особливе вміння дати можливість учням відчути красу: «Для нас, 

учнів К. Костанді, його ім’я – символ не тільки чудового художника та 

надзвичайного педагога, але й дивовижної людини». «Кіріак Костянтинович 

Костанді – наша художня совість… Він може сказати із відчуттям глибокого 

задоволення, що він відкрив очі на світ фарб, ліній не одному десятку людей, 

які стали художниками» [27, с. 4]. Коментуючи висловлювання П. Нілуса,  

можемо стверджувати, що К. Костанді бездоганно володів своїм предметом, 

водночас здійснюючи ефективний вплив на особистість учнів.  

Досліджуючи становлення Одеської художньої школи в історії освіти 

Півдня України, варто відзначити, що провідну роль у цьому процесі П. Нілус 

надає своєму вчителеві: «Ми можемо сказати, що, нібито провінційна, одеська 

школа, завдяки Кіріаку Костанді та його учням, виявилася першопрохідною в 

Росії. Південноросійська школа, а ще точніше, одеська художня школа – це 

прорив крізь пута академізму, крізь учительство передвижництва до 

імпресіонізму, і першопрохідцем цього напряму став син бідняка з 

рибальського села, грек Кіріак Костанді» [27, с. 4]. 

Доречно зауважити, що видатний художник Борис Егіз (1869–1946) 

розкриває особистість свого вчителя таким чином: «Пам’ятаю, К. Костанді 

зачарував нас своїм дивовижним даром не заважати індивідуальності учнів, 

ніколи нічого не нав’язувати, він дуже тонко тлумачив нам художню сутність 

зображення, вселяв любов до уважного вивчення і виконання природи. Він 

застерігав нас від манірності, від усього химерного, крикливого і поверхневого. 

Вказівки його завжди були влучними, ясними і значущими, причому з перших 

днів навчання увага його була направлена, головним чином, не стільки на суху 

академічну підготовку, скільки на художню сторону виконання, на розвиток 

смаку учнів» [49]. Б. Егіз характеризував свого вчителя як сердечну, пряму та 

безкорисливу людину, яка була здатна розбудити в учнів почуття прекрасного, 

розширити їх кругозір: «Через багато років він згадував наші учнівські роботи і 

пам'ятав до дрібниць те, що було в них вдало і невдало виконано. Завжди дуже 

дбайливо ставився до тих, хто терпів нестаток, діставав для них фарби і 

клопотав про звільнення від оплати за навчання. Він не був сухим 
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одностороннім педагогом» [49]. Киріак Костянтинович розмовляв із учнями, 

висвітлюючи різні питання мистецтва, завжди дуже охоче відповідав на всі їх 

запити. Ці бесіди розвивали в його учнів здатність до розуміння та оцінки 

художньої сутності твору.  

Доцільно акцентувати увагу майбутніх педагогів, що наведені приклади 

характеризують К. Костанді як педагога, який відповідально ставився до своїх 

функціональних обов’язків, творчо виконував професійні функції на рівні 

мистецтва. Результатом його діяльності було створення оптимальних умов для 

становлення особистості кожного учня, забезпечення розвитку високого рівня 

художньої майстерності, інтелектуального та духовного збагачення учнів. 

Варто наголосити, що поступаючи до Петербурзької академії мистецтв, 

вихованці Одеської малювальної школи майже завжди чули позитивні відгуки 

від авторитетних педагогів академії (П. Чистякова, І. Рєпіна) щодо 

педагогічного таланту їх вчителя. П. Чистяков висловлювався так: «Ваш 

добрий вчитель, судячи із підготовки його учнів, вчить розмовляти з 

природою, відкриває їм таємниці її чарівності і тонко тлумачить її художню 

сутність». За словами І. Рєпіна: «У вас в Одесі є такий винятковий художник 

К. Костанді, який може дати вам не тільки не менше кожного з нас, і навіть в 

деякому відношенні ніхто з нас його вам замінити не зможе, так що у вас, 

власне, і не було особливої потреби приїжджати сюди тільки для того, щоб 

вчитися у нас» [49]. 

Доцільно проінформувати студентів, що одним із талановитих 

художників-педагогів Херсонської губернії був викладач Одеського училища 

Геннадій Олександрович Ладиженський (1852–1916). Одеські художники 

називали його «королем акварелі», адже використовуючи олійні фарби, він 

досягав акварельної прозорості та чистоти тону. Як відзначав на сторінках 

«Одесского листка» П. Нілус: «Г. Ладиженського завжди вважали 

акварелістом, але це не так. Він писав олійними фарбами з такою ж 

впевненістю, легкістю, як і аквареллю, і навіть більше, його акварелі за стилем 

нагадували олійний живопис. Ті ж з них, які більш відповідали традиціям 

акварелі, нерідко манірні, в них більше спритності, знання секретів 

майстерності, ніж виразності, характеру... Г. Ладиженський був на кожному 

кроці у всьому оригінальний – і як художник, і як людина, і як учитель» [28, 

с. 4]. 

Варто наголосити, що за вагому творчу та педагогічну працю у 1910 р. 

Г. Ладиженський отримав звання академіка від Петербурзької Академії 

мистецтв. Його учні, зокрема О. Шовкуненко, згадують: «Яскравий талант 

живописця поєднувався в Г. Ладиженського з рідкісним обдаруванням 

розумного, чуйного, дбайливого педагога. Педагогічній роботі він віддавав 

багато сил та енергії, і вона певною мірою затупила його творчу діяльність. 

Досить згадати його чудові південні пейзажі, щоб переконатися, який 

самобутній талант мала ця на диво скромна людина, якою високою 

майстерністю живописця й колориста вона володіла» [4, с. 99].  

Аналізуючи педагогічні прийоми Г. Ладиженського, потрібно 

акцентувати увагу студентів на використанні педагогом-художником методу 
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показу: «Скупий на слова, мовчазний, він нерідко сідав до мольберта учня, 

брав у руки пензлі, палітру, і досить було двох-трьох його точних, надзвичайно 

красивих мазків, щоб етюд відразу став правдивим, цілісним, зібраним» [4, 

с. 100]. Художник-педагог цілковито віддавався педагогічній роботі, передавав 

всі свої знання учням, навіть не думаючи про власну виставкову діяльність та 

загальне визнання. 

Аналізуючи процес становлення та розвитку художньої освіти в краї, 

потрібно згадати ще одного учня К. Костанді та Г. Ладиженського. Художник-

педагог Борис Ісаакович Егіз (1869–1947), випускник Одеського художнього 

училища, у 1890 р. він вступив до Петербурзької академії мистецтв без іспитів 

відразу до старшого натурного класу, викладачем якого був П. Чистяков. 

Б. Егіз закінчив академію у 1894 р., отримавши звання класного художника з 

правом викладати малювання, креслення та чистописання в середніх 

навчальних закладах. Майже все життя художник-педагог займався 

викладацькою діяльністю: викладав малювання у приватних чоловічих та 

жіночих гімназіях Миколаєва та Одеси. У 1919-1920 рр. його було запрошено 

викладати в Одеське художнє училище, де він працював разом із К. Костанді та 

І. Бродським [9, c. 281]. 

Необхідно зауважити, що, вступивши до Товариства південно-руських 

художників, він брав активну участь у громадській діяльності міста, 

виступаючи з лекціями з живопису. Наслідком творчої та педагогічної 

діяльності Б. Егіза став ряд статей педагогічної спрямованості, таких як 

«Поради, побажання К. Костанді щодо картин Егіза та про живопис взагалі», 

«Поради починаючому художнику», «Про техніку та технологію живопису» та 

ін., в яких було висвітлено власний досвід художника, надано поради для 

художників-початківців: «майстерність повинна бути нарівні з життєвою 

спостережливістю і кількістю умовності», «в картині повинен бути настрій» [9, 

c. 281]. 

Увагу студентів варто зосередити на досвіді ще одного з художників-

педагогів Херсонської губернії. Володимир Христианович Заузе (1859–1939), 

випускник Строгановського центрального училища технічного малювання, в 

якому він навчався у пейзажно-орнаментальному відділі. Свою художньо-

педагогічну кар'єру розпочав у Миколаєві (1880 р.), де викладав малювання 

одночасно у реальному училищі та у жіночій гімназії. У 1885 р. В. Заузе було 

переведено до Одеси, де він викладав малювання в середніх навчальних 

закладах. У 1905–1920 рр. викладав на вищих жіночих курсах вчительок 

рукоділля пані Л. Байер [37, с.160].  

Варто наголосити, що, працюючи вчителем, В. Заузе не припиняв 

виставкової діяльності. Починаючи з 1881 р., брав участь у виставках, які 

проходили у Москві, Миколаєві, Одесі. Сучасники характеризували акварельну 

творчість художника таким чином: «Пан Заузе, що працює, як відомо, 

виключно аквареллю, зробив, як нам здається, значні успіхи. З десятка 

виставлених ним пейзажів і етюдів є кілька досить милих штучок, які зовсім не 

нагадують його колишніх сухуватих і шорсткуватих акварелей в незмінних 
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червоно-лілових і рудих тонах. У теперішніх його роботах (ми маємо на увазі 

етюди) є і достатня соковитість, і фарби, і приємна манера, і смак» [12, с. 5-6].  

Варто зауважити, що, починаючи із 1900 р., на виставках, окрім 

акварельних пейзажів, В. Заузе експонував офорти. Матеріальну допомогу для 

опанування техніки офорта йому надало Товариство південноросійських 

художників. Статті у періодичних виданнях 1910 р., що висвітлювали художнє 

життя Одеси, мали містили відзиви: «Із старих художників слід згадати ще про 

В. Заузе, що замість своїх звичайно чудових акварелей виставив понад десяток 

хороших офортів. Художник майстерно опанував техніку травлення, завдяки 

чому виставлені роботи приємно вражають смаком і витонченістю виконання» 

[51, с. 6].  

Аналізуючи художньо-творчу діяльність В. Заузе, варто звернути увагу, 

що заняття офортом дозволили художнику-педагогу передавати свою 

майстерність учням Одеського художнього училища, а з 1920 р. стати 

професором, деканом прикладного факультету Одеського вищого художнього 

училища, керівником офортно-графічної майстерні. Володимир Христианович 

завжди знаходив спільну мову з учнями, передавав їм свою майстерність, 

надихав на творчі пошуки. Саме під його керівництвом силами студентів 

поліграфічної майстерні було створено альбом «Степова Україна. Орнамент» 

[37, с. 160], який складався з малюнків настінних розписів селянських хат, 

зібраних студентами під час етнографічної експедиції. Декілька його 

примірників збереглися і в бібліотеці Одеського художнього училища. 

Унікальність цього музейного експоната полягає в його художній та 

етнографічній цінності. 

Талановитий художник-педагог Тит Якович Дворников (1862–1923) є 

учнем Харківської та Одеської малювальних шкіл, випускником Петербурзької 

академії мистецтв, де у 1897 р. отримав свідоцтво на право викладання 

малюнку в середніх навчальних закладах.  

Як і В. Заузе, викладаючи малювання і чистописання в середніх освітніх 

закладах Одеси (гімназіях та комерційному училищі), Тит Якович не припиняв 

виставкової діяльності. Беручи участь у виставках Товариства 

південноросійських художників (1908), Т. Дворников отримував схвальні 

відгуки. Наприклад, кореспондент газети «Одесское обозрение» М. Соломонов 

зазначав: «Пан Дворников відразу підкупає глядача своїми пейзажами, які я 

назвав би елегіями в фарбах... Тут ви не бачите тонкої віртуозності малюнка 

або бравурного мазка, широкого і сміливого. Малюнок губиться в загальній 

гамі ніжних, м'яких тонів дивовижно гармонічних за своєю художньою 

простотою...» [34, с. 5]. Це характеризує Т. Дворникова як чудового колориста, 

майстра живопису. Відгук М. Скроцького розкриває професійні можливості 

художника: «У нього дуже розвинена зорова пам'ять, яка ніколи не веде до 

шаблону» [33, с. 4]. Завдяки своїй успішній художній діяльності у 1913 р. Т. 

Дворникову було запропоновано викладати живопис в Одеському художньому 

училищі, де він раніше викладав тільки чистописання. На жаль, відгуків його 

учнів практично не залишилось. У 1923 р. суспільство втратило в особі Тита 
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Яковича блискучого представника реалістичного живопису, глибокого 

критика, чуйного товариша і прекрасного вчителя [37, с. 147].  

Увагу студентів варто зосередити на досвіді іншого видатного майстра 

художньо-педагогічної справи. Бершадський Юлій Рафаїлович (1869–1956) 

був випускником Одеської малювальної школи та Петербурзької академії 

мистецтв, після закінчення якої отримав свідоцтво на право викладання 

малювання та креслення в середніх навчальних закладах. Художник-педагог 

викладав малювання у навчальних закладах Одеси, а у 1907 р. організував 

художню школу-студію, метою якої була підготовка учнів до вступу в Одеське 

художнє училище. Школа-студія Ю. Бершадського існувала до 1928 р. [37, 

с. 226]. Згідно з даними, отриманими із періодичних видань 1908 р., можемо 

дізнатися про його художню майстерність: «Бершадський хороший технік в 

сенсі фарб і малюнка... Все, що дає цей художник, безпретензійне, щиро 

написано і бездоганно намальовано» [34, с. 5]. Ю. Бершадський був 

засновником художньої школи-студії. 

Варто наголосити, що засновником школи малювання, креслення та 

ліплення у м. Миколаїв (1910) був художник-педагог Володимир 

Олексійович Мурзанов (1872–1922). Учень І. Рєпіна, відомий живописець і 

графік, автор пейзажів і тематичних картин, він був випускником 

Петербурзької Академії мистецтв (1892–1895). Навчаючись в Академії, 

В. Мурзанов неодноразово був нагороджений медалями (1893 р. – мала 

заохочувальна, 1894 р. – велика заохочувальна, дві срібні). Закінчивши 

Петербурзьку Академію мистецтв та отримавши звання класного художника III 

ступеня, він став слухачем заснованих при тій же академії педагогічних курсів, 

після закінчення яких у 1897 р. отримав друге свідоцтво, яке давало право на 

викладання у навчальних закладах малювання, креслення та чистописання [37, 

с. 265]. За свідченнями В. Халамендика, Володимир Олексійович, будучи 

засновником Миколаївської художньої школи, одночасно викладав малювання 

та креслення в загальноосвітніх навчальних закладах: першій чоловічій гімназії 

Миколаєва та у Миколаївському учительському інституті (1913 р.) [43, с. 102]. 

В. Мурзанов був одним із ініціаторів створення у місті Товариства витончених 

мистецтв ім. В. Верещагіна (1913–1918 рр.). Також він був одним із 

засновників та першим директором Художнього музею ім. В. Верещагіна в 

Миколаєві.  

Особливе місце серед видатних діячів Херсонської губернії посідає 

Олексій Єлисейович Кручених (1886–1968), відомий широкому загалу як 

поет і літератор. Мало хто знає його як художника, вихованця Одеського 

художнього училища, вчителя малювання. Вибір професії художника 

О. Кручених пояснював тим, що в юності його «тягнуло до чогось великого, 

кольорового, а головне – вільного». Певною мірою на нього вплинули шкільні 

вчителі з малювання, які, за словами О. Кручених, «знайомили з 

«декадентством, говорили про імпресіоністів» [35, c. 15]. За даними 

С. Сухопарова, малюнок йому викладав сам директор училища О. Попов. Він 

терпляче пояснював, як, наприклад, зобразити Венеру Мілоську: «Коли 
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малюєш лоб, дивись на ногу», маючи на увазі, що треба співвідносити всі 

частини тіла [35, c. 19].  

Варто наголосити, що у дипломі, що був виданий О. Кручених 20 вересня 

1906 р. за підписом директора училища О. Попова, йшлося, що він закінчив 

«повний курс з мистецтва і з успіхом витримав іспити із загальноосвітніх і 

спеціальних предметів живописного відділення», а також прослухав «курси 

методики малювання та чистописання і на практичних заняттях виявив 

педагогічний досвід, тому отримав звання вчителя малювання та чистописання 

в середніх навчальних закладах зі всіма правами та перевагами, що надані 

цьому званню» [35, c. 22]. 

Заслуговує на увагу той факт, що після закінчення училища О. Кручених 

обіймав посаду вчителя малювання в Херсонському єврейському жіночому 

професіональному училищі, але пропрацював вчителем тільки рік. Його 

способи викладання були досить дивними, незрозумілими з боку дирекції 

училища: «Сам намагається говорити римами й своїх учениць примушує 

робити так само. На вулиці діти зустрічають свого вчителя не звичайним 

привітанням, а словами: «Откуда умная бредете вы, голова?» [35, c. 26]. 

Архівних даних про педагогічну діяльність Едуарда Петровича 

Бунцельмана (1881 – близько 1930) майже не залишилось, оскільки, німець за 

походженням, у радянські часи він був депортований з території України. 

Разом з братом, архітектором Дмитром Петровичем, у 1909–1915 рр. 

Е. Бунцельман брав участь у виставках херсонського Товариства витончених 

мистецтв. 

Варто зосередити увагу студентів на тому, що, досліджуючи архівні 

матеріали, періодичні видання, можемо дізнатися про художню та педагогічну 

майстерність Е. Бунцельмана. Так, на шпальтах газети «Родной край» йдеться 

про його роботи, які вважаються одними із найкращих на виставці [44, с. 3]. 

Газета «Херсонские новости» надрукувала такий відзив про творчість 

художника: «Все, що пише Е. Бунцельман, дуже розумно та логічно, все 

вивчено перед тим, як бути написано. За тверезістю подачі малюнку він 

виявляється самим зрозумілим. Багато експресії в його портреті літньої жінки, 

що написаний оригінальними чистими тонами. Малюнок витриманий. Світло 

також» [13, с. 2]. 

Доречно наголосити, що свій педагогічний талант Е. Бунцельман 

проявив, працюючи у «Пролетарській художній студії», створеній у Херсоні у 

1919 р. «Пролетарська художня студія» мала в своєму складі три майстерні 

живопису й малюнка, де Е. Бунцельман працював разом із педагогами-

художниками Г. Курнаковим і О. Шовкуненком. 

Доцільно проінформувати майбутніх учителів, що Олексій Олексійович 

Шовкуненко (1884–1974) був учнем таких відомих художників-педагогів, як: 

К. Костанді, Г. Ладиженський, В. Савінський. Першим наставником 

О. Шовкуненка став вихованець майстерні Києво-Печерської Лаври 

іконописець Семен Семенко, який працював у Херсонській іконописній 

майстерні. Навчаючи малюнку, С. Семенко порадив своєму учневі 

продовжувати навчання в Одеському художньому училищі, куди 
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О. Шовкуненко вступив відразу на другий курс (1908) [15, с. 4]. Вищу 

художню освіту відомий художник отримав у Петербурзькій академії мистецтв 

(1917), у майстерні професора В. Савинського. 

Варто зазначити, що, починаючи з 1917 р., художник-педагог очолював 

одну з трьох майстерень у херсонській «Пролетарській художній студії», яка 

виявилась важливою віхою на педагогічному шляху О. Шовкуненка. Водночас 

він викладав малювання в середній школі і разом з іншими херсонськими 

художниками за завданням підвідділу пропаганди губнар-освіти малював 

плакати й гасла до різних політичних кампаній [11, с. 12]. 

Студенти мають знати, що за роки педагогічної діяльності 

О. Шовкуненко виховав декілька поколінь українських живописців, серед яких 

було чимало широко відомих майстрів. Багато з них, за прикладом учителя, 

поєднували творчу і педагогічну працю. Так, наприклад, народний художник 

УРСР, член-кореспондент Академії мистецтв СРСР, професор Київського 

художнього інституту О. Лопухов згадував: «Що ж до новаторства 

О. Шовкуненка як педагога, то воно базувалося на поєднанні сталих традицій 

його вчителів і вихованні активного інтересу до сучасності, до відтворення її в 

тематичній картині, портреті, пейзажі» [5, с. 10]. 

Потрібно відзначити, що, за висловлюванням народного художника 

УРСР В. Пузиркова, О. Шовкуненко був педагогом дбайливим і вимогливим, 

доброзичливим і водночас строгим: «Він передавав нам не лише свій багатий 

творчий і педагогічний досвід, а й досвід своїх вихователів: викладачів 

Одеського художнього училища К. Костанді, Г. Ладиженського, Д. Крайнева, 

професора Петербурзької Академії мистецтв В. Савинського. О. Шовкуненко 

ніколи не вчиняв «разносів» учням, навіть коли їх роботи були невдалі. Підійде 

до мольберта, уважно гляне і спокійно, переконливо пояснить, у чому полягає 

помилка. Іноді скаже, що все гаразд, а в процесі аналізу розкриє всі огріхи» [5, 

с. 10]. Таким чином, О. Шовкуненко оберігав віру студента в самого себе, у 

свої сили, прищеплював своїм учням любов і повагу до художньо-педагогічної 

діяльності.  

Варто наголосити, що Т. Яблонська, народний художник СРСР, 

професор, високо цінувала особистість педагога, справедливо вважаючи, що 

вплив О. Шовкуненка на учнів не можна замінити ніякими програмами або 

організацією навчальних закладів. Вона згадувала: «Мені пощастило кілька 

років бути асистентом в його майстерні. Часто на завершення сеансу з 

натурниками всі роботи студентів виставлялися, порівнювалися, 

обговорювалися за участю професора та асистента. Кожен учень міг чіткіше 

побачити недоліки та здобутки своєї праці. До студентів Олексій Олексійович 

ставився з любов’ю і увагою. Вони віддячували йому тим самим, ніжно 

називаючи його Батею» [5, с. 11].  

Досліджуючи проблему професіоналізму педагога-художника, потрібно 

звернути увагу студенів на художні прийоми О. Шовкуненка: «Любив, щоб 

«фарбочка» одразу ж лягала на місце. Не терпів розхлябаного живопису. 

Очевидно, тут давалася взнаки його звичка до точного малюнка чудового 

аквареліста справжньої школи, де хороший малюнок був обов’язковою 
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умовою. Дуже стежив за додержанням загального тону полотна. Місця, що 

випадали й були кричущими, його дуже нервували. Дисгармонія в роботах 

студентів була для нього великим недоліком. І він міг чудово їм це пояснити» 

[3, с. 95]. Особливу увагу художник-педагог завжди приділяв точному, 

детально розробленому малюнку, вимагав від студентів чіткого розуміння 

поставленого завдання та його самостійного рішення, що в подальшому 

допомагало учням самостійно вирішувати власні творчі завдання. 

Аналізуючи досвід педагогів-художників Херсонської губернії початку 

ХХ ст., варто звернутись до педагогічного досвіду Георгія Васильовича 

Курнакова (1887–1977), випускника Херсонської учительської семінарії. Ще в 

семінарії проявились художні здібності Г. Курнакова, і він став брати приватні 

уроки малювання та живопису у херсонського художника, викладача 

малювання семінарії О. Іконнікова. Це дало йому можливість продовжувати 

навчання у Київському художньому училищі, де викладали відомі українські 

художники О. Богомазов, В. Менк, О. Мурашко, Ф. Кричевський та ін. 

Спілкування з досвідченими митцями, їх поради, зауваження та настанови 

допомогли збагатити навичками та прийомами його мистецький досвід. 

Здобувши спеціальну освіту, Г. Курнаков зарекомендував себе як талановитий 

художник і обдарований педагог, завдяки чому в 1919 р. отримав запрошення 

викладати курс малювання та креслення в Херсонській учительській семінарії 

[32, c. 21]. 

Доцільно проінформувати майбутніх педагогів, що Г. Курнаков з 

глибокою повагою ставився до своїх учителів В. Менка, О. Мурашка, 

Ф. Кричевського, кожен з яких мав індивідуальний підхід до своїх вихованців. 

Саме тому у власній педагогічній практиці Георгій Васильович використовував 

педагогічні прийоми своїх викладачів: «Ф. Кричевський, швидко оглянувши 

роботи, підходив до одного з полотен і починав писати. Ми, затамувавши 

подих, слідкували за його роботою. Через деякий час, намітивши основне 

розташування плям, майстер повертав пензель, пропонуючи продовжувати 

роботу», «О. Мурашко найчастіше писав постановку разом із студентами. Це 

значно допомагало у вирішені скланих завдань, збагачувало скромний 

технічний запас початківців» [32, c. 22]. 

Варто звернути увагу студентів на те, що в 20-х рр. ХХ ст. майстерня 

Г. Курнакова була осередком художнього життя Херсону. В ній збиралась 

молодь, яка бажала отримати основи образотворчої грамоти та професійну 

оцінку власних робіт [32, c. 24]. Більше 30 років Г. Курнаков займався 

викладацькою діяльністю у навчальних закладах міста: в учительській 

семінарії, архітектурно-будівельній профшколі. Був керівником майстерні 

живопису і малювання в «Пролетарській художній студії», інструктором 

художньо-декоративної праці у відділі народної освіти. Останню із створених 

ним студій («Дніпровська палітра») художник-педагог очолював до кінця 

життя. Як напуття для учнівської молоді були слова Г. Курнакова: «На уроках 

малювання я знайшов своє власне покликання. І потім все життя присвятив 

мистецтву. У кожного повинно бути покликання, треба тільки обов’язково 

його знайти. Розвивайте свої здібності, нахили, працюйте невтомно, 
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цілеспрямовано, щоб стати справжніми спеціалістами, потрібними Вітчизні» 

[32, c. 23]. 

Таким чином, вивчаючи особливості діяльності педагогів-художників 

Херсонської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст., студенти можуть 

зробити висновок, що всі викладачі малювання та креслення в середніх 

навчальних закладах краю мали вищу освіту, яку можна було здобути у 

спеціалізованих освітніх установах, таких як: Петербурзька академія мистецтв 

або художні академії Європи, Училище живопису, ліплення і зодчества при 

Московському художньому товаристві, Строгановське центральне училище 

технічного малювання, Петербурзьке центральне училище технічного 

малювання барона Штігліца. Тільки після реорганізації малювальних шкіл в 

училища (Одеське 1899 р., Київське 1901 р., Харківське 1912 р.) художники-

педагоги отримали можливість здобувати середню спеціальну освіту в 

училищах України з правом викладання малювання у середніх навчальних 

закладах. Окрім викладацької діяльності, педагоги-художники займалися 

творчою діяльністю, були членами Товариства південноросійських 

художників, здійснювали активну виставкову роботу. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

1. Розкрийте роль малюнку при викладанні предметів образотворчого 

спрямування. 

2. Обґрунтуйте роль Товариства південноросійських художників у 

професійному зростанні викладачів дисциплін образотворчого 

спрямування. 

3. З’ясуйте вплив Петербурзької академії мистецтв на розвиток 

художньої освіти в середніх навчальних закладах Херсонської губернії 

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 

4. Проаналізуйте діяльність Товариства витончених мистецтв та його 

вплив на розвиток художньої освіти в краї. 

5. Визначите й законспектуйте художньо-педагогічні прийоми 

К. Костанді. 

6. Підготуйте доповідь на тему «Становлення художньої освіти на Півдні 

України». 

7. Зробіть перелік періодичних видань, в яких висвітлювались творчі 

здобутки педагогів-художників Херсонської губернії (кінець ХІХ – 

початок ХХст.). 

8. Проаналізуйте публіцистичні праці Б. Егіза «Поради, побажання 

К. Костанді щодо картин та про живопис взагалі», «Поради 

починаючому художнику», «Про техніку та технологію живопису». 

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань 

1. Зробіть історіографічний аналіз наукових праць з проблеми 

становлення та розвитку художньої освіти в початкових та середніх 

навчальних закладах Херсонської губернії (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.) 
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2. Складіть перелік питань для диспуту на тему «Вплив педагогічної 

діяльності К. Костанді на становлення та розвиток художньої освіти 

Півдня України». 

3. Складіть перелік педагогів-художників Херсонщини, випускників 

Петербурзької академії мистецтв.  

4. На основі публікації В. Ковтун «Перспективи розвитку позашкільної 

мистецької освіти в Україні» зробіть аналіз системи художньої освіти 

(інтернет-ресурс: http://tur.kosiv.info/tourism-and-culture/316-kovtun-v-d-

perspektyvy-rozvytku-pozashkilnoji-mysteckoji-osvity-v-ukrajini-ogljad-

dzherel.html). 

5. Напишіть есе на тему «Моє уявлення про художню школу минулого, 

сучасного та майбутнього». 

6. Підготуйте доповідь на тему (за вибором): 

«Педагогічні прийоми К. Костанді у спогадах його учнів». 

«Художньо-творча та педагогічна діяльність Г. Курнакова». 

«Творчий шлях художника та літератора О. Кручених». 

7. Підготуйте реферат на тему (за вибором): 

«Значення педагогічної діяльності К. Костанді у становленні та 

розвитку художньої освіти Херсонської губернії». 

«Педагогічна та художньо-творча діяльність О. Шовкуненка». 

«Художньо-творча діяльність педагогів-художників Херсонської 

губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Сформулюйте мету заснування Вечірніх малювальних класів при 

Єлисаветградському земському реальному училищі.  

2. Назвіть засновника Вечірньої малювальної школи в Єлисаветграді. 

3. Проаналізуйте педагогічні прийоми та методи викладання 

К. Костанді. 

4. Визначите особливості впливу К. Костанді на становлення та 

розвиток Одеської малювальної школи. 

5. Назвіть відомих художників – учнів К. Костанді 

6. Сформулюйте мету та завдання Одеської малювальної школи. 

7. Визначте педагогічні прийоми та методи викладання 

Г. Ладиженського. 

8. Проаналізуйте художньо-творчу діяльність художника-педагога 

В. Заузе. 

9. Опишіть художньо-творчу діяльність художника-педагога 

Т. Дворникова. 

10. Коли була відкрита художня школа-студія Ю. Бершадського в Одесі? 

11. Назвіть організатора школи малювання, креслення та ліплення у 

Миколаєві. 

12. Назвіть викладачів О. Шовкуненка в Одеському художньому училищі 

та в Петербурзькій академії мистецтв. 
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13. Охарактеризуйте художні та педагогічні прийоми О. Шовкуненка. 

14.  Назвіть видатних українських живописців – учнів О. Шовкуненка.  

15.  Назвіть викладачів Г. Курнакова у Київському художньому училищі. 

16.  Проаналізуйте художньо-творчу діяльність художника-педагога 

Г. Курнакова. 

17.  Коли і за яких умов художники-педагоги отримали можливість 

здобувати спеціальну художню освіту на теренах сучасної України? 
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