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У дисертації «Розвиток педагогічної майстерності вчителя в духовних
освітніх закладах Чернігівщини (ХVІІІ–ХІХ століття)» вперше у вітчизняній
педагогічній науці здійснено комплексне дослідження змісту, організаційних
форм, методів розвитку педагогічної майстерності священика-вчителя в
духовних

освітніх

закладах

Чернігівщини

ХVІІІ–ХІХ ст.;

обґрунтовано

положення щодо впливу західноєвропейської та української педагогічної думки
на становлення священика-вчителя в духовних освітніх закладах Чернігівщини,
визначено перспективи використання ідей розвитку педагогічної майстерності в
духовних освітніх закладах Чернігівщини означеного історичного періоду.
Проведений історико-педагогічний та історіографічний аналіз ґенези
розвитку педагогічної майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини
ХVІІІ–ХІХ дозволив виокремити п’ять груп джерел: перша – нормативноправові акти Св. Синоду Царської Росії; друга – документи із Чернігівського
державного історичного архіву, Центрального державного історичного архіву у
м.

Києві,

відділу

рукописів

Національної

бібліотеки

України

імені

В. І. Вернадського; третя – писемні джерела та стародруки XVIII–XIX ст.;
четверта – наукова література (історико-педагогічна та релігійно-філософська);
п’ята – сучасні наукові праці з теорії, історії освіти і педагогічної думки
України.
Доведено, що формування складників педагогічної майстерності учнів
духовних освітніх закладів Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст. відбувалося через
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опанування релігійних дисциплін, спрямованих на розвиток комунікативної й
мисленнєво-мовленнєвої довершеності.
На основі визначених критеріїв (історичний, нормативний, дидактичний,
змістовий,

методичний,

історіографічний)

обґрунтовано

авторську

періодизацію розвитку педагогічної майстерності в духовних освітніх закладах
Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст.: І-й період – кінець XVII – середина XVIII ст. –
зародження духовної освіти на теренах Чернігово-Сіверського краю та
усвідомлення духівництвом необхідності здійснення просвітницької місії в
регіоні. ІІ-й період – кінець XVIII – друга половина XIX ст. – удосконалення
змісту педагогічної майстерності в освітніх і виховних системах духовних
закладів Чернігівщини.
У дисертації встановлено, що зміст освіти в духовних освітніх закладах
Чернігівщини передбачав формування в учнів значущих для оволодіння
педагогічною майстерністю знань з філософії, гомілетики, піїтики, риторики,
граматики, музичного мистецтва тощо. Структурними компонентами змісту
були уміння майстерного володіння словом, уміння складати поетичні твори,
навички гри на музичних інструментах та володіння виконавською технікою,
уміння керувати хором у школах при церквах, виховувати кращі естетичні
смаки тощо.
З’ясовано, що серед організаційних форм освіти домінували: лекції,
диспути, нарації, конклюзії, театралізація релігійних і світських сюжетів,
мандрівна концертна діяльність, а провідними методами навчання основам
педагогічної майстерності були: 1) словесні (різновиди навчально-виховних
бесід, розповіді, читання й заучування на пам’ять церковних текстів); 2) наочні
(демонстрації майстерного проведення проповідей, церковного богослужіння,
виконання творів духовного й світського мистецтва); 3) практичні (написання
письмових творчих робіт, складання віршів, похвальних і панегіричних
проповідей, судових клопотань і ведення листування та ін.).
Визначено такі перспективи творчого використання прогресивних ідей та
історичного досвіду розвитку педагогічної майстерності в духовних освітніх
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закладах Чернігівщини для реформування сучасної підготовки вчителів
України: 1) вдосконалення законодавчої бази України про освіту в напрямі
посилення

психолого-педагогічного

складника

у

системі

професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів за рахунок використання кращого
історичного досвіду, зокрема в духовних освітніх закладах; 2) розробка
державних програм розвитку теорії і методики педагогічної майстерності на
основі

набутого

історичного

досвіду

підготовки

майбутніх

учителів;

3) розширення змісту викладання в педагогічних вищих закладах освіти
України педагогічної майстерності за рахунок існуючих в історії розвитку
духовної освіти знань і вмінь з риторики, гомілетики, піїтики, церковного
красномовства та ін.; 4) оновлення технологій професійної підготовки вчителів
на особистісно-орієнтованих засадах, що мали місце в розвитку особистісного
складника

педагогічної

майстерності

священика-вчителя

(духовність,

моральність, культура педагогічного спілкування – професійне володіння
мовою і мовленням, вербальними й невербальними засобами комунікативної
взаємодії, високий рівень виконавського мистецтва тощо).
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні й
апробації історико-педагогічного нарису «Педагогічна майстерність у духовних
освітніх закладах Чернігівщини (ХVІІІ–ХІХ ст.)», адресованого викладачам,
студентам

вищих

педагогічних

освітніх

закладів,

вчителям-практикам,

аспірантам і здобувачам наукових ступенів для поглиблення знань із теорії та
історії педагогіки, педагогічної майстерності, краєзнавства, українознавства,
історії культури, релігієзнавства, розвитку й саморозвитку педагогічної
майстерності як домінантного складника педагогічної дії.
Ключові слова: педагогічна майстерність, духовна освіта, духовні освітні
заклади Чернігівщини, священик-учитель, історичний поступ.
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ABSTRACT
Yaroslav Krapyvnyy. Teachers’ pedagogical skills development in the spiritual
educational institutions of Chernihiv region (XVIII-XIX centuries). - The manuscript.
(English translation).
Ph. D. thesis on the specialty 13.00.01 - general pedagogics and history of
pedagogy. - Institute of Pedagogical Education and Adult Education of National
Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Kyiv, 2018.
In this thesis, the content, organizational forms and methods of the
development of teachers’ pedagogical skills in the spiritual educational institutions of
Chernihiv region of the XVIII–XIX centuries were explored thoroughly for the first
time in the national pedagogical science; the influence of the Western European and
Ukrainian pedagogical principles on the priest-teacher formation in Chernihiv
spiritual educational institutions has been substantiated, prospects of using the ideas
of the pedagogical skill development in

Chernihiv

spiritual

educational

establishments of a particular historical period were determined.
The historical, pedagogical and historiographical analysis of the genesis of
pedagogical skill development in Chernihiv spiritual educational institutions of the
XVIII-XIX allowed to distinguish five groups of sources: the first - the legal acts of
Saint Synod of Tsarist Russia; the second is documents from

Chernihiv State

Historical Archives, Kyiv Central State Historical Archive, the Department of
Manuscripts of Ukrainian National Library named after Vernadskyy; the third –
written sources and early printed books of the XVIII-XIX centuries; fourth –
scientific literature (historical, pedagogical,religious and philosophical); fifth –
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modern scientific works on the theory, history of education and pedagogical
principles of Ukraine.
It is proved that students’ components formation of pedagogical skill in
Chernihiv spiritual educational establishments of the ХVІІІ-ХІХ centuries was due to
the religious disciplines studying, aimed at the communicative and thought-speech
perfection.
On the basis of certain criteria (historical, normative, didactic, content,
methodological, historiographical) the author's periodization of the pedagogical skill
development in Chernihiv spiritual educational institutions of the ХVІІІ–
ХІХ centuries was grounded: the first period - the end of the XVII – the middle of the
XVIII century – the emergence of spiritual education in the Chernihiv-Sivers'k region
and churchmen’s awareness of the need for an educational mission in the region.
ІІ period - the end of the XVIII – the second half of the XIX century. – the
opedagogical skills content improvement in educational systems Chernihiv religious
institutions.
In this thesis it was established that the educational content in Chernihiv
spiritual educational establishments provided the students' pedagogical skill
formation by studying Philosophy, Homiletics, Picatics, Rhetoric, Grammar, Music
Art, etc. The content structural components were eloquent skills , the ability to
compose poetry, musical instrument skills, the performing techniques possession, the
ability to conduct the choir at church schools, to cultivate the best aesthetic tastes etc.
Dominate educational organizational forms have been studied out. Among
them were lectures, disputes, narrations, conclutions, theatricalization of religious and
secular plots, traveling concert activities. Besides, the leading methods of teaching
the basics of pedagogical skill were: 1) verbal (varieties of educational conversations,
stories, reading and learning of church texts by heart ); 2) visual (masterful sermons
demonstrations, church services, works of spiritual and secular art); 3) practical
(creative writing, poetry, praiseworthy and panegyric sermons, court petitions and
correspondence, etc.).
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The following prospects of progressive ideas and historical the pedagogical
skills development experience in Chernihiv spiritual educational institutions for
Ukrainian modern teacher training reform are defined: 1) the improvement of the
legislative base of Ukraine on education in the direction of strengthening the
psychological and pedagogical component in the future teachers’ vocational and
pedagogical training system through the use of the historical spiritual educational
institutions’experience; 2) working out of the state sullabus of the theoretic and
methodological pedagogical skill development on the basis of the acquired historical
teachers’ training experience; 3) the pedagogical skills expansion of the teaching
content in Ukrainian pedagogical higher educational institutions at the expense of
existing knowledge of the spiritual education and skills development in rhetoric,
homiletics, picatics, ecclesiastical eloquence, etc .; 4) updating the teacher training
technologies on the personality-oriented basis that took place in the personal
component development of the priest-teacher’s pedagogical mastery (spirituality,
morality, culture of pedagogical communication – professional language and speech,
verbal and non-verbal means of communicative interaction, high level of performing
art, etc.).
The practical value of the results is to develop and approbate the historical
pedagogical essay "Pedagogical Skill in the Spiritual Educational Institutions of
Chernihiv Region (XVIII–XIX centuries.)", addressed to teachers, students of higher
pedagogical educational institutions, teacher-practitioners, graduate students and
applicants of scientific degrees for deepening knowledge of the theory and history of
pedagogy, pedagogical mastery, region studies, Ukraine studies, history of culture,
religious studies, development and self-development of pedagogical skills as a
dominate component of teacher performance.
Key words: pedagogical skill, spiritual education, Chernihiv spiritual
educational establishments, priest-teacher, historical progress.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження зумовлена утвердженням нової
парадигми педагогічної освіти на засадах гуманізації, гуманітаризації,
фундаменталізації, інтеграції, свободи вибору, демократизації. Це можливо за
умови високого рівня педагогічної майстерності вчителя – важливого
атрибутивного складника педагогічної дії. Відповідно актуалізується потреба
переосмислення історичного досвіду становлення педагогічної майстерності,
що розвивалась в Україні у контексті освітньо-культурних традицій, ідей
національної самоідентифікації, ціннісних пріоритетів, які мали місце в КиєвоМогилянській академії, братських школах, класичних вищих і середніх
закладах освіти і, зокрема, в духовних школах ХVІІІ–ХІХ ст. Саме у
регіональному вимірі на всіх етапах історичного поступу української нації були
кристалізовані теоретичні й практичні надбання педагогічної майстерності,
традиції якої розвивались у духовних закладах освіти окремих регіонів
України. Свою унікальність мала творча діяльність представників духовенства
Гетьманщини, культурним і просвітницьким центром якої стало м. Чернігів.
Духовні освітні заклади Чернігівщини були рушійною силою розвитку
педагогічної освіти не лише Чернігово-Сіверського краю, а й усієї України,
зокрема у сфері становлення педагогічної майстерності.
У сучасних соціокультурних умовах досвід розвитку педагогічної
майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст. може
стати

вагомим

ресурсом

розбудови

національної

педагогічної

освіти,

підвищення рівня професіоналізму вчителів, оновлення змісту, методів і форм
опанування професією вчителя у закладах вищої педагогічної освіти.
На важливі пріоритети розвитку педагогічної майстерності звернено
увагу в Законах України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.); у
«Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
(2013 р.); галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти
(2013 р.);

Концепції

«Нова

українська

школа»

(2016 р.);

Концепції

гуманітарного розвитку України на період до 2020 р. (2012 р.).
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Різні аспекти становлення педагогічної освіти в ретроспективі традиційно
привертали увагу науковців. Серед історико-педагогічних досліджень значний
інтерес становить науковий доробок О. Антонової [5], Л. Березівської [9],
Л. Вовк [18], М. Вовк [19], А. Вихруща [14], З. Гіптерс [23], Б. Года [24],
М. Грищенка [29], Н. Демченко [40], Н. Дем’яненко [33], О. Лавріненка [114],
В. Майбороди [141], С. Мельничука [148], Б. Мітюрова [152], Т. Паньок [169],
Л. Семеновської [192],

М. Стельмаховича [203],

Ю. Радченко [180],

Б. Ступарика [206], А. Ткаченка [220], О. Тринус [227], Т. Усатенко [233] та ін.
Фундаментальними є дослідження з теорії і практики педагогічної
майстерності

Є. Барбіної

[7],

М. Гриньової

[28],

О. Дубасенюк

[46],

І. Лікарчука [133], І. Зязюна [67], А. Кузьмінського [110], М. Лазарєва [118],
М. Лещенко [122], В. Мозгового [154], Н. Ничкало [162], Л. Савенкової [189],
О. Семеног [193], В. Сидоренко [194], І. Синиці [195], С. Сисоєвої [196],
М. Солдатенка [202], Н. Тарасевич [210], Н. Теличко [216], Л. Хомич [237] та
ін.
Провідні

наукові

ідеї

сучасної

методології

історико-педагогічних

досліджень відображені в працях В. Бондаря [11], Н. Гупана [31], С. Гончаренка
[26], Н. Дічек [44], М. Євтуха [53], С. Золотухіної [60], В. Лозової [135],
В. Лугового [137], Н. Побірченко [173], О. Сухомлинської [209], М. Ярмаченка
[244] та ін.
Проблемам розвитку духовної освіти на Чернігівщині в історичному
поступі присвячено наукові пошуки М. Закалюжного [57], Н. Кузьменко [109],
С. Мащенка [145], О. Панасенка [167], О. Паньковець [168], Б. Скорик [198],
О. Тарасенко [212], О. Травкіної [226], Н. Ципляк [239] та ін.
Водночас нами не виявлено праць, у яких було б цілісно проаналізовано
проблеми розвитку педагогічної майстерності в Чернігівському колегіумі,
духовних семінаріях, духовному жіночому єпархіальному училищі упродовж
ХVІІІ–ХІХ ст.; обґрунтовано періодизацію розвитку педагогічної майстерності
в духовних освітніх закладах Чернігівщини; розкрито зміст, організаційні
форми і методи формування особистості священика-вчителя; узагальнено
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прогресивні надбання духовної освіти з проекцією на сучасні тенденції
розвитку педагогічної освіти України.
Результати

вивчення

праць

із

проблем

розвитку

педагогічної

майстерності та ретроспективи підготовки священиків-учителів духовними
освітніми закладами Чернігівщини дозволили виявити низку суперечностей,
зокрема між:
 наявною кількістю досліджень з теорії, історії і практики педагогічної
майстерності, педагогічного професіоналізму і творчості й відсутністю
належної

уваги

до

психолого-педагогічного

розуміння

феномену

педагогічної майстерності, необхідності використання її у фаховій
підготовці та перепідготовці вчителів;
 опануванням

цінностями

загальнодержавної

системи

стандартів

підготовки педагогічного персоналу з урахуванням глобалізаційних та
євроінтеграційних процесів в освіті й відсутністю цілісної сукупності
розроблених

психолого-педагогічних

засад

розвитку

педагогічної

майстерності вчителя-практика;
 значними
духовних

теоретичними
освітніх

історичного

й

практичними

закладів,

періоду

й

досягненнями

сформованих

недостатнім

упродовж

науковим

педагогів
тривалого

обґрунтуванням

можливостей творчого впровадження їх в освітню практику сучасних
закладів вищої педагогічної освіти;
 нагальною потребою в оновленні форм, методів і засобів професійної
підготовки майбутніх учителів у закладах вищої педагогічної освіти і
фрагментарним використанням набутого історичного досвіду розвитку
педагогічної майстерності в національних духовних освітніх закладах;
 універсальними
педагогічної

освітніми,

майстерності

практико-творчими
вчителя

і

обмеженим

можливостями
усвідомленням,

тлумаченням та використанням її у навчальних планах закладів вищої
педагогічної освіти України.
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Актуальність і необхідність ґрунтовного історико-педагогічного аналізу
ґенези теорії і практики педагогічної майстерності в духовних освітніх закладах
Чернігівщини, потреба впровадження прогресивних ідей та історичного досвіду
в освітній процес сучасних закладів вищої педагогічної освіти, а також
відсутність цілісного дослідження становлення та розвитку ідей педагогічної
майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини зумовили вибір теми
дослідження: «Розвиток педагогічної майстерності вчителя в духовних
освітніх закладах Чернігівщини (ХVІІІ–ХІХ століття)».
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертація є складником науково-дослідної теми відділу теорії і практики
педагогічної освіти імені академіка І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України «Моніторинг якості педагогічної освіти»
(РК № 0116U001466). Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол № 12 від
22 грудня 2012 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових
досліджень у галузі педагогіки і психології НАПН України (протокол № 2 від
28 лютого 2012 р.).
Об’єкт дослідження – педагогічна майстерність учителя в історичному
поступі.
Предмет дослідження – зміст, методи й організаційні форми розвитку
педагогічної майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини ХVІІІ–
ХІХ ст.
Мета дослідження полягає у цілісному розкритті теоретичних положень
щодо розвитку педагогічної майстерності в духовних освітніх закладах
Чернігівщини

ХVІІІ–ХІХ ст.

та

в

обґрунтуванні

можливостей

їх

конструктивного використання у сучасній педагогічній освіті України.
Відповідно до мети визначено такі завдання:
1. Здійснити історико-педагогічний та історіографічний аналіз ґенези
розвитку педагогічної майстерності в духовних освітніх закладах
Чернігівщини в означений період.
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2. Обґрунтувати періодизацію розвитку педагогічної майстерності в
духовних освітніх закладах Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст.
3. Розкрити зміст, організаційні форми і методи розвитку педагогічної
майстерності

в

освітньому

процесі

духовних

освітніх

закладів

Чернігівщини визначеного історичного періоду.
4. Визначити перспективи творчого використання прогресивних ідей та
історичного досвіду розвитку педагогічної майстерності в духовних
освітніх закладах Чернігівщини для реформування сучасної педагогічної
освіти України.
5. Розробити й упровадити в освітню практику вищих педагогічних і
духовних освітніх закладів історико-педагогічний нарис «Педагогічна
майстерність у духовних освітніх закладах Чернігівщини (ХVІІІ–
ХІХ ст.)».
Хронологічні межі дослідження охоплюють період XVIII–XIX ст.
Нижня межа (початок ХVІІІ ст.) пов’язана зі створенням нових духовних
закладів, що базувалася на національних освітніх традиціях і європейському
досвіді. До них належать: Києво-Могилянська академія, Чернігівський,
Переяславський, Харківський колегіуми й Чернігівське єпархіальне жіноче
училище. Вихідною подією для обґрунтування нижньої хронологічної межі
стало заснування в 1700 р. Чернігівського колегіуму – провідного духовного
освітнього закладу на Лівобережній Україні. Вибір верхньої межі (кінець
ХІХ ст.) зумовлений кардинальними змінами в системі освіти Російської
імперії. Освітні реформи 1867 та 1884 рр. поклали початок регламентуванню
системи педагогічної освіти – духовні освітні заклади почали готували
виключно священнослужителів для церкви, а світські – здійснювати підготовку
педагогічних кадрів.
Територіальні межі дослідження охоплюють Чернігівську губернію –
адміністративно-територіальну одиницю Гетьманщини (до 90-х років ХVІІІ ст.
у складі Новгород-Сіверського та Чернігівського намісництв), а з 1802 р. –
Малоросійського генерал-губернаторства.
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Концептуальна ідея дослідження. В основу наукового пошуку
покладено системно-хроногічний підхід, що характеризується складністю,
суперечливістю, неперервністю, впливом суспільно-політичних, соціальноекономічних і психолого-педагогічних чинників. Визначальними домінантами
розвитку

педагогічної

майстерності

для

нашого

дослідження

стали:

педагогічний досвід учителя, що включає предметні і професійні знання,
активну життєву позицію, громадянськість, неперервність саморозвитку й
самовдосконалення впродовж життя; історична наступність педагогічної освіти
у формуванні образу й осягненні смислу професії вчителя як триєдиної
складової: духовної, соціальної й професійної, а також усвідомлення того, що
ця триєдина складова комплексно входить у педагогічну майстерність і
зумовлює високий рівень свободи як своєрідної етичної міри професійної
діяльності; принцип історизму з його основоположною ідеєю висвітлення
творчих надбань теоретиків і практиків вітчизняної і зарубіжної педагогічної
науки, які впродовж багатьох століть зреалізовували ідеї необхідності
впровадження

у

систему

підготовки

вчителя

елементів

педагогічної

майстерності; принцип періодизації розвитку педагогічної майстерності
священика-вчителя в духовних освітніх закладах Чернігівщини від початку
ХVІІІ ст. до кінця ХІХ ст. із забезпеченням логіко-системної послідовності у
розвитку уявлень про творчі наукові підходи до розв’язання проблем змісту,
організаційних форм і методів педагогічної майстерності священика-вчителя.
Методологічну основу дослідження становлять: теорія наукового
пізнання, концептуальні положення педагогіки і психології щодо організації і
здійснення освітньо-виховної системи як провідної галузі соціального
відтворення людини; методологічні засади вивчення проблем розвитку основ
педагогічної
об’єктивності,

майстерності,

які

ґрунтуються

природовідповідності,

на

історизму,

принципах

науковості,

системності,

єдності

свідомості та діяльності; історико-хронологічний підхід, що сприяє виявленню
освітніх змін на різних історичних етапах у тісному зв’язку з конкретними
історичними умовами і в чіткій хронологічній послідовності й уможливлює
22

обґрунтування періодизації розвитку педагогічної майстерності в духовних
освітніх закладах Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст.; культурологічний підхід, що
сприяє пошуку теоретичних і практичних надбань розвитку педагогічної
майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини означеного періоду, їх
значенню для поступу сучасної педагогічної і духовної освіти на засадах
культуровідповідності, ціннісних пріоритетів; цілісний підхід до особистості і її
формування, що сприяє постійному вдосконаленню й оновленню концепції
особистісно орієнтованого навчання і виховання; аксіологічний підхід, який
сприяє забезпеченню аналізу процесу опанування майбутніми вчителями і
священиками

складниками

педагогічної

майстерності

крізь

призму

гуманістичної спрямованості, їх тісного зв’язку з духовними цінностями
особистості.
Теоретичною основою дослідження є положення: сучасної філософії
освіти (І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, Н. Ничкало, В. Огнев’юк та ін.);
українознавчих та націєтворчих засад розвитку національної освіти (М. Вовк,
С. Волков, С. Мельничук, Т. Усатенко, Г. Філіпчук та ін.); ґенези педагогічної
освіти

(Л. Вовк,

Н. Дем’яненко,

М. Євтух,

М. Зотін,

Н. Калениченко

С. Сірополко, Я. Чепіга та ін.); проблеми розвитку педагогічної майстерності
вчителів (Ш. Амонашвілі, О. Захаренко, І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос,
М. Лещенко,

Л. Лимаренко,

А. Макаренко,

Л. Мацько,

В. Мозговий,

Л. Савенкова, І. Синиця, В. Сухомлинський, Н. Тарасевич, та ін.); психологічні
засади формування особистості вчителя (Г. Балл, В. Моргун, Е. Помиткін,
В. Рибалка, Т. Яценко та ін.); інноваційні педагогічні технології у системі
професійно-педагогічної

підготовки

майбутніх

учителів

(А. Вербицький,

Н. Гузій, О. Кучерявий, А. Нісімчук, С. Сисоєва, Г. Сотська, О. Шестопалюк,
О. Янкович та

ін.);

педагогічної персонології

(В. Данькевич,

Н. Дічек,

С. Захаренко, Л. Семеновська, А. Ткаченко, О. Тринус та ін.); щодо специфіки
становлення педагогічної освіти в духовних освітніх закладах ЧерніговоСіверського краю в історичній ретроспективі (Н. Кузьменко, С. Мащенко,
Д. Рига, О. Травкіна, Г. Яковенко та ін.).
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Відповідно до предмета, мети і завдань науково-дослідницького пошуку
використовувався комплекс методів дослідження: ретроспективний, логікосистемний аналіз – для обґрунтування основних концептуальних засад розвитку
педагогічної майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини;
хронологічно-системний і проблемно-пошуковий методи – для наукового
висвітлення еволюції ідей педагогічної майстерності вчителя у становленні
духовної

освіти

і

обґрунтування

періодизації

розвитку

педагогічної

майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст.;
історико-педагогічний аналіз архівних і літературних джерел – для виявлення
особливостей змісту, форм і методів професійної підготовки майбутніх
учителів та необхідності формування у них основ педагогічної майстерності;
персонологічно-біографічний метод – для вивчення внеску представників
духовенства в розбудову педагогічної освіти Чернігівщини; проблемногенетичний метод – для обґрунтування положень щодо впровадження ідей та
історичного досвіду розвитку педагогічної майстерності на Чернігівщині в
практику сучасних закладів вищої педагогічної освіти.
Джерельною базою дослідження стали праці істориків освіти, науковців
ХІХ–ХХ ст. з проблем сутності та специфіки професійної підготовки
вчительських кадрів у духовних освітніх закладах Чернігівщини: А. Іриніна,
В. Вомперського,
С. Миропольського,

В. Аскоченського,
П. Знаменського,

М. Демкова,
П. Монро,

К. Єльницького,
С. Рождественського,

С. Сірополка та ін. Фактологічна основа дисертації базувалася на документах,
старовинних писемних джерелах із фондів Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, відділу
краєзнавства Чернігівської державної бібліотеки імені В. Г. Короленка.
У процесі дослідження було використано періодику кінця XVIII–XIX ст.,
зокрема матеріали православних педагогічних періодичних видань («Київська
Старовина», «Чернігівські Єпархіальні Відомості») і педагогічних («Журнал
Министерства Народного Просвещения», «Русский педагогический вестник»,
«Календарь Черниговской губернии», а також наукові праці з теорії та історії
24

педагогічної майстерності, історії освіти і педагогічної думки України,
монографії, дисертації, наукові статті сучасних авторів з досліджуваної
проблеми.
Джерелознавча база дисертації базувалась на матеріалах із фондів
Центрального державного історичного архіву України в м. Києві (ф. 707,
ф. 711); Інституту рукописів

Національної

бібліотеки

України

імені

В. І. Вернадського (ф. 1, ф. 204); Державного архіву Чернігівської області у
м. Чернігові (ф. 127, ф. 128, ф. 132, ф. 677, ф. 679, ф. 759, ф. 939, ф. 1436, ф. 651,
ф. 1495); фонду 679 Чернігівської духовної консисторії, що висвітлює
багатовікову

історію

Чернігівської

єпархії;

нормативно-правових

актах

Св. Синоду Царської Росії. Усього опрацьовано 120 архівних документів і
стародруків.
Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався у 2011–
2017 рр. і охоплював три етапи:
 на першому (аналітико-пошуковому) етапі (2011–2012 рр.) визначено
актуальність наукової проблеми; здійснено аналіз базових понять;
проаналізовано

історико-педагогічну,

історіографічну,

краєзнавчу,

релігієзнавчу, філософську літературу; систематизовано фактологічний
матеріал з проблеми дослідження; обґрунтовано методологічну й
історіографічну основу дослідницького пошуку;
 на другому (науково-емпіричному) етапі (2013–2015 рр.) здійснено аналіз
архівних матеріалів, стародруків, періодичних (релігійних і світських)
видань, праць науковців ХVІІІ–ХІХ ст.; розроблено періодизацію
розвитку педагогічної майстерності в духовних освітніх закладах
Чернігівщини означеного періоду; охарактеризовано особливості змісту,
організаційних форм, методів розвитку педагогічної майстерності в
освітньому процесі духовних освітніх закладів Чернігівщини ХVІІІ–
ХІХ ст.;
 на третьому (узагальнювальному) етапі (2016–2017 рр.) здійснено аналіз
сучасного

стану

розвитку

педагогічної

майстерності

у

вищих
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педагогічних

освітніх

закладах

України;

розроблено

історико-

педагогічний нарис «Педагогічна майстерність у духовних освітніх
закладах Чернігівщини (ХVІІІ–ХІХ ст.)» для практичного використання в
системі

підготовки

фахівців

педагогічного

профілю;

окреслено

перспективи впровадження прогресивних надбань та історичного досвіду
розвитку педагогічної майстерності в духовній освіті регіону в сучасну
систему педагогічної освіти; узагальнено наукові результати.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому,
що:
– вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено комплексне
дослідження змісту, організаційних форм, методів розвитку педагогічної
майстерності священика-вчителя в духовних освітніх закладах Чернігівщини
ХVІІІ–ХІХ ст.; обґрунтовано положення щодо впливу західноєвропейської та
української педагогічної думки на становлення священика-вчителя в духовних
освітніх закладах Чернігівщини; визначено основні періоди й етапи розвитку
педагогічної майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини з
урахуванням соціально-політичних, економічних і культурних чинників (І-й
період – кінець XVII – середина XVIII ст.; ІІ-й період – кінець XVIII – друга
половина

XIX

ст.),

з’ясовано

сутність,

характерні

особливості

та

закономірності кожного з періодів, їх наступність і взаємозалежність;
сформульовано положення щодо педагогічної майстерності як системи
професійних компетентностей у підготовці священиків-учителів духовними
освітніми закладами Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст.; обґрунтовано перспективи
використання ідей розвитку педагогічної майстерності в духовних освітніх
закладах Чернігівщини визначеного історичного періоду.
До наукового обігу уведено 25 раніше невідомих документів.
Уточнено конкретні дати відкриття та припинення діяльності духовних
освітніх закладів Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст.; сутність базових понять
дослідження: «священик-учитель», «педагогічна майстерність священикавчителя», «риторична майстерність»; інтерпретацію сукупності наукових
26

підходів вітчизняних і зарубіжних авторів щодо сутності і специфіки
педагогічної майстерності як гносеологічної й культурологічної складової
освітньої системи.
Подальшого розвитку набули положення щодо: обґрунтування внеску
видатних релігійних і світських діячів Чернігівщини у становлення педагогічної
майстерності випускників духовних освітніх закладів; висвітлення витоків
педагогічної майстерності в освітній і виховній системах духовних освітніх
закладів Чернігово-Сіверського краю.
Розвинуто положення історико-педагогічної науки про місце і роль
духовних

освітніх

закладів

Чернігівщини

(ХVІІІ–ХІХ ст.)

в

сучасній

професійній підготовці майбутніх учителів.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні й
апробації історико-педагогічного нарису «Педагогічна майстерність у духовних
освітніх закладах Чернігівщини (ХVІІІ–ХІХ ст.)», адресованого викладачам,
студентам

вищих

педагогічних

освітніх

закладів,

вчителям-практикам,

аспірантам і здобувачам наукових ступенів для поглиблення знань із теорії та
історії педагогіки, педагогічної майстерності, краєзнавства, українознавства,
історії культури, релігієзнавства, розвитку й саморозвитку педагогічної
майстерності як домінантного складника педагогічної дії. Отримані результати
можуть слугувати основою для подальших наукових розробок з історії
розвитку української педагогічної освіти, створення підручників і посібників,
хрестоматій із релігієзнавства, краєзнавства, історії педагогічної майстерності,
методичних рекомендацій до спецкурсів і семінарів з основ педагогічної
майстерності, педагогічної творчості, теорії та історії педагогіки, педагогічної
персонології.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (довідка
№ 06/84

від

26.12.2017 р.),

Національного

університету

«Чернігівський

колегіум» імені Т. Г. Шевченка (довідка № 9 від 20.02.2018 р.), Прилуцького
гуманітарно-педагогічного коледжу імені І. Я. Франка (довідка № 5 від
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04.01.2018 р.), Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти імені К. Д. Ушинського (довідка № 226 від 25.12.2017 р.), Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича (довідка 17–667 від
02.03.18 р.).
Апробація одержаних результатів дослідження. Основні результати
дослідження апробовано на наукових і науково-практичних конференціях,
наукових читаннях, методологічних семінарах різного рівня: міжнародних –
«Міжнародні наукові читання, присвячені 115-річчю від дня народження
Ф. Г. Спаського» (Чернігів, 2012 р.); «Humanities and Social Sciences in Europe:
Achievements and Perspectives» («Гуманітарні та соціальні науки в Європі:
досягнення та перспективи», (Відень, 2013 р.); «Сучасні інноваційні технології
та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія,
досвід, проблеми» (Київ – Вінниця, 2014 р.); «Ніжинська вища школа: історія і
сучасність

(1805–2015 рр.)»

(Ніжин,

2015 р.);

«Соціальна

робота

як

правозахисна професія» (Чернівці, 2015 р.); «Theoretical and applied researches in
the field of pedagogy, psychology and social sciences» («Теоретичні та прикладні
дослідження в галузі педагогіки, психології та соціальних науках») (м. Кельце
(Польща), 2016); всеукраїнських – «Професійна підготовка фахівців соціальнопедагогічної сфери в умовах інтеграції України до європейського освітнього
простору» (Ніжин, 2012 р.); «П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання
присвячені 10-річчю створення психолого-педагогічного факультету» (Чернігів,
2014 р.); «Шості Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів,
2015 р.); «Сьомі Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів,
2016 р.); регіональних – «Історія освіти Чернігівщини від найдавніших часів до
сьогодення» (Чернігів, 2016 р.); звітних науково-практичних конференція
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (Київ, 2015,
2016, 2017 рр.).
Публікації. Основні результати дослідження відображено в 17 наукових
працях, з-поміж них: 7 статей у наукових фахових виданнях України, 1стаття у
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зарубіжному науковому періодичному виданні; 1 історико-педагогічний нарис;
8 публікацій у матеріалах науково-практичних конференцій.
Структура

й обсяг

дисертації.

Робота складається з

анотацій

українською й англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до
кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (усього 275
найменувань, з них 5 – іноземною мовою) та додатків на 37 сторінках.
Загальний обсяг дисертації становить 293 сторінки, основний зміст викладено
на 214 сторінках.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ ОСНОВИ
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА
ЧЕРНІГІВЩИНІ (ХVІІІ – ХІХ СТ.)
1.1. Джерела й історіографія розвитку педагогічної майстерності в
духовних закладах освіти Чернігівщини
За історично короткий час незалежності України серед наукової та
педагогічної громадськості значно зріс інтерес до історико-педагогічних
проблем. Це пояснюється насамперед переосмисленням або ж новими
аспектами в розкритті традиційної проблематики, можливістю об’єктивною,
незаангажованого висвітлення явищ, подій і фактів, особливо тих, які не могли
з ідеологічних причин стати предметом дослідження в попередні роки або
висвітлювалися тенденційно. Н. Гупан зауважує, що “останніми роками історія
педагогіки набуває нового статусу: стає інноваційною з огляду на сучасні
тенденції розвитку педагогічної теорії, більш вагомою у процесі формування
мислення майбутніх поколінь учителів. Цілком зрозуміло, що історикопедагогічна наука, як і інші галузі педагогічного знання, не може розвиватися
без всебічного засвоєння того, що вже було зроблено, тобто без вивчення
власної історії. Отже, виникає нагальна потреба, по-перше, систематизації,
аналізу

й

узагальнення

історико-педагогічних

досліджень,

по-друге,

періодизації розвитку історико-педагогічних знань. Важливим завданням є
також встановлення зв’язків між розвитком історії педагогіки, педагогіки та
історії культури України, української історичної науки загалом” [31, с. 3]. У
дослідженні історіографію розвитку педагогічної майстерності в духовних
закладах освіти Чернігівщини XVIII–XIX ст. розглянуто в проблемнотематичному вимірі, а провідними складниками її є такі напрями, як історія
духовних закладів і розвиток духовної освіти; підготовка вчителя-майстра в цих
закладах; педагогічна думка й духовно-педагогічні персоналії Чернігівщини
названого історичного періоду. Історіографічний аналіз вимагав вироблення
власних підходів до класифікації та диференціації історико-педагогічної
літератури за такими принципами:
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 за методологією вивчення освітніх явищ і процесів минулого (історичні
праці, де висвітлюються педагогічні феномени педагогічної майстерності
з точки зору розвитку загальнокультурних процесів (наявність і кількість
духовних закладів освіти на території Чернігівщини, склад викладачів і
учнів тощо);
 історико-педагогічні праці, де домінантним стало осмислення процесу
навчання (виховання) відповідно до мети, завдання, змісту, форми,
методів, способів викладання тощо;
 за змістом (наукові статті, дисертації, навчальні посібники, підручники),
хрестоматійні видання (збірки документів, видання творів) тощо [31,
с. 17].
За твердженням Н. Гупана, розвиток історико-педагогічної науки в
Україні ґрунтується на загальнофілософських принципах, що є своєрідними
нормативними вимогами, та забезпечує вірогідність результатів. Це принцип
об’єктивності, історичного підходу, відповідності, кореляції, діалектичного
підходу. Окрім загальнонаукових методів (типологізація, класифікація), він
потребує міждисциплінарних (структурно-системних) і власне історичних
методів дослідження. Перший метод, який ми використовуємо, – це історикоструктурний.

За

допомогою

нього

здійснюється

структуризація

нагромадженого історико-педагогічного знання й зіставлення з певними
періодами й домінантними ідеями. Конструктивно-генетичний метод дозволяє
розглянути трансформації історико-педагогічних знань у часі (XVIII–XIX ст.).
Парадигмальний метод передбачає історіографічне висвітлення внутрішньої
логіки розвитку історико-педагогічної проблематики, процесів взаємодії різних
парадигм і механізм зміни домінуючої парадигми в конкретних історичних
умовах. Важливим для нас із точки зору предмета дослідження є персональнобіографічний метод, який застосовується для аналізу педагогічної літератури,
присвяченої педагогічним персоналіям. Це – один із провідних напрямів у
розвитку вітчизняної історії педагогіки [31, с. 14].
Історія українського народу тісно пов’язана з Українською Православною
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Церквою, яка зробила значний внесок у формування ментальності народу.
Одним із основних напрямів православної церкви в Україні була її освітня
діяльність, спрямована насамперед на створення значної кількості освітніх
закладів. Саме школи граматики, церковнопарафіяльні школи, бурси, духовні
семінарії та колегіуми свого часу відкрили шлях у світ знань для більшості
українців. Ці навчальні заклади формували й церковний соціум, в якому учні
розвивалися

як

християнські

особистості.

Тривалий

період

церковнопарафіяльні школи були майже єдиною формою навчання для
незаможних дітей, переважно сільських верств населення. Відтак досвід
практичного використання у вищих закладах освіти – принципів моральноетичного, фізичного, трудового навчання й виховання зумовлює зацікавлення
діяльністю духовних шкіл на сучасному етапі розвитку педагогічної науки,
адже з відокремленням церкви від держави утрачено спадок православної
педагогіки, який нині потребує якісно нового осмислення [172, с. 4].
Підтвердженням цьому є архівні матеріали Державного архіву Чернігівської
області, в яких йдеться про те, що після переміщення до Троїцько-Іллінського
монастиря й утвердження в м. Чернігові соборної церкви, з’являється центр
просвітництва Гетьманщини – Чернігівський колегіум [263, с. 87]. Також не
слід ігнорувати й фінансові аспекти розвитку педагогічної освіти на
Чернігівщині, адже у фондах Державного історичного архіву України, у відділі
рукописів

Центральної

наукової

бібліотеки

імені

В. І. Вернадського

НАН України (фонд 1 справа 63411) згадується про фінансове забезпечення
Чернігівської

та

Новгород-Сіверської

єпархії,

а

також

про

грошове

забезпечення Чернігівського колегіуму, без якого розвиток педагогічної освіти
в духовних закладах на території Чернігівщини у період XVIII–XIX ст. був
неможливий [271, с. 1].
У XVIII ст. прогресу духовної культури та освіти сприяла ліквідація
польсько-шляхетського гніту. Базою для розвитку духовної освіти стали
приходські школи, де навчали читати, писати, рахувати та співати, й це ставало
підґрунтям для подальшого вступу до вищих духовних закладів. Також
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приходські школи, що існували в містах Чернігово-Сіверської землі, були
своєрідною сходинкою для вихованців Колегіуму, семінарії, єпархіального
училища, адже здобувши там необхідні педагогічні навички, учні йшли на
стажування до цих початкових духовних закладів, в яких удосконалювали свою
педагогічну майстерність на практиці. У церковних школах посади вчителів
обіймали переважно дяки [74, с. 29].
Дослідження проблеми розвитку педагогічної освіти Чернігівщини у
період XVIII–XIX ст. частково розглядалося в історичній і соціальнополітичній літературі. Однак наявних відомостей про педагогічний аспект
духовних закладів незначна кількість.
Хронологічні межі дослідження розвитку педагогічної майстерності в
історичному поступі охоплюють період XVIII–XIX ст. Нижня хронологічна
межа визначається створенням нових духовних закладів: Києво-Могилянської
академії,

Чернігівського,

Переяславського,

Харківського

колегіумів

і

Чернігівського єпархіального жіночого училища. У цей період у педагогічних
поглядах викладачів духовних закладів освіти простежуємо стрімкий розвиток
ідей педагогічної майстерності викладачів Києво-Могилянській академії, що
реалізовувалися в Чернігівському колегіумі й надалі – Чернігівській духовній
семінарії, яка проіснувала до 1917 року.
Нижня хронологічна межа збігається із роком заснування Чернігівського
колегіуму (1700 р.) – першого вищого педагогічного навчального закладу на
Лівобережній Україні.
Верхня хронологічна межа зумовлена кардинальними змінами в системі
освіти Російської імперії. Низка реформ XIX ст. (1808–1814, 1839, 1867 та
1884 років) для духовної освіти мала здебільшого негативне значення. У цей
час створюється система світської освіти у вигляді загальноосвітніх народних
училищ, губернських шкіл, гімназій. У середині XIX ст. економічні потреби
передбачали формування мережі вищих спеціалізованих навчальних закладів.
Підготовкою педагогічних кадрів у Чернігівській губернії активно починає
займатися з 1875 р. Ніжинський історико-філологічний інститут князя
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О. Безбородька та з 1874 р. Глухівський учительський інститут. Таким чином,
поява мережі світських закладів освіти поступово витісняє духовну освіту в
регіоні. Реформи XIX ст. призводять до певної переорієнтації в системі освіти:
духовні освітні заклади готували священнослужителів для церкви, а світські –
здійснювали підготовку педагогічних кадрів, не дивлячись на те, що підготовка
вчителів у духовних закладах освіти Чернігівщини здійснювалася аж до
початку XX ст.
Спираючись на творчий доробок сучасних дослідників історії
педагогіки Н. Борисенко [13], Н. Гупана [31], Л. Гуцал [32], Н. Лукашової
[139],

І. Мороз

[157]

та

результати

аналізу

розвитку

педагогічної

майстерності на теренах України, і зокрема Чернігово-Сіверської землі, а
також

здобутків

педагогічної

освіти

обґрунтували критерії, яким має

впродовж

XVIII–ХІХ ст., ми

відповідати періодизація розвитку

педагогічної майстерності в духовних закладах освіти Чернігівщини:
 історичний: розвиток духовної освіти розглядається у контексті
історичних подій того часу, що характеризують методику викладання
(науку і практику) як прогресивну, стабільну або стагнаційну;
 нормативний, що визначається необхідністю врахування нормативноправових актів Святійшого Синоду Росії щодо розвитку духовної
освіти взагалі та педагогічної зокрема;
 дидактичний, який характеризується уведенням у духовних закладах
освіти “Педагогіки” як окремої навчальної дисципліни, поступом
педагогічної освіти, появою нових методів навчання й виховання,
підходами до формування особистості духовників, які в подальшому
здійснюватимуть освітню та просвітницьку діяльність;
 змістовий, що визначає зміни в освітніх парадигмах, виховних і
навчальних завданнях відповідно до змін освіти загалом, а також
трансформаціями у змісті та структурі духовної освіти;
 методичний, який зумовлює вибір методичних концептів, розвитком і
вдосконаленням основних принципів навчання, оновленням методів і
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засобів навчання, методичних прийомів удосконалення професійнопедагогічної дії-взаємодії;
 реформативний, що ґрунтується на врахуванні протиріч між
поглядами духівників і вчителів-практиків, окремими розбіжностями
між усталеними методиками та змістом духовної і педагогічної
освіти, а також передбачає кардинальні зміни застарілих поглядів чи
теорії і створення нових;
 історіографічний, у контексті якого розглядається науковий спадок
відомих педагогів і релігійних діячів, їхній вплив на становлення
принципів учіння й виховання, методів і прийомів опанування дисциплін
педагогічного циклу.
Наведені критерії дозволили обґрунтувати періодизацію духовної
педагогічної освіти на Чернігівщині як наукової галузі знань:
Аналіз розвитку педагогічної майстерності в духовних закладах освіти
Чернігівщини дозволив виділити основні періоди та етапи її становлення:
І період – кінець XVII–середина XVIII ст. – зародження духовної
освіти на теренах Чернігово-Сіверської землі та усвідомлення духівництвом
необхідності здійснення просвітницької місії в регіоні. У межах цього періоду
варто виокремити такі етапи:
1-й етап – 1700–1721 pp. – заснування Чернігівського колегіуму:
орієнтація закладу на підготовку дяка-вчителя;
2-й етап – 1721–1785 pp. – створення організаційно-педагогічних
засад

професійної

підготовки

плеяди

духівників-учителів

і

поступова

реорганізація колегіуму в духовну семінарію.
ІІ період – кінець XVIII – друга половина XIX ст. – удосконалення
змісту педагогічної майстерності в освітніх і виховних системах духовних
закладів Чернігівщини. У межах цього періоду визначено такі етапи:
1-й етап – 1786–1802 pp. – заснування Чернігівської духовної семінарії, в
якій навчалося 805 учнів, та введення предметів педагогічного циклу, що
сприяли належному рівню професійної підготовки майбутніх учителів;
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2-й етап – 1803–1849 pp. – пошук інноваційних форм розвитку
педагогічної майстерності й упровадження практичної складової у
загальнопедагогічну підготовку майбутніх учителів, а також поширення
гуманістичних педагогічних ідей;
3-й етап – 1850 р. – до кінця XIX ст. – скасування Св. Синодом
положення про обов’язкове навчання дітей духівництва в духовних
навчальних закладах і поступове переведення педагогічної освіти з
духовних закладів у новостворені світські вищі та середні заклади освіти.
Відповідно до нашого дослідження виокремлено п’ять груп джерел, які
дозволили простежити генезис розвитку педагогічної майстерності в духовних
закладах Чернігівщини XVIII–XIX ст., а саме:
1 група – нормативно-правові акти Св. Синоду Царської Росії;
2 група – архівні джерела;
3 група – писемні джерела та стародруки XVIII–XIX ст.;
4 група – наукова

література

(історико-педагогічна

й

релігійно-

філософська);
5 група – сучасні наукові праці з теорії та історії освіти і педагогічної
думки України.
Даючи характеристику 1-й групі джерел, зауважимо, що вона складається
переважно із фондів Чернігівської духовної консисторії, яка висвітлює
багатовікову історію Чернігівської єпархії, 1000-річчя заснування якої
відзначалося 1992 року. Ця інформація знаходиться у ф. 679, що містить укази
імператорської

величності

до

Чернігівської

духовної

консисторії

чернігівському перфекту ієромонаху Паладію щодо направлення випускників
на педагогічну роботу в нижчі відділення духовних закладів [264, с. 93].
Духовна консисторія, утворена в першій чверті XVIII ст., спостерігала за
діяльністю правлінь, церков і монастирів.
Упродовж існування Чернігівської єпархії її очолювали видатні духовні
діячі України, які лишили помітний слід в її історії – Лазар Баранович,
Феодосій Углицький, Філарет Гумілевський та інші. Натомість Новгород36

Сіверська консисторія почала свою діяльність 6 червня 1785 р. згідно з указом
Катерини ІІ “Об образовании епархий в намесничествах” від 27 березня 1785 р.,
проте вона була ліквідована в 1797 р. у зв’язку з об’єднанням НовгородСіверської єпархії з Чернігівською [265, с. 93].
Л. Баранович (1620–1693 рр.) увійшов в історію як видатний громадськополітичний, церковний і культурно-освітній діяч ХVІІ століття, на діяльність
якого позначилися події національно-визвольної війни й доби Руїни. У 1657 р.
гетьман Богдан Хмельницький надав Лазареві Барановичу жалувану грамоту на
маєтності чернігівської архієрейської Лаври. Саме з цього часу він стає
Чернігівським і Новгород-сіверським єпископом, а з 1666 р. – архієпископом.
Під час його єпископства з м. Новгорода-Сіверського до м. Чернігова
була переведена школа (1689 р.), на базі якої в 1700 року було відкрито
колегіум.
Л. Баранович організував у Новгороді-Сіверському й Чернігові друкарні,
в яких було видано близько 50 книжок (див. Додаток Б).
Становлення церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині в
середині ХІХ ст. пов’язане з ім’ям Філарета Гумілевського (1805–1866 рр.),
якого в 1859 р. було призначено на єпископську кафедру до Чернігова.
Упродовж 60-х рр. ХІХ ст. за розпорядженням архієпископа Філарета в
єпархії відкрито сотні парафіяльних шкіл, а також Стародубське повітове
духовне (1861 р.) й Чернігівське єпархіальне жіноче (1866 р.) училища. Завдяки
піклуванню Філарета було відновлено комплекси споруд Єлецького монастиря
й Чернігівської духовної семінарії, відремонтовано церкви, що були базою для
проведення просвітницької роботи та підготовки учителів-духівників.
У липні 1861 р. за безпосередньої участі Філарета було засновано часопис
“Черниговские

епархиальные

известия”,

автором

більшості

історико-

краєзнавчих нарисів і статей якого був Філарет Гумілевський. У ньому
публікувалися й окремі документи ХVII–XVIII ст., які зберігалися в
консисторії. Саме завдяки цьому виданню сьогодні маємо можливість
ознайомитися з документами історії єпархії, які не збереглися до нашого часу у
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фонді духовної консисторії (див. Додаток П).
На жаль, у фонді Чернігівської духовної консисторії не залишилося
документів, пов’язаних з їхньою діяльністю. Загалом, у державному архіві
Чернігівської області є лише один документ з автографом Філарета
Гумілевського, а саме лист до губернатора від 16 квітня 1863 р. про заборону
євреям мати прислугу з-поміж християн [260, с. 6].
Друга група джерел представлена архівними документами з фондів
Державного архіву Чернігівської області як важливе джерело для дослідження
витоків духовної освіти Чернігівщини, зокрема описом археологічних даних
Ф. 128 опис 1 справа 11134. Із матеріалів архівної справи можна довідатися про
духовну освіту зокрема про кількість учителів й учнів, які перебували в різних
духовних закладах станом на 1847 р.:
 у чернігівській духовній семінарії навчалися 374 учні й працювали
13 викладачів-духівників;
 у чернігівському духовному повітовому училищі – 345 учнів та 4 вчителі;
 у Новгород-Сіверському духовному повітовому училищі – 197 учнів та
4 педагоги;
 у чернігівському духовному приходському училищі – 203 учні та
2 учителі [114, с. 40].
Проте потрібно зауважити, що поштовхом до розвитку названих закладів
освіти стало відкриття в 1700 р. Чернігівського колегіуму, який почав
забезпечувати педагогічними кадрами увесь регіон Чернігово-Сіверської землі.
У подальшому студенти Чернігівської семінарії проходили практику в
церковно-приходських школах і духовних повітових училищах [262, с. 40].
Доказом того, що в Чернігівському колегіумі готували вчителів, є архівні
матеріали фонду 128, де йдеться про виділення коштів тим учням колегіуму, які
хочуть присвятити себе вчительській справі. Причиною цьому була та
обставина, що світські діти після закінчення закладу не хотіли йти працювати
вчителями. Натомість діти духівництва виявляли цікавість до вчительської
роботи [261, с. 104]. Кращі випускники вищих класів залишалися для
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подальшої діяльності на посадах викладачів у закладі й отримували заробітну
плату за предмет, який викладали.
Аналіз архівних джерел дозволяє стверджувати про те, що молоді вчителі
колегіуму отримували такі кошти: за викладання богослов’я – 35 руб.,
філософії – 30 руб., риторики – 25 рублів. Якщо ж вони досягали успіхів у
викладацькій справі, то зарплатня їм суттєво підвищувалася, й вони переходили
в розпорядження префекта [261, с. 105]. Цінним документом є Указ
імператорської величності префекту Ієромонаху Паладію вчителям духовних
закладів за 1737 р., де йдеться про те, що в закладі навчалися всі верстви
населення, а заняття проводилися відповідно до їхньої потреби російською,
польською та латинською мовами. Підготовка вчителя-духівника ставала
пріоритетною метою для того, аби саме вони проводили просвітницьку
діяльність на основі релігійних догм [265, с. 104].
Вагомий вплив на формування справжнього вчителя-майстра мали
предмети,

що

викладалися

в

духовних

закладах.

Архівні

матеріали

Центрального Державного історичного архіву України в м. Києві (фонд 707)
містять інформацію про предмети та поділ їх на відділи відповідно до терміну
навчання спудеї в освітніх закладах Чернігівщини. Варто зазначити, що Слово
Боже в духовних закладах було головним предметом, що викладався упродовж
усього навчального процесу, сприяючи можливості виявити педагогічну
майстерність під час вивчення гомілетики та Святого Письма [254, с. 2–3].
Третя група джерел – писемні джерела та стародруки. Як стверджує
К. Єльницький у праці “Історія педагогіки,” приводом до поступу педагогічної
освіти на теренах Російської імперії стало прагнення імператриці Катерини ІІ
запровадити кращі західноєвропейські стандарти, починаючи з другої чверті
XVIII століття. Справу реформування освіти продовжив цар Олександр І. У
1804 р. було затверджено “Статут університетів” і “Статут навчальних закладів,
підпорядкованих університетам”, що регламентували структуру й принципи
побудови народної освіти в країні та які безпосередньо вплинули на розбудову
українського шкільництва. У зв’язку з реформою на початку XIX ст. було
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створено 18 повітових училищ і 8 гімназій. Перші гімназійні заклади відкрито в
Харкові, Чернігові, Новгород-Сіверському, Полтаві, Херсоні, Катеринославі.
Отже, тенденцією ХІХ ст. стає стрімке збільшення кількості світських закладів
і занепад духовних закладів освіти.
Варто також відзначити, що наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст.
православна церква остаточно втрачає свою автономію й адміністративним
шляхом інтегрується в російське самодержавне православ’я. Її єпархії
поступово поглинає Св. Синод Царської Росії [198, с. 19].
Цінною в контексті вивчення духовної освіти є праця “Історія педагогіки:
- Ч. 1 – давність і середні віки” 1911 р. П. Монро. Історик педагогіки
підкреслював важливість розумового виховання в духовних закладах освіти
XVIII–ХІХ ст., що мало переважно релігійний характер. Для осіб, які вибрали
педагогічний напрям діяльності, вводилися додаткові предмети: співи,
мистецтво читання й письма, гомілетика та інші, що сприяли розвитку в спудеїв
педагогічних компетентностей [156, с. 248]. Саме П. Монро переконував у
тому, що збереженням традицій стародавньої освіти займалися монахи, на яких
покладалася вся відповідальність за дотримання канонів духовного виховання й
підготовки майбутніх дяків-учителів. Автор довів, що будь-який духовний
заклад не міг існувати без бібліотеки: “Монастир без бібліотеки – це те ж саме,
що замок без арсеналу,” тобто бібліотека для підготовки майбутніх
педагогічних кадрів ставала “складом зброї”, яку вони зобов’язані вміти
застосовувати на практиці [156, с. 252].
Аналіз стародруків дозволяє констатувати: все церковне життя, в тому
числі й просвітницька діяльність, залежали від Св. Синоду. Цей орган був
уповноваженим здійснювати всі церковні реформи, що безпосередньо впливали
на духовну освіту. Загальноцерковне життя, духовну освітню сферу регулював
“Духовний регламент”, складений Ф. Прокоповичем і виданий у 1721 р. Автор
особливу увагу відводив навчальній і виховній системам духовних закладів
Російської імперії, наголошуючи на важливості її професійного характеру, адже
лише справжні професіонали своєї справи можуть добре її виконувати [59,
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с. 53]. У “Регламенті” було чітко визначено цілі та призначення духовних шкіл
у царській Росії. Кожен єпископ повинен був мати у своїй пастві школу для
дітей священнослужителів та інших станів.
У праці “Духовні школи в Росії” (1881 р.), зазначено, що після закінчення
духовних закладів деякі вихованці присвячували себе чернецтву, а найбільш
здібні спудеї повинні вступати до колегіумів. Таким чином, на Чернігівщині в
аналізований період духовна служба безпосередньо була пов’язана зі шкільною
(педагогічною) підготовкою майбутніх учителів [59, с. 55].
Окрім навчальної частини, духовний регламент регулював і виховний
процес, і благопристойність поведінки спудеїв духовних закладів освіти. У
праці “Духовні школи в Росії” згадується про “закритість” усіх духовних
закладів освіти Чернігівщини. Відпускати студентів із закладу було можна
лише з дозволу єпархіального керівництва. Здібні до педагогічної діяльності
студенти потім залишалися на службі в рідній аlma-mater [59, с. 389].
У 1718 р. Петро І видає указ про духовну освіту у церковних школах з
метою здійснення ними підготовки кандидатів на церковну службу, гідних для
просвітницької роботи в регіоні. П. Знаменський відзначає, що колегіум при
чернігівській кафедрі організував учень Л. Барановича – І. Максимович (див.
Додаток Б). Увесь курс дисциплін був повністю “скопійований” з Києво–
Могилянської академії й викладався виключно латинською мовою. Складність
дослідження колегіуму полягає в тому, що неможливо було чітко простежити в
перші роки його існування кількість учнів та якість знань, здобутих спудеями в
ньому, бо згідно з донесенням Святійшому Синоду. 1727 року вказується, що
на початок існування записи про кількісний склад не велися, а учні до нього
приходили й відходили. Спудеї після закінчення йшли до вищих шкіл, дехто
присвячував себе служінню в церкві, інші вступали на посаду писарів і
канцеляристів. Значна кількість вихованців залишалася в Колегіумі й
розпочинала свою педагогічну кар’єру з викладання предметів у нижчих класах
закладу під наглядом учителів-духівників [59, с. 20].
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На основі вивчення матеріалів “Географії і статистики Чернігівської
губернії” дізнаємося, що першим, хто звертає увагу на духовну освіту
наприкінці XVII ст., був Л. Баранович. Його турбувала неналежна підготовка
вчителів-духівників.

Саме

тому,

отримавши

призначення

на

посаду

митрополита Чернігівського, він відкриває в 1636 р. Новгород-Сіверське
духовне училище, яке згодом переводить до м. Чернігова. В. Литинський
називає Чернігівську школу першою та найдавнішою в усій Російській імперії
[152, с. 214]. Натомість Г. Леневич і М. Докучаєв заснування Колегіуму
датують більш пізньою датою – 1700 р. [124, с. 214]. Як стверджує
В. Литинський, особливою була посада префекта в Колегіумі. На відміну від
Києво-Могилянської академії, де префект просто спостерігав за навчальниміа
виховним процесом, у Чернігівському колегіумі він поєднував у собі декілька
посад – ректора, інспектора, економа, канцеляриста, контролюючи навчальний і
виховний процеси, стежачи за моральним рівнем своїх спудеїв і дотриманням
благопристойної поведінки та займаючись викладацькою діяльністю [126,
с. 273].
Одним із перших про духовні освітні заклади освіти на території
Чернігівщини згадує у своїй праці “Чернігівське намісництво. Топографічний
опис” О. Шафонський. Він пише про малозабезпеченість і бідність учителівдухівників

на

території

Чернігівщини,

що

не

сприяло

популярності

педагогічної професії. Проте О. Шафонський вказує, що до Чернігівського
колегіуму охоче вступали діти різних станів: як духовного, так і світського
звання, а деякі з них цілеспрямовано йшли до закладу, щоб у майбутньому
працювати на посаді учителя-духівника. Однак ця згадка О. Шафонського є
досить скупою, вона стосується Новгород-Сіверської школи, яка була
переведена до м. Чернігова і на її базі було утворено Чернігівський колегіум
(див. Додаток В) [241, с. 35].
Важливе значення для дослідження духовної освіти на території
Чернігівщини

досліджуваного

періоду

мають

праці

В. Литинського,

опубліковані саме в “Чернігівських єпархіальних відомостях”. Він чітко
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схарактеризував навчальні програми та змістив акцент на важливості
Чернігівської типографії, яка функціонувала в закладі та допомагала вести
просвітництво в регіоні. В. Литинський визначив шість періодів в історії
Чернігівського колегіуму: 1-й – від заснування закладу 1700 р. до затвердження
його Святійшим синодом, 2-й – від заснування синоду до 1787 р., 3-й – від 1787
до 1817 рр., 4-й від 1817 до 1870 рр., 5-й – від 1870 до 80-х років XIX ст., 6-й –
від 80-х років до 1917 року. Ця періодизація залишається актуальною й до
сьогодні, адже В. Литинський охоплює період існування колегіуму та семінарії,
яка була створена на базі першого закладу [230, с. 179]. Характеризуючи
перший період існування Колегіуму (1700–1721 рр.), В. Литинський стверджує,
що засновником духовного закладу й учителем чернігівських латинських шкіл
був І. Максимович. Він став наближеним до розбудови шкільної справи [124,
c. 213].
Н. Кузьменко,

розглядаючи

історію

вищої

освіти

Чернігівщини

відзначила той факт, що з нагоди 170-літнього ювілею Чернігівської духовної
семінарії, на початку 70-х років XIX ст. М. Докучаєв написав узагальнювальну
працю

з

історії

колегіуму.

Залучивши

новий

архівний

матеріал

і

проаналізувавши вже опубліковані факти, він детально розкрив питання
організації й становлення колегіуму, роль Л. Барановича та І. Максимовича в
його заснуванні, надав цінну інформацію про перший рукописний підручник,
створений префектом А. Стаховським, а також описав фонди фундаментальної
бібліотеки колегіуму. Нова спроба створити узагальнюючу працю з історії
Чернігівського колегіуму була здійснена в кінці XIX ст., напередодні
відзначення 200-річного ювілею закладу. У 1888 р. вийшов каталог
рукописного зібрання бібліотеки, який уклав викладач семінарії – М. Лілеєв
[109, с. 35]. Саме В. Литинський зауважував, що з 1786 до 1919 рр. Чернігівська
духовна семінарія практично нічим не відрізнялася від Тульської чи будь-якої
іншої православно-духовної семінарії (див. Додаток Ж). Вона мала однаковий
Статут, схожі навчальні програми, посібники, подібним же було й навчання та
побут спудеїв [125, с. 240]. Зовсім інше обличчя мав Чернігівський колегіум на
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своєму початковому етапі. Він був навчальним закладом, який поєднував у собі
навчання і духовних, і світських осіб. Тому В. Литинський вів мову про інтерес
до Колегіуму у початковий період, як він зауважував, “Чернігівська духовна
семінарія представляє цікавість для вивчення просвітництва та педагогічної
справи у XVII–XVIII ст.”. Проте початковий період існування утруднює його
вивчення через брак архівних матеріалів, бо більшість їх, як стверджує учений,
утрачені [123, с. 181].
Проаналізувавши стародрук “Духовні школи в Росії” (1881 р.), можна
зробити висновки, що найкращий стан духовної освіти наприкінці XVII на
початку XVIII ст. був у Чернігівській і Новгород-Сіверській єпархіях.
Чернігівська школа була одним із типів малоросійських шкіл києволатинського спрямування. Новгородська школа виникла на основі слов’яноеллінської освіти, яка була найбільш популярною до кінця правління Петра І.
Решта духовних закладів в усій імперії просто наслідували різні типи шкільної
освіти, поширені на Чернігівщині [59, с. 116]. Особливістю духовних шкіл на
вказаній території було й те, що майже всі цикли предметів вивчалися
латинською мовою. Однак у 1723 р. Новгород-Сіверська школа видає
слов’янську граматику, яка суттєво спростила навчально-виховний процес для
спудеїв духовних закладів регіону [59, с. 123].
Узагальнення та вивчення окремих церковних джерел дозволило звернути
увагу й на той факт, що у вересні 1737 р. виходить указ Св. Синоду, в якому
йдеться про те, що дітей потрібно навчати російській мові та грамоті, а потім
граматиці, риториці та іншим вищим наукам. Посилення русифікації духовної
освіти свідчило про наступ самодержавства на культуру, ментальність,
самобутність українського народу. Російські духівники агресивно ставились не
лише до всього європейського, а й до українського, вводячи низку заборон,
особливо в літургіях, церковних канонах, богослужіннях. Фінансування
закладів та оплата роботи педагогів-духівників здійснювалася за рахунок
архієрейських, монастирських і церковних доходів. Цього року виходить інший
указ Св. Синоду, за яким учнів, які навчалися в духовних семінаріях і вивчали
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латинську й грецьку мови та інші вищі науки, могли направити на педагогічну
працю до духовних шкіл Російської імперії або залишити в своєму навчальному
закладі як учителів нижчих відділень [59, с. 150].
В указах 1738 р. йдеться про важливість духовної освіти. Кожна церква
потребувала забезпечення вчителями-священиками, які опікувалися не тільки
навчальним процесом, а й проповідували б Слово Боже, наставляли молоде
покоління на добрі справи, відволікали учнів від поганих звичок і залучали їх
до вчительської праці [59, с. 151].
У праці “Чернігівські архіви” (1909 р) за редакцією Ю. Татіщева згадано
про грамоту, надану Л. Барановичу, чернігівському єпископу, про незалежність
Чернігівської кафедри від Київських митрополитів, починаючи з 1688 року.
Після цього єпископ починає запрошувати на роботу цікавих тогочасних діячів,
які згодом увійдуть в історію як церковні просвітителі та учителі, одним з яких
був Ф. Углицький, 1691 року призначений помічником Л. Барановича з
управління Чернігівською єпархією [215, с. 4]. Підтвердження такого факту
знаходимо в Державному історичному архіві України у відділі рукописів
Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України, зокрема у
фонді 204 зазначено, що після отримання незалежності від Київської
митрополії Л. Баранович зіткнувся з проблемою, пов’язаною з недостатньою
кількістю підручників, які були необхідні для учнів колегіуму. Незважаючи на
труднощі в архіпастиря вистачило терпіння, мудрості та твердості духу для
того, аби вести просвітницьку діяльність та активно готувати педагогічні кадри
в стінах провідного на той час духовного закладу Чернігівщини [274, с. 2].
У стародруці 1919 року “Чернігівщина – історія природного і
економічного

опису

краю”

автор

А. Іринін

стверджує,

що

центром

просвітницької діяльності на території Чернігівщини в означений період було
м. Чернігів і частково м. Новгород-Сіверський. На його переконання, саме
дяки-вчителі в монастирях і церквах здійснювали книгодрукування та
просвітницьку роботу, тим самим готуючи собі майбутню гідну зміну з числа
своїх молодих вихованців. Особливо це стосувалося тих учнів, які виявляли
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інтерес до виховання та на практиці показували здатність до педагогічної
діяльності [73, с. 17].
У своєму дослідженні спираємося на працю 1851 року “Військовостатистичний огляд Російської імперії”, де наведено дані про кількість
духовних закладів, що здійснювали просвітницьку роботу в регіоні. У семінарії
й повітовому духовному училищі 17 учителів навчало 900 учнів. Однак такі
дані є лише за 1851 р., коли вже припинив існувати Чернігівський колегіум,
проте існувала Чернігівська духовна семінарія, яка продовжила кращі
педагогічні традиції Колегіуму. Усі вчителі, які працювали в цих духовних
закладах, у свій час навчалися в Колегіумі або Чернігівській духовній семінарії
та були висококваліфікованими педагогічними працівниками [20, с. 111].
У праці “Духовні школи в Росії” йдеться, що архієреї шукали для
духовних закладів педагогів, які б відповідали високим вимогам, а саме:
учитель повинен бути розумним і чесним та прищеплювати своїм підопічним
кращі людські цінності. Усе матеріальне забезпечення було покладене на
архієрейське начальство, яке звітувало Святому Синоду [236, с. 59].
Четверта
педагогічна

й

групу

джерел

становить

релігійно-філософська),

наукова
умовно

література
поділена

на

(історикоперіоди

дорадянський, радянський і сучасний.
Дорадянська історіографія представлена, передусім, роботами російського
дослідника К. Єльніцького в книзі “Общая педагогика: пособие для учебных
заведений,

в

которых

преподается

педагогика

и

для

занимающихся

воспитанием и обучением детей” (1909 р.) автор характеризує історію
педагогіки як окремий напрям у педагогіці та виокремлює в ній декілька
частин, а саме:
 загальна педагогіка – охоплює виховання як духовне, так і фізичне, адже
майбутній учитель повинен бути духовно багатою особистістю та мати
добре здоров’я;
 дидактика – як галузь педагогіки, що розробляє теорію навчання та
освіти для майбутніх учителів;
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 методика – містила різні прийоми вивчення певного предмета. На думку
К. Єльніцького, усі названі частини є предметом історії педагогіки [50,
с. 4].
К. Єльніцький звернув увагу на феномен, педагогічна майстерність крізь
призму історичного поступу в багатотомній праці “Очерки по истории
педагогики: пособие для занимающихся воспитанием детей и для учебных
заведений, в которых преподается педагогика” (1910 р.), де писав про те, що
духовна освіта в період XVII–XVIII ст. була в Російській імперії представлена
виключно Києво-Могилянською академією та Чернігівським колегіумом. Проте
автор відзначав, що навчання в них було схоластичним за зразком єзуїтських
шкіл. Також дослідник звертав увагу на предмети, які допомагали спудеям у
майбутньому працювати в галузі педагогіки, а саме на: грецьку, слов’янську,
латинську, російську, польську мови, а також на граматику, риторику, піїтику,
гомілетику, що сприяли їм в оволодінні складниками педагогічної майстерності
та організації незалежної дії-взаємодії [52, c. 165]. Натомість М. Демков у
роботі “Начальная народная школа, ее история, дидактика и методика. Для
народных учителей и учительниц” (1911 р.) характеризує типи шкіл, що
існували в Російській імперії. Автор наводить два типи шкіл – світські або
міністерські і церковно-приходські. М. Демков зумів переконливо довести:
духовна освіта навіть у 80-ті роки ХІХ ст. конкурувала на рівних зі світською,
адже саме церковно-приходські школи ставали базовими для вступу до вищих і
середніх духовних закладів освіти [38, с. 144]. Учений визначав, яким повинен
бути вчитель і виділив низку характеристик особистості:
1. Справжній вчитель повинен любити свою справу, бути чесним,
відвертим, справедливим, тоді й учні підпорядковуватимуться вчителю та
будуть наслідувати його.
2. Мати якісну освіту та постійно працювати над удосконаленням своєї
майстерності.
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3. Увесь вільний час педагогові необхідно присвячувати вивченню кращих
праць психологів і педагогів, адже, як писав А. Дістервег, ніколи не
можна зупинятися на власній самоосвіті.
4. Учитель повинен володіти педагогічним тактом [38, с. 158].
Творчий доробок М. Демкова став для дослідження основою в аспекті
висвітлення проблематики розвитку педагогічної майстерності в духовних
закладах Чернігівщини аналізованого історичного періоду.
Щодо релігійної освіти, варто звертатися до педагогічних пошуків
К. Єльніцького, який ґрунтовно описав духовну освіту та визначив її
пріоритетність у період XVIII–XIX століть. Дослідник у численних працях
звертає увагу на предмети, які викладалися в духовних закладах. На його
переконання, головним із них був Закон Божий, а всі інші мали другорядне
значення. К. Єльніцький, характеризуючи навчальну систему духовних шкіл,
називає так звані сім вільних мистецтв (septem artes liberales), поділені на два
ступені навчання: молодший (trivium), що складався з граматики, діалектики,
риторики та старший (duadrivium), із вивченням музики, арифметики,
геометрії, астрономії [51, с. 35].
Дослідник історії педагогіки П. Монро в багатотомній праці “Історія
педагогіки” (1911 р.) стверджує, що в період XVII–XVIII ст. монастирі та
відкриті при них духовні освітні заклади здійснювали єдине професійне
навчання. Вони друкували книги, були публічними бібліотеками та єдиними
навчально-виховними закладами, де готували майбутніх педагогів [156, с. 240].
П. Монро детально описав методи викладання в духовних школах у праці
“Історія педагогіки. Ч 2. Новий час” (1911 р.). Одним із яких було написання
праць релігійно-виховного спрямування деякими вчителями на Чернігівщині. В
цьому аспекті працювали Л. Баранович, І. Максимович, І. Галятовський,
Д. Туптало та інші. Цей метод дозволяв авторам налагодити тісний зв'язок зі
своїми спудеями та мати на них вплив. Заняття проводилися кожного дня, а
закріплення навчального матеріалу відбувалося шляхом частого повторення.
Кожний навчальний рік завершувався обов’язковим повторенням для того, щоб
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побачити, чи засвоїли учні викладений дяком-учителем матеріал. Кожний клас
ділився на групи, а групи – на пари для того, щоб змусити учнів конкурувати
між собою. Прикладом суперництва можуть бути диспути, які проводилися в
Чернігівському колегіумі та Чернігівській духовній семінарії. Зразковий виклад
учителя називався “публічним читанням” і становив видозмінену форму
сучасної лекції [155, c. 70].
Водночас, М. Демков у праці “Уроки в народной школе: краткое
методическое руководство, с рядом примерных уроков, для народных учителей
и учительниц, учительских семинарий, женских гимназий и епархиальных
женских училищ” (1915 р.) зауважував, що основним джерелом знань для учнів
є жива бесіда. Головним показником рівня педагогічної майстерності має стати
спілкування між учителем й учнями, бо, на його переконання, для учнів
важливими є не тільки знання, а й процес засвоєння їх, зокрема під час бесіди
[39, с. 58]. Особливу увагу М. Демков приділяв церковному співу як важливій і
необхідній формі постановки голосу, голосоведіння, дикції та артикуляції
майбутніх учителів. На його думку, урок співу слід розпочинати з хорового
читання молитви [39, с. 146].
Дослідник у “Курсі педагогіки” поділяє науку на 5 частин: загальну
педагогіку, дидактику, методологію, училищезнавство й історію педагогіки. На
його переконання вище згадані три частини – загальна педагогіка, дидактика та
історія

педагогіки

мають

лише

наукове

значення,

а

методологія

й

училищезнавство – прикладне [37, с. 5]. Як стверджує дослідник, педагогіка в
широкому розумінні є теорією виховання. Дотична до неї наука дидактика
здійснює пошуки кращої системи навчання, а методологія повинна спонукати
до вибору найбільш правильного методу навчання відповідно до віку та
особистісних якостей майбутніх учителів [37, с. 6].
У радянський період (1922–1991 рр.) духовна освіта була фактично під
забороною, бо В. Ленін пропагував думку, що “Релігія – це опіум для народу”
Відповідно проблеми духовної освіти порушуються дослідниками лише на
останньому етапі існування СРСР і розглядаються переважно поверхнево. У
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радянській історіографії історії релігійної освіти слід зупинитися на розвідці
М. Закалюжного (1986 р.) “Русско-украинские-белорусские взаимосвязи в
развитии отечественной педагогической мысли XVI–XVIII веков” (1986 р.), в
якій автор звертає увагу на те, що церковна педагогіка в цей період перебувала
на домінантні й позиції, адже духівництво вело просвітницьку роботу та
підготовку педагогічних кадрів для духовних закладів освіти, залишивши
помітний вплив на подальший розвиток педагогічної думки, а також методів і
прийомів навчання [57, с. 16].
Цінним для дослідження історії релігійної освіти стали ґрунтовні праці
Б. Мітюрова, який у своїй монографії “Развитие педагогической мысли на
Украине в XVI–XVII вв.” (1968 р.) стверджував, що розвиток педагогічної
думки й духовних закладів освіти в період XVII–XVIII ст. відбувався завдяки
так званому спільному історичному поступу “спільності історичного шляху”
братських народів – українців, росіян і білорусів [152, с. 12]. Як підтверджує
аналіз архівних джерел, витоки педагогічної освіти й педагогічної думки, її
першооснови були зосереджені на теренах України, починаючи від Братських
шкіл підвищеного типу, Острозької та Києво-Могилянської академій, а також
Чернігівського,

Переяслав-Хмельницького

та

Харківського

колегіумів.

Історичне значення Слов’яно греко-латинської академії в Москві, радянськими
істориками було перебільшено, проте незаперечним фактом залишалося те, що
в середині XVIII ст. починається масова примусова еміграція українського
духовенства до Росії з метою забезпечення необхідної кількості педагогічних
кадрів на чужій території [272, с. 25].
Сучасна історіографія релігійної освіти представлена ґрунтовною працею
Б. Скорик “Просвітницькі ідеї та навчально-виховна діяльність православних
чернечих монастирів центральної України (кінець XVII–XVIII ст.)”. Авторка
характеризує стан освіти у XVIII ст., зокрема в Чернігівському колегіумі,
наводячи такі дані: станом на 1730–1740 рр. близько 2/3 учнів цього закладу
були світського походження, а в 1790 р із 426 учнів тільки 40 менше 10
походили не з духовних родин. Наведені статистичні дані свідчать, що осіб
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духовного звання в колегіумі була більшість, а підготовка вчителя-духівника в
закладі ставала провідним завданням [198, с. 61].
Дослідник релігійної освіти О. Панасенко у праці “Інституційні засади
релігійної освіти в Україні (на прикладі православ’я)” (2011 р.) ґрунтовно
аналізує стан релігійної освіти у XVIII столітті. Автор стверджує, що саме в цей
час відбувається трансформація братських шкіл у православні колегіуми.
Водночас початкова освіта перебувала під юрисдикцією православних
монастирів і церков, де викладали переважно священнослужителі. За його
твердженням, православні колегіуми забезпечували здобуття вищого рівня
освіти та здійснювали підготовку священнослужителів і педагогічних кадрів
[167, с. 60].
П’ята група джерел представлена сучасними науковими працями з теорії
та історії освіти і педагогічної думки України.
Цінними для розгляду питань релігійної освіти стали наукові пошуки
істориків релігії. Так, Л. Генник у дисертації на тему “Релігійно-моральне
виховання в українських навчальних закладах Східної Галичини кінця ХІХ –
початку ХХ століття” (2003 р.) відзначає, що в радянський період вагомих
наукових пошуків з історії християнства і церкви в Україні не було. Українські
дослідники історії релігії займалися лише окремими періодами християнства і
все зводили до теорії атеїзму. У 1942 р. в м. Прага було опубліковано
монографію “Українська церква”, автором якої став І. Огієнко (митрополит
Ілларіон), який на основі численних історичних джерел дав коротку
характеристику історії української православної Церкви. У названій роботі він
розкрив не лише проблеми історії Церкви, але й показав роль християнства у
становленні культури та освіти [22, с. 17]. Автори історико-педагогічних
літературних праць намагалися розкрити позитивну роль Церкви й релігії в
розвитку освіти в Україні. Цю тенденцію можна помітити як у підручниках з
історії педагогіки для закладів вищої освіти (“Історія педагогіки” за редакцією
М. С. Гриценка), так і в окремих монографіях – Б. Заклинського “Історія
українського виховання” (2003 р.), В. Левицького “Історія виховання і
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навчання” (1926 р.) та інших. Дослідники історії школи та освіти в Україні
акцентували увагу на такому явищі, як всеохоплююча роль російської
православної Церкви в абсолютній русифікації української школи [22, с. 26].
Натомість О. Сухомлинська у праці “Історико-педагогічний процес: нові
підходи до загальних проблем” (2003 р.) детально характеризує розвиток
шкільництва у XVIII ст. на всій території України. Освіта досягає високого
рівня – існувала розгалужена мережа початкових шкіл, де викладалися
Закон Божий, основи письма, рахунку. Характерною особливістю школи й
освіти цього періоду авторка називає оригінальність і самобутність системи. На
Лівобережжі середня освіта представлена діяльністю колегій – закритих
середніх

навчальних

закладах

із

семирічним

терміном

навчання.

О. Сухомлинська XVIII ст. визначає як період динамічного розвитку
педагогічної думки на українських землях. А ХІХ ст., на думку дослідниці, стає
періодом розмежування педагогічної думки, що породжує цілу плеяду
педагогів і мислителів, які безпосередньо впливали на розвиток шкільництва.
Особливістю цього періоду стає те, що в Чернігівській духовній семінарії та
Чернігівському

єпархіальному

жіночому

училищі

вводиться

предмет

“Педагогіка”, який був важливим й актуальним для підготовки майбутніх
учителів [209, с. 56].
Для висвітлення процесів розвитку педагогічної майстерності в духовних
закладах Чернігівщини XVIII–XIX ст. цінним є дослідження Т. Тхоржевської
“Розвиток теорії та практики виховання дітей на засадах православної моралі в
історії педагогіки України” (2006 р.), в якому авторка детально аналізує
сутність православної педагогіки, поняття “воцерковна педагогіка”, яка
розглядається як така, що поєднує життя людини з життям церкви. На
переконання дослідниці, православна педагогіка – це процес боротьби
православних церков України за тісний зв’язок школи й церкви. Період
поширення українського досвіду православного виховання припадає на XVII–
XVIII ст., коли утворюється мережа православних закладів (у контексті нашого
дослідження Чернігівський колегіум і духовна семінарія) [31, c. 26].
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Натомість І. Ковальчук стверджує, що церква формувала в учнів
духовних закладів освіти моральні чесноти через приклад життя священика за
допомогою молитви, святих таїнств, проповідей, бесід з учнями, що безумовно
допомагало їм у майбутньому ставати справжніми вчителями-майстрами, адже
учитель насамперед є високоморальною людиною [88, с. 11].
Л. Березівська у праці “Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.”
зазначає, що в імперську добу педагогічна преса, педагогічна література
відображала ідеї вітчизняних освітян щодо стану шкільної освіти. У період
існування Російської імперії панівні позиції в освітній системі належали
духовним закладам, у тому числі й на території Чернігівщини. Проте після
падіння імперії та з установленням радянської влади педагогічна освіта
поступово набуває ідеологічного характеру [9, с. 10].
Характеризуючи духовну освіту, Г. Котломанітова в дисертації “Релігійне
виховання в історії шкільної освіти України (60-ті роки ХІХ ст. – 30-ті роки
ХХ ст.)” релігійне виховання визначає як необхідний складник цілісної системи
виховання й формування гармонійно розвиненої особистості педагогів,
державних і церковних діячів. Однак у другій половині ХІХ ст. відбувається
певне ігнорування ролі релігії та церкви в навчально-виховному процесі та
поступове перетворення духовних закладів освіти на світські. Разом з тим на
теренах Чернігівщини духовна семінарія та єпархіальне жіноче училище
продовжували свою діяльність та підготовку педагогічних кадрів до 1917 р. [92,
с. 6]. До початку ХХ ст. церква перебувала в привілейованому становищі
суспільства й на цій підставі займалася вихованням молодого покоління.
Офіційно педагогічна доктрина ХІХ ст. мала релігійно-монархічні ідеологічні
засади. Це підтверджено низкою законоположень у галузі народної освіти
(Шкільні закони 1864 р., 1874 р., Правила про церковнопарафіяльні школи
1884 р. тощо). Вимоги до підготовки та подальшої професійної діяльності
вчителя були зумовлені державно-релігійною ідеологією [92, с. 8].
Як зауважує Єпископ Полтавський і Кременчуцький Пилип у “Віснику
православної педагогіки” (2006 р.), упродовж тисячолітньої історії православна
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церква, незважаючи на несприятливі обставини, плідно діяла з метою просвіти
та підготовки майбутнього вчителя. Керівник єпархії стверджує, що сучасна
педагогіка виросла на християнському ґрунті і завдяки духовним закладам, що
готували священнослужителів, писарів, педагогів, українська нація зберегла
свою самобутність та свою історію [16, с. 6].
За твердженням протоієрея О. Кислашко, а у духовних закладах освіти
було багато недоліків, а саме: навчальний процес не був адаптований ні в
мовному, ні в психологічному аспектах; учителі для учнів були “чужинцями”.
Автор стверджує, що вчителі, які приїздили до Російської імперії з України,
були

випускниками

Києво-Могилянської

академії,

Чернігівського

й

Переяславського колегіумів, і саме Україна “постачала” педагогічні кадри не
тільки на свою територію, а й по всій Російській імперії [87, с. 48].
О. Кислашко, досліджуючи релігійну освіту, пише, що в середині ХІХ ст.
порушено проблему про реформування духовних шкіл і створено Синодальний
комітет, який ставив за мету відкриття духовних закладів і зарахування до них
усіх бажаючих юнаків, що прагнули стати писарями, дяками, вчителями [87,
с. 62].
Як стверджує

Н. Кузьменко, наприкінці XIX ст. у “Чернігівських

єпархіальних відомостях” з’явилася цінна добірка архівних матеріалів з історії
колегіуму

С. Нікольського,

М. Благовєщенського,

відомого

краєзнавця

П. Добровольського. Значний документальний матеріал, який стосувався цього
навчального закладу, містився у фундаментальному п’ятитомному виданні
М. Петрова “Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии”
(1904–1907 рр.). Аналіз історіографії проблем у дорадянський період дає
можливість констатувати факт знаходження та публікування дослідниками
значної

кількості

документальних

матеріалів,

які

були

недостатньо

проаналізовані, не містили конкретних висновків про внесок Чернігівського
колегіуму в розвиток освіти та культури регіону й України.
Основними засадами, на яких ґрунтувалося виховання в українських
школах, було широке поширення та доступність знань для всіх верств
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населення. Цей принцип знайшов своє втілення в мережі парафіяльних,
братських шкіл, статути і практика яких свідчили про доступ до навчання
вихідців із різних верств тогочасного суспільства, однакове ставлення до учнів
з багатих і бідних родин, яких оцінювали не за походженням, а за успіхами в
навчанні. Виховні принципи базувалися на всестановості та рівності учнів, що
було характерно для українських навчальних закладів XVIII ст., у тому числі
для Чернігівського колегіуму [109, с. 52].
Сучасний дослідник С. Мащенко у праці “Українські мислителі XVII–
XVIII ст. на Чернігово-Сіверщині” довів, що 1786 р. став роком реорганізації
Чернігівського колегіуму – одного з провідних вищих закладів освіти
Гетьманщини – в семінарію. Про зміст діяльності духовної семінарії, її місце в
культурно-світоглядному та педагогічному житті краю станом на сьогодні
з’ясовано мало. За радянського періоду склалася думка про духовні семінарії
як школи, обмежені схоластичним навчанням, де студенти опановували лише
богослов’я,

готуючись стати носіями “опіуму для народу”. В історико-

педагогічних працях дев’яностих років ХХ ст. релігійно-духовній освіті теж
майже не приділялося уваги. Усупереч такому упередженому розумінню саме
цей вид освіти домінував в Україні, як і в усій Російській імперії наприкінці
XVIII–на початку XIX століття. Переважна більшість училищ і шкіл існували
при церквах і монастирях і фінансувалися ними. Учителями в них були
священики та дяки, підготовку яких здійснювали духовні семінарії. Варто
зауважити, що впродовж XIX ст. визначити характер, особливості освіти в
Російській імперії не можливо без урахування великого впливу на неї
православної церкви. З огляду на викладене вище необхідно прослідкувати
світоглядно-освітні

засади

навчально-виховного

процесу

в

духовних

семінаріях, однією з найавторитетніших серед яких була Чернігівська [146,
c. 55]. Представники сучасної історичної школи, які розглянули важливі
аспекти суспільно-культурного поступу Чернігівщини в різні історичні періоди
– О. Колесник [89], О. Паньковець [168], О. Тарасенко[213], О. Травкіна [225],
І. Петренко[172], Г. Яковенко [243] та інші – відзначали важливість релігійної
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освіти, а також неоціненний вплив духівництва на формування педагогічної
майстерності майбутніх наставників-учителів. Так, Н. Ципляк доводить, що
впродовж другої половини ХІХ ст. духовні семінарії в Росії та Україні двічі
зазнали реформування – у 1867 і 1884 роках. Контрреформи 80-х рр. ХІХ ст.
стосувалися й духовних семінарій. Зокрема, у 1884 р. випускникам духовних
семінарій було заборонено вступати до вищих світських навчальних закладів. У
такий спосіб було закріплено становий характер духовної школи [239, с. 45]. На
думку дослідниці, Чернігівська духовна семінарія, яка діяла майже півтора
століття (1786–1919 рр.), давала можливість своїм випускникам обіймати
посади вчителів і священнослужителів. Вона стала не лише духовним
навчальним закладом, а й займала провідне місце в духовному й культурному
житті регіону [239, с. 277].
О. Тарасенко,

досліджуючи

зміст

духовної

освіти

Чернігівщини,

переконував у тому, що духовна школа, в широкому сенсі цього поняття,
досить часто ставала предметом мемуарного жанру. Із ХІХ ст. й до сьогодні
опубліковано

чимало

спогадів

про

різні

духовні

навчальні

заклади

дореволюційної доби, в тому числі й про Чернігівську духовно семінарію. У
мемуарній

літературі

подано

ґрунтовну

характеристику

духу

епохи,

підкреслено непомітні для “офіційного ока”, а потім забуті традиції та звичаї
духовної субкультури, персоніфіковано історію казенних закладів. Діяльність
Чернігівської духовної семінарії на сьогодні залишається недостатньо
вивченою, хоча її вихованцями були відомі культурні, церковні, педагогічні
діячі [214, с. 47].
Здійснюючи історіографічний аналіз, О. Тарасенко звертає увагу на такий
факт: на початку 60-х рр. ХІХ ст. у Російській імперії спостерігалося
піднесення духовної журналістики. Один за одним з’являються академічні й
провінційні духовні часописи. У липні 1861 р. з ініціативи архієпископа
Філарета було засновано “Чернігівські єпархіальні відомості”, які складалися з
двох частин. У першій – офіційній – друкувалися урядові та синодальні накази,
розпорядження й інша офіційна інформація. Неофіційна частина часопису –
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більша за обсягом і цікавіша за змістом – призначалася для висвітлення
минулого й сучасного життя краю. Саме на сторінках “Чернігівських
єпархіальних відомостей” учений розпочав реалізацію свого задуму –
створення повного історико-статистичного опису Чернігівської єпархії, що на
сьогодні є однією із найважливіших праць з розвитку церковно-історичних
студій у регіоні [212, с. 60].
Для дослідження поступу духовної освіти України цінним є наукова
праця І. Петренко “Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в
системі освітньої політики уряду Російської імперії (1884‒1918) рр.” (2008 р.)
Авторка зауважує, що в ХІХ ст. православна церква, на яку покладалося
завдання

виховати

самодержавство,
Водночас духовне

молоде

православ’я,

покоління

в

народність”,

дусі

уварівської

підпорядковувалася

тріади

–

Синоду.

керівництво було зацікавлене в організації освіти для

народу, адже в цей період клір залишався найосвіченішою верствою населення.
Навчальний процес як у єпархіальних училищах, так і в церковнопарафіяльних
школах залежав, насамперед, від рівня загальноосвітньої і педагогічної
підготовки вчителів [172, с. 70].
О. Колесник у праці “Благодійність православного духовенства у справі
поширення жіночої освіти в Чернігівській губернії в другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст.” (2011 р.) вперше описав розвиток жіночої освіти, зокрема, в
духовних закладах. Цікавими для нас є підходи автора щодо визначення змісту
духовної освіти жінок-учителів у Чернігівській губернії [89, с. 56].
Внесок жіночих духовних навчальних закладів (єпархіальних училищ) у
поширення освіти серед народних мас і в підготовку педагогічних кадрів для
початкових навчальних закладів потребує, на переконання О. Колесник, свого
переосмислення. Випускниці Чернігівського єпархіального жіночого училища
сумлінно працювали в школах Міністерства народної освіти. Пошук й
оприлюднення їхніх імен зумовлений необхідністю об’єктивного висвітлення
історичного досвіду єпархіальних училищ у підготовці педагогічних кадрів, що
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акумулює в собі важливі здобутки церковної педагогіки, досягнення якої
можуть бути корисними і в наш час [243, с. 64].
Висвітлення історіографії розвитку педагогічної майстерності в духовних
закладах Чернігівщини XVIII–XIX ст. неможливе без детального розгляду
доробку трьох сучасних науковців – Н. Кузьменко, О. Лавріненка, О. Травкіної,
які інноваційно висвітлили поступ розвитку педагогічної освіти ЧерніговоСіверського краю в різні історичні періоди.
Матеріали, узагальнені Н. Кузьменко дозволяють по-новому осмислити
авторські концепції та педагогічні погляди видатних українців у чернігівський
період діяльності.
Н. Кузьменко в докторській дисертації “Становлення та розвиток вищої
освіти Чернігівщини (ХVІІІ–ХХ ст.)” (2015 р.) й у монографії “Вища освіта та
педагогічна думка на Чернігівщині XVIII–XX ст.” розглядає вищу освіту та
педагогічну думку Чернігівщини як складну й динамічну систему, для
осмислення якої необхідні оригінальні методологічні підходи, що сприятимуть
вивченню історико-педагогічного явища. Авторка здійснює логіко-системний,
хронологічно-системний, історико-генетичний і системно-структурний аналіз
професійно-педагогічної

діяльності

видатних

педагогів

і

просвітителів

Чернігівщини в означений історичний період для обґрунтування перспектив
реалізації творчої спадщини в системі сучасної вищої освіти.
Дослідниця нетрадиційно розглядає феномен Чернігівського колегіуму та
роль його фундаторів – Л. Барановича, І. Максимовича, І. Мазепи, аналізуючи
не лише історичні віхи найбільшого навчального закладу краю, а й навчальних
дисциплін, що сприяли розвитку провідних компетентностей його випускників.
Це дає підстави стверджувати, що освітня система Чернігівського
колегіуму була спрямована не лише на підготовку високоосвіченого духівника,
а й на педагога-практика. Всестановий вищий релігійний заклад освіти
Чернігівщини від початку свого існування готував учителя-майстра, здатного
на високому професійному рівні здійснювати педагогічну дію.
Важливого значення для історіографії історії педагогіки мають праці
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О. Лавріненка, який уперше здійснив системний аналіз тенденцій розвитку ідей
педагогічної майстерності як цілісного феномену в історичному поступі із
середини XVI століття до кінця XX століття. Науковець у навчальному
посібнику “Історія педагогічної майстерності” (2009 р.) ґрунтовно описує
систему розвитку педагогічної майстерності в колегіумах Лівобережної
України XVIII–XIX століття [114, с. 131].
Варто звернутися й до наукових пошуків відомої чернігівської дослідниці
історії Чернігівського колегіуму – О. Травкіної. У численних наукових працях
(“Про викладання предметів у Чернігівському колегіумі” із журналу
“Сіверянський літопис” (1999 – 2000 рр.); “Чернігівський колегіум (до 300річчя заснування” із Українського історичного журналу у (2000 р.); монографії
“Чернігівський колегіум (1700–1786)” (2000 р.) авторка однією з перших зуміла
систематизувати освітню та виховну систему Чернігівського колегіуму,
використавши ґрунтовну базу архівних і писемних джерел.
О. Травкіна наводить факти, що свідчать про наявність складників
педагогічної майстерності у професійній підготовці майбутніх учителів
Чернігівського колегіуму. Так, на переконання історика, вже на початку
існування Чернігівського колегіуму в ньому ставилися п’єси, авторами яких
були

переважно

викладачі

риторичних

і

поетичних

курсів:

“Спудеї

Чернігівського колегіуму часто виступали з п’єсами як на громадські, так і на
релігійні свята. На літніх канікулах студенти старших курсів, об’єднавшись у
своєрідні театральні групи, мандрували Україною, розігруючи діалоги, сцени,
п’єси в містах, селах, садибах, заробляючи таким чином на прожиття, на
продовження навчання в колегіумі”. Це приносило неабияку користь у
вдосконаленні не лише мовлення, але й внутрішньої та зовнішньої педагогічної
культури, необхідних у подальшій учительській практиці випускників
колегіуму, адже виступи перед публікою, робота над акторською майстерністю,
розвиток

навичок

завоювання

уваги

аудиторії

сприяли

становленню

майбутнього майстра педагогічної і виховної справи. У 1748 р. студенти
Колегіуму з класу риторики у складі 10 осіб організували своєрідну концертну
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бригаду, запросивши двох музикантів із Полтави, вони з театральними
постановками, піснями і віршами мандрували Україною, навіть виступали в
Запорозькій Січі [226, с. 20].
Історіографічний аналіз проблем розвитку педагогічної майстерності в
духовних закладах освіти Чернігівщини XVIII–XIX ст. дозволив констатувати:
1. Невпорядкованість архівних матеріалів, розпорошеність і відсутність
необхідних документів у справах, зазначених в описах, ускладнює
здійснення цілісного аналізу розвитку педагогічної освіти на теренах
Чернігівщини визначеного історичного періоду.
2. Більшість

авторів

описують

переважно

факти,

обмежуючись

статистичними даними та не дотримуючись чіткої хронологічної
послідовності.
3. Педагогічна майстерність як система професійних компетентностей
учителя-вихователя в низці публікацій відображена досить слабко.
Науковці намагаються розглянути лише факти введення педагогіки як
науки; методики окремих предметів – риторики, піїтики, гомілетики –
наук, що сприяли становленню професіоналізму майбутніх учителів так
само, як і різновиди практичної професійно-педагогічної підготовки
залишаються поза увагою.
Системний

аналіз

педагогічної,

історико-педагогічної,

релігійної

літератури, архівні матеріали та стародруки дозволили вирішити завдання
визначення сутності й змісту педагогічної майстерності в духовних закладах
Чернігівщини XVIII–XIX ст., а також визначити, як змінювалась означена
педагогічна проблематика, які проблеми порушувалися на різних етапах
розвитку духовної педагогічної освіти, який внесок провідних релігійних та
освітніх діячів у розвиток педагогічних знань, як уводилися до наукового обігу
нові педагогічні джерела та які конкретно історичні умови впливали на
розвиток педагогічної думки та педагогічної науки на Чернігівщині у
визначений історичний період.
Виходячи із завдань педагогічної історіографії, – простежити в історичній
60

ретроспективі еволюцію педагогічної думки, визначити її первні, основні
періоди та етапи розвитку, ми свідомо не здійснювали історіографічний аналіз
історії педагогічної майстерності, оскільки педагогічна майстерність в
історичному поступі ще мало досліджена (новий напрям започаткований
О. Лавріненком) і наш науковий пошук має стати помітним внеском у цій
царині.
1.2. Ґенеза ідей становлення педагогічної освіти в українській та
європейській релігійно-філософській думці
У період XVII–XVIII ст. у світоглядному аспекті освітня парадигма була
тотально релігійною. Причому релігія жорстко регламентувала цілі, ціннісні
орієнтири, зміст, форму й методи освіти [186, с. 57]. Яка розглядається як
функція релігії. Тобто основним завданням є ведення просвітницької діяльності
серед неосвіченого населення.
У тогочасній педагогіці домінував принцип „шанування авторитету” –
церковної догми, яка не підлягала обговоренню. Все це ставило освіту в дуже
жорсткі і незмінні рамки церковних канонів. Поява педагогіки як окремого
предмета простежується з уведенням до циклу предметів богослов’я [186,
c. 63]. Освітні заклади цього часу відігравали важливу роль у пробудженні
національної свідомості та становленні національних держав у Європі. Великі
зміни відбулися в епоху Відродження. Церква поступово втрачає монополію на
організацію освіти. Багато шкіл створювали державні структури, міське
самоврядування, громади. У містах їх називали латинськими. Місце священика
в школі поступово починають займати вчителі. Водночас, рівень учителів був
дуже низьким, оскільки часто ними були випадкові люди, які самі не вміли ні
добре читати, ні писати. У нецерковних школах зменшилася релігійна основа
виховання, яке здебільшого здійснювали церковнослужителі. Призначення
вчителів у громадські школи також здійснювалося за дозволом церковних
органів. Релігійні догмати продовжували домінувати в підготовці вчителів [186,
c. 78].
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Гуманістичні ідеали Відродження мали переважно абстрактно-утопічний
характер, у той час, коли епоха Просвітництва стала періодом активних
соціальних дій, основою яких було переконання, що саме знання й відповідно
організована для їх отримання система навчання освіти та виховання
допоможуть змінити суспільство на краще, гідної усебічно розвиненої людини.
Відтак, раціоналізм став найбільш значущою складовою філософсько-освітньої
парадигми Просвітництва, визначаючи такі її риси, як акцентування на
теоретичному знанні, вироблення детальних схем навчання й виховання, увага
до наукової методології, широкий аналіз соціальних аспектів освіти [186, c. 86].
Більшість учених і громадських діячів, які досліджували освіту XVIII–
XIX століття, наголошували на провідній ролі вчителя у вихованні й навчанні
молодого покоління. Так, на переконання С. Миропольського “Учитель –
взірець моральних принципів, джерело отримання знань, культури молодого
покоління. Педагог покликаний сіяти в дитячій душі насіння віри, добра та
забезпечити ґрунтовні знання. Повноваження вчителя є дуже відповідальними,
тому що йому довірено навчати дітей, виховувати їх, карати й нагороджувати”
[151, с. 1]. Безперечно, щоб бути справжнім педагогом потрібні не лише
теоретичні знання, а й хист до цієї діяльності. С. Миропольський стверджував:
“Хто прагне вивчити мистецтво, той повинен мати до нього здібності чи
обдарованість”. Цей вислів свідчить, що праця вчителя є

мистецтвом, яке

залежить від професійного розвитку педагога, його самовдосконалення та рівня
педагогічної майстерності. Учений визначив практичні рекомендації, якими мав
керуватися будь-який педагог:
1. Учитель повинен прагнути навчати своїх вихованців усьому, що знає сам.
2. Любити їх та прищеплювати культуру й знання.
3. Отримувати духовну насолоду від своєї діяльності [151, с. 3].
У “Російському педагогічному віснику” за 1858 р. ішлося про значення
мовлення викладача. Справжньому вчителеві потрібно говорити голосно,
виразно й чітко, щоб учні його добре розуміли. Для учнів мова їхнього
викладача повинна бути взірцем для наслідування, як і все інше. Через це
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педагог має вимовляти чітко кожен склад слова, чітко розставляти наголоси, й
особливо уникати місцевої говірки, яку не використовують в освіченому
суспільстві. Справжній педагог-майстер ніколи не повинен підвищувати голос,
адже з одного боку – він тільки даремно витрачає свою фізичну силу, а з іншого
– підвищує шум в аудиторії, що не призводить до покращення дисципліни [181,
с. 242].
Від кінця XVI ст. на теренах України починають виникати братства, які
створюють значну кількість шкіл – у Львові, Києві, Рогатині, Перемишлі,
Луцьку та інших містах. Київська, Луцька і Львівська братські школи
підвищеного типу відігравали провідну роль не тільки в розповсюдженні
грамотності в Україні у XVII–XVIII ст., а й вплинули на розвиток педагогічної
думки цього часу [152, с. 35].
Найпоширенішим явищем у діяльності братських шкіл був їхній
демократизм, тому в них могли навчатися діти бідняків і сироти. Львівська
школа, відкрита в 1586 р.,

стала

першою на теренах України. Перед

відкриттям Львівське братство придбало друкарню й почало публікувати
необхідну для навчання педагогічну літературу, якою користувалися самі, а
також поширювали її за межі свого регіону. Учні брали на себе певні
зобов’язання перед школою. Вони розпочинали навчання не відразу, а
упродовж трьох днів ознайомлювалися з внутрішнім розпорядком школи;
тільки після цього вони могли заявити про свою згоду вступити до школи чи
залишити її. У школі встановлено суворий розклад для викладання тих чи
інших предметів. Пропуски й запізнення не допускалися. Натомість профіль
навчання міг вибирати сам учень за порадою директора школи. Отже, у
братських

школах

поєднувалася

вільна

ініціатива

учнів

із

суворою

дисципліною [142, с. 206].
Значною подією в розвитку освіти України стало відкриття в Києві у
Богоявленській церкві братської школи в 1615 р. Ця школа намагалася
виховувати

підлітків у дусі любові до Батьківщини, свого народу, рідної

культури. Вчителі братських шкіл, зазвичай, служили не тільки школі, а й
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церкві, організовуючи хори з учнів і беручи безпосередню участь у
богослужіннях. У братських школах навчання вів священник-вчитель, який
формував у своїх учнів професійну постановку голосу, дикцію, дихання,
манери триматися перед

аудиторією, уміння виголошувати проповіді,

навчальний матеріал, викликати у слухачів позитивні почуття. Усвідомлюючи
той факт, що випускники братської школи в майбутньому будуть займатися
церковною та просвітницькою діяльністю, керівництво шкіл до навчальної
програми включало додатково такі дисципліни: діалектика, риторика й
гомілетика (наука духовного красномовства) [114, с. 99].
Луцьку братську школу було відкрито у 1620–1621 роках. За своїм
підходом до навчального процесу вона була ідентичною до Львівської та
Київської братських шкіл. Як зауважує С. Сірополко, навчально-виховний
процес у цих закладах здійснювався через низку дисциплін, а саме:
1. Діалектика – покликана прищепити учням основи логіки й навчити їх гнучко
мислити. Діалектика нерідко оберталася в софістику, яка трактувалася учням як
мистецтво правильно складати свої проповіді та вислови. 2. Риторика була
наукою, що навчала доречно промовляти. 3. Застосуванням риторичних правил
до духовних проповідей займалася гомілетика. Натомість математичні науки в
той час не були в особливій пошані. Як правило, програми братських шкіл
значною мірою ставали копією єзуїтських закладів, а тому часто підручники, за
якими навчалися братські школи, були схожими [197, с. 89]. Учителі братських
шкіл пропагували ідею загального розвитку, прищеплювали дітям любов і
прагнення до навчання.
Заслуга братських шкіл полягала в тому, що вони паралізували успіхи
унії та католицизму на українських теренах, сприяли розвитку національної
культури і вітчизняної педагогічної думки [197, с. 93].
Братські школи заклали засади класно-урочної системи в Україні. У цих
школах вперше з’явилася класна дошка, увійшла в побут крейда. Усе це давало
змогу вчителям братських шкіл перейти від індивідуального навчання до
групових і фронтальних форм роботи [140, с. 110].
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Як зауважує О. Панасенко, братські школи заклали підґрунтя для
формування в майбутньому потужних освітніх центрів європейського рівня,
таких,

як

Києво-Могилянська

академія,

що

сформувалася

на

основі

Богоявленського братства в Києві. [167, c. 58]. На початку XVIII ст.
відбувається реорганізація братських шкіл у православні колегіуми.
Братські школи відіграли важливу роль у поширенні освіти, культури та
передової педагогічної думки на теренах України. Досвід та приклад
педагогічної діяльності братств виступив фундаментом подальшого розвитку
педагогічної освіти взагалі. В означений період братські школи стали вищими
навчальними закладами що сприяли національному духовному піднесенню
українців, збереженню рідної мови, православної віри. До їх досягнень можна
віднести творче поєднання східнослов’янських традицій (вивчення грецької і
старослов’янської

мов,

православ’я)

і

західноєвропейської

(вивчення

латинської мови, завдяки якій молодь долучилася до наукових і культурних
цінностей Західної Європи) [147, с. 82].
Значний

внесок

у

розвиток

засадничих

принципів

педагогічної

майстерності здійснив Я. А. Коменський (1592–1670 рр.) Він спробував
побудувати систему й обґрунтувати об’єктивні закономірності виховання,
керуючись як багатим педагогічним досвідом різних країн, так і власним. Ці
дослідження узагальнені в праці “Велика дидактика”. Фундаментальною ідеєю
педагога стає пансофізм, тобто узагальнення всіх знань, накопичених
культурою й цивілізацією. Знання необхідно розповсюджувати серед усіх
людей, незалежно від їхніх соціальних, расових і релігійних особливостей.
Я. Коменський розробив розгорнуті концепції суспільно-корисного навчання
громадян і втілив їх на практиці, сформувати систему громадянського
виховання. Учений виводить форми, методи, програми, принципи освітнього
процесу [186, с. 93].
Я. А. Коменський поряд з головними доброчесностями рекомендував
розвивати в дітях скромність, слухняність, охайність, доброзичливість до інших
людей, повагу до старших, працелюбність. Великого значення учений надавав
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позитивному прикладу вчителів, батьків, товаришів, бесідам із дітьми на
морально-етичні теми. Учитель, на думку Я. А. Коменського, повинен мати
високі моральні якості, бути релігійною, освіченою людиною [112, с. 32].
Ідеї Я. А. Коменського – “у всіх учити усьому” – виникли із міркуванням
про те, що всі люди здібні до пізнання й освіти, простий народ повинен
отримати доступ до знань, навчання усіх дітей є необхідною справою.
Видатний педагог вважав виховання найважливішим засобом підготовки
людини до дієвого, практичного життя, до пізнання реального світу [88, с. 29].
Нові засадничі принципи та ідеї педагогічної майстерності сформовано
Дж. Локком (1632–1704 рр.). Становлення нового суспільного устрою в Англії
XVII–XVIII ст. вимагало принципово нового вирішення проблем педагогіки, а
саме чинників формування особистості й ролі виховання; мети та її завдань;
змісту освіти й методів навчання тощо. Розглядаючи ці проблеми у праці
“Думки про виховання” (1693 р.), Дж. Локк присвятив питанням сімейного
виховання “джентльмена”, який уміє розумно і вигідно вести справи,
підтримувати здоровий дух у здоровому тілі й уміти достойно триматися у
світському товаристві.
Закони моралі, на думку Дж. Локка, визначаються особистими інтересами
індивіда, і все, що дає особисту користь, є моральним. Головне завдання він
вбачав у “дисциплінуванні характеру”: слід із дитинства навчати людину
керувати своєю поведінкою та вчинками, уміти відмовлятися від своїх бажань,
навчити її діяти всупереч власним бажанням [160, с.10 ].
Дж. Локк був переконаним, що великий вплив на вихованців здійснює
їхнє оточення. Він запевняв: мета виховання – не зробити дитину науковцем, а
розвинути її розумовий потенціал [8, с. 6].
Новий принцип виховання – вільного розвитку – обґрунтував Ж. Ж. Руссо
(1712–1778 рр.) У своїй психології, етиці та філософії він створює фундамент
для авторської педагогіки. Ж. Ж. Руссо переконував, що навчальний процес не
повинен мати примусовий характер, бо це лише відвертатиме вихованців від
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навчання. У зв’язку з цим учений ставить перед собою певні педагогічні
завдання:
1. Розвивати в дитини цікавість до предметів шляхом постановки питань і
поступово рухатися до їх розв’язання. Цей прийом покликаний збудити в
учнів цікавість до предмета (як називав Ж. Ж. Руссо, – жадібність до
знань).
2. Вихованці повинні засвоїти методи та прийоми вивчення предмета,
проявляти творчу уяву й самостійність.
3. У навчальному процесі застосовував так званий лабораторний метод, за
яким учні мають позбутися пасивності [112; с. 73].
Видатним представником української передової педагогічної думки
XVII ст. був І. Борецький (р. н. невід.–1631 р.). Становлення педагогічних
поглядів І. Борецького відбувалося під впливом боротьби, що розгорталася
католицькою церквою проти православ’я. Він вважав, що тільки відкриття
братських шкіл і поширення освіти серед народу сприятиме зміцненню
православної віри. Просвітитель відомий як практичний діяч братських шкіл,
стояв біля витоків української освіти. Свою педагогічну діяльність І. Борецький
розпочав у м. Острозі. Доказом цього є те, що в багатьох поглядах на шкільну
працю його судження співпадали з думками князя К. Острозького [231, c. 11].
На думку І. Борецького, братські школи не повинні поступатися рівнем
підготовки єзуїтським колегіумам. Такі погляди І. Борецького підтримали
львівські братчики й запросили його до своєї школи. Працюючи на посаді
ректора, він вніс зміни до змісту навчання та його організації. Як дидаскал
вважався добрим знавцем грецької, латинської, польської, слов’янської мов.
Його лекції були наповнені духом боротьби проти католицизму, унії, польськошляхетського гніту. У 1615 р. І. Борецький стає ректором Київської братської
школи, опікується благоустроєм школи, забезпеченням посібниками. Коли
виникло питання про злиття Лаврської школи з Київською братською, то
І. Борецький, незважаючи на те, що був головою Української православної
церкви, вирішив це питання на користь братської школи [147, с. 87].
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головну
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виховання

І. Борецький

обґрунтував у праці “Про виховання дітей” (1605–1606 рр.), визначивши її так:
підготовка людини до практичної діяльності на землі, а не лише до
потойбічного життя. Він закликав батьків віддавати дітей “у науку”, ретельно
добирати вчителів для навчання дитини. І. Борецький, спираючись на
особистий досвід, і досвід провідних учителів, дійшов висновку, що в дитячому
віці виховання дає найбільший педагогічний ефект. Діти є своєрідним
“матеріалом” для педагогічного впливу з боку старших [147, c. 44].
Цікаві думки І. Борецький висловлював щодо суспільної ролі виховання.
Він писав про закономірності історичного розвитку виховання, наголошуючи,
що успіхи виховання залежать від природних здібностей дитини. Заслуга
І. Борецького в тому, що він довів: “Людина – не тільки об’єкт подій, а й може
втручатися в їхній перебіг”. У зв’язку з цим він був переконаний, що
майстерність виховного впливу вчителя може мати успіх у боротьбі проти
колонізації та окатоличення населення України. В основу виховання, на
переконання І. Борецького, слід покласти дух народолюбства та патріотизму.
[55, с. 88].
Й. Кононович-Горбацький (р. н. ?–1653 рр.) відомий релігійний та
освітній діяч, який опікувався проблемами підготовки учительських кадрів й
освітою молодого покоління. Курс філософії, прочитаний Й. КононовичемГорбацьким у Києво-Могилянському колегіумі, увійшов до вісімнадцяти
найкращих курсів цього навчального закладу за увесь період існування [57,
с. 112]. У теорії пізнання учений виявляв оригінальність, випереджаючи на той
час багатьох дослідників Західної Європи [57, с. 113].
Значну роль для подальшого розвитку педагогічної науки в Україні
відіграла

праця

Й. Кононовича-Горбацького

“Оратор

Могилянський”

–

найдавніший в Україні систематизований курс риторики. У цій праці
Й. Кононович-Горбацький переконує про важливість у педагогічній дії
ораторського мистецтва. Шлях до цього мистецтва лежить через “переконання
словом”, бо це особлива мета ораторського мистецтва. Учений ретельно
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досліджував технологію ораторського мистецтва як одного з найважливіших
чинників навчання й масового впливу на аудиторію, аналізував його складові,
добре розуміючи, на скільки могутньою є ця сила, що опановує серця слухачів
[57, с. 112].
Вагомий внесок у розвиток педагогічної думки та засадничих принципів
розвитку педагогічної майстерності визначеного періоду здійснив П. Могила
(1596–1647 рр.) – релігійний і культурний діяч, богослов, мислитель і педагог,
який спрямував свою діяльність зміцненню православ’я, духовній єдності
українського народу через такі інституції, як церква, школи, колегії, друкарні,
бібліотеки, мистецькі заклади. Від початку церковної кар’єри П. Могила
усвідомлював, що значною проблемою православної церкви є відсутність
освіченого духовенства, і, щоб усунути цю перепону, він розпочав процес
організації системи освіти, здатної конкурувати з освітніми системами інших
конфесій. У 1631 році П. Могила заснував, за сприяння львівських викладачів,
школу у Києво-Печерській Лаврі, яку об’єднав наступного року із школою
Богоявленського Братства, створивши Київський колегіум, що стане пізніше
Києво-Могилянським колегіумом – першим закладом вищої освіти в Україні та
всієї Південно-Східної Європи. Система освіти у Києво-Могилянському
колегіумі була схожа на існуючу в Західній Європі (за зразком єзуїтських шкіл
із латинською мовою викладання [147, с. 351].
У своїй педагогічній діяльності П. Могила був прихильником такої
форми організації навчання, як диспути між студентами, що відбувалися в такій
формі: під час читання лекції викладач пропонував учням дати відповідь на
питання із прочитаного. Вислухавши думку студента, запитував його товариша,
чи поділяє він сказане. Якщо ж думки розходились, то між двома учнями
розгортався диспут. Існувала й така форма диспутів, коли викладач задавав
домашнє завдання, а наступного дня, у процесі розгляду вивченого питання,
піднімав двох учнів і організовував рольову гру: один учень доводив істину, а
інший мав йому заперечувати [114, с. 112]. Диспути як складова навчального
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процесу були зорієнтовані на фйормування у студентів таку важливу рису, як
переконання, що в подальшій педагогічній діяльності вплине на вихованців.
Розвиток педагогічної думки України тісно пов’язаний із постаттю
Ф. Прокоповича (1681–1736 рр.), чий світогляд формувався під впливом
соціально-політичної боротьби в Російській імперії XVII–XVIII століть.
Особливу увагу учений приділяв творам античних філософів, письменників і
педагогічних мислителів. Як просвітитель він пропагував філософські погляди
Беконна, Декарта, Локка, був добре обізнаний із системою Коперніка і вченням
Галілея [116, с. 93]. Почуття істинного патріотизму Ф. Прокопович постійно
прищеплював своїм учням. Прочитаний курс ”Про поетичне мистецтво“

в

Петербурзькій Академії наук Ф. Прокоповичем в 1705 р. дає яскраве уявлення
про глибину його пізнання в галузі грецької і римської культурної спадщини:
філософії, риторики, поезії, ораторської прози, педагогічної думки. У другому
його лекційному курсі під назвою “Про риторичне мистецтво” Ф. Прокопович
використовує ідеї Платона, Аристотеля та ін. [57, с. 94].
Будучи педагогом-гуманістом, Ф. Прокопович закликав поважати та
любити своїх вихованців і пробуджувати в молоді самостійний потяг до знань,
що сприяло формуванню особистості майбутнього вчителя та патріота своєї
землі [152, с. 95].
Ф. Прокопович як видатний просвітитель свого часу був переконаний, що
потрібно відкривати церковні школи трьох типів: архієрейські (елементарні)
школи, “семінаріуми” з восьмирічним курсом (середні школи), академії (вищі
школи). Чільне місце у поглядах Ф. Прокоповича посідають вимоги до вчителя,
який, на його думку, має бути дбайливим, чесним, працьовитим, шанованим, а
найголовніше – високоосвіченим. Окрім того, подано чіткі рекомендації для
організації життя школи: учнів розміщувати за віком, навчання чергувати з
іграми, двічі на рік готуватися до “диспуту, комедії, риторських вправ”, на
свята розважати семінаристів музикою. У центрі уваги Ф. Прокоповича завжди
були відносини між учителем й учнями. Свої погляди на цю педагогічну
проблему він виклав у книзі “Первое учение отрокам, в нем же буквы и слоги”.
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Підручник уперше вийшов в 1720 р. І за наступні п’ять років витримав
12 видань. Учитель може заслужити авторитет, завдяки глибоким знанням,
власній майстерності, а учень своє позитивне ставлення до вчителя може
виявити через жагу до знань, пошану, слухняність, працьовитість [120, с. 113].
Як зауважує О. Лавріненко, Ф. Прокопович залишив після себе велику
наукову й публіцистичну спадщину. Розроблені ним основні риторичні канони
використовуються і сьогодні в системі викладання курсу “Основи педагогічної
майстерності” вищих закладів освіти [114, с. 111].
Можна стверджувати, що праця Ф. Прокоповича “Про риторичне
мистецтво” стала підґрунтям підготовки вчителя-вихователя у XVIII ст., за
якою він розпочинає готувати учителів-риторів. На думку мислителя, не
останню роль у підготовці вчителя відіграє його харизма, адже справжній
педагог повинен уміти “розслабляти” аудиторію, яка його слухає, зокрема
своїми жартами. Уміння влучно пожартувати є, на думку, Ф. Прокоповича
одним із педагогічних прийомів, якими повинен володіти справжній педагогмайстер [201, c. 99].
Серед відомих релігійних діячів, які впливали на засадничі чинники
розвитку вітчизняної освіти й становлення педагогічної майстерності вчителявихователя, був М. Смотрицький (1577–1633 рр.) – письменник, ученийфілолог, педагога, ерудит, людина зі всебічною європейською освітою, який
постійно переймалася долею свого народу й своєї церкви і робив для них усе
можливе. М. Смотрицький особливу увагу звертав на педагогічну майстерність
і в своїй праці “Граматика”, звертаючись до вчителів шкіл, наголошував:
потрібно вивчати граматику грецькою і латинською мовами, бо це приносить
велику

користь;

необхідно

вчити

дітей

читати

різними

мовами

та

прищеплювати їм риторичні правила, тобто вчителю необхідно навчити своїх
учнів

красномовству

(див.

Додаток Х)

[112,

с. 147].

М. Смотрицький

турбувався про поширення освіти серед простого люду та підвищення
патріотизму серед молоді. Його погляди на освіту мали великий вплив на
розвиток педагогічної думки в Україні [240, с. 89].
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Видатний німецький філософ і педагог Ф. Дістервег (1790–1866 рр.) у
своїх наукових розвідках підкреслював, що любов до свого народу невід’ємна
від любові до людства [205, с. 171]. У 1832 р. він керує Берлінською
вчительською семінарією, яку перетворив у центр учительської освіти. У цей
час учений підготував 20 підручників для народної школи. У 1835 р. вийшла
його двотомна праця “Керівництво до освіти німецьких учителів” (1-й том
присвячено загальним питанням дидактики, 2-й – містив характеристику
методів викладання окремих предметів).
Ф. Дистервег переконував, що вирішальну роль у вихованні й навчанні
дітей

відіграє

вчитель,

тому

закликав

педагогів

постійно

займатися

самоосвітою, позбуватися буденних прийомів викладання, працювати творчо,
ніколи не відмовлятися від самостійного мислення. Ф. Дістервег сформулював і
розкрив

два

взаємопов’язані

принципи

навчання

й

виховання

–

природодоцільності й культуродоцільності. Він упровадив такі дидактичні
правила: ясність, чіткість, послідовність, самостійність учнів, зацікавленість
учителя й учня [205, с. 172].
Таким чином, звернення західноєвропейських та українських філософів,
педагогів, організаторів педагогічної освіти, релігійних діячів до важливості
підготовки вчителя-майстра ставав запорукою в пріоритетності формування
професійних якостей особистості вчителя-вихователя у навчально-виховному
процесі та в системі взаємодії з учнями.
Безліч цінних думок про педагогічну майстерність, професійне виховання
вчителя, становлення особистості педагога та його роль у суспільному житті,
викладені у спадщині західноєвропейських дослідників ( П. Барт [246],
Бульссон [249], Х. Коен [247], Я. А. Коменський [248], Дж. Е. Трюль [251] та
ін.). Їхні науково-педагогічні погляди мали велике значення в царині
вдосконалення сутності і специфіки професійної майстерності вчителя, зокрема
підготовки священиків-учителів у духовних освітніх закладах, ставали
підґрунтям створення нових педагогічних течій, напрямів, концепцій.
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Проблеми педагогічної майстерності, розроблені просвітителями і
видатними педагогами ХVІІІ–ХІХ ст., одержали подальший розвиток в освітніх
і виховних системах вищих педагогічних закладів України, стали підґрунтям
для створення наукової теорії підготовки вчительських кадрів, майстрів
педагогічної і виховної справи.
1.3. Сутність педагогічної майстерності у поглядах релігійних діячів
Чернігівщини
Наприкінці XVIII–ХІХ ст. стає очевидним, що територія Чернігівщини є
другим осередком розвитку педагогічної освіти в північному регіоні після
Києва. Відбувається зародження перших духовних закладів, що здійснюють
просвітницьку роботу та займаються підготовкою молодого покоління до
педагогічної діяльності. Відсутність або малодоступність освіти в той час
сприяла негативним процесам, зокрема міграції молоді покоління за кордон у
пошуках просвітництва. Потрібно звернути увагу на суспільно-політичні
труднощі, а саме: у XVIII ст. територія Чернігівщини належала Російській
імперії і ця обставина позначилася на розвитку освіти в цьому регіоні. Однак
основним поштовхом до розростання закладів просвітництва було й те, що в
другій половині XVII ст., після смерті Б. Хмельницького, гетьманська столиця
переноситься до Батурина, а через невеликий проміжок часу – до Глухова.
Відповідно, Київ як традиційний політичний український центр Гетьманщини
перетворюється на периферію, а Чернігівщина майже на століття стає центром
українського державотворення [145, с. 2]. Становлення вищої освіти на
Чернігівщині відбувалося в умовах нового піднесення, яке переживало
українське національне відродження після тривалої “Руїни”. Період стабілізації
козацької держави розпочався за часів гетьманування І. Самойловича (1672–
1687 рр.), а свого апогею досягнув за гетьмана І. Мазепи (1687–1709 рр.) й
супроводжувався значним піднесенням у всіх сферах матеріальної та духовної
культури. Державна політика І. Мазепи була спрямована на підтримку освіти,
книгодрукування, церковне будівництво, розвиток різних галузей мистецтва.
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Зміцнення

позицій

православної

церкви

сприяло

розширенню

мережі

початкових шкіл у регіоні, що традиційно функціонували в церквах і
монастирях. На розвиток освіти також впливала діяльність провідних братських
шкіл підвищеного типу, особливо – Києво-Могилянської академії. Випускники
цих закладів брали участь у просвітницькій роботі серед широких верств
населення [226, с. 8]. Отже, на Чернігово-Сіверську землю переносяться кращі
традиції підготовки вчителя-вихователя, які існували до цього в КиєвоМогилянській академії.
На території Чернігівщини в період XVIII–XIX ст. існувала розгалужена
мережа духовних закладів, що здійснювали підготовку вчителів. Становлення
власне вищої освіти на Чернігівщині в умовах культурного піднесення, яке
переживало українське “Національне відродження” після тривалого періоду
Руїни, відбувається в часи так званої “стабілізації” козацької держави. Зокрема,
М. Докучаєв з посиланнями на О. Шафонського говорить про те, що в 1636 р.
предтечею Чернігівського колегіуму була школа, заснована Л. Барановичем у
м. Новгороді-Сіверському [250, с. 222]. Коли Л. Баранович у 1689 р. віддає
розпорядження про переведення до Чернігова згаданої духовної школи, то в
1700 р. його учень І. Максимович реорганізовує її в Чернігівський колегіум,
одним із найважливіших напрямів діяльності якого стала підготовка вчителів,
бо саме колегіум задовольняв потреби в педагогічних кадрах як Чернігівщини,
так і прилеглих до неї територій [270, с. 4]. У 1786 р. відбувається
реформування Чернігівського колегіуму – одного з провідних вищих закладів
освіти Гетьманщини. Після низки реформ було створено Чернігівську духовну
семінарію яка продовжила педагогічні традиції Чернігівського колегіуму.
Повний курс семінарії для підготовки вчителів тривав 10–12 років. Чернігівська
духовна семінарія, що проіснувала майже півтора століття (1786–1919 рр.),
давала

можливість

своїм

випускникам

займати

посади

вчителів

і

священнослужителів. Вона стала не лише духовним навчальним закладом, а й
посіла провідне місце в духовному і культурному житті регіону [250, с. 223].
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Новим явищем у XIX ст. стає відкриття Чернігівського жіночого
єпархіального училища. Цей заклад був єдиним жіночим освітнім культурним
центром регіону, що займався просвітницькою діяльністю та підготовкою
майбутніх учителів жіночої статі. Характерною рисою духовних закладів
освіти, зокрема Чернігівської духовної семінарії, стало введення в 1866 р. курсу
педагогіки. Педагогіка як навчальна дисципліна сприяла розвитку в студентів
кращих рис, необхідних для подальшої діяльності на посаді вчителя. Педагогіка
стала провідною дисципліною, адже студенти цього духовного закладу в
майбутньому були покликані викладати в церковно-приходських і сільських
школах чернігово-сіверського регіону й поза його межами. Відповідно, курс
педагогіки був покликаний ознайомити учнів семінарії власне з педагогічним
мистецтвом. Нами зясовано, що вивчення педагогіки відбувалося не лише на
теоретичних заняттях в аудиторії, а й на практичних заняттях безпосередньо в
школах. Наставник студентів священник-вчитель прагнув сформувати у своїх
учнів професійну постановку голосу, дикцію дихання, манери триматися перед
аудиторією, уміння виголошувати навчальний матеріал, викликати у слухачів
позитивні почуття [108, с. 318]. Щодо викладацького складу духовних шкіл
Чернігівщини, потрібно зауважити, що він був неоднорідним. Аналіз архівних
джерел дозволяє зафіксувати основні їхні “типи”, а також певні зміни в
кількісному складі.
Більшість викладачів походила з родин духовенства. Вихідці зі
шляхетських (дворянських), міщанських і козацьких родин становили
невеликий відсоток наставників упродовж усієї історії духовних шкіл. На
початку заснування колегіумів і семінарії було майже 100 % учителів-ченців,
кількість який поступово зменшувалася вже у наступні десятиліття. У середині
XVIII століття цей показник складав 41,3 %, а наприкінці XVIII ст. – 21,4 % (від
загальної кількості викладачів). Кількість “білого” духовенства зросло з
середини до кінця XVIII ст. з 22,2 % до 25,2 %), світських осіб із 36,5 % до
53,4 % [44, с. 144].
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Дидактичні й педагогічні прийоми, що застосовувалися в духовних
закладах, переймалися з досвіду Києво-Могилянської академії, яка, в свою
чергу, чимало позитивного й новаторського запозичила з єзуїтської педагогіки.
Вагомий внесок у розвиток педагогічної думки й засадничих принципів
розвитку педагогічної майстерності аналізованого історичного періоду здійснив
К. Ставровецький (р. н.? – 1646 р.) – релігійний і культурний діяч, богослов,
мислитель і педагог. К. Ставровецький підпорядковував свою діяльність
зміцненню православ’я, духовної єдності українського народу через такі
інституції, як церкви, школи, колегії, друкарні, бібліотеки, мистецькі заклади.
К. Ставровецький працював у братських школах Львова та Вільно. Свої
педагогічні ідеї виклав у творах “Зерцало богословія”, “Євангеліє учительноє”,
“Перло многоценноє”. К. Ставровецький сформулював ідею загальної рівності
людей, закликав до гуманності й добра. Прагнення до знань, на переконання
просвітителя, природна властивість людини, тому кожен повинен збагачувати
їх і передавати іншим людям. У поширенні знань важливу роль відводив
учителеві, до якого ставив високі вимоги (не лінуватися, бути терплячим,
наполегливим, сприяти розвитку талантів тощо) [138, c. 62].
Відомий громадський культурно-освітній і церковний діяч, письменник і
просвітитель Л. Баранович (1620–1693 рр.) опікувався проблемами підготовки
вчительських кадрів та освітою підростаючого покоління [273, с. 5]. Учений
використовував авторський курс лекцій для студентів. Підтвердженням цього є
лист до А. Радзиволовського, де він писав: “Я по любви своей, откуда мне
досталося перо, должен вести православие по правильном пути и вести
просвещение” [273, с. 5]. Просвітитель акцентує увагу на численних вправах,
необхідних

для

підготовки

майбутніх

педагогічних

кадрів.

Завдяки

Л. Барановичу учні не лише переходили до рангу студентів, а й знайомилися з
першими таємницями риторики. У свою чергу, вивчаючи курс риторики,
студенти цілеспрямовано оволодівали стилем мовлення. Мета викладання
риторики – навчити вихованців уміло користуватися словом під час полемічних
диспутів із представниками інших конфесій [231, с. 137].
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Риторика як наука спонукала студентів ретельно працювати над уміннями
складати та виголошувати панегіричні, похвальні, вітальні, судові й інші
проповіді, промови вести листування. Викладачі риторики були, здебільшого,
регентами хорового колективу й прагнули через навчання виконавській манері
сформувати у майбутніх учителів такі необхідні професійні риси, як постановка
голосу, дихання, дикція, інтонування, що були основою становлення
педагогічного

професіоналізму

тих,

хто

присвятить

себе

служінню

вчительській професії [106, с. 194].
На основі вивчених архівних матеріалів констатуємо, що в 1635 р. у м.
Новгород-Сіверському існувала духовна школа при монастирі в якій навчали
православних дітей. Кардинально ситуація змінюється, коли Л. Баранович у
1689 р. видає розпорядження про переведення єпископства з м. НовгородСіверського до м. Чернігова. Цим самим Латинська школа була переведена до
центру просвітництва – м. Чернігова з метою організації там школи за зразком
Києво-Могилянської академії [270, с. 4].
Упродовж тривалого часу просвітитель керував гуртком патріотично
налаштованих учених і письменників, надаючи підтримку багатьом із них. Цей
гурток увійшов в історію під назвою “Чернігівські Афіни”. До нього, крім
Л. Барановича, входили І. Максимович, І. Величковський, І. Галятовський,
С. Яворський. Саме вони сприяли тому, аби м. Чернігів у другій половині XVIII
ст. перетворився на один із провідних культурних осередків України. У 1674 р.
просвітитель заснував у м. Новгород-Сіверському друкарню, яку в 1679 р.
переніс до Чернігова та об’єднав з Чернігівською друкарнею, де опубліковував
власні твори та твори своїх соратників. Л. Баранович залишив після себе велику
літературно-педагогічну спадщину, а саме: збірки його проповідей “Меч
духовний” (1666 р.) і “Труби словес проповідних…” (1674 р.) [231, с. 139].
Науково-педагогічну працю Л. Баранович розпочав доволі пізно, лише коли
став

ректором

Києво-Могилянського

колегіуму.

Найбільше

визнання

Л. Баранович отримує як письменник. Він був одним із творців нового типу
української проповіді, яка в той час була провідним жанром ораторської прози
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[2, с. 7]. На переконання Л. Барановича, формуванню педагогічної майстерності
майбутніх вчителів сприяли класи поетики, в яких студенти вивчали теоретичні
основи поезії, як правильно складати вірші, їм прищеплювалося вміння
аналізувати віршовані тексти, зокрема античних поетів, латиномовні та
російськомовні вірші. Курс поетики спонукав майбутніх учителів до
використання поетичних образів у процесі викладу навчального матеріалу.
Майстерне оволодіння словом, уміння скласти поетичний твір, який би
зворушив кожного, хто його слухав, – стало невід’ємною традицією в
підготовці

вчителя-практика

[103,

с. 324].

У

формуванні

професійної

майстерності майбутніх учителів, на думку ученого, важливу роль відігравали
класи піїтики. Курс піїтики супроводжувався вправами складання віршів,
кантів, елегій латинського та слов’янського мовами. Одним із провідних
викладачів піїтики й був Л. Баранович.
Значний

внесок

у

розвиток

засадничих

принципів

педагогічної

майстерності здійснив І. Галятовський (1620–1688 рр.). Він увійшов в історію
України

як педагог, письменник-полеміст, публіцист, суспільний діяч.

І. Галятовський – професор риторики з 1651 р. – прагнув піднести викладання
наук до рівня вищих навчальних закладів Західної Європи. З цією метою він
написав низку творів навчального характеру, що використовували як педагоги,
так і їхні учні. Найвідоміші з них: “Ключ розуміння” (1659 р.) (див. Додаток З),
та “Небо нове” (1665 р. ). “Ключ розуміння” – це посібник з риторики, який
досяг неабиякої популярності та впроваджувався у вищих духовних навчальних
закладах освіти. У цій праці І. Галятовський давав методичні вказівки щодо
підготовки вчителів, проповідників до виступів; власне побудови виступу,
вибору теми; побудови композиції та вибору стиля мовлення. І. Галятовський
був переконаний, що треба чітко визначати мету кожного курсу й теми.
Викладання нового матеріалу мало складатися з трьох частин: вступу
(екзордіуму), що готував до слухання й демонстрації матеріалу, викладу
матеріалу (нарації), де визначається конкретний зміст уроку, а для яскравості
наводяться різні приклади та факти [231, с. 133].
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І. Галятовський ставив високі вимоги до вчителів, які виступали з
промовами, бо оратор, на його думку, повинен розповідати про те, що
анонсовано у вступі, та не відступати від теми своєї промови. Закінчувати тему
варто було висновками, в яких необхідно нагадати, про що розповідалося
раніше, аби учні могли повторити. Таким чином, це сприяло запам’ятовуванню
нового матеріалу й дозволяло повторити, міцно засвоїти шляхом усвідомлення
почутого, а не формального запам’ятовування, бо власних підручників вони, як
правило,

не

мали.

Щоб

привертати

увагу

слухачів,

І. Галятовський

використовував коротенькі різножанрові “новелки”, якими ілюстрував чи
аргументував тези своїх лекцій. Учений використовував оповідання, де сюжети
подавалися як справжні випадки зі “священної” чи “світської” історії; міфи,
казки, байки; параболи – оповідання, спеціально укладені для алегоричного
витлумачення. Високі вимоги І. Галятовський ставив до мовної культури
вчителя-оповідача: “Намагайся, аби всі зрозуміли те, про що ти говориш, бо
багато є ораторів мудрих, які самі добре знають, але не можуть чи не хочуть
іншим людям це ясно висловлювати і розтлумачувати, а навпаки, мову свою
ускладнюють, затемнюють і заплутують… Інші оратори вже і незрозуміле ясно
висловлюють і пояснюють, легко й зрозуміло говорять і таким ораторам
мудрість приписують та хвалу чинять” [231, с. 134] (див. Додаток Д).
Серед відомих релігійних діячів, які впливали на засадничі чинники
розвитку вітчизняної освіти й становлення педагогічної майстерності вчителявихователя, була постать І. Максимовича (1651–1715 рр.) – уродженця
Чернігівської губернії, де він плідно працював на педагогічній ниві близько
16 років. І. Максимович – видатний

православний церковний діяч, педагог

кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст., талановитий духовний письменник і мислитель.
У 10 років його віддали до Києво-Могилянського колегіуму, який він закінчив
1669 року і був там залишений на посаді викладача латинської мови та інших
предметів латиномовного циклу. У віці 25 років архімандрит Свято-Успенської
Києво-Печерської лаври І. Гізель висвячує І. Максимовича в ченці. Під час
чернечого постригу він приймає ім’я Іоан, під яким і увійшов в історію.
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І. Максимович посилено займався самоосвітою. Через певний

час

його

старанність і здібності були помічені Л. Барановичем, який “рукопокладає”
його спочатку ієродияконом, а потім – ієромонахом і згодом призначає
економом Лаври у м. Чернігові [140, с. 93].
Із 1695 р. життєдіяльність І. Максимовича пов’язана з Чернігівською
єпархією. Аналіз архівних джерел дозволяє стверджувати, що одним із перших
учителів Новгород-Сіверської латинської школи був І. Максимович, якому
належала місія реорганізації духовного закладу в колегіум [270, с. 4]. Педагог у
будь-який спосіб намагався покращити стан освіти в регіоні. Доказом цього є
окремі архівні матеріали, в яких йдеться про те, що в 1705 р. просвітитель
сприяє відкриттю трьох відділень у Борисоглібському монастирі м. Чернігова:
риторики, піїтики та діалектики [270, с. 6]. Усі дисципліни, а також й інші
курси, що були впроваджені І. Максимовичем, сприяли професійному
становленню

майбутнього

вчителя-вихователя

та

започаткуванню

в

Чернігівському колегіумі риторичних традицій. Це, в свою чергу, спонукало
студентів ретельно працювати над умінням складати та проголошувати
панегіричні, похвальні, вітальні, судові та інші проповіді і промови й вести
листування. Більшість дослідників історії Чернігівської духовної школи
середини XVIII ст. зауважують, що курс “Чернігівської риторики” (1708 р.)
завершувався викладанням елементів логіки і діалектики. Це робилося для того,
щоб навчити студентів логічному мисленню та вмінню аргументувати свої
твердження і переконання. І Максимович був переконаний, що учням
необхідно більш ретельно вивчати провідні науки – переважно риторику,
філософію, поетику [106, с. 196].
Архієпископ Феодосій Углицький (30-ті рр. XVII ст. – 1696 р.)
запропонував просвітителю у 1692 р. посаду архімандрита

Єлецького

монастиря. А вже через рік після смерті Феодосія відбулися вибори владики
Чернігівської архієрейської кафедри. Упродовж п’ятнадцятирічного управління
Чернігівським архієпископством І. Максимович розгорнув бурхливу й плідну
діяльність. У 1700 році за його ініціативою було відкрито Чернігівський
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колегіум, що згодом став другим за значенням навчальним закладом
Лівобережної Україні після Києво-Могилянської академії. На повну потужність
запрацювала заснована Л. Барановичем друкарня “папірня”, яка виробляла
папір для видання книжок, призначених для спудеїв Чернігівського колегіуму.
У цей період розкрився талант І. Максимовича як богослова, духовного поета й
педагога. Саме в чернігівський період його діяльності написано й видано
власним коштом більше десяти книг [140, с. 94].
Організація та проведення диспутів як однієї із форм вправ для учнів у
красномовстві мала на меті перевірити отримані риторичні знання на практиці.
І. Максимович був переконаний у тому, що такий вид підготовки майбутніх
педагогів сприятиме формуванню здатності до організації високого рівня
педагогічної дії, вміння і навичок на належному рівні організувати вплив на
особистість вихованців.
Вагомий внесок у розвиток педагогічної думки та практики розвитку
педагогічної

майстерності

означеного

історичного

періоду

здійснив

Д. Ростовський (1651–1709 рр.) – відомий релігійний і громадський діяч, який
опікувався проблемами підготовки вчительських кадрів і вихованням молодого
покоління. Початкову освіту він здобув удома, а потім був направлений на
навчання

до

Києво-Могилянської

академії,

де

під

керівництвом

І. Галятовського впродовж 1662–1665 рр. навчався в класі риторики. У 1675 р.
Д. Ростовський переїхав до м. Чернігова, де проповідував у всіх храмах єпархії
цього регіону. У цей період духовник написав свій перший твір “Руно
орошенное” (1683 р.) (див. Додаток У) [35, с. 38]. Популярність збірки можна
пояснити не тільки вдало підібраним матеріалом, але й новизною викладу.
Привертає увагу прагнення автора осмислити значення духовних святинь для
українського буття кінця ХVІІ ст. Цей твір, крім опису чудо творінь, містив
бесіди на теми моралі [140, с. 75]. Д. Ростовський мав свої погляди на
підготовку майбутніх учителів, які він сформував під час перебування на
Чернігівщині. Навчання Д. Ростовський пропонував розпочинати з вивчення
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абетки, письма та співів. Після цього викладалися грецька та латинська мови
[35, с. 41].
Видатним представником передової української педагогічної думки
XVII ст. був А. Стаховський (1695–1740 рр.) Базуючись на

теоретичних

ученнях, І. Максимовича, А. Стаховський обстоював думку про необхідність
навчання юнаків так, щоб вони могли використовувати свої знання в
практичній діяльності. С. Мащенко, говорячи про А. Стаховського, зауважував:
“Він був переконаним у тому, що “люди зазвичай дивляться в дзеркало, аби
побачити своє матеріальне обличчя, аби побачити на ньому бруд чи якісь
захворювання і потім їх позбутися. Читаючи Євангеліє, людина, подібно до
образу дзеркального відображення, має побачити власні моральні та освітні
недоліки й прагнути їх виправити відповідно до ідеалу”. А. Стаховський,
аналізуючи, за перипетії біблійних сюжетів про муки Христа, пов’язані з його
вибором, прагнув показати напругу почуттів конкретної особи, яка потрапила в
екстремальну ситуацію, екзистенцію її внутрішнього світу (див. Додаток Д)
[114, с. 124].
У 1699 р. А. Стаховський став проповідником Чернігівського колегіуму, а
з 1705 р. – префектом і розпочав активно займатися просвітницькою діяльністю
й підготовкою вчительських кадрів. Перший підручник, який було створено
А. Стаховським у Чернігівському колегіумі – це курс риторики “Clavis
scientiarum” (“Ключ знання” 1708 р.). Риторика була написана на засадах
відомої “Поетики” Ф. Прокоповича. Вона мало чим відрізнялась за своїм
змістом від аналогічних підручників провідних викладачів Києво-Могилянської
академії, яка складалася, власне, з розділів риторики та логіки з діалектикою,
що читалися в кінці курсу. Водночас “Ключ знання” був написаний у формі так
званої “військової інструкції” з використанням відповідної термінології. Для
прикладу розділи, на які поділявся курс, риторики мали назву “караулів”.
Полководець (наставник) навчав студентів прийомам “риторичної боротьби”,
для роз’яснення яких наводилося 11 прикладів латинською мовою та 2 –
польською. А. Стаховський був упевнений, що в ораторському мистецтві, як і в
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педагогічній діяльності

дії, важливим чинником є здатність викликати

позитивні емоції й почуття [272, с. 25].
Серед відомих релігійних діячів, які впливали на розвиток вітчизняної
освіти й становлення педагогічної майстерності вчителя-вихователя, була
постать А. Дубневича (1742–1750 рр.) – надзвичайно освіченої людини,
колишнього префекта й ректора Києво-Могилянської академії, професора
філософії, рукопокладеного в 1742 р. на єпископа Чернігівського та НовгородСіверського. Велику увагу він відводив викладанню філософського курсу в
Колегіумі. Потіснивши у 1749 р. ченців, він розмістив філософський клас у
трапезній Борисоглібського монастиря м. Чернігова. Дбаючи про рівень
освіченості населення Чернігівської губернії, А. Дубневич зобов’язав усіх
священнослужителів віддавати власних дітей до Чернігівського колегіуму.
А. Дубневич займався не лише покровительством і церковною діяльністю, а й
знаходив час для виступів із лекціями перед студентами, а його учні із
захопленням у трапезній залі монастиря слухали не лише філософські повчання
та настанови, а й курс філософії, який учений викладав у Чернігівському
колегіумі [221, с. 11]. А. Дубневич був переконаний, що на розвиток
педагогічної майстерності майбутнього вчителя-вихователя значний вплив мала
філософія [114, с. 106].
У своїх філософсько-педагогічних поглядах А. Дубневич обстоював ідею
“подвійної істини”, розмежовуючи сферу філософії й теології, розуму і віри,
високо оцінював пізнавальну здатність людського розуму. Він опирався на
провідні філософські ідеї Й. Кононовича-Горбацького. Одним із прочитаних
ученим курсів філософії став “Курс всієї філософії ”, датований 1740–1747 рр.,
аналіз якого дозволяє виявити специфічні риси викладання філософських
дисциплін у цьому навчальному закладі. Як відомо, філософський курс у
Чернігівському колегіумі, розроблений А. Дубневичем, складався з таких
частин: 1) логіка, або розумова філософія – присвячена загальним законам і
формам людського мислення; 2) фізика, або натурфілософія, предметом якої
була матерія, форма, природа, мистецтво, нескінченне, неперервне; космологія,
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або вчення про небеса; астрологія, або

вчення про зірки; 3) метафізика.

Викладання здійснювалося на ґрунті осмислення здобутків античної філософії,
патристики, європейської схоластики, філософії Ренесансу, Реформації та доби
раннього Просвітництва [140, с. 121].
Усвідомлюючи

значення

філософської

освіти

для

формування

педагогічних основ випускників колегіуму, викладачі цього курсу своєю
обізнаністю, майстерністю викладу навчального матеріалу впливали на
формування та розвиток їхньої особистості, становлення наукового світогляду
[103, с. 324].
Варто звернути увагу на той факт, що філософія в Чернігівському
колегіумі викладалась на високому рівні, адже курс був зорієнтований на
підготовку справжнього вчителя, який своєю ерудицією та природнім
покликанням зможе вести просвітницьку роботу не тільки в регіоні, а й за його
межами. Курс філософії стає підпорядкованим меті

виховання

творчої

особистості, здатної раціонально діяти в різних життєвих ситуаціях.
Вивчення багатьох джерел з історії освіти і педагогічної думки
Чернігівщини XVII–XVIII ст. дозволяє виокремити непересічну постать
В. Шишацького (1743–1820 рр.) – відомого релігійного та освітнього діяча,
який опікувався проблемами підготовки вчительських кадрів і вихованням
підростаючого покоління. Освіту В. Шишацький здобув у Переяславській
семінарії, а по її закінченні – в Київській академії, де й залишився працювати на
посаді вчителя молодшого граматичного класу, згодом – вищого граматичного
класу, де викладав філософію та богослов’я. Упродовж 1785–1787 рр.
В. Шишацький обіймав посаду ректора Новгород-Сіверської духовної семінарії
[161,

с. 367].

Будучи

керівником

цього

духовного

закладу

освіти,

В. Шишацький стверджував, що в закладі враховуються досвід і кращі традиції
Києво–Могилянської академії. Власне, всі викладачі цього закладу не були
новачками в царині освітньо-виховного процесу. За плечима учителів семінарії
була освіта, отримана в Києво-Могилянській академії та практична діяльність в
духовних закладах Гетьманщини. Фактично В. Шишацький та інші педагоги
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семінарії втілювали в процес підготовки не лише церковнослужителів, а й
дяків-учителів ті принципи педагогіки, що були в Києво–Могилянській
академії, зокрема, здатність поєднувати психологію, теологію, риторику,
гомілетику, філософію задля розвитку професіоналізму проповідника й
педагога, здатності їх впливати на психологічний досвід людини зрілої та осіб
молодшого й підліткового віку [182, с. 46].
Аналіз
Чернігівщини
пореформеного

педагогічної

спадщини

дозволяє

стверджувати,

періоду

кадрів. Реформування

провідних
що

педагогічних

важливою

діячів

проблемою

залишалася професійна підготовка педагогічних
шкільної

системи

Російської імперії неминуче

висувало проблему вчительської освіти, без вирішення на перший план якої
була б неможлива реорганізація школи. У другій половині ХІХ ст. підготовкою
вчителів для початкової школи опікувалося Міністерство народної освіти,
Синод і окремі відомства імператриці Марії. Церковний Синод мав також свою
мережу навчальних закладів, що готували вчителів для церковнопарафіяльних
шкіл. У 1884 році затверджено “Правила для церковнопарафіяльних шкіл” і з
цього часу їхня кількість почала швидко збільшуватися. Вчителями у школах
такого типу були священики, до обов’язку яких входило викладання Закону
Божого та особи світські, які здобули освіту переважно в духовних навчальних
закладах і жіночих училищах духовних відомств. Постановою Синоду від
26 листопада 1888 року право видавати свідоцтва про звання “Вчитель
церковнопарафіяльної школи” було надано управлінням духовних семінарій
та училищ, а також єпархіальни жіночим училищам. У цих навчальних закладів
діяли однокласні церковнопарафіяльні школи для практичної підготовки
майбутніх фахівців. Якість знань, що отримували учні в церковній школі,
залежала

від

рівня

професіоналізму та педагогічних кадрів. Більшість

учителів у церковнопарафіяльних школах за соціальним походженням були
вихідцями із духовенства. Вони закінчували навчальні заклади нижчого рівня:
повітові духовні училища й духовні семінарії. Серед жінок-учителів переважно
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були випускниці середніх навчальних закладів, здебільшого це були їхні
доньки, які належали до церковного кліру [172, с. 124].
Отже, церковні діячі, просвітники, науковці Чернігівщини XVIII–XIX ст.
досить потужно опікувалися проблемами становлення педагогічної освіти,
розробляючи основні принципи розвитку педагогічної майстерності вчителявихователя як домінантної складової педагогічної дії. Відзначимо, що творцями
педагогічних ідей, як правило, були високопоставлені церковні діячі
Чернігівщини – архієпископи, архімандрити. Установлено, що духовенство в
той час займалося педагогічною діяльністю. Для духовних осіб педагогічна
професія ставала доповненням до провідницької діяльності. Твори наставників
церкви читали учні духовних закладів і рядове

духовенство. З відкриттям

Чернігівського колегіуму розпочалося викладання філософських, або близьких
до них риторичних курсів, а згодом відкривається й філософський клас.
Студенти колегіуму здобували ґрунтовну педагогічну підготовку, яка за
програмою та рівнем наближалася до викладання у вищих тогочасних
навчальних закладах. Випускники закладу працювали не лише священиками,
але й вчителями церковнопарафіяльних шкіл, використовували набуті
теоретичні

і

практичні

знання

й

уміння,

керувалися

відповідними

переконаннями в своїх діях.
Філософське мислення як у творах богословів (філософеми), так і в
навчальних курсах Чернігівського колегіуму за змістом і структурою було
подібне

до

“Києво-Могилянського”,

бо

на

Чернігівщині

працювали

професорами, які раніше обіймали посади наставників у Києво-Могилянському
колегіумі пізніше – (академії): Л. Баранович, І. Галятовський, А. Дубневич та
інші. Проте життєдіяльність українських мислителів у конкретному регіоні з
його соціокультурними особливостями, специфікою народного вірування та
перипетіями його історії наклала відбиток на спосіб і зміст їхніх поглядів.
Тому філософські концепції та ідеї українських просвітників, пов’язаних з
Чернігово-Сіверською землею, мають свої особливості: – майбутній випускник
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духовного закладу освіти має бути добре обізнаним із особливостями навчання
й виховання підростаючого покоління;
 священик – особа, яка не лише проповідає, а й через “слово Боже”
впливає на розвиток інтелекту, волі й почуттів прихожан (особливо
дітей), а звідси – в духовних закладах першочергова роль відводилася
вивченню філософії, гомілетики, піїтики, риторики й інших предметів,
що сприяли формуванню постановки дихання, дикції, артикуляції, умінь
на належному рівні здійснювати педагогічну діяльність – дію;
 духовні діячі Чернігівщини XVIII–XIX ст. в своїх наукових пошуках
обстоювали

ідею

необхідності

впливу

священнослужителів

на

психологічний досвід дітей, навчаючи їх основам граматики, письма,
моральних і духовних чеснот;
 у працях церковнослужителів Чернігівщини XVIII–XIX ст. порушена
проблематика розвитку принципів педагогічної майстерності:
1) володіння голосом і мовою – необхідна умова підготовки дяка-вчителя;
2) знання основ психології, психофізіології, фізіології ВНД для впливу на
почуттєву сферу;
3) високий рівень інтелекту, ґрунтовна обізнаність у царині теології,
культури, історії тощо, що давало можливість здійснювати виховний
процес на засадах “богобоязні”, смиренності, покірності тощо.
Висновки до 1 розділу
У першому розділі дослідження визначено теоретичні засади розвитку
педагогічної майстерності на Чернігівщині (XVIII–XIX ст.). Історіографічний
аналіз проблем розвитку педагогічної майстерності в духовних закладах освіти
Чернігівщини XVIII–XIX ст. дозволяє дійти таких висновків:
1. Невпорядкованість архівних матеріалів, їх розпорошеність, відсутність
необхідних документів у справах, зазначених в описах утруднює
здійснення цілісного аналізу розвитку педагогічної освіти на теренах
Чернігівщини окресленого історичного періоду.
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2. Більшість авторів, як сучасних, так і дореволюційних, описують
переважно

факти,

обмежуючись

статистичними

даними

та

не

дотримуючись чіткої хронологічної послідовності.
3. Педагогічна майстерність, як система професійних компетентностей
учителя-вихователя в низці публікацій відображена досить слабко, а
особливо

це

стосується

підготовки

вчителя-майстра

духовними

закладами Чернігівщини. Науковці намагаються розглянути лише факти
введення педагогіки, як науки, а методики окремих предметів, риторика,
піїтика, гомілетика – науки, що сприяли становленню професіоналізму
майбутніх учителів, так само, як і різновиди практичної професійнопедагогічної підготовки залишаються поза увагою.
Відповідно до нашого дослідження нами виділено п’ять груп джерел, які
дозволили прослідкувати генезис розвитку педагогічної майстерності в
духовних закладах Чернігівщини XVIII – XIX ст.
Ми виділяємо такі групи: нормативно-правові акти Св. Синоду Царської
Росії, архівні джерела, писемні джерела та стародруки XVIII–XIX ст., наукова
література (історико-педагогічна та релігійно-філософська), сучасні наукові
праці з теорії та історії освіти і педагогічної думки України.
Аналіз розвитку педагогічної майстерності в духовних закладах освіти
Чернігівщини дозволив виділити основні періоди та етапи її становлення:
І період – початок XVIIІ – середина XVIII ст. – зародження
духовної освіти на теренах Чернігово-Сіверської землі та усвідомлення
духівництвом необхідності здійснення просвітницької місії в регіоні. У межах
цього періоду варто виокремити такі етапи:
1-й етап – 1700-1721 pp. – виникнення Чернігівського колегіуму та

орієнтація закладу на підготовку дяка-вчителя;
2-й етап – 1721-1785 pp. – створення організаційно-педагогічних

засад

професійної

підготовки

плеяди

духівників-учителів

і

поступова

реорганізація Колегіуму в духовну семінарію.
ІІ період – кінець XVIII – друга половина XIX ст. – вдосконалення
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змісту педагогічної майстерності в освітніх і виховних системах духовних
закладів Чернігівщини. У межах окресленого періоду виділяємо такі етапи:
1-й етап – 1786-1802 pp. – заснування Чернігівської духовної

семінарії, яка налічувала в цей час 805 учнів та введення предметів
педагогічного циклу, що сприяли належному рівню професійної підготовки
майбутніх учителів;
2-й етап – 1803-1849 pp. – пошук інноваційних форм розвитку

педагогічної

майстерності

та

впровадження

практичної

складової

в

загальнопедагогічну підготовку майбутніх учителів, а також поширення
гуманістичних педагогічних ідей;
3-й етап –1850 р. – до кінця XIX ст. - скасування Св. Синодом

положення про обов’язкове навчання дітей духівництва у духовних навчальних
закладах і поступове переведення педагогічної освіти з духовних закладів у
новостворені світські вищі та середні заклади освіти.
Системний

аналіз

накопиченої

педагогічної,

історико-педагогічної,

релігійної літератури, архівні матеріали та стародруки дозволили розв’язати
завдання визначення сутності та змісту педагогічної майстерності в духовних
закладах Чернігівщини XVIII–XIX ст., а також визначити, як змінювалась
означена педагогічна проблематика, які проблеми порушувалися на різних
етапах розвитку духовної педагогічної освіти, який унесок провідних
релігійних та освітніх діячів у розвиток педагогічних знань, як уводилися до
наукового обігу нові педагогічні джерела та які конкретно історичні умови
впливали на розвиток педагогічної думки і педагогічної науки на Чернігівщині
у визначений історичний період.
На становлення і розвиток педагогічної майстерності впливали церковні
діячі, просвітники, науковці Чернігівщини XVIII–XIX ст. Вони досить потужно
опікувалися проблемами становлення педагогічної освіти, розробляючи основні
складники

професійної

підготовки

вчителя-вихователя

як

домінантної

складової педагогічної дії. Відзначимо, що творцями педагогічних ідей як
правило,

виступали

високопоставлені

церковні

діячі,

Чернігівщини
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архієпископи, архімандрити. Установлено, що духовенство в той час
опікувалося педагогічною діяльністю. Для духовних осіб педагогічна професія
ставала доповненням до провідницької діяльності. Твори наставників церкви
читали учні духовних закладів і рядове

духовенство. З

відкриттям

Чернігівського колегіуму розпочалося викладання філософських, або близьких
до них риторичних курсів, а згодом відкривається й філософський клас.
Студенти Колегіуму здобували ґрунтовну педагогічну підготовку, яка за
програмою та рівнем наближалася до викладання у вищих тогочасних
навчальних закладах. Випускники закладу працювали не лише священиками,
але й учителями церковнопарафіяльних шкіл, використовували набуті
теоретичні

і

практичні

знання

й

уміння,

керувалися

відповідними

переконаннями в своїх діях.
Духовні діячі Чернігівщини XVIII–XIX ст. у своїх наукових пошуках
обстоювали ідею необхідності впливу священнослужителів на психологічний
досвід дітей, навчаючи їх основам граматики, письма, моральних і духовних
чеснот. Ми свідомо не здійснювали історіографічний аналіз історії педагогічної
майстерності, в духовних закладах освіти Чернігівщини, оскільки педагогічна
майстерність в історичному поступі ще мало досліджена (новий напрям
започатковано О. Лавріненком), і наш науковий пошук має стати помітним
внеском у цій царині.

Матеріали розділу висвітлено в таких працях автора: 95, 97, 100, 102, 103,
106, 108.
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РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У НАВЧАЛЬНОВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДУХОВНИХ ЗАКЛАДІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ
ХVІІІ–ХІХ СТ.
2.1. Практична професійно-педагогічна підготовка майбутніх діячів освіти
Чернігівської губернії
У формуванні педагогічної свідомості в суспільстві головну роль відіграє
педагогічна освіта та професійно-педагогічна підготовка вчителя. Це зумовлено
двома її інтегрованими функціями: перша – це озброєння майбутніх педагогів
знаннями, уміннями й навичками, необхідними для професійної діяльності;
друга полягає у формуванні особистості вчителя, її загальної та професійної
культури на основі отриманих знань і педагогічної інтерпретації ситуації в
суспільстві. Отже, професійно-педагогічна підготовка є невід’ємною складовою
змісту педагогічної освіти [33, с. 5].
Як зауважує О. Лавріненко, праця педагога через її залежність від
суб’єктивного чинника вимагає диференційованого, індивідуально-творчого
спрямування для досягнення єдності теорії і практики в теоретико-методичній
підготовці вчителя, урахування конкретних національних особливостей
культури і потреб регіону, всього соціально-культурного та економічного
середовища. Взаємозв’язок теоретичної і практичної професійно-педагогічної
підготовки виявляється в тому, що, з одного боку, педагогічна теорія є засобом
пізнання, пояснення та прогнозування педагогічної практики, з іншого –
інструментом удосконалення шкільної практики, основою аналізу та критерієм
оцінювання її ефективності. Вона допомагає не лише пояснити педагогічні
явища, але й передбачити їх виникнення, зміну, дозволяє конструювати
педагогічний процес [115, с. 32].
Обґрунтування сутності професійно-педагогічної підготовки вчителя та її
розподілу на теоретичну і практичну складові здійснено Н. Дем’яненко. Вона
переконує в тому, що теоретичні знання повинні закріплюватися на практиці,
бо теорія та практика є невід’ємними складовими підготовки справжнього
педагога [33, с. 6]. Сутність професійно-педагогічної підготовки вчителя
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полягає в досягненні єдності педагогічної теорії і практики в процесі вивчення
дисциплін педагогічного циклу, де істинність теоретичних знань повинна
перевірятися педагогічною практикою.
Для досягнення належного рівня практичної професійно-педагогічної
підготовки в духовних освітніх закладах на Чернігівщині досліджуваного
історичного періоду майже з кожного предмета введено певні практичні
завдання. Учні духовних шкіл проводили уроки, що безумовно, давало
потужний результат у практичній підготовці майбутніх учителів. Вони сприяли
отриманню ґрунтовних теоретичних і практичним знань для тих, хто бажав
присвятити себе педагогічній діяльності.
Практичні заняття складались із таких компонентів:
а) відвідування уроків разом із керівником, що давало можливість учнямпрактикантам

увійти

в

курс

викладацької

справи

та

зорієнтуватися

безпосередньо на процесі викладання;
б) чергування в закладі та стеження за дотриманням учнями дисципліни;
в) письмові звіти, які переглядалися учителями духовних закладів – ( у
Чернігівській духовній семінарії вже після введення педагогіки);
г) викладання пробних уроків та аналіз їх учителем-предметником, в
якому вказував студенту-практиканту на його недоліки й позитиви.
Архівні джерела свідчать про випробування, які проходили майбутні
вчителі для допуску їх до педагогічної праці, зокрема з: богослов’я
(догматичного і морального), священного письма. Особливо важливим було
випробування красномовства, що безпосередньо впливало на діяльність
майбутніх учителів, через демонстрацію ораторських здібностей у виступах
перед аудиторією власними творами [259, с. 3].
Важливу роль у професійно-педагогічній підготовці вчителя в духовних
закладах освіти Чернігівщини відігравала послідовність викладання предметів і
розподіл їх на відділення в кожному класі. Наприклад, у нижчому відділенні
розпочинали навчання зі Святого письма, катехізису, риторики, поезії.
Особливу увагу приділяли риториці як основі красномовства й катехізису, за
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допомогою яких майбутні вчителі оволодівали монологічними та діалогічними
прийомами й методами ведення уроку [255, с. 3]. Учнів навчали методикам
ведення заняття, з-поміж яких провідною була методика монологічного ведення
уроку, коли вчитель не відволікається, а прямує до досягнення навчальної мети
задля економії часу. Діалогічний метод передбачав певне відхилення від теми й
запитання вчителя учням. Це давало можливість виявити талановитих учнів,
яких в подальшому обирали лідерами того відділення. У середньому відділенні
учням пропонувалася поезія зарубіжних авторів, бо саме вона сприяла
становленню

майбутнього

педагога-наставника

і

дозволяла

учням

практикуватися в мовній і комунікативній культурах. Особливістю вищого
відділення було продовження викладання Святого письма, богослов’я;
впроваджувалася гомілетика, що сприяла розвитку в учнів церковного
красномовства, необхідного для подальшої педагогічної праці безпосередньо в
духовних закладах освіти Чернігівщини. У вищому відділенні вводилася
практика для спудеїв, яка ставала провідною в навчально-виховному процесі
підготовки майбутніх учителів [255, с. 3].
Необхідно зауважити, що теоретичні відомості учні отримували на
заняттях, де ретельно вивчали провідні науки – переважно риторику,
філософію, поетику. Всі ці дисципліни, а також й інші курси, що викладалися в
колегіумі, сприяли професійному становленню майбутнього вчителя [106
с. 196]. Однак перевірити свою готовність до педагогічної діяльності можна
було лише на практиці. Теоретичні знання лише можуть дати певні правила
навчання й виховання і сприяти всебічному розвитку майбутніх педагогів. А
застосувати здобуті теоретичні навички могли на практиці і в такий спосіб
перевірити свою готовність до педагогічної діяльності-дії [71, с. 23]. Тому
введення практики було нагальною потребою в духовних закладах цього
періоду, бо на час існування Чернігівського колегіуму не було такого предмета
як педагогіка. Педагогічну майстерність учні цього закладу могли розвинути
завдяки введенню нових предметів. З 1700 р. до 1705 р. у колегіумі було
відкрито чотири класи: три граматичні й один – поетики. В усіх класах поетики
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студенти вивчали теоретичні основи поезії, загальні правила складання віршів,
їх жанрову класифікацію тощо. На практичних заняттях вчилися писати
поетичні твори латинською, польською мовами, а з 40-х років ХVІІІ століття –
ще й російською. Саме курс поетики формував професіоналізм майбутнього
вчителя. Потрібно було навчити учня збуджувати у слухачів позитивні почуття
через естетичну гармонію змісту складних віршів [250, с. 222]. Згодом стало
зрозуміло, що педагогічна практика повинна тривати певний часовий відтинок,
тому що за один рік учні під керівництвом свого наставника не зможуть стати
повноцінними майстрами своєї справи.
В архівних джерелах знаходимо відомості про діяльність “Інституту
інспекторів” колегіуму. Студенти, які успішно навчалися на старших курсах,
закріплювалися за учнями та допомагали їм в адаптації, стежачи за
дотриманням внутрішнього розпорядку та благопристойності поведінки.
Унаслідок цього студенти старших класів набували навичок педагогічного й
виховного досвіду. Від початку навчання в колегіумі учнів залучали до
педагогічної діяльності, виконання обов’язків інспекторів. Вони працювали
домашніми вчителями, приватно навчали дітей у заможних родинах. Саме цей
вид практичної роботи був широко поширеним і став засобом заробітку для
малозабезпечених вихованців. У такий спосіб вони не тільки вдосконалювали
свою педагогічну майстерність, а й мали змогу заробити кошти на своє
подальше навчання [250, с. 222]. Головною метою таких заходів було
перевірити на практиці, чи учень зможе нести цю важку “ношу” вчителявихователя упродовж життя.
Виховний процес у Чернігівському колегіумі покладався на префекта, але
йому важко було виконувати всі обов’язки. До навчального процесу він залучав
кращих своїх студентів (так званих “інспекторів”). Інспектори уважно стежили
за підготовкою своїх молодших колег до навчального процесу та безпосередньо
допомагали їм опанувати незрозумілий матеріал. Для спостереження за учнями
в закладі й класах призначалися “цензори”, які доповідали префекту про тих
спудеїв, які відставали від навчального процесу. Вони мали вже на той час
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елементарну педагогічну підготовку, бо досвідчений учитель через велику
кількість вихованців просто не встигав опитати всіх на занятті. Тому на
допомогу йому призначалися “аудитори”, які приділяли максимум своєї уваги
решті учнів класу. У такий спосіб аудитори здобували також необхідний
педагогічний досвід. На практичних заняттях аудитор оволодівав елементами
педагогічної техніки, комунікативними вміннями й навичками. Список учнів,
де заняття проводив аудитор, називався “ератою”. Його завдання полягало в
такому: впливати на хід педагогічної дії; збуджувати позитивні почуття у своїх
слухачів та стежити за їхнім душевним станом. Під час перевірки домашнього
завдання аудитор вислуховував своїх учнів і робив певні помітки, де відзначав
обізнаність у тому чи іншому матеріалі [119, с. 434]. Всі учні підкорялися
головному аудитору (auditor auditorum) й ставилися до нього з повагою.
Викладацький склад духовних закладів освіти не підтримував методу
заучування, вважав його не результативним. Варто зауважити, що в нижчих
класах існував аналог диспутів здебільшого теоретичного характеру [34, с. 180].
Однак, повноцінних диспутів майбутні вчителі уникнути не могли, вони
розпочиналися

у

філософських

класах.

Диспути

стали

альтернативою

викладання уроків і недільних репетицій для спудеїв закладу. Для того, щоб
учні вищих класів обов’язково були присутні на диспутах та уважно
вислуховували своїх колег, викладачі наступного дня після диспутів ставили
питання своїм вихованцям, а учні повинні були навести ті чи інші аргументи,
які вони почули напередодні. Таким чином, ця форма практичної діяльності в
духовних закладах розвивала не тільки вміння переконувати, засвоювати
знання,

а

й

сприяла

дотриманню

суворої

дисципліни,

уважності

й

спостережливості [34, с. 181].
Завдяки суворій дисципліні, що панувала в духовних закладах, майбутні
вчителі вдосконалювали такі риси особистості:
 самовладання;
 уміння підкорятися авторитету своїх наставників;
 “горою стояти один за одного”, тобто суворій дисципліні; формуванню
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колективу. Означені риси характеру студентів духовних закладів сприяли
не тільки духовному розвитку студентства, а й становленню їхньої
професійної майстерності [34, с. 183]. На думку духовних наставників, у
релігійних закладах урок може завчити навіть малоздібний учень, а щоб
захистити суперечливе, – окрім міцних знань із теми, потрібно мати
власне міркування, спритність і логічне мислення. Аби не було
пустослів’я з боку спудеїв, наставник суворо спостерігав за диспутом,
щоб студенти-учасники вели розмову чітко, правильно й згідно зі
встановленими правилами [6, с. 286]. Така чіткість також сприяла
вдосконаленню складових професійної майстерності, які розвивали в
студентів духовних закладів освіти Чернігівщини.
Історія духовної освіти України свідчить, що на початок XVIII ст. для
учнів більшості церковних закладів Чернігівщини педагогічна практика не
проводилася. Тому в цей період вони задовольнялися лише теоретичною
підготовкою, що негативно відбивалося на педагогічній вправності. Натомість,
практичні заняття в духовних школах Чернігівщини було організовано таким
чином: один спудей цілий день викладав предмет у присутності двох своїх
товаришів, а ті, в свою чергу, спостерігали за ним та аналізували його
практичну діяльність- дію і накопичували необхідний досвід. Наступного дня
один із таких асистентів починав викладання предметів, змінюючи свого
колегу, а інший спостерігав й аналізував його роботу. Так відбувалося доти,
доки кожен із студентів старшого класу проходив педагогічну практику. Ця
система мала певні недоліки:
 на

термін

проходження

практики

кожний

семінарист-практикант

позбавлявся можливості слухати лекції, які продовжувалися в його класі;
 критикувати практиканта своїми товаришами було заборонено, а це
позбавляло висвітлення недоліків чи навпаки – переваг у його
педагогічній дії [71, с. 25].
Така

система

проходження

практики

існувала

лише

до

часу

запровадження нового “Положення про семінарії”, згідно з яким уводився
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практичний клас, де формувалися групи по три чи чотири спудеї, а решта
поділялися на декілька груп. Їхнє завдання – слідкувати за викладанням своїх
товаришів. При цьому в аудиторії обов’язково мав бути присутнім той
наставник,

наслідуючи

якого

практикувалися

студенти.

Почерговість

проходження практики повторювалася кілька разів на навчальний рік, а
практичних уроків ставало все більше – до десяти на тиждень. Ця система
практичних занять згідно із, зауваженнями О. Пісєніної, мала свої переваги і
недоліки, а саме:
– практикант мав свою групу учнів, що полегшувало йому управління
ними;
– жодна група не залишалася без наставника, що сприяло безперервності
навчального процесу;
– викладання проводилося трьома – чотирма студентами-практикантами
одночасно, що створювало значний шум й ускладнювало процес
викладання;
– старший

наставник,

який

контролював

студентів-практикантів

в

аудиторії, не міг прослідкувати за своїми підлеглими через значний шум
у класі [138, с. 26].
Отже, педагогічна підготовка майбутніх учителів у духовних закладах
XVIII–XIX ст. сприяла зростанню кількості зацікавлених у вчительській роботі,
що давало можливість розвивати просвітництво в усьому регіоні.
У період XVIII–XIX ст. чіткого співвідношення теорії та практики в
духовних закладах Чернігівщини не спостерігається, а власне навчальний
процес характеризується лише окремими елементами практичної педагогічної
діяльності.
Після

завершення

навчання

вихованці

Чернігівського

колегіуму

працювали вчителями, священиками, писарями, державними службовцями,
співаками й музикантами, вели мандрівне життя (мандрівні, або мандровані
дяки). Вони засновували школи, складали підручники, навчали дітей грамоті,
відправляли служби, ставили вистави, ходили з вертепами тощо. Все це
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спонукало керівництво духовних закладів освіти до вдосконалення рівня
педагогічної підготовки випускників. Суб’єкт - суб’єктна основа взаємодії
майбутнього духівника з молоддю, селянами, містянами, учнями церковноприходських шкіл. Освітньо-виховна система була спрямована на те, щоб
випускник був підготовлений до процесу передачі знань, мав спеціальні вміння
й навички, необхідні для педагогічної діяльності - дії, майстерно володів мовою
та мовленням, технікою впливу на почуття, акумулював у собі кращі моральноетичні й соціально-психологічні риси особистості [117, с. 15].
Важливим елементом

професійно-педагогічної підготовки вчителя та

становлення майбутнього вчителя-майстра в Чернігівському колегіумі було
хорове мистецтво. Постановка голосу, дихання, дикція, інтонування, манера
поводити себе на сцені перед глядачами допомагали студентам сформувати
досить важливі вміння і навички для виховної і викладацької діяльності.
О. Лавріненко відзначав, що вагомий вплив на професійно-педагогічну
підготовку майбутніх педагогів у колегіумі мала театральна діяльність
студентів духовного закладу. Шкільна драма спочатку мала насамперед
педагогічне призначення – навчати студентів акторського мистецтва. Надалі на
її основі формується шкільний театр, у тому числі й у духовних закладах
Чернігівщини. Вертепи та інтермедії у виконанні мандрівних студентів (перших
фольклористів) отримували народне визнання, що водночас ставало джерелом
заробітку для продовження навчання у закладі. Студенти часто вирушали в
мандри Україною. У вертепах, виставах і сценках, які вони ставили, дійовими
особами були селяни, козаки, міщани, москалі та інші представники народу,
відтворювався народний побут, пісні, звичаї. У студентському середовищі,
напівнародному, напівкнижному підтримувалась звичка писати вірші, які були
необхідною належністю шкільної освіти, задовольняючи водночас моральні й
етичні вимоги всіх станів суспільства. Для формування професійнопедагогічної підготовки вчителів колегіуму учні складали й розігрували власні
драматичні твори, головними героями яких були біблійні персонажі. Кожен
учитель піїтики зобов’язувався щорічно підготувати зі студентами комедію
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або трагедію для так званих літніх рекреацій чи народних гулянь. Після
реорганізації колегіуму в семінарію у 1786 р. твори для драматизації
спеціально писалися відомими авторами, драматургами, а від студентів, які
були акторами, вимагалося досконале володіння драматичним й акторським
мистецтвом для передачі характеру, звичок, поведінки героя п’єси. Все це на
практиці сприяло формуванню майбутнього вчителя-майстра та доведення
своєї придатності до педагогічної дії. Стати режисером вистави або автором
постановки для викладачів духовних закладів було престижно й поважно. Але
не кожен

педагог мав здібності до режисера й володів умінням навчити

театральних тонкощів [114, с. 114].
Практична підготовка майбутніх учителів мала комплексний характер і
чітку послідовність організації. Так на першому курсі спудеї колегіуму
здебільшого проходили ознайомлювальний теоретичний курс, на другому –
вчилися техніці проведення занять, а на третьому курсі відбувалося комплексне
засвоєння знань, умінь і навичок, отриманих під час навчання.
На старших курсах Колегіуму спудеям, які мали достатній рівень знань й
умінь, відповідні рекомендації ректора або його заступника, дозволялося
працювати приватними вихователями, репетиторами в будинках заможних
людей. На той час це називалося кондицією і вважалося однією із форм
практичної підготовки. Таких студентів товариші називали “аристократами”,
оскільки вони звільнялися від театральних постановок та інших форм
позааудиторної творчої роботи.
Після низки реорганізацій у 1786 р. на базі Чернігівського колегіуму
створено духовну семінарію. Повний курс семінарії для підготовки вчителя
тривав 10–12 років. Чернігівська духовна семінарія, що проіснувала майже
півтора століття (1786–1919 рр.), давала можливість своїм випускникам
обіймати посади вчителів і священнослужителів. Вона стала не лише духовним
навчальним закладом, а й центром духовного й культурного життя регіону, про
що пише Н. Ципляк [239, с. 278].
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Духовним закладам, зокрема семінаріями була притаманна чотириурочна
система навчання. За Статутом 1867 р. тривалість уроку становила 1 годину
15 хвилин із 15 хвилинною перервою між уроками. Лише з 1884 р. тривалість
уроку скорочено до 1 години. У цей же час було запроваджено обов’язкові
практичні уроки в початковій школі, що зазвичай існували при семінаріях.
Заняття організовувалися лише в п’ятих і шостих класах. Таке нововведення
сприяло підвищенню рівня педагогічної майстерності випускників семінарії, бо
їхня практика розпочиналася зранку, що мало позитивний вплив на професійну
підготовку майбутніх учителів.
Викладачі семінарії були представниками православного віросповідання
із науковим ступенем магістра або кандидата богослов’я. Вони займалися
науковою та науково-методичною роботою, публікували свої творчі роботи в
провідних фахових виданнях того часу. Ректор Чернігівської семінарії зазвичай
був редактором “Черниговских епархиальных известий”, тому всі викладачі
семінарії мали змогу друкувати в цьому часописі свої наукові розвідки та
передавати педагогічний досвід іншим колегам й учням цього закладу (див.
Додаток Р).
Для розвитку розумових здібностей і кращого засвоєння знань
практикувалися написання письмових робіт. У 1–2 класах не менше 10; у 3–4 –
не менше 8; у 5–6 – не менше 6. Теми обговорювалися на педагогічних радах і
затверджувалися ректором. Перевіряли письмові роботи дуже ретельно, а після
повторної перевірки викладачем їх переглядав ректор семінарії [81, с. 46].
Аналіз стародруків архівних установах Чернігівщини дозволяє з
упевненістю стверджувати, що випускники семінарії призначалися на
вчительські посади. Цей факт змушував приділяти значну увагу вивченню
педагогіки. А саме курс був покликаний розвинути в учнів професійнопедагогічних умінь і навичок, необхідних для організації навчально-виховного
процесу. Спочатку студенти отримували в семінарії ґрунтовну теоретичну
підготовку й переходили до практики [108, с. 319]. У указі Синоду від
27 лютого 1866 р йшлося про таке: “ отменить в семинариях преподавание
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медицины, сельского хозяйства и естественной истории, а взамен ввести курс
педагогики, как предмет более необходимый для будущих пастырей и учителей
народа”. Але потрібно звернути увагу на той факт, що курс педагогіки в
Чернігівській духовній семінарії почав викладатися ще з січня 1866 року [239,
с. 277]. Ще однією з причин уведення педагогіки стало те, що чимало
випускників семінарії працювали в церковно-приходських школах. Звідси
виникає нагальна потреба поєднання викладання теорії виховання і навчання
педагогічна практика.
При семінарії функціонували однокласна початкова школа, розміщена
безпосередньо в будинку семінарії. Практичні заняття семінаристів у школі
відбувалися щоденно. Кожного ранку два вихованці шостого й один п’ятого
класів відвідували ранкові заняття, де слухали, що викладають учителі та
законовчителі, а вже післяобідні заняття проводили самостійно. Перед кожним
уроком практикант показував викладачу конспект уроку. Після проведення
уроків їх розбирали на заняттях з педагогіки. Для більш ретельного розгляду
практичних занять і обговорення педагогічних питань раз на тиждень
відбувалися педагогічні конференції, на яких були присутні ректор, викладач
педагогіки, законовчитель і вчитель школи, а також вихованці-практиканти.
Окрім практичних занять для студентів, викладачі надавали певні рекомендації,
а саме: читати книги педагогічного змісту, спостерігати за учнями. Слід
зауважити, що семінаристам були рекомендовані праці відомих педагогів
Я. Коменського, А. Дистервега, К. Ушинського, С. Миропольського та інших
[239, с. 46].
Навчальні дисципліни вивчалися учнями семінарії за конспектами лекцій,
що,

як

правило,

надиктовувалися

викладачами.

Вивчений

матеріал

закріплювався на практиці у формі виступів на латинському діалекті. Така
практична діяльність мала важливе значення для учнів семінарії, що дозволяла
тренуватися в красномовстві та давала можливість перевірити знання, набуті
під час навчання. Двічі на рік – у грудні та червні студенти семінарії складали
внутрішні іспити [213, с. 40]. Практичні заняття відбувалися у формі диспутів,
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під час яких кращі учні старших класів виступали з доповідями на певну
філософську або богословську теми. Учні ж нижчих класів мусили
декламувати. Практичним заняттям вважалися й проповіді, які готували й
виголошували семінаристи перед викладачами та учнями, а також у
семінарській церкві. Такий вид практичної роботи сприяв формуванню таких
необхідних у педагогічній діяльності умінь:
 володіти собою, подолання психологічних і гностичних бар’єрів;
 розподіляти увагу на аудиторію слухачів;
 керувати вербальною та невербальною поведінкою в будь-якій ситуації;
 надавати необхідних відтінків для голосу, впливу на почуття осіб, які
слухали проповідь (дисонанс, чистота, обертони, плавність, мелодійність
тощо).
Більшість вітчизняних дослідників, які вивчали проблеми історії релігії й
церкви, не звертали належної уваги на факти власне педагогічної складової в
навчально-виховному процесі духовних закладів. Але як підтверджує аналіз
архівних джерел і стародруків з історії Чернігівщини XVIII ст., професійнопедагогічній підготовці семінаристів було відведено немале місце в навчальних
планах і програмах духовних семінарій. Так, Н. Ципляк переконливо доводить,
що 5 березня 1867 р. ректор семінарії подав на розгляд семінарського правління
“Проект педагогічних занять вихованців Чернігівської духовної семінарії ”. Він
стверджував, що педагогічна практика потрібна для того, щоб кожен учень
здобув певні навички й уміння для проведення уроку. Найбільш корисним і
необхідним, на думку ректора, було відкриття “Святкової школи” в
Чернігівській духовній семінарії. У цій школі мали проходити практику
студенти семінарії [245, с. 277].
Метою створення шкіл у семінарії стало забезпечення учнів місцем
проходження практики в цих духовних школах нижчого рівня, щоб вони надалі
розвивали викладацьку діяльність саме в семінарії. У Чернігівській духовній
семінарії з 70-х рр. XIX ст. професійно-педагогічна підготовка майбутніх
учителів була на високому рівні.
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Для практикантів розроблено спеціальні правила для вдосконалення
практичної діяльності:
 постійний саморозвиток (читання педагогічної літератури, ознайомлення
з педагогічним досвідом інших педагогів);
 створення в бібліотеці відділу книг для вчителів;
 обов’язкова підготовка до уроків;
 складання програм студентами семінарії;
 розгляд підручника як практичного посібника, а не керівництва для дії;
 уміння говорити коротко, ясно й чітко;
 під час відповідей учнів прискорювати їх і не відповідати замість них;
 розвиток спостережливості й уваги за допомогою наочності;
 створення та організація власної бібліотеки з педагогічної літератури для
регулярного поповнення фахового рівня;
 дотримання благопристойності, моралі, релігійних і церковних канонів
[239, с. 279].
Зі створенням зразкової початкової школи в Чернігівській духовній
семінарії у 1885 р. було дещо змінено порядок проходження педагогічної
практики студентами. Так вихованці семінарії вивчали дидактику спочатку
теоретично (класні заняття) і практично (заняття в школі). У 5-му класі
семінарії при двох теоретичних і одному практичному уроках на тиждень,
вивчали

методику

викладання

шкільних

предметів,

також

додатково

отримувати відомості з експериментальної педагогіки. Натомість у 6-му класі
акцент зроблено на професійно-педагогічній складовій – одне теоретичне та два
практичні заняття на тиждень [239, с. 280]. Практичні заняття в школі
відбувалися регулярно.
Вивчення джерельної бази з історії релігії Чернігівщини дає підстави
стверджувати, що для плідної практичної підготовки студенти повинні були
досконало опанувати такі навчальні дисципліни: 1) Закон Божий; 2) тлумачення
Святого письма; 3) риторика; 4) математика; 5) історія; 6) географія; 7) поезія;
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8) латинська й грецька мови; 9) співи; 10) богослов’я [16, с. 3]. Окрім того, в
процесі вдосконалення навчальних планів введено додаткові предмети, знання
яких ставало необхідним для майбутнього вчителя: а) педагогіка в поєднанні з
психологією, логікою та історією; б) гомілетика; в) практичні заняття з
викладання.
Практична діяльність студентів під пильним наглядом своїх наставників
закладала в них необхідні професійні риси педагога-наставника, адже вивчення
теорії з будь-якого предмета не давало таких позитивних результатів, як
закріплення вивченого на практиці. Практика давала можливість побачити, чи
може той або інший студент оволодіти необхідними рисами і навичками, що в
майбутньому будуть необхідними для його педагогічної діяльності. Ті
студенти, які не мали здібностей до педагогічної діяльності, ставали або
церковнослужителями, або працювали в канцелярії. Однак переважна більшість
вихованців Чернігівської духовної семінарії свідомо вступали до цього закладу,
щоб здобути кваліфікацію педагога-просвітителя.
Поступово в семінарії збільшувалась кількість викладачів, які були
вихованцями цього ж закладу, що підтверджує належну якість професійнопедагогічної підготовки студентів.
Отже, Чернігівська духовна семінарія, продовжуючи освітні традиції
найстарішого духовного навчального закладу не тільки Чернігівщини, а й усієї
Лівобережної України, була провідним культурно-освітнім осередком губернії
й усієї України [146, с. 66].
Варто акцентувати на тому, що єпархіальні семінарії мали третій ступінь
духовної освіти й вважалися середніми навчальними закладам. Навчання в
семінарії тривало, як правило, 6 років: чотири роки вивчалися загальноосвітні
предмети, два – богословські. Після закінчення 4-х класів семінаристи мали
право без іспитів вступити на історико-філологічні факультети університетів.
Тобто рівень знань 4-х класів семінарії відповідав світській середній освіті.
Учнів семінарій поділяли на спеціалізовані класи за рівнем знань і здібностями
[182, с. 45].
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У вересні 1785 р. для задоволення потреб єпархії у священнослужителях і
вчителях відкрито Новгород-Сіверську духовну семінарію, до якої було
переведено частину учнів і викладачів Переяславської духовної семінарії, а
також Київської

академії. Заснування семінарії саме у м. Новгороді-

Сіверському зумовлено тим, що це містечко завжди було одним із
православних центрів Чернігово-Сіверської землі, відповідно потребувало
свого навчального закладу. Семінарію було створено за аналогією закладів
освіти тогочасного типу [182, с. 47]. Окрім того, в цьому освітньому закладі
було створено умови для проходження практики студентами старших класів, де
здобуті

теоретичні

знання

перевірялися

на

практиці.

Удосконаленню

педагогічних умінь і навичок студентів семінарії сприяли такі предмети, як
риторика, філософія, поетика, піїтика, граматика. Наприклад, риторика сприяла
розвитку в майбутніх педагогів основ красномовства, необхідного для
проведення уроків учнями. Поетика спрямована на розвиток уяви, уваги
майбутніх учителів. На практичних заняттях спудеї вчилися складати віршовані
твори, які мали формувати в студентів творче педагогічне мислення.
Випускники на практиці вчилися використовувати поетичні образи в процесі
викладання навчального матеріалу [161, с. 371].
Переважна більшість учнів семінарії була вихідцями із родин священиків,
віком від 10 до 26 років, відповідно до якого їх розподіляли за класами.
Новгород-Сіверська семінарія дотримувалась демократичних засад життя і
гуманних принципів виховання, чим заслужила собі особливу симпатію і
популярність серед молоді. Станом на 1790 р. у духовній семінарії навчалося
понад 470 учнів, діяли класи граматики, піїтики, риторики, філософії,
богослов’я. Поряд із традиційними дисциплінами (латинська мова, поетика,
риторика, філософія) викладалися грецька, французька мови, а також
математика, геометрія, географія, музика, образотворче мистецтво. Після
опанування теоретичного курсу організовувалася практична робота згідно,
коли студенти під наглядом своїх наставників проводили заняття за зразком
Чернігівської духовної семінарії. Після проходження практики учні, які мали
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здібності до педагогічної праці, переходили на посади учителів. За змістом
навчальних програм семінарія була загальноосвітнім навчальним закладом.
1790–1797 рр. – період розквіту семінарії у Новгороді-Сіверському.
Навчальний рік починався в семінарії, як і в інших навчальних закладах,
1 вересня й тривав до початку липня, хоча студентів часто зараховували й
упродовж навчального року. Для вступу необхідно було пройти співбесіду з
префектом. Існувала своя система перевірки знань: домашні завдання,
опитування під час уроків, щосуботи – опитування за цілий тиждень та іспити
наприкінці навчального року. Важливе місце в навчальному процесі семінарії
посідав префект, який відповідав за організацію навчального процесу,
виконання програм, успішність студентів, їхнє матеріальне забезпечення. Йому
підпорядковувався суперінтендант, який призначався з-поміж учителів і разом
із помічниками, обраних з-поміж візитаторів і сеньйорів бурс, відповідав за
поведінку вихованців семінарії поза її межами [161, с. 50].
Ще одним духовним закладом освіти регіону було Чернігівське
єпархіальне жіноче училище, засноване в 1860 році завдяки фінансуванню
місцевої духовної влади, яка будь-якими способами намагалася підтримати
тогочасний освітній процес у регіоні. У закладі було створено умови для
належної підготовки вчителів. Одним із доказів цього факту є атестат, виданий
8 грудня 1899 року учениці жіночого Єпархіального училища, про присвоєння
їй звання домашньої вчительки на ім’я Столяренко Єлизавети Андріївни, яка
навчалася в училищі з 1891до 1894 року. Згідно з цим документом до переліку
дисциплін, що викладалися в училищі, належали: Закон Божий, церковна
історія, катехізис, російська мова, педагогіка, арифметика, церковний спів,
рукоділля тощо. Отже, цикл предметів був спрямований на формування й
подальше удосконалення в учениць професійної майстерності, на прищеплення
любові до педагогічної діяльності, спрямування на шлях просвітницької
діяльності.
Після навчання в закладі, згідно зі Статутом єпархіального жіночого
училища (1834 р.), випускники отримували право викладати предмети, в яких
106

вони проявили себе й одержали гарні оцінки. Їм присвоювалося звання
домашніх учителів саме з обраного фаху. Є підтвердження тому, що
єпархіальні

жіночі

училища

в

майбутньому

були

покликані

сприяти

збільшенню числа грамотного населення Лівобережної України [267, с. 1].
У Чернігівському єпархіальному жіночому училищі існував і певний вид
педагогічної практики, притаманний майже всім духовним закладам освіти
регіону, а саме: учениці перекладали параграфи з французької мови на
російську й навпаки, писали твори з тем, що розглядали на заняттях із таких
предметів як Закон Божий, педагогіка, громадянська історія. Педагогіку, як
предмет упроваджено з метою забезпечення перспективи працювати на
педагогічних посадах [70, с. 113].
Семінаристки жили в будівлі училища й постійно перебували під
наглядом керівниці та вихователів закладу. Окрім загального нагляду за
підопічними вдень час, були вихователі, які стежили за ученицями вночі
години, відпочивали та їли разом із ними в їдальні. Необхідно зауважити, що в
класах училища було започатковано “інститут інспекторів”, представники
якого виставляли оцінки з усіх дисциплін. Наприкінці року проводилися
екзамени з кожного предмета, що приймала комісія, у складі якої обов’язково
був інспектор класу [70, с. 114].
Аналіз

окремих

номерів

унікального

видання

“ЧЕИ”

дозволяє

простежити послідовність розвитку провідних компетенцій через уведення
додаткових дисциплін: музика й співи, ручна праця та рукоділля, що сприяли
розвитку в майбутніх учительок уяви, уваги та спостережливості, творчого
робочого самопочуття; – виразне читання давало змогу формувати мовленнєву
й комунікативну культуру, розвивало дикцію, виконавську майстерність, яка
потім на старших курсах закріплювалася на практиці під час проведення уроків
(див. Додаток С).
Потрібно зауважити, що учениць, які навчалися в училищі не один рік і
зарекомендували себе з кращого боку, залучали до педагогічної практики –
виконання обов’язків інспекторів – дотримання порядку в закладі й допомога
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вчителям училища; участь в екзаменаційній комісії. Такий вид практичної
діяльності позитивно впливав на формування професіоналізму майбутніх
учительок.
Здійснений

історико-педагогічний

аналіз

розвитку

практичної

професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у духовних закладах
Чернігівщини дозволяє стверджувати:
–

вирішального значення в підготовці педагогічних кадрів духовними

закладами освіти, XVIII ст. що здійснювали просвітницьку діяльність у регіоні
та формували в своїх вихованців педагогічні риси та навички стало вивчення
педагогічної теорії й закріплення її на практиці;
–

введення до переліку обов’язкових дисциплін педагогіки суттєво

покращило стан педагогічної освіти в духовних закладах;
–

вагомий вплив на розвиток необхідних компетентностей у студентів

духовних шкіл відігравали курси філософії, гомілетики, піїтики, риторики й
інших предметів, що здійснювали постановку дихання, дикції, артикуляції,
формували вміння на належному рівні здійснювати педагогічну діяльність-дію;
–

наставники-священнослужителі на практичних заняттях, домагалися,

щоб практиканти враховували психологічні особливості дітей, навчаючи їх
основам граматики, письма, моральних і духовних чеснот;
–

керівники практики особливу увагу звертали на вироблення таких

необхідих чеснот студента-практиканта:
1. Володіння голосом та мовою – необхідна умова підготовки дяка-вчителя.
2. Знання основ психології, психофізіології, фізіології ВНД для впливу на
почуттєву сферу.
3. Високий рівень інтелекту, ґрунтовна обізнаність у царині теології,
культури, історії тощо, що давало можливість здійснювати виховний
процес на засадах “ богобоязні ”, смиренності, покірності тощо.
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2.2. Особливості підготовки майбутніх учителів у Чернігівському колегіумі
(1700–1786 рр.)
Серед досліджень із проблем історії духовної культури України вагоме
значення мають розвідки щодо формування системи освіти, діяльності окремих
навчальних закладів, насамперед Острозької, Києво-Могилянської академій,
Львівського університету. Разом із тим у системі професійної підготовки
вчителів для національних шкіл важливу роль відігравали середні навчальні
заклади,

засновані

в

XVII

столітті

–

Чернігівський,

Харківський,

Переяславський колегіуми, в яких продовжувалися кращі традиції підготовки
вчителя-майстра, впроваджувались елементи професійної майстерності.
Становлення вищої освіти на Чернігівщині відбувається в умовах
культурного піднесення, періоду національного відродження й стабілізації
козацької держави. Історик М. Докучаєв з посиланнями на О. Шафонського
говорить про те, що предтечею Чернігівського колегіуму була школа, заснована
Л. Барановичем у м. Новгороді-Сіверському. Саме Чернігівський колегіум був
одним із перших навчальних закладів, що випускали, можливо, й не
кваліфікованих

педагогів, проте мав провідне значення з-поміж інших

духовних шкіл на українських землях. Система підготовки майбутніх учителів,
формування в них елементів майстерного володіння словесно-комунікативною
дією стала основою підготовки вчительських кадрів у цьому закладі [250,
с. 222].
Дослідженню історії Чернігівського колегіуму присвячено чимало праць,
в яких його роль розглядається здебільшого як суто духовного осередку, але
мало уваги приділялося власне педагогічному спрямуванню. Такий підхід
вважаємо однобоким, тому є потреба в дослідженні певних навчально-виховних
аспектів, що дозволило з’ясувати освітнє значення духовного закладу.
Перші історичні відомості про колегіум містяться у збірнику “Зерцало от
писания Божественного”, в якому висвітлюється історія виникнення колегіуму
[225, с. 7]. Більш широку й конкретну інформацію щодо Чернігівського
колегіуму, його виникнення та існування узагальнив О. Шафонський, у книзі
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“Чернігівського намісництва топографічний опис” (1786 р.), де він визначає
дату заснування духовного закладу освіти, його структуру та предмети, що
викладалися в ньому, дає характеристику викладацькому складу, зупиняється
на організації навчання та виховання студентів [241, с. 35]. Аналіз численних
архівних матеріалів дає підстави стверджувати, що Чернігівський колегіум був
заснований після переведення єпископства із Новгород-Сіверського до
Чернігова. У 1689 . архієпископ Л. Баранович переводить і латинську школу,
яка там існувала. Щодо дати заснування, то в різних дослідженнях знаходиться
в проміжку від 1690 до 1712 рр., однак більшість дослідників дотримуються
дати 1700 року, коли архієпископ І. Максимович реорганізовує переведену
Л. Барановичем латинську школу в колегіум [270, с. 4].
В. Якимович

у

“Неопублікованих

нарисах”

наводить

такі

факти

виникнення Чернігівського колегіуму: “У 1636 р. польський магнат Олександр
Пяслчинський засновує в Новгород-Сіверському колегіумі “Societas Lesus” для
безкоштовного навчання православних дітей. Очевидно, що цей духовний
навчальний заклад на початковому етапі існування мав статус єзуїтської школи,
метою якої було через навчальний процес приваблювати православну молодь і
залучати її до католицизму” [270, с. 4]. Архівні матеріали дозволяють нам
стверджувати, що Чернігівський колегіум займав почесне третє місце в
Російській імперії після Києво-Могилянської академії і Московської слов’яногреко-латинської

академії.

Це,

в

свою

чергу,

підтверджує

неабияку

популярність Чернігівського колегіуму як провідного закладу освіти в регіоні й
поза його межами [272, с. 25].
Л. Посохова зауважує, що в часи виникнення та існування православних
колегіумів дослідники вказують на важливий етап “зустрічі” та “взаємодії”
традицій Заходу та Сходу у всіх сферах культури та на різних її рівнях. У ході
такої взаємодії й була вироблена культурно-освітня форма православного
колегіуму, який,

базуючись на

“латинській

ученості”, став

синтезом

західноєвропейської та східнослов’янської культурних традицій [176, с. 141].
Учні в колегіумі могли навчатися незалежно від соціального стану й
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статусу. Із архівних джерел дізнаємося про Матвія, сина сільського священика,
який навчався в Чернігівському колегіумі й після закінчення духовного закладу
працював педагогом у нижчих класах. У 1726–1727 роках Священик Матвій
стає префектом колегіуму й учителем риторики. [272, с. 16].
Важливе значення для вивчення історії Чернігівського колегіуму мають
рукописні

записи

приват-доцента

Ніжинського

історико-філологічного

інституту князя Безбородька М. Лілеєва, який описує шлях від історії
заснування цього закладу до його реорганізації в семінарію.
Історико-системний аналіз джерел та архівних матеріалів дозволив
виокремити такі основні періоди в діяльності Чернігівського колегіуму:
I (1700 – 1721 рр.) – період становлення навчального закладу.
II (1721р. – середина XVIII століття) – розквіт колегіуму, введення нових
дисциплін удосконалення системи підготовки релігійних і педагогічних
кадрів.
III (середина XVIII – 1786 р.) – поступова втрата демократичних традицій,
посилення регламентації й уніфікації всіх аспектів діяльності з метою
перетворення його на вузько становий духовний заклад [226, с. 15].
У межах кожного періоду дослідники цього духовного закладу освіти
прагнули розглянути низку проблем: обсяг і зміст навчальних курсів у
колегіумі; викладацький корпус й учнівський склад; діяльність бібліотеки;
матеріальне забезпечення бібліотеки тощо. Та поза увагою весь час залишалася
просвітницька й наукова діяльність учителів колегіуму та його вихованців [225,
с. 9]. Так, О. Травкіна переконує, що до нашого часу збереглася лише одне
повідомлення про учнів колегіуму в перші роки його існування. Це
пояснюється характером тогочасної освіти, відсутністю бюрократичного
контролю з боку державного апарату за навчальними закладами в Україні. В
одному зі звітів, що зберігся до сьогодні лише в окремих цитатах у журналі
“Київська старовина” за 1895 р. йшлося про шість класів, у кожному з яких
навчалося приблизно 40 учнів [224, с. 32]. Хоча існують й інші відомості про
кількість учнів і його викладацький склад, а саме: у трьох відділеннях
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(нижчому, середньому й вищому) загальна кількість учнів становила 359 осіб,
викладачів працювало лише 10. Тобто педагогів у закладі не вистачало й
існувала потреба підготовки майбутніх педагогів саме для роботи в цьому
духовному закладі [252, с. 2–3]. Для кращої суто педагогічної освіти майбутніх
учителів у Чернігівському колегіумі було введено публічні випробування для
спудеїв, під час яких виявляли свої кращі педагогічні риси, необхідні в
подальшій педагогічній діяльності-дії.
Іспити розпочиналися о дев’ятій годині і тривали три години. На цих
випробуваннях майбутні педагоги повинні були продемонструвати такі
педагогічні здібності:
– володіння елементарними навичками навіювання та переконування;
– внутрішньою та зовнішньою педагогічними техніками;
– досконало володіти мовою як невід’ємним чинником професійної
майстерності;
– різними позамовними комунікативними засобами для ефективного
впливу на почуття учнів.
Варто відзначити, що ці іспити й були власне підготовкою майбутніх
педагогів для їхньої подальшої педагогічної діяльності-дії. Випробування
витримували не всі особи. Ті учні, які не могли виконати завдання, повинні
були їх скласти ще раз [261, с. 1].
Аналіз архівних джерел дозволяє стверджувати, що більшість викладачів
колегіуму були випускниками Києво-Могилянської академії. Наприклад,
Гаврил Огінський був вихованцем Києво-Могилянської академії в 1750 р., а
згодом – став учителем інфіми й фари, а колегами його були учитель риторики
Гаврило Іскра, піїтики Серпіон Валужський, синтаксими й граматики Моісей
Андреєвський [272, с. 19].
Щодо курсу риторики, то він займав особливе місце серед усіх
навчальних предметів, адже вважалося, що риторика має стати завершальним
етапом у розвитку творчих комунікативних здібностей студентів, як релігійних,
так і майбутніх світських діячів. Розвитку педагогічної майстерності
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випускників колегіуму сприяли також класи поетики, в яких студенти вивчали
теоретичні основи поезії – правило складання віршів, аналізу віршованих
текстів античних, латиномовних і російських. Курс поетики спонукав
майбутніх учителів до використання поетичних образів у процесі викладання
навчального матеріалу. Майстерне оволодіння словом, уміння скласти
поетичний твір, який би зворушив кожного, хто його слухав, – стало
невід’ємною традицією у підготовці студентів Чернігівського колегіуму [114,
с. 122].
Російську поетику викладали за “Керівництвом Аполоса”, а латинську –
за творами Ф. Прокоповича. Окрім того, піїти працювали над складанням
латинських і російських віршів, беручи приклад із класиків і корифеїв поезії
того часу. У класі поезії потрібно було досконало вивчити три або чотири
частини латинської граматики, коротку священну історію й прочитати “Книгу о
должностях человека” [123, с. 666]. У нижчому граматичному класі після
катехізису розпочиналося вивчення латинської та російської граматики,
каліграфічного письма, правопису та правил для учнів, які навчалися в
колегіумі [123, с. 667].
До середини 30-х років ХVIII ст. весь курс навчання забезпечували
префект і два вчителі, а після виділення поетики в окремий клас у колегіумі
викладали чотири вчителі. Коли в закладі поступово збільшувала кількість
предметів, кількість учителів поступово досягла шести осіб. У першій половині
XVIII ст. вчителі, як правило, були ченцями. Уже в 20-ті роки

XVIII ст.

Чернігівський колегіум мав викладачів з-поміж власних вихованців [226, с. 44].
Цей факт засвідчує, що заклад прагнув виховати нове покоління освічених
людей і забезпечити регіон кваліфікованими педагогічними кадрами.
В окремих документах міститься згадка про сина седнівського козака
Панкратія, вихованця Чернігівського колегіуму. Після прийняття сану ченця в
1733 р. він був зарахований на посаду вчителя нижчих класів фари та інфіми.
Після закінчення плідної практичної діяльності його було переведено до вищих
класів викладачем риторики та граматики.
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Навчально-виховна система Чернігівського колегіуму була спрямована на
розвиток в учнів професійної майстерності, що досягалася шляхом класноурочної системи й повинна була створити такі позитивні почуття та
переживання, щоб в майбутньому розкрити у них риси справжнього майстра
педагогічної справи. [226, с. 13, 14].
Працювали в колегіумі й учителі з-за кордону. Наприклад, Павло
Ніклєвіч, який народився в одному із польських містечок, у 1734 р. розпочав
роботу приватним учителем латинської мови, а вже в 1739 р. був призначений
на посаду вчителя до Чернігівського колегіуму, де викладав синтаксис і
граматику [272, с. 8].
Існують окремі відомості про випускників колегіуму, зокрема Дмитрій
Сміловський був наставником нижчих класів. У 1726 – 1727 рр. після чого стає
префектом колегіуму й за сумісництвом учителем риторики [272, с. 16].
У 1705 р. завершується будівництво приміщення у Борисоглібському
монастирі, що дозволило відкрити ще три відділення: – риторики, піїтики й
діалектики. Філософське ж відділення розпочало діяти в 1749 р., а богословське
– згідно з указом Св. Синоду – у 1789 р. [270, с. 6].
Структура навчання в класах Чернігівського колегіуму була аналогічною
до

Києво-Могилянській

академії

і

залишалася

незмінною

впродовж

XVIII століття, періодично поповнюючись новими предметами. Як і в
Київській академії,

де

в

кожному

класі

викладав

один

учитель,

у

Чернігівському колегіумі в двох нижчих граматичних класах – аналогії (фари)
та інфіми – один учитель навчав читанню, письму та основам латинської
граматики, а в двох вищих граматичних класах – граматиці та синтаксимі –
один учитель викладав правила латинської граматики синтаксису, тренував
учнів у перекладах з польської і рідної мови на латинську та навпаки [223,
с. 110]. У 20-х роках XVIII ст. в Чернігівському колегіумі існувала проблема
нечисленного викладацького складу, тому чернігівські ієрархи змушені були
видавати низку указів про обов’язкове навчання дітей духовенства. Згідно з
цими документами священнослужителі мали навчати своїх дітей вдома і лише
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потім віддавати їх до колегіуму, адже до закладу приймали лише тих учнів, які
вміли читати й писати [223, с. 112].
У бібліотеці Чернігівського колегіуму зберігалося більше сотні “Ludus
literalis” – зразків учнівських робіт, практичних вправ як класних (exercitia), так
і домашніх (occupationes) латинською, польською та слов’янською мовами, які
виконували учні в класі граматики та синтаксими. Латинську мову вивчали за
популярним

європейським

виданням

–

підручником

Емануїла Альвара

“Institutiones linguae latinae”, за яким у Київській академії в кожному класі
викладав один учитель [265, с. 71].
У колегіумі із середини XVIII ст. переважно навчалися діти багатих
міщан і козацької старшини. Про популярність закладу свідчать ті факти, що в
30-х роках ХVІІІ століття тут здобували освіту вихідці з Польщі (представники
духовних і світських станів) й один угорець. Ці факти підтверджують про славу
колегіуму за межами Чернігівщини.
Найпопулярнішим курсом у Чернігівському колегіумі

була риторика.

Першим підручником, створеним на допомогу вчителям колегіуму, став курс
риторики “Clavis scientiarum” (“Ключ знання”), виданий у 1708 році. Автором
видання,

на

думку

М. Докучаєва,

став

перший

перфект

колегіуму

А. Стаховський. Але текст підручника до наших днів не зберігся. Риторика була
написана під впливом відомої “Поетики” Ф. Прокоповича й загалом незначно
відрізнялася від курсів риторики викладачів Києво-Могилянської академії [265,
с. 72].
Оратор повинен зрозуміло висловлюватися й пояснювати, легко і
зрозуміло говорити, щоб кожен зі слухачів міг зрозуміти сказане й розібратися
в його доповіді. У Чернігівському колегіумі навчання з риторики відбувалося за
давньоримським автором Бургієм. Для наслідування і перекладу спудеї читали
кращих латинських авторів – Цицерона і Квінтіліана. Популярною була праця
Трублета “Paulini lukensis orationum”. Практичні заняття риторів колегіуму
складалися з листів і промов [123, с. 666].
Наступним курсом, що викладався в Чернігівському колегіумі після
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риторики, була філософія, введена лише в 1749 році.
Співи в Чернігівському колегіумі відігравали неабияку важливу роль.
Викладання співу в колегіумі мало на меті розвиток не тільки музичних
здібностей студентів, а й уміння співати так, щоб у подальшому вони могли
навчати цьому мистецтву учнів. Вихованці закладу знайомилися з музичними
інструментами, наприклад, грали на скрипці. Це робилося для того, аби в
майбутньому вони могли вже як викладачі акомпанувати своїм учням [72,
с. 98].
Отже, музичне виховання завдяки церковним традиціям охоплювало всіх
учнів, а найздібніші, співаючи в церковному хорі, водночас виконували функції
педагогів. Ця традиція брала витоки з освітньої системи Києво-Могилянської
академії. Підтвердженням цьому є факти з біографії уродженця Чернігівщини
Георгія Барановича, який після закінчення навчання вступив до філософських
класів Київської академії, де став одразу регентом студентського хору. Коли
через два роки відкрився “нотний ірмолойний клас”, його призначили
викладачем.

Свій

досвід

молодий

хормейстер

узагальнив

у

кількох

підручниках, що використовувалися в музично-педагогічній практиці [143,
с. 53].
Ґрунтовна музична підготовка учнів дозволяла майбутнім учителям
створювати хори у школах, церквах, де ці ж учні й працювали на посадах
учителів. Таким чином, у Чернігівському колегіумі плекалися кращі традиції
музично-естетичного виховання майбутніх церковних й освітніх діячів.
Органічний зв'язок культурно-мистецьких процесів та історико-педагогічних
явищ зумовив появу блискучої плеяди митців, яких викохала Чернігівська
земля, в тому числі композиторів, хормейстерів, співаків, учителів, музикантівпросвітителів [143, с. 55].
Першим

професором

філософії

в

колегіумі

став

префект

С. Новопольський. Традиційно філософський курс розпочинався з викладання
логіки, потім метафізики, фізики. У деяких філософських курсах розглядалися
також питання етики та моралі [226, с. 32].
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У Чернігівському колегіумі в 1740 р. вперше прочитано курс “Вільної
філософії”, який відрізнявся від того, що викладався в Києво-Могилянській
академії. Сам курс був розподілений на 5 “Книг”. Перша “Книга”

була

присвячена діалектиці, що викладалася за Аристотелем. Друга “Книга” – логіка,
що складалася з кількох частин. У ній йшлося про терміни, операції та
судження, давалася характеристика операції аргументації, обговорювалися
питання про об’єкти та суб’єкти логіки. Третя “Книга” була присвячена етиці
та філософії моралі [228, с. 13]. Четверта та п’ята “Книги” була присвячені
метафізиці, фізиці та натурфілософії. Отже, можна зробити висновок, що
філософія в Чернігівському колегіумі викладалася на високому рівні, а
чернігівські філософи зробили свій вагомий внесок у перетворення філософії на
всій території Гетьманщині на самостійну науку, необхідну для подальшої
професійної діяльності [228, с. 14].
Варто відзначити, що повний курс навчання в колегіумі закінчувався саме
вивченням філософії. У класі влаштовувалися публічні диспути на різні
філософські, естетичні та етико-моральні теми. Наприкінці кожного місяця чи
семестру студенти готували філософські дисертації та проповіді, які публічно
захищали в присутності своїх товаришів [226, с. 36]. Публічні виступи
колегіантів ставали підґрунтям для розвитку уміння належно триматися в
аудиторії, “розсіювати” увагу виступаючого, володіння й опанування власного
психологічного стану, умінь регулювати невербальну поведінку – всіх
складових зовнішньої та внутрішньої техніки.
Останній курс – богослов’я у колегіумі не був упроваджений в начальний
процес, а причиною цього став

брак приміщень для занять [222, с. 89]

Натомість, його було введено після реорганізації колегіуму у семінарію у
1786 р. [131, с. 640].
У Чернігівському колегіумі велика увага приділялася суто професійній
підготовці майбутніх учительських кадрів. Та попри це нам не вдалося знайти
інформацію, що в колегіумі були спеціальні курси педагогіки, психології чи
методики.
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Окрім латинської, в колегіумі вивчали ще декілька мов – російську та
церковнослов’янську. Останню – переважно в граматичних класах шляхом
читання текстів, які використовували під час богослужіння. Хоча окреме
викладання російської мови в колегіумі розпочалося у 60-х роках XVIII ст.,
латинська ще тривалий час зберігала провідне місце в навчальній практиці всіх
класів. Відомо, що в Чернігівському колегіумі спочатку викладання велося
виключно польською мовою. У “Зерцалі от Писанія Божественного” (1705 р.),
добре відомому виданні, пов’язаному з Чернігівським колегіумом, розміщено
звернення до гетьмана Івана Мазепи учнів граматичних класів, в якому вони
демонстрували володіння тонкощами польської мови [175, с. 151].
Про особливості вивчення польської мови в Чернігівському колегіумі
свідчать копії атестатів та інші писемні джерела. Наприклад, тексті атестату,
що був виданий студенту колегіуму, говорилося про те, що він вступив на
навчання у 1765 р. і успішно навчалися. За період навчання оволодів
латинською і польською мовами, прослухав курс граматики, піїтики, риторики,
логіки, метафізики й фізики [265, с. 50]. У Чернігівському колегіумі
використовували досвід стимулювання учнів до навчання, апробований в
єзуїтських школах. Варіанти заохочення залежали від віку учнів. У молодших
класах широко застосовували систему “схвалень” (Laudes), які підраховувалися
і фіксувалися за кожним учнем. Від загальної кількості “схвалень” учитель
відраховував бали за провини вихованця [175, с. 161–162].
Потрібно зауважити, що спудеї активно читали різні богословські твори,
що, безумовно, допомагали сформувати в них необхідні в майбутньому
педагогічні навички та здібності, зокрема будувати виховний процес на засадах
“богобоязні”, смиренності, покірності. Заняття з богослов’я проводилися як в
усній, так і в письмовій формах.
Студенти Чернігівського колегіуму були всебічно розвиненими, бо їхнє
подальша педагогічна праця як в цьому закладі, так і в інших духовних
установах вимагала від них дуже великих зусиль. За архівними даними студент
колегіуму Іустін, шляхтич за походженням, вступив до колегіуму в 1765 р. і від
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початку навчання виявив інтерес до педагогічної роботи, вивчав латинську й
польську мови. У 1771 р., завершивши навчання, був призначений на посаду
ритора колегіуму, де проявив себе кваліфікованим педагогом і оратором [265,
с. 50].
Для з’ясування навантаження викладачів колегіуму необхідно встановити
обов’язкові та додаткові види робіт. Викладачі Чернігівського колегіуму, на
відміну від учителів більшості семінарій Російської імперії, мали значно більшу
кількість учнів у класах – від 30–40 до 100 осіб. За традиціями КиєвоМогилянської академії, які потім утвердилися в колегіумі, учитель відповідної
школи (класу) викладав усі навчальні дисципліни класу.
“Головні” предмети вивчалися кожного дня упродовж двох або чотирьох
годин. Окрім цього, викладач проводив практичні класні вправи декілька разів
на тиждень (на цих заняттях аналізувалися переклади, твори, дисертації,
проповіді тощо). Викладання “другорядних” предметів (якими певний час були
історія, географія тощо) відбувалося 2–3 рази на тиждень (кожне заняття
тривалістю дві години).

Якщо підсумувати, викладач разом з учнями мав

проводити в аудиторіях практично увесь день. Водночас у Чернігівському
колегіумі працювали на посадах учителів і малограмотні викладачі. Наприклад,
ієромонах Герман Панховський, який був вихованцем цього закладу і викладав
у 1738 р. риторику та піїтику, в своїх записах робить багато граматичних
помилок. Причиною такого явища був великий дефіцит професійного
викладацького складу в Чернігівському колегіумі [272, с. 18].
Православний календар і церковні канони суттєво впливали на
розпорядок дня, час іспитів і вакацій, форм діяльності до і після навчання. Учні
зобов’язані були відвідувати церковну службу щонеділі та у святкові дні, кожен
клас мав визначене місце у храмі, викладачі фіксували присутність вихованців
та їхню поведінку. Також учні обов’язково співали в хорі колегіуму, який брав
участь у службах храмів колегіуму, а також у святкуваннях визначних подій як
в межах своїх навчальних закладів, так і в місті. Це приносило неабияку
користь для майбутніх педагогів, адже спів у хорі сприяв формуванню в учнів
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дисципліни й культури поведінки, необхідних для подальшої педагогічної
діяльності [175, с. 152]. Відомо декілька інструкцій кінця XVIII ст. щодо
організації нагляду за вихованцями колегіуму, які за змістом і духом дуже
близькі між собою. Нагляд за вихованцями мав відбуватися з метою
“отвращения бесчиния и неблагопристойности”.
Так, в “Учреждении о содержании бурсы ” Чернігівського колегіуму
вказувалося на неприпустимі для учнів форми дозвілля. Наприклад, їм
заборонялося ходити містом, особливо “по шинкам, трактирам, свадьбам и
другим зазорным местам ”. Наставники мали “ бродящих удерживать и совсем
бродяжничество запрещать и искоренять”. Щодо студентів старших класів
зазначалося: “... Чтобы никто трубки не курил, в карты не играли, чтоб не было
никакого шума” [175, с. 156]. Таким чином, майбутні педагоги повинні були
стати зразком як моральних, так і духовних чеснот для своїх вихованців та
захищати їх від зовнішніх шкідливих впливів тогочасного суспільства.
Покарання та заохочення до навчання були важливими складниками
“академічного повсякдення”, адже для учнів і викладачів колегіуму вони
застосовувалися щоденно за часів заснування Чернігівського колегіуму, чимало
з них було запозичено з єзуїтської педагогіки. Тілесні покарання, які
застосовувалися в Києво-Могилянській академії та православних колегіумах,
практикувалися передусім у тогочасних єзуїтських колегіумах та інших
гуманістичних

школах,

не

кажучи

вже

про

домашнє

виховання.

Найпоширенішим видом покарання було шмагання різками.
Колишні учні в спогадах неодноразово підкреслювали, що покарання
різками застосовували лише до класу поетики. Викладачі колегіумів розуміли,
що це покарання завдає й морального приниження. Підтвердження цьому
знаходимо в листуванні між префектом Чернігівського колегіуму Сильвестром
Новопольським і префектом Києво-Могилянської академії Георгієм Кониським
з приводу учня колегіуму Петра Мінца (1749 р.), який увів в оману керівництво
академії: не пройшовши навчання в класах поетики й риторики колегіуму, він
записався до класу філософії в Академії. Виявивши неправду, Георгій
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Кониський покарав учня, але, як він писав у листі, “я по увещании наказал его
довольно розгами приватно, а не публично, чтобы публичная конфузия не
могла бы тому препятствием к науке, ежели схочет наперед где обучатись”.
Однак після цього Георгію Кониському довелося виправдовуватися перед
київським митрополитом, бо вчитель Чернігівського колегіуму Г. Іскра
звинуватив його у жорстокості, назвавши “ тираном і мучителем ” [175, с. 158].
Через це часом у Чернігівському колегіумі взагалі відмовилися застосовувати
фізичні покарання до своїх підопічних, адже вони не сприяли покращенню
знань, а навпаки, замикали вихованців в собі, що не давало можливості
розкритися особистості наставника-вчителя перед своїми учнями. Як нагороду
за успішне навчання та слухняну поведінку можна розглядати й призначення
учнів на посади інспекторів і сеньйорів. Інспекторами для дітей знатних і
багатих осіб керівництво колегіумів призначало найбільш талановитих й
успішних учнів [175, с. 159].
Відзнакою також вважалося надання учневі можливості виступити на
святкових подіях у колегіумі, публічних іспитах тощо. За виступи учням
традиційно дарувати книги. Однією з відзнак можна вважати рекомендацію
старанного та здібного учня на вигідне місце «кондицій», тобто договору між
студентом і певною родиною (родинами), якому визначено умови й термін
роботи студента як домашнього вчителя дітей. Кондиції були поширеною
практикою заробітку грошей для продовження навчання. Бідним учням також
допомагало закріплення за ними священицького місця, з якого вони починали
отримувати прибутки вже під час навчання [175, с. 162].
Окрім проведення занять в аудиторіях колегіуму, наставники мали
виконувати додаткові обов’язки, до яких передусім належало виголошення
церковних проповідей. Така практика утвердилася в середині XVIII ст., адже
саме з цього часу в діловодних документах про службову кар’єру почали
фіксувати читання кожним викладачем проповідей, а в наступні десятиліття
такі відомості зазначалися регулярно [176, с. 172].
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Важливою рисою майстерності педагогічної взаємодії ставала перцепція,
тобто сприйняття зовнішніх ознак, а саме відтворення очима. Підготовка
майбутніх педагогів у Чернігівському колегіумі базувалася на єдиному
принципі: учитель повинен не виховувати, а створювати умови для виховання.
Однак потрібно констатувати, що викладачі Чернігівського колегіуму,
здебільшого вихідці з духовенства, не володіли прогресивними прийомами для
того часу навчання. Безпосереднє суто теоретичне навчання без педагогічної
практики не могло принести необхідних результатів. Будь-який молодий
учитель у Чернігівському колегіумі мав усвідомлювати важливість місії
педагога, а не механічно відбувати педагогічний обов’язок [185, с. 172].
Викладачі Закону Божого в Чернігівському колегіумі вважали, що метою
викладання цього предмета є не просто повідомлення релігійних свідчень, а
збудження й оживлення в учнів щирих релігійних і педагогічних почуттів.
Учителям колегіуму потрібно було не формально відбувати уроки, а перебувати
в більш тісних зв’язках зі своїми учнями, тобто стати їм не лише пастиром чи
батьком духовним, а й прикладом для наслідування [185, с 173]. Важливими
рисами учителя-майстра в Чернігівському колегіумі були урівноваженість,
терплячість, ввічливість, тактовність, життєрадісність, веселість, простота й
щедрість, приємність і лагідність [188, с. 572].
Здійснивши історико-педагогічний аналіз змісту і структури педагогічних
умінь і навичок студентів Чернігівського колегіуму в період 1700–1786 рр.,
можна стверджувати:
– ключову роль у підготовці педагогічних кадрів у Чернігівському
колегіумі відігравали досвідчені педагоги, які постійно вдосконалювали
форми й методи педагогічної діяльності, щоб прищепити випускникам
любов до вчительської справи;
– вагомий вплив на розвиток педагогічних умінь і навичок студентів мали
предмети, які викладалися: читання Святого письма, катехізис, риторика,
поезія, піїтика, інфима, граматика, синтаксема, латинська і грецька мови,
читання грецьких і латинських письменників, богослов’я, гомілетика,
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філософія;
– особливою популярністю серед студентів мали предмети, необхідні для
формування професійних компетенцій: курси філософії, гомілетики,
піїтики, риторики та інші;
– учителі-наставники колегіуму прагнули виробляли необхідні чесноти у
вихованців, які в майбутньому повинні були їм знадобитися у
педагогічній діяльності: володіння голосом і мовою, дикцією та
інтонуванням.
Випускники Чернігівського колегіуму не лише продовжували навчання у
вищих закладах освіти України, Росії та Західної Європи, примножуючи славу і
традиції Alma mater, а й маючи непогану теоретичну й культурологічну
підготовку, ставали видатними діячами освітньої галузі. Голова комісії із
заснування народних училищ Росії П. Завадовський в 1789 р. повідомляв:
“Поміж усіх присланих на посади вчителів в комісію із заснування училищ у
різні часи і з різних духовних закладів найкращими особами, найздібнішими і
найблагопристойнішими були ті, хто навчався в Чернігівській школі” [113,
с. 40].
2.3. Риторична майстерність в освітній діяльності релігійних навчальних
закладів
Історія риторики сягає середини І тис. до н. е. Зародившись у Давній
демократичній Греції за суспільної потреби переконувати слухачів живим
словом, вона швидко здобула суспільне визнання в єдності з філософією і
логосом, виробила свої технології, категорії й закони, стала наукою, моральною
й патріотичною, перетворилася на мистецтво слова і засіб здобуття кар’єри
громадського діяча, політика, державця. Захоплюючи елітні прошарки
суспільств, риторика поширилася у просторі й часі на території Європи.
Найпродуктивнішим

для

наукотворення

розділом

класичної

риторики

виявилася елокуція та її ключові поняття стилю – складу, ладу (“рубаного” – у
Лісія,

“надутого” – в Ісократа, “напруженого” – у Демосфена, “ясного”,

“доброго” або “тяжкого”, “холодного” – в Аристотеля). Відповідно до теорії
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трьох стилів Аристотеля елокуція стає основою формування стилістики, хоча
вона ще називатиметься риторикою до XVIII – початку XX ст., коли стилістика
поглине всю елокуцію. У сферах елокуції виникла семіотика як наука про знаки
й знакові системи, лінгвістики тексту [144, с. 3]. У перекладі з грецької мови
слово rhetorike означає “ораторське мистецтво”, а сьогодні – це наука про
ораторське мистецтво, майстерність публічного виступу перед певною
аудиторією. Риторика покликана навчити ефективно впливати на аудиторію,
відстоювати чи доводити свою точку зору у публічному виступі. Таким чином,
риторика – це наука про мистецтво публічного виступу [12, с. 4].
Опановуючи теоретичний і практичний курси у Чернігівській риторичній
школі потрібно було:
 засвоїти знання, що складають зміст риторики як науки, усвідомити й
запам’ятати систему понять, оволодіти риторичною термінологією;
 вивчити історію і джерела риторики та педагогічної майстерності, тому
що кожний відомий ритор був і майстерним педагогом риторики; уважно
ознайомитися зі зразками промов широкого кола визначних ораторів
минувшини і сучасності для максимального використання їхнього
досвіду;
 оволодіти методом риторичного аналізу текстів різних типів промов,
навчитися членувати текст, точн визначати тему, тези, докази, операції,
мовні засоби (тропи і фігури), доцільність кожного слова;
 навчитися самому, використовуючи свої знання і досвід інших промовців,
продукувати тексти різних типів промов з потрібної теми і для різних
ситуацій;
 виробити в собі уважне й критичне ставлення до свого мовлення і
суспільної мовної практики [144, с. 5].
Витоки риторично-мовленнєвої підготовки сягають в XVI – початку
XVII століття – періоду поширення книгодрукування, науки й освіти в Україні,
відкриття братських шкіл, вищих навчальних закладів – колегіумів й академій.
У Києві в 1615 р. засновано вищу школу у Києво-Братському монастирі на
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Подолі, у 1631 р. митрополитом П. Могилою відкрито Лаврську школу. У
1632 р. обидві школи об’єдналися і започаткували Києво-Могилянську колегію
(пізніше – академію). Вона стала осередком освіти й культури не тільки в
Україні, а й усіх слов’янських земель. Випускники її ставали відомими
церковними й політичними діячами, ученими, письменниками: Єпіфаній
Славинецький, Феофан Прокопович, Симеон Полоцький, Стефан Яворський,
митрополит Дмитро Ростовський (Димитрій Туптало), Іоаникій Галятовський,
Інокентій Гізель, Григорій Сковорода, Микола Бантиш-Каменський. Певний
час у ній навчався Михайло Ломоносов [190, с. 13].
Варто зауважити, що значення ораторського мистецтва визначається не
лише його миттєвим впливом на слухачів, а й тривалим підготовчим процесом.
До того ж завдяки збігові акту словесної творчості й акту сприйняття
відбувається безпосереднє співпереживання і співтворчість суб’єкта й об’єкта
виховання, що уможливлює естетичне задоволення як слухачів, так і мовців.
Звідси і випливають виховні і розвивальні завдання, що їх ставлять перед
собою педагоги – читці-оратори. “Професійні вміння педагога співвідносяться з
характеристиками структури його діяльності-дії, потребами суспільства, волею,
інтересами, інтелектом й установками самої особистості й закріплюються в дії.
Відповідно до цього доцільно здійснювати два підходи у визначенні
об’єктивних вимог до особистості майбутнього педагога як мовця, читця,
оратора,” – відзначала А. Капська [80, с. 15].
Красномовство – сила, за допомогою якої вдається впливати на світ,
змінювати його, реалізуючи власну волю. Без риторики не може обійтися ні
проповідник, ні викладач, ні державний діяч. Тобто для майбутніх педагогів
риторика стала найважливішим предметом, адже за допомогою неї учитель міг
переконувати шляхом впливу на аудиторію переважно мовною формою [1,
с. 5].
Будучи все ще гомілетикою (церковною), вітчизняна риторика все більш
збагачувалася соціальними мотивами й мусила шукати простіші, доступніші
форми вираження змісту проповідей. Найвидатнішими проповідниками і
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риторами-педагогами цього періоду були Інокентій Гізель, Лазар Баранович,
Іоаникій Галятовський, Антоній Радивиловський. Вони розпочали свою
риторичну діяльність у Києво-Могилянській академії [144, с. 69].
Особливою увагою в Україні користувалася грецька міфологія й антична
риторика в бароковий період

розвитку української культури, коли

найхарактернішими її ознаками були пишномовність, урочистість, яскравість
образів і прикрас. Поширенню античної міфології та риторики грецького й
римського класицизму сприяла й система освіти, яка склалася на той час в
Україні. У школах усіх типів вивчалися грецька й латинська мови (грека й
латина), риторика, поетика, драма. Поети працювали вчителями, а вчителі мали
самі вміти віршувати, складати драми й вимагали цього від учнів. Тому давня
українська книжна мова насичена грецькими та латинськими словами й
афористичними виразами, що несли античну образність [144, с. 71–72].
Формуванню риторично-мовленнєвої підготовки в спудеїв духовних шкіл
Чернігівщини відігравали префекти. На відміну від префектів КиєвоМогилянської

академії,

які

були

лише

спостерігачами

Чернігівського

колегіуму, вона обов’язково мали володіти риторикою й обіймали не одну
посаду, наприклад, ректора, інспектора.
Ректор колегіуму слідкував за всією навчальною частиною та виховним
процесом у Колегіумі, самостійно викладав останній і найважливіший предмет
у закладі – риторику. Префект-ритор контролював всю навчальну та виховну
частину в духовному закладі [126, с. 273]. Чернігівська риторична школа в
ХVІІ–ХVІІІ ст. не тільки була в центрі духовно-культурного процесу краю, що
зумовлено її високим рівнем, зв’язком світоглядних концепцій з актуальними
проблемами тогочасного соціального буття та підготовкою педагогічних кадрів.
Вагомість впливу тогочасної риторики на учнів духовних закладів освіти
посилювалася тим, що вона була вплетена у проповіді священиків. Адже
творцями Чернігівської риторичної школи були високопоставлені церковні
діячі, архієпископи, архімандрити, які проповідували самі, як духовні
наставники мали вплив на своїх підопічних і прищеплювали їм через риторику
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основні педагогічні навички і прийоми. Твори наставників церкви читало
рядове духовенство й несло ці світоглядні ідеї прихожанам і учням.
Отже, риторика як наука повинна була сформувати у вчителів такі
професійні вміння й навички:
– саморегулювання власного психічного стану;
– дотримання тактовної поведінки у процесі спілкування зі своїми
вихованцями, батьками, колегами;
– відповідальність за якість знань і моральні чесноти своїх учнів.
Після проходження курсу риторики й формування в учнів риторичномовленнєвої підготовки до педагогів ставилися високі вимоги: досконало,
володіти своїм предметом, вміти працювати з будь-якими джерелами,
написаними різною мовою, виявляти творчі здібності у своїй професійній
діяльності, під час – створення підручників, словників, посібників із риторики
тощо [117, с. 15].
Перед тим, як перейти до риторики, учні Чернігівських духовних шкіл
повинні були опанувати правила граматики, бо риторична правильність
опирається на граматичну правильність. Загальна риторика складається з трьох
частинах і шести відділеннях. Перша частина (de Invention) створювала певні
початкові думки майбутнього ритора. Друга частина (de Disposition) виявляла
правильний хід думок, тобто судження самих риторів. Третя частина –
вираження думок (de Elocntione), прививали любов і витонченість учителяритора [26, с. 3]. Риторично-мовленнєва підготовка вчителів у духовних школах
Чернігівщини базувалася на думці окремого учня, тобто одна думка повинна
породжувати іншу, а кожне речення повинне народжувати інше, і так
послідовно учні йшли до кінцевої мети – до вирішення проблемних питань, що
виносилися на обговорення. Наприклад таке початкове речення: “Все
змінюється на землі” мимоволі наштовхує на інше “А небо незмінне”. Саме
такими реченнями кожен учень-ритор продовжували один одного. Бо
відкривати з однієї думки іншу, шукати щось нове спонукали спудеї колегіуму
логічно мислити. Саме тому вчитель-ритор повинен був володіти практичною
127

логікою як базою для його подальшого навчання. Як зазначає М. Кошанський,
“Не поспішай писати, а навчися мислити і відчувати – повнота думок і
відчуттів знайде спосіб виражатися” [93, с. 8].
У праці М. Ломоносова “Коротке керівництво до красномовства”, за якою
велося навчання у Чернігівському колегіумі, риторику поділяли на три частини:
винахідливість, окрасу, прихильність. Саме за цими трьома ознаками готували
вчителів-риторів, які уже практикували у церковно-приходських школах,
відшліфовуючи свою риторичну майстерність [31, с. 6]. У названому творі
М. Ломоносова поділяє розвиток навчання на три блоки, або ідеї – первинну,
вторинну й третинну. Перша ідея охоплює ті терміни, що безпосередньо
виникають з певної тематики. Друга походить від першої теоретичної ідеї, де
відбувається розвиток і саморозвиток спудеїв-риторів. Третя ідея народжується
від попередньої. Тобто ці всі три сходинки є одним механізмом навчання й
кожна з них залежить від іншої [136, с. 18]. Управляючись із риторичними
ідеями, учні розвивали свою уяву, яка допомагала їм творчо мислити і
систематизувати весь опрацьований матеріал [136, с. 25]. Чернігівська
риторична майстерність як здатність володіти всіма видами усного словесного
переконання в монологічних, діалогічних і полілогічних формах за своїм рівнем
ще й професійною. У процесі спілкування вчитель-майстер вирішував завдання
педагогічної

діяльності,

управляючи

своєю

і

чужою

комунікативно-

мовленнєвою поведінкою. Стрижнем риторичної майстерності вчителя є
мовленнєва культура та володіння основами успішної комунікації. Вищою
формою

вираження

риторичної

майстерності

вчителя

є

мовленнєвий

риторичний ідеал. Під цим ідеалом ми розуміємо ідеальний зразок мовленнєвої
поведінки

вчителя-гуманітарія.

Риторична

майстерність

учителя

у

Чернігівській школі є найпершим і невід’ємним елементом педагогічного
спілкування.

Домінантою

в

організації

спілкування

вважалася

така

майстерність учителя, яка дозволяє йому, зберігаючи свою спрямовуючу роль й
використовуючи природні дані учня, давати йому можливість виявити власні
сили, тобто залишати у формуванні особистості розумний, педагогічно
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доцільний простір для самостійної діяльності кожного. Таким чином, у
спілкуванні вчитель може розвинути найкращі можливості кожного учня, які
згодом розкриються “вільно й природно”, а вчительські зусилля залишаться
непомітними. Варто зазначити, що у вітчизняній педагогіці проблема
спілкування вчителя з учнем не була предметом спеціального дослідження [86,
с. 140].
Відзначимо ґрунтовну полілінгвістичну підготовку студентів, які вивчали
у духовних закладах Чернігівщини кілька “живих” і “мертвих” мов, вміли
складати орації, оди, поезії, пісні, майстерно розігрували театралізовані свята й
користувалися великою повагою у жителів Чернігова та скрізь, куди їх закидала
у майбутньому доля, за високу освіченість, ерудицію, численні таланти,
зокрема й професійну ораторську підготовку. Оратори церковного спрямування
залишили

ораторську

спадщину,

яка

характеризується

вишуканим

орнаментальним стилем, посилено емоційним тоном й експансивністю викладу,
а також логічною стрункістю, планомірністю, насичується різноманітним
матеріалом, що має приваблювати, зацікавлювати слухачів [69, с. 156].
Згідно з архівними даними роботу школи риторики в Чернігівському
колегіумі було організовано від нижчих до вищих риторичних класів. У нижчих
класах учні отримували основи риторичного мистецтва, а у вищих класах вони
на практиці формували свої педагогічні навички і прийоми. Наприклад, учень
школи риторики Іван Харченко навчався риторичному мистецтву шість років (з
1776 до 1781 рр.) й після отримання атестата був направлений до с. Городня для
просвітницької діяльності. Цей факт дає підстави стверджувати, що випускники
колегіуму вчителювали в межах свого регіону на посадах дяків-учителів при
церкві [265, с. 3].
Інтерес до риторики був викликаний як потребами культурного
проповідництва, релігійної полеміки, так і потребами суспільства щодо
риторично-мовленнєвої підготовки майбутніх студентів. На Чернігівщині в
XVІІ–XVIII ст. відомо декілька десятків курсів риторики, що викладалися
видатними

професорами

–

І. Кононовичем-Горбацьким,

І. Гізелем,
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С. Яворським, Ф. Прокоповичем, Г. Кониським та іншими [187, с. 33]. У
навчальних курсах з риторики йшлося про мету та завдання науки, визначалися
основні поняття та категорії. Так, в одному з них написано: “Метою риторики є
“служити благу”. Дар красномовства залежить не лише від природи, але й від
навчання і вправ”. У більшості курсів зазначалися три умови красномовства, які
варто розвивати та виконувати: природні здібності, необхідні вправи та
мистецтво наслідування [187, с. 34]. Діяльність українських риторів у
Чернігівському регіоні (А. Стаховського, І. Галятовського, А. Радивиловського,
С. Яворського ) позначилася на змісті

їхніх

риторичних поглядів. Тому

риторичні концепції та ідеї українських просвітників, пов’язаних із ЧерніговоСіверською землею, мають свої особливості. У цей час елементи риторики вони
використовували у богословських творах.
Важливість риторично-мовленнєвої підготовки в духовних закладах
освіти регіону підтверджують рукописні архівні матеріали за 1764 р., де
йдеться, що кількість учнів у класі риторики була найбільшою і становила
25 осіб. Це був найбільший клас у закладі [264, с. 13-14].
Для студентів духовних шкіл Чернігівщини риторика стала “живою”
наукою, яка готувала до життя, давала можливість заробітку та забезпечувала
риторично-мовленнєву підготовку, допомагаючи сформувати справжнього
вчителя-майстра. Кожний ритор читав свій навчальний курс, що складався з
теоретичної частини (лекцій, трактатів) і практичної (диспутацій, діалогів).
Дослідники риторики вказують, що в архівах збереглося 18 таких рукописних
риторик. Основу їх складали давньогрецька й давньоримська риторики,
візантійська

гомілетика

Іоанна Златоуста,

(церковне

Григорія Богослова),

проповідництво

Василя Великого,

західноєвропейська

риторика

Середньовіччя, епохи Відродження, французька, іспанська, польська риторики з
помітним впливом барокової культури, зокрема “Риторики” іспанця Ф. Суареса
[144, с. 72]. Допомогти адаптації студентів-риторів духовних закладів освіти
Чернігівщини були покликані спеціальні вправи Чернігівщини, а саме вправи
на дихання як одного з найважливіших чинників мовленнєвої діяльності-дії
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вчителя.
Архівні матеріали переконують нас в тому, що риторичні класи духовних
закладів Чернігівщини, зокрема колегіуму давали необхідну на той час фахову
підготовку для майбутніх учителів-майстрів. Збереглися свідчення студентів
риторичного класу про студента Миколу Кондратовського, який навчався у
період з 1779 до 1785 рр. й після завершення курсу, здобувши необхідні
педагогічні навики і прийоми, був призначений на посаду вчителя риторики
вищого відділення, що свідчило про його високу кваліфікацію [265, с. 1].
Популярність і необхідність риторики для студентів духовних закладів освіти
була визначальною, бо саме цей курс став найбільш чисельним у закладі – у
1785 р. було 19 учнів [265, с. 6].
Праця

найповажнішого

ритора

Києво-Могилянської

академії

Ф. Прокоповича “Про риторичне мистецтво” стала основою курсу вітчизняної
риторики (“De arte rhetorica”). На її основі велося викладання риторики й на
теренах Чернігівщини, бо всі педагоги Чернігівського колегіуму та всіх
духовних закладів проходили навчання в Києво-Могилянській академії. За
своєю структурою риторика поділялася на загальну риторику, що складалася зі
вступу й теоретичної риторики, часткову або прикладну.
Теоретична риторика складалася з п’яти розділів (інвенція, диспозиція,
елокуція, меморія, акція) і містила виклад основних понять і категорій
риторики.
Часткова риторика охоплювала технологію й методику та різні поради й
рекомендації підготовки та виголошення промов усіх видів і жанрів залежно від
сфер суспільного життя, для яких ці промови призначалися. Зміст часткової
риторики та її конкретний матеріал суттєво залежав від наукових поглядів,
художньо-естетичних уподобань, риторично
практики авторів. Розділи риторики (за

підготовки й ораторської

бароковою традицією) поіменовані

були назвами квітів (берізки, тюльпани, троянди), пір року (весна, літо), частин
тіла (“риторична” рука) [144, с. 73].
На території Чернігівщини, а саме в Чернігівському колегіумі на основі
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праць Ф. Прокоповича було проголошено, що в ораторському мистецтві, як і в
педагогічній діяльності, важливим чинником є здатність викликати емоції й
почуття в своїх підопічних. Необхідним елементом у риториці є почуттєві
теорії, у яких ідеться про виховання у своїх учнів-риторів (у їхніх ораторських
виступах) таких почуттів, як любов, тривога, надія, ревнощі, радість, гнів,
гордість, печаль. страх, жах, обурення тощо [114, с. 112].
Архівні джерела свідчать що лише після проходження риторики учні
розпочинали вчительську діяльність. Підтвердженням цього є видача атестата
студенту Чернігівського колегіуму, шляхтичу Івану Іустіоніну, який у 1765 р.
вступив до духовного закладу й навчався там до 1771 року. У зв’язку з тим, що
він зарекомендував себе здібним учнем і педагогом, його залишають у закладі
на посаді ритора і професора. Потрібно зауважити, що майбутні духовні
наставники повинні були поводити себе чемно та стримано. Підтвердженням
цьому є слова зі згаданого документа: “Поводив себе добросовісно, у
порушеннях помічений не був, штрафів не отримував” [265, с. 50].
На основі аналізу стародруків можна з упевненістю говорити про те, що
курс навчальних предметів у колегіумі поступово розширювався, а з 1705 до
1706 рр. у 1705 р. префектом А. Стаховським відкрито риторичний клас. Однак
І. Жураковський, який стає наступником А. Стаховського на Чернігівській
кафедрі, писав у 1727 р. Св. Синоду про те, що школи в Чернігівському
кафедральному монастирі і сам клас риторики в 1706 р. уже існував. Учні, які
закінчили школу Чернігівської риторики, згодом від’їжджали до Києва, а деякі
залишалися вчителями в Чернігівському колегіумі. [127, с. 29–30]. Після
навчання читанню й письму в інфимі навчали опрацьовувати латинських
вокабул, у граматиці й синтаксимі викладали правила синтактики за Альваром,
в піїтиці учні навчалися складати латинські вірші, а в риториці вивчалося
латинське красномовство. До предмета риторики в Чернігівського колегіуму
було приєднано викладання діалектики, яка сприяла розвиткові в риторів
мислення, ознайомлювала їх із силогістикою, необхідною для складання хрій і
для вивчення ораторських промов і різних форм доказів і особливо під час
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диспутів [127, с. 30].
У педагогічному аспекті Чернігівська риторична школа майстерності,
спрямована на розвиток продуктивного мислення, мовленнєвої культури й
комунікативної компетентності, є вагомою складовою формування гармонійної
особистості як найбільшої цінності в демократичному суспільстві. У процесі
дослідження літературних джерел у ході нашого пошуку виявлено, що
володіння

риторичною

майстерністю

високо

цінилося

не

тільки

на

Чернігівщині, а й в інших регіонах. Учитель завжди служив істині, добру, красі,
майстерно володів ораторським мистецтвом, формував високу культуру
спілкування. Авторитет такого вчителя значно залежав від рівня володіння
живим словом, уміння ефективно, переконливо виступати публічно [86, с. 141].
Для формування вчителя-ритора важливу роль відігравали такі предмети
як поезії і риторики. Зв’язок між цими двома предметами був значним, але
поезія повністю підкорялася риториці. Майбутні вчителі повинні були
зважувати кожне слово перш, ніж його можна було перенести на папір, кожна
думка підлягала певній цензурі, що було важливо для вчителя-ритора.
Теоретичні

заняття

доповнювалися

практичними

зі

створення

різних

похвальних промов, які з’єднувалися з викладанням діалектики. У такий спосіб
забезпечувався перехід від наук словесних до наук вільного мислення [128,
с. 226–227].
Отже, риторично-мовленнєва підготовка в Чернігівському колегіумі була
поставлена на перше місце для усіх спудеїв, які закінчили курси грецької і
латинської мов, а головне риторики, як основної науки красномовства для
майбутніх педагогів [129, с. 939].
Аналіз стародруків переконує, що риторична підготовка була основною і
підсумковою у підготовці вчителя-майстра, а предмети розподілялися між
учителями відповідно до їхньої професійної майстерності. Наймолодші
педагоги займалися в двох нижчих відділеннях аналогії й інфіми; старші –
викладали граматику й синтаксиму, після цих предметів вони переходили до
поетики, а найстарші викладали риторику. Саме викладання в тому чи іншому
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класі дозволяло виявити рівень педагогічної підготовки майбутніх учителів.
Наприклад, учителі в нижчих класів за якісну й зразкову роботу у своєму
відділенні переводили до педагогічної роботи у вищі класи, де вони виявляли
всі свої кращі методи, засоби та прийоми і кожен із учнів міг дослужитися до
префектури [130, с. 508]. Такий підхід до вивчення риторики й підготовки
учителів-майстрів дозволяв формувати Чернігівську риторичну школу.
Варто зауважити, що без уміння вести конструктивний діалог, диспут,
спілкування, неможливо розвинути в учнів педагогічні навики та здібності.
Педагогічна риторика в духовних закладах Чернігівщини стала основою
риторично-мовленнєвої підготовки вчителя-інтелектуала, учителя-інтелігента,
педагога-оратора й мудреця, який майстерно володіє секретами переконуючої
комунікації, засобами живого слова. Педагогічна риторика на Чернігівщині
мала такі переваги:
– формування національної школи красномовства відбувалося через
виховання риторичної культури особистості вчителя, лектора, бо живе
слово вважається головним інструментом професійної діяльності-дії
майбутніх учителів;
– наявність координації творчих зусиль провідних спеціалістів – педагогів,
риторів, філософів, логіків та інших, які працюють у сфері переконуючої
комунікації;
– створення у духовних закладах риторичних класів педагогічної творчості,
театральної дії та інших з метою формування національної риторичної
школи, започаткованої ще в Києво-Могилянській академії;
– поліпшення якості набору спудеїв до духовних закладів з урахуванням
їхніх риторичних здібностей до переконуючої комунікації;
– осмислення іміджу вчителя крізь призму риторики [190, с. 167].
За архівними матеріалами клас риторики у Чернігівському колегіумі
створено в 1705 р., що сприяло майбутнім учителям в удосконаленні їхньої
риторично-мовленнєвої підготовки [271, с. 26].
Лише той учитель, хто володіє риторичною майстерністю на належному
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професійному рівні, може навчити й виховати інших. Учитель-ритор духовних
закладів Чернігівщини, формуючи свою риторичну майстерність, повинен
реалізовувати у власному мовленні культурологічні й естетичні функції мови,
що вимагає глибокої лінгвістичної підготовки та “професійних якостей,
природних даних оратора, набір необхідних і достатніх якостей особистості,
навичок, знань і умінь” [86, с. 141].
На початковому етапі риторику як науку введено в духовних закладах на
її філософсько-дидактичному напрямі, однак у 1786 р. трансформовано в
педагогічну риторику.
Безумовно, Чернігівська риторична школа утворюється на базі київської
школи риторики, однак із часом у Чернігівському колегіумі виникає ціла
плеяда

молодих

М. Кондратовський,

добре

навчених

Н. Вишинський,

педагогів-риторів
М. Рдаподський,

таких,

як

М. Годинський,

С. Одиновський, І. Іустініон.
Кожний учитель-оратор, виступаючи перед своїми підопічними, ставив
перед собою такі завдання щодо впливу на своїх спудеїв:
– чим культурніші й розумніші слухачі, тим більше знань і мистецтва
повинен мати оратор;
– оратор повинен знати, що під час свого виступу він постійно бореться зі
своєю аудиторією: учитель-оратор відчуває настрій своїх учнів і
привертає їхню увагу, аби вони пішли з ним “однією стежкою”;
– не повинні викладати в старших класах ті оратори, які є слабкими і
малодосвідченими, оскільки достатньо одного невдалого порівняння чи
жесту й вся праця учителя-оратора може знівелюватися. Адже розумний
учитель-оратор не бореться зі своїми підопічними, а володіє їхньою
увагою і контролює їх. У цьому полягає сенс ораторського мистецтва.
[245, c. 5].
Учителі як оратори-злотоусти, духовні наставники, в усі часи й усіх
народів мали найвищу пошану, адже ефективно, дієво, переконливо володіли
живим словом не лише з метою інформування, переконання, спонукання, але й
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звеличення, насолоди для душі на етико-естетичних засадах класичної
риторики, народного золотослова, сучасного красномовства, педагогічної
риторики. Учитель-майстер в ідеалі володіє усіма видами й
красномовства – академічним, політичним, судовим,

жанрами

дипломатичним,

лекційно-пропагандистським, військовим, соціально-побутовим, педагогічним,
церковним (гомілетичним). Учителі-ритори вважали, що

оратор, зокрема

вчитель, повинен володіти дотепністю діалектика, думками філософа, дикцією,
мовою та мовленням [190, с. 170].
Майстерне володіння словом у духовних закладах освіти потребувало від
майбутнього учителя постійного вдосконалення власних умінь, оскільки
словесна творчість – це процес короткочасний і його повторення можливе лише
тоді, коли педагог зуміє відтворити заново в собі той внутрішній стан, у якому
він перебував у хвилини найвищого злету, зафіксувати його в собі за
допомогою певних асоціацій, звуків, слів й актуалізувати в потрібний момент
залежно від педагогічної ситуації чи установки. Дуже важливим у педагогічній
діяльності мовця-вчителя є вміння не лише передавати за допомогою живого
слова думки, почуття, настрої, а й слухати, чути свого співбесідника. Для
успішного здійснення навчально-виховного процесу вчитель має всебічно
сприяти розвитку в дітей особливого чуття інтонаційних нюансів живого слова
й адекватної реакції на відповідну інтонацію [79, с. 17-18].
Дориторичну

підготовку

в

Чернігівському

колегіумі

здійснювали

продумано й цілеспрямовано, особливу увагу приділяючи створенню ліричних
видів поезії: кантів та елегій, вітальних (панегіриків) на честь відомих осіб,
громадських свят, церковних, а також драматичної поезії (поховання спудеїв,
викладачів тощо). За допомогою курсу риторики прогресивні педагоги
Чернігівщини які закінчили Києво-Могилянську академію І. Галятовський,
І. Максимовича виховували у молоді справжнє почуття патріотизму на
прикладах вітань, панегіриків. У цей період висловлюється думка щодо
необхідності навчання дітей правильного мовлення й читання, особливо
наголошуючи на заучуванні текстів напам’ять. Ці рекомендації свідчать про
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розуміння авторами значення усного слова в системі навчальної діяльності.
Зазначимо,

що

риторика

в

духовних

закладах

Чернігівщини

була

найпопулярнішим предметом, бо мала постійне практичне застосування:
студенти створювали ораторські промови, орації, були бажаними учасниками
багатьох урочистостей, громадських і церковних подій. Методика навчання
риторики була такою: студентів вчили створювати промови взагалі або за
певним призначенням: судові, панегіричні, вітальні, дякувальні, прохальні,
прощальні тощо. Як зауважує О. Циганок, Чернігівська риторична школа
починає своє існування з 1717 р., оскільки до сьогодні збереглося шість
чернігівських риторик: “Reginae hortus eloquentiae prope Desnae…” [Сад цариці
красномовства біля Десни...] (1717), “Informator artis oratoriae...” [Вихователь
ораторського

мистецтва...]

(1718),

“Rhetorica

ieromonachi

Constantini

Politansci…” [Історія ієромонаха Костянтина Політанського...] (1724–1725),
“Domus Tullianae eloquentiae...” [Дім Тулієвого красномовства...] (1726),
“Tullius in campis oratoriis non procul a Desnae aquis…” [Тулій на полях
ораторських недалеко від вод Десни...] (1738) та “Alphabetum oratorium...”
[Ораторський алфавіт...] (1750–1751) [238, с. 24].
Таким чином, Чернігівська риторика мала певні відмінності від інших,
духовних закладів, які готували педагогічні кадри. Чернігівська риторична
школа була неповторна, зважаючи на українське літературне підґрунтя.
Особливого значення в духовних закладах Чернігівщини надавали
авторитету ритора, що уміли застосовувати діалогічну техніку мовлення, якій
властиві такі особливості:
–

увага до висловів співбесідників;

–

аналіз інформації;

–

використання позитивної інформації;

–

наведення аргументів, що мають значення для партнера (аудиторії) і
випливають з аналізу його висловів;

–

дотримання власних інтересів і визнання за аудиторією права мати свої
законні цілі та інтереси.
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Доброзичливість

–

уміння

ритора не

завдати

шкоди

аудиторії,

спрямованість усіх його пропозицій на благо аудиторії.
Передбачливість – здатність передбачати наслідки рішень. Іноді наслідки
не є негайними, але виявляються абсолютно неминучими, причому не тільки
для аудиторії, але й для ритора [187, с. 42].
Згідно з архівними даними риторика була завершальним і визначальним
курсом для підготовки майбутніх педагогічних кадрів. Так, в указі духовної
консисторії читаємо: “Чернігівська школа риторики, в якій навчався Нестор
Вишинський і проживав із дитинства в бурсі колегіуму і пройшов повний курс
навчання, а в подальшому, після смерті свого батька, викладав курс риторики у
Колегіумі”. Початок його педагогічної діяльності датовано 1780 роком.
Натомість, дозволом для педагогічної роботи студентів і перетворення їх на
вчителів стають видані їм атестати, де вказувалося, які предмети можуть
викладати ці педагоги [265, с. 93]. Викладені факти дозволяють уточнити
сутність

сформованості

риторичної

майстерності

вчителя:

активно

використовувати в мовленні різноманітні мовно-виражальні засоби; вдало
вибирати тактики та стратегії залежно від ситуації спілкування; уміло
використовувати жанрове багатство мови; володіти аудиторією; уміло та
ефективно організовувати правильне спілкування в різних ситуаціях навчальновиховного процесу; аналізувати власні та чужі виступи; вчасно долати бар’єри
у спілкуванні; майстерно виголошувати промови будь-якого виду; варіювати
жестами та мімікою; формувати й удосконалювати власний мовленнєвий імідж
[238, с. 142].
На основі архівних відомостей про учнів школи риторики Михайла
Рдаподського, Моісея Годинського, Стефана Одиновського, які вступили до
цієї школи в період з 1761 до 1763 рр. навчалися з успіхами, а у відомості
позначалося, які навички мали студенти, а саме: “понятлив”, або “понимает
бредне” [264, с. 34, 35, 38].
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Здійснений

історико-педагогічний

аналіз

риторичної

підготовки

майбутніх учителів у релігійних навчальних закладах Чернігівщини дозволяє
стверджувати:
– на перший план риторично-мовленнєвої підготовки ставилися його
комунікативні вміння – володіння елементарними навичками навіювання,
переконування, внутрішньою та зовнішньою педагогічними техніками;
– учитель-ритор повинен досконало володіти мовою як невід’ємним
чинником професійної майстерності, а також різними позамовними
комунікативними засобами для ефективного впливу на почуття учнів;
– однією з головних вимог до ритора-вихователя було знання фізіології та
особливостей вікової психології дитини.
Способи риторично-мовленнєвого впливу на особистість учнів у
духовних закладах Чернігівщини були такими:
– доведення, що передбачало логічний шлях мовного впливу за допомогою
побудови фрази в такий спосіб: “По-перше, по-друге...”;
– переконання, де використовуються логіка й емоції, емоційний тиск [12,
с. 22].
2.4. Мистецтво гомілетики в комунікативній компетентності випускників
духовних закладів освіти
Християнство як нове віровчення, що виникло на межі І ст. до н. е. і І ст.
н. е., зазнало впливу еллінської культури, зокрема пізньої античної риторики.
Це пов’язано з тим, що Євангеліє (у перекладі з грецької – “добра звістка”)
спочатку не мало письмового тексту, а існувало як жива проповідь Христового
вчення та розповідь про його життя й благодіяння. Для Євангелія знадобилася
вже сформована й розвинена класична греко-римська риторика, яка потім була
значно трансформована відповідно до богослужбово-повчальної мети нової
релігії та стала основою окремого напряму – церковної риторики або
гомілетики.
Особливість гомілетики в тому, що на початкових етапах має більше
ознак близькосхідної риторичної традиції (іудейської та арамейської) і лише
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пізніше (орієнтовно після перекладу Біблії грецькою мовою у III ст. н. е.)
набуває рис греко-римської риторики. Л. Мацько зауважує, що основним
жанром церковного красномовства була й залишається проповідь. Це –
особливий вид усного монологічного мовлення, спрямований до мирян із
метою навернути їх до християнського віровчення, викликати почуття
вдячності Богу, виховати почуття єдності у вірі, терпіння заради потойбічного
життя [144, с. 220].
Гомілетика – наука про церковну проповідь із систематичним викладом
учення про види пастирського служіння. Найменування науки походить від
двох слів: “гомілія” й “етика”. Гомілею, або бесідою називається перша, давня
форма церковної проповіді. Цим найменуванням виражається зовнішній і
внутрішній характер церковної проповіді, яка в апостольський вік була
простою, доступною і разом із тим щирим викладом істин християнської віри.
“Етика” вказує на те, що у змісті цієї науки повинно бути вчення про умови
моральної сили пастирської проповіді. Саме тому деякі гомілетичні керівництва
називаються “Етика гомілі”, є такі назви: “церковне красномовство”, “церковне
проповідництво” [235, с. 11].
Г. Сагач вказує, що гомілетика – це “наука, яка викладає правила
церковної

співбесіди

й

скеровує

до

успішного

проведення

служіння

проповідницького”. До складу гомілетики належать такі вимоги: 1) про предмет
церковної співбесіди; 2) про форми її; 3) про дух або внутрішній характер;
4) про виклад або зовнішній характер; 5) про виголошення, складання повчань
народу; 6) повчання без письмової підготовки, тобто про імпровізацію. Але
найважливіший вплив гомілетика мала на формування духовно-моральної,
інтелектуальної культури вчителя-оратора [190, с. 243]..Одним із найвідоміших
гомілетів є І. Златоуст, який спирається на відому формулу великого
Аристотеля: “Промова складається з трьох елементів: самого оратора,
предмета, про який він говорить, та особи, до якої він звертається”. Передусім
І. Златоуст звертає увагу на психологічні, душевні особливості “пасових”
(аудиторії), їхнє небажання прийняти скромне становище учнів, натомість
140

претендуючи на роль присутніх на мирських видовищах глядачів, які
розважаються, оцінюють промовця як судді, а не повчаються високим
духовним істинам. Далі І. Златоуст застерігає промовця-священика, що народ
часто не прощає, коли оратор додає до свого виступу частину чужих трудів, за
що може підпасти під їхні великі й несправедливі докори й звинувачення. Тому
духовний промовець повинен мати мужню душу, щоб володіти аудиторією,
принести їй користь, а не підкорятися її примхам і нерозважливим забаганкам
[191, с. 240].
Гомілетика як наука, а водночас і комунікативний інструмент впливу,
сформувалася

з

розмаїття

надбань

світових

богословів-мислителів.

Взаємовплив у богословській науці й духовній освіті є очевидним, але із
збереженням певних відмінностей. Богослов’я на Заході будувалося насамперед
на систематичному критичному підході, на Сході – ґрунтувалося на історичних
засадах. Ця відмінність зберігається й до цього часу. Водночас відповідно до
екуменічного

напряму

взаємопорозуміння,

можна

зокрема

й

говорити,
прийняття

що

елементи

православними

руху

до

школами

й

академіями практик гуманістичної шкільної реформи та виховної системи
єзуїтів, а також наростання процесів взаємопізнання, наслідком чого стало
збільшення

кількості

порівняльних

творів, написаних

католиками

або

протестантами про церковно-релігійне життя грецького Сходу, та праць
православних авторів про латинський Захід [42, с. 24].
Проповідь – це насамперед продукт особистої творчості проповідників,
яка представляла початок самобутнього, власне християнського ораторства зі
своєрідними формами мови, прийомами побудови й викладу [235, с. 17].
Як показує аналіз писемних джерел, найголовнішим інструментом
учителя-проповідника духовних закладів був голос. Тому педагог із гомілетики
повинен добре знати особливості свого голосового апарату, піклуватися про
нього.
У середині XVIII – на початку XIX ст. серед церковних діячів постало
питання необхідності професійного навчання риториці для проповідника.
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Дійсно, риторика може дати штучне поліпшення. Але мову і голос потрібно
розвивати, тому практичне навчання в духовних школах Чернігівщини (у
колегіумі та семінарії) сприяло розвитку уміння проповідника бачити й чути
себе, а хороший голос розвивався в тих спудеїв, які в майбутньому бажали
присвятити себе педагогічній справі. Учитель-проповідник зобов’язаний був
приділити увагу постійному тренінгу свого голосу і голосового апарату
вихованців [3, с. 156].
Гомілетика (церковне красномовство) зароджується в давній Україні з
прийняттям християнства, спираючись на богослужбову та житійну літературу
– як перекладну, так й оригінальну, бо вже у 1056 р. з’явилося

написане

дияконом Григорієм у Києві “Остромирове Євангеліє”, а в 1092 р. – Київське
Євангеліє.
Упродовж століть склалася така загальноприйнята система як чотири
види проповіді, які застосовували вчителі-гомілети в навчальних закладах
Чернігівщини: проповідь-розповідь, проповідь-слово (урочиста), проповідьповчання, бесіда-тлумачення Святого Письма (гоміля) [1, с. 126]. Як зауважує
Л. Мацько, уже з XVI ст. Українська православна церква “кохалася” в
церковній проповіді, і то в живій народній, чого зовсім не знала, наприклад,
Московська церква. У XVI – XVII ст., коли на Українську церкву з усіх боків
нападали різні вороги, в нас особливо розвинулася церковна

проповідь,

пам'ятками чого зосталися десятки томів проповідей. У нашій церкві була
навіть окрема посада “казнодія”, проповідника, що підтверджує властивість
проповіді як частини богослужб.
“Гомілетика” має в собі кілька значень (з грецької – проповідь, бесіда) і
декілька визначень: 1) наука про церковне красномовство чи проповідництво;
2) церковно-богословська наука, що вміщує правила церковного красномовства
чи проповідництва; 3) учення про християнське церковне проповідництво;
4) теорія церковного проповідництва. Гомілетику розділяють на декілька
складових, а саме: фундаментальну або принципову, яка досліджує проблеми
про сутність чи природу проповіді, співвідношення церковної проповіді й
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ораторського мистецтва; матеріальну, яка вивчає питання змісту проповіді й
має нормативний характер; формальна або конструктивна, що розглядає
побудову проповіді, виклад її, манеру виголошення, позу і навіть міміку
проповідника. Незважаючи на те, що гомілетика здебільшого уникала
історизму, зосереджуючись виключно на моральних аспектах, все ж проповіді
відтворювали риси своєї епохи, що дає підставу дослідникам звертатися до них
як до історичного джерела [41, с. 60].
Гомілетична проповідь започатковується на теренах українських земель у
період існування Києво-Могилянської академії. Саме там сформувався певний
тип інтелігента, який отримав тоді специфічну назву “rhetorroxolanum” – ритор
український. Найбільш видатним у цій сфері був ректор Києво-Могилянської
академії І. Галятовський. Його праця “Ключ розуміння” стала першим
друкованим посібником із гомілетики, побудованим із вибраних авторських
творів. Він використовував досить потужно західні зразки, але у його творчості
знайшли відображення

також традиції І. Златоуста. Так, І. Галятовський

визначає дві частини гомілетики: 1) правила вибору теми зі Святого Письма,
2) правила викладу. Авторитетний проповідник не забороняв використовувати
також світські літературно-наукові джерела для підготовки спудеїв до
педагогічної діяльності-дії [1, с. 101].
Чернігівська

гомілетична

проповідь

ґрунтувалася

на

“київській

гомілетиці”, а особливо на працях духовенства, які навчалися й творили свою
проповідь. Лише після цього вона “переносилася” до Чернігівського колегіуму
разом зі своїми авторами через соціально-економічний занепад м. Києва у
XVIII столітті [1, с. 103].
Українська православна ментальність, як і українська гомілетика,
формувалася на тлі протистояння православ’я та католицтва. У цих умовах
І. Галятовський написав твір “Наука, альбо способ зложення казання”, який
було видано як додаток до збірки “Ключ розуміння” (1659). Ця гомілетика була
надзвичайно популярна в середині та наприкінці ХVІІ століття. Її двічі
перевидавали у Львові – у 1663 та 1665 рр., а також в Іверському та
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Олександро-Свірському монастирях (переклади російською мовою). Це була
перша ґрунтовна спроба систематизувати основні закони стилістики, риторики
й гомілетики, яка фактично утвердила новий тип проповіді – тематичний (інша
назва, за визначенням В. Крекотня, “латино-польський
визначався логічною стрункістю,

тип проповіді”), що

системністю, планомірністю викладу,

адаптацією польських риторик на тлі українських текстів. Проповіді, створені
за цією схемою, були розраховані на

використання новою генерацією

православних священиків і педагогічних кадрів, які в другій половині ХVІІ ст.
мали протистояти інорелігійному впливові, підвищувати авторитет учителядяка серед своїх опонентів у полеміці. Важливо було, щоб казання могло
зацікавити паству, розширити світогляд прихожан, дати настанову на добрі
справи. До появи гомілетики І. Галятовського викладачі Києво-Могилянської
академії

використовували

підручники,

іноземних

авторів

насамперед

польських, які вплинули на подальший розвиток православної гомілетики [75,
с. 117]. Архівні відомості дають нам інформацію щодо підготовки в духовних
закладах Чернігівщини учителів духовного звання, зокрема саме учителягомілета. Іспити, які необхідно було скласти спудеям, стосувалися богослов’я,
священного письма, канонічного права, та пастирства, де учні вивчали твори
про святого І. Златоуста, а потім переходили до психології як необхідної
складової для майбутніх педагогів. Підсумковим випробуванням для студентів
Чернігівського колегіуму, а в подальшому і студентів Чернігівської духовної
семінарії стають іспити з красномовства. Спочатку вони розповідали про
загальне красномовство, а потім поступово переходили до ораторських творів
відомих гомілетів як минулого, так і сучасності [259, с. 3].
Значний внесок у розвиток чернігівської гомілетики зробив Д. Туптало,
який, за Т. Іртугановою, належав до Чернігівської школи літераторів, де
започатковано новий тип проповіді із трьох частин – ексордіуму, нарації та
конклюзії (кожен із цих термінів автор пояснює і наводить їхні українські
відповідники: початок, повість, закінчення). У проповіді вживалися такі
прийоми, як порівняння, метафора, алегорія. Поширеним були запитання, на які
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у проповіді мала бути курйозна відповідь, зорієнтована на вираження слухачів
своєю несподіваністю. Деякі проповіді можна було конструювати за схемами
формальної

логіки.

Наявні

логічні

схеми

наповнювалися

потрібним

проповідницьким змістом. Однією з найголовніших вимог до проповідника, за
І. Галятовським, була зрозумілість її потенційному читачеві. Автор подає
українські назви латинських термінів. Велика роль приділялася словесному
оформленню творів: заклик до вживання несподіваних алегорій, ефектних
протиставлень, поєднання непоєднуваних понять тощо. Задля привернення
уваги слухачів проповідник повинен розповідати цікаві історії, давати їм певні
знання (новини, вісті, байки). Оповіді, які проповідники використовували,
називалися прикладами (або за латинським зразком – exempla) [75, с. 118].
Українська гомілетика виробила специфічний вид проповіді – казання.
Про це йдеться у трактаті І. Галятовського “Наука, або спосіб зложення
казання”.

Як

і

складання

всіх

проповідей,

починати

“казно

дію”

І. Галятовський радить з вибору теми зі Святого Письма. Все казання має
складатися з трьох частин. Перша частина – це початок (ексордіум), “приступ”
до теми, про яку мав донести проповідник. Тут проповідник (казнодія) повинен
був звертатися до людей, сповіщати свою пропозицію, “поставлення умислу”,
показувати на прикладі, про що хоче сказати мати і просить Бога або Пречисту
діву “о помічі”, а людей – “о слуханні”.
Друга частина – розповідь (нарація), де було наведено факти на
підтвердження, про які заявлено в першій частині. Ця частина є найбільшою,
адже в ній зосереджувалося все казання, а інші частини лише приєднували
(“замикалися”).
Третя частина – кінець казання (конклюзія). У цій частині проповідник
знову коротко нагадує людям, про що йшлося в основній частині і просить
людей, якщо річ була добра, щоб “вони в тій ся речі кохали”, а якщо річ зла,
щоб “ся такої речі хоронили”, тобто береглися від такої речі. Щоб “легше і
прудкіше казання учинити і повідати”, І. Галятовський радив таке:
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 треба всі частини казання узгоджувати з метою, бо “як з малого джерела
виходить велика ріка, так з малої теми велике походить казання”;
 слід стежити, щоб кожна з частин (ексордіум, нарація, конклюзія)
узгоджувалися окремо з темою і всі послідовно одна з одною. Щоб те, що
пропонувалося в ексордіумі, виконувалося в нарації і нагадувалося та
підсумовувалося в конклюзії, і казнодій від речі не відступав [144, с. 223].
Важливим складником у підготовці майбутніх учителів у духовних
школах Чернігівщини був темп мовлення, що залежить від особистості
проповідника, кількості учнів в аудиторії, акустики будівлі та виду проповіді.
Зазвичай, чим більше слухачів, тим важчою є акустика, повільнішою частота.
Як правило, у духовних закладах нормальна частота повинна прискорюватися,
щоб мова звучала жваво і була досить повільною, щоб забезпечити ясну вимову
(120-130 слів на хвилину). Паузи повинні бути ефективнішими. Драматичні
паузи, без зловживань, є важливими для логічного та емоційного наголосу [3,
с. 159].
Особливу увагу в духовних закладах освіти Чернігівщини приділяли силі
голосу. Учитель-проповідник повинен говорити так голосно, щоб бути добре
почутим у всіх куточках приміщення. Але гучність не означає, що проповідник
буде почутий. Іноді гучність може бути перешкодою. Проектування
інтенсивності (видихання голосу) – кращий спосіб його посилення. Для того,
щоб проповідник і його проповідь були вдалими, необхідно, щоб аудиторія
була прихильна до нього, а гомілет-учитель повинен мати беззаперечний
авторитет у своїх підопічних. Отже, проповідник повинен сам вибирати
аудиторію й керуватися такими принципами, як грамотність і прихильність
своїх спудеї, адже саме від них залежить успішність учителя-проповідника
[183, с. 39].
В архівних матеріалах є відомості, що в Чернігівському колегіумі
1705 року викладали 11 учителів, 391 спудеїв. Для підготовки справжнього
учителя-майстра викладалася низка навчальних предметів, але основою для
педагогічної діяльності-дії було два найбільш важливі предмети – риторика й
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гомілетика. Розпочиналася підготовка з нижчого відділення, де здійснювалася
підготовка до гомілетичної проповіді та викладалися такі предмети, як Святе
письмо, риторика, поезія. У середньому відділенні учні вивчали тлумачення
Святого письма, Біблійну історію, логіку, психологію. У вищому відділенні
спудеї розпочинали вивчення гомілетики як своєрідного педагогічного
фундаменту для вчителя-духівника [253, с. 5-6].
Чернігівський просвітитель і гомілет І Галятовський звертав увагу на
необхідність оволодіння майбутніми педагогами вміннями, необхідними для
проповіді:
– читати Біблію, вивчати життя святих, видатних проповідників Василія
Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, Афанасія Феодорита,
Іоанна Дамаскіна та інших церковних “навчителів”, які тлумачили Святе
письмо;
– читати про історії та хроніки різних держав і країн, що в них відбувалося
і що “нині діється”;
– читати книги “про звірів, птахів, риб, дерева, каменях і розмаїтих водах,
котрі в морі, в ріках...”;
– “поважати їхню натуру, властноти [властивості] і скутки [користь] і те
собі нотовати і апліковати до своєї речі, котрую повідати хочеш ” [144,
с. 224].
Проповіді або казання поділяли на літургійні, догматичні, моральноповчальні, педагогічні. Текст проповіді повинен був мати канонічну будову:
вступ, в якому викладався зміст (епіграф), тлумачитися вступ й оголошуватися
тема проповіді; виклад предмета (це короткий трактат) і закінчення (епілог).
Основне завдання вчителя-проповідника – так вплинути на своїх вихованців,
щоб піднести їхні душевні сили на добрі діяння для інших й облагородження
себе самого, тобто підготуватися через проповідницьке слово до педагогічної
діяльності-дії. Досягти цього можна лише за допомогою майстерного
використання мовних засобів, тому такою важливою для вчителя-проповідника
є робота зі словом [144, с. 225].
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Як зауважує В. Вомперський, християнське красномовство представлене
трьома видами риторичних творів: 1) проповіді та екзегічні твори, що
тлумачили тексти Священного писання; 2) повчальна, навчальна проповідь;
3) богословська проповідь. Такий розподіл промов був установлений у Візантії
в IV ст. представником ортодоксального православ’я Василем Великим і став
основою змісту гомілетичної діяльності східної християнської церкви.
Одночасно в конфесійному побуті трансформуються ораторські жанри,
пов’язані з античною риторичною традицією [21, с. 26].
Гомілетика радила використовувати задля більшої зацікавленості учнів
різноманітні приклади, характерні для середньовічних проповідей із Біблії,
Писань Святих Отців, різноманітних книжок навіть світського характеру чи
реального життя. Такі вставки є зрозумілими й близькими для читачів
проповіді, адже факти краще запам’ятовуються і проповідь стає ефективнішою.
Друга перевага парафіяни мають отримувати певні знання. Наприкінці трактату
“Ключ розуміння” І. Галятовський писав: “Конець чинячи тоєї моєї праці,
даю тобі таку раду: читай книги і, що хороше вичитаєш, нотуй собі і до свого
казання аплікуй”.
На

думку

гомілета

Чернігівського

колегіуму

Д. Туптала,

кожна

висловлена думка повинна обов’язково підтверджуватися доказом або
прикладом для того, щоб майбутні педагоги вірили в правдивість усього
сказаного в проповіді та розуміли її співставність з реальним життям.
Д. Туптало чітко дотримувався цього принципу. Необхідно зауважити, що
українська гомілетика, яка зародилася в Києво-Могилянській Академії, а кращі
традиції продовжив Чернігівський колегіум, засвоїла новий схоластичний тип
проповіді. Це позначилося й на творчості Д. Туптала – особливостях
композиції, засобах викладу матеріалу, стилі. Проте головною метою цих
творів, як і раніше, залишалися настанови для людей на праведний шлях,
зміцнення їх у православній вірі та утвердження в духовних закладах освіти
педагогічних принципів благочестя, добра, справедливості тощо [75, с. 119].
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Архівні матеріали підтверджують те, що гомілетика була одним із
найдавніших предметів у Чернігівському колегіумі. Вона сприяла виробленню
в спудеїв дихання, дикції перцепції та апперцепції [254, с. 2].
Церковний красномовець у Чернігівському колегіумі повинен був
приваблювати своїх учнів і викладати їм лише потрібну інформацію. Проте
гомілет не перевантажував своїх спудеїв інформацією, яка їм не знадобиться ні
в церковній, ні в педагогічній діяльності-дії. Учитель-духівник мав так
роз’яснювати, щоб жоден його підопічний не був принижений ні за своїм
соціальним станом, ні тим більш за своїми знаннями [149, с. 111].
Церковне красномовство – це проповіді, бесіди, настанови, коментування
Біблії в практиці різноманітних конфесій. Саме в церковній практиці
Чернігівського колегіуму практикувалося читання Нового завіту для того, щоб
учні розвивали пам’ять [1, с. 122]. Гомілетика сприяла формуванню чуття
студентів: уміння орієнтуватися в ситуаціях мовного спілкування; відчувати
доречність свого втручання в розмови інших і вдало долучатися до них; уміння
оперувати

словами й виразами; чути (а іноді слухають, але не “чують”)

співрозмовників і домагатися уваги до свого мовлення; підхоплювати розмову
й знаходити вдалий привід зупинити її, якщо вас не влаштовує через певну
причину. Важливе значення гомілетика мала для розвитку таких видів слуху:
 фізичний – для живого спілкування (сприймання гучності);
 тональний слух – уміння чути висоту звука, мелодію, тон, тембр,
інтонацію;
 ритмічний – відчуття темпу й ритму мовлення, пауз;
 фонемний і фонематичний – уміння розрізняти й відтворювати всі звуки,
вирізняти фонеми в словах, “упізнавати” фонему за її варіантами в словах
[144, с. 237 –238].
Варто зупинитися й на тому факті, що в педагогічній практиці
І. Галятовського диспути були обмежені окремими питаннями, а стиль його
гомілетичної проповіді був “римським”, І. Фроловський російський богослов,
виступав проти специфічного екзегетичного методу українського педагога,
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який за біблійними символами прагнув побачити земний зміст і донести його
до своїх спудеїв. Врешті, Г. Флоровський робив висновок, що І. Галятовський,
як і Л. Баранович, за типом думки й слова залишалися в межах польського
бароко [145, с. 51].
Саме в Чернігівському колегіумі з 1700 р. Л. Баранович затвердив посаду
духовних учителів для ведення проповіді, на яку призначалися лише особи з
вищою духовною освітою. У період архієпископства Л. Барановича на території
Чернігівщини з’являється ціла плеяда талановитих учителів-гомілетів, які
займалися підготовкою майбутніх педагогів через гомілетику до їхньої
подальшої педагогічної діяльності-дії. Одним із таких представників став
Д. Туптало, про якого вже йшлося вище. Його Л. Баранович взяв до себе, як
помічника для підготовки майбутніх учителів ще у Новгород-Сіверській
духовній школі [207, с. 50].
У 1666 р. надруковано працю “Меч духовний”, у 1679 р. видається ще
одна праця “Труби на дні словесної проповіді”. Ці дві праці гомілетичного
спрямування стали для учнів Чернігівського колегіуму релігійно-моральними
настановами, що були покликані виховати в учнів педагогічні навички і
прийоми, необхідні для подальшої педагогічної роботи. У “Мечі духовному”
основу релігійно-моральних настанов автор вбачав у постаті проповідника та
його поведінці, де він рекомендує, яким повинен бути справжній священниквчитель та як йому потрібно себе поводити під час гомілетичної проповіді.
Натомість у “Трубах на дні словесної проповіді” зроблено акцент на релігійноморальних підвалинах і принципах для підтримки високого авторитету й
педагогічного духу спудеїв, яким навчалися не лише на духівника, а й на
педагога. Вивчали першим у Чернігівському колегіумі “Меч духовний”,
оскільки в ньому було поділено проповідь на три частини: екзордіум, нарацію і
конклюзію. Потім студентам викладали “Труби на дні словесної проповіді,” де
в одній проповіді містилися ці всі три частини, хоча інші проповіді не мали
взагалі екзордіуму, нарації чи конклюзії, становлячи релігійно-моральну
сентенцію [207, с. 57–58]. Одним із недоліків проповідей Л. Барановича була
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їхня схоластичність. Його учень І. Галятовський до гомілетичної проповіді
додав, як стверджує Н. Сумцов, шкільні начала, тобто спрямував гомілетику в
педагогічне

русло

з

метою

сприяння

педагогічній

підготовці

учнів

Чернігівського колегіуму [207, с. 59]. У проповідях Л. Барановича учні повинні
були виявляти розум, почуття та уяву – риси, необхідні для педагогічної
підготовки майбутніх учителів Чернігівського колегіуму [207, с. 62]. На основі
архівних матеріалів дізнаємося, що учні духовних закладів освіти Чернігівщини
проходили публічні випробування, які відбувалися з дев’ятої до дванадцятої
години з догматичного й пастирського богослов’я та завершувалися
гомілетикою [259, с. 1].
На основі гомілетичної діяльності проповідників XVIII ст. можна
визначити основні вимоги, що склалися у духовенства до проповідницького
мистецтва, зокрема їхню відповідність трьом головним цілям проповідника:
1) проповідник мусить учнів повчати – виявити своє знання цієї правди і
виразно їм її викласти;
2) проповідник має захопити увагу слухачів і викликати в них до
проповідуючої правди та свого викладу повагу й авторитет;
3) проповідник повинен своєю проповіддю слухачів зворушити, тобто
мусить виявити духовну силу, власну і силу своєї проповіді” [41, с. 90].
Після реорганізації Чернігівського колегіуму в 1786 р. збереглися архівні
матеріали про інспектора й учителя Чернігівської духовної семінарії ігумена
Сафронія Кольтуковського, сина священика, який у цьому духовному закладі
викладав з 1835 р. церковно-біблійну історію та гомілетику, а згодом очолив
семінарію. Цей духовний заклад вирізнявся з – поміж інших тим, що в ньому на
високому рівні було як теоретичне викладання, так і практичне застосування
набутих учнями знань [257, с. 6, 9].
Архівні джерела свідчать про особу професора Чернігівської духовної
семінарії, священика Миколу Прощенка який був родом із Чернігівської
губернії. Він викладав Біблію, церковну історію, гомілетику. Майбутній
гомілет М. Прощенко, під час навчання в Чернігівській духовній семінарії
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опанував богословські науки, читання Св. Письма, оволодів єврейською,
грецькою та французькими мовами, що підтверджувало його ерудованість. У
1837 р. він розпочинає викладати в Київській духовній академії на посаді
вчителя [257, с. 13]. У 1837 р. йому присвоюють ступінь магістра богослов’я, а
згодом М. Прощенко розпочинає викладати й гомілетику. З 1839 р. він
переводиться до Чернігівської духовної семінарії на посаду професора
філософії та гомілетики. М. Прощенко постійно проводив недільні катехізичні
бесіди зі своїми підопічними, в яких заохочував своїх учнів до педагогічної
діяльності [257, с. 14].
На підставі архівних джерел визначено окремі складники навчальної
частини Чернігівської духовної семінарії, що стосувалися гомілетики. Так, у
документах ідеться про те, що навчальна частина з гомілетичної проповіді була
поставлена на досить високому рівні, наприклад, у вищому відділенні
богословського класу, де безпосередньо викладалася і гомілетика. Викладання
в цьому класі вів архімандрит Адріан. Предмет богослов’я викладався досить
розлого, бо він поступово переходив до такого надважливого предмету, як
гомілетика, що була буквально перенесена з Академії до Семінарії у формі
письмових вправ. Цих вправ було не більше десяти на рік і більшість їх була
російською мовою (у Колегіумі – здебільшого латинською мовою). Вправи з
гомілетики не були позбавлені й певних недоліків, які виправлялися спудеями у
процесі їх розгляду. Все це сприяло формуванню в учнів духовних закладів
освіти Чернігівщини професійних навичок, опануванню ними комунікативними
прийомами й креативними здібностями [256, с. 4].
В окремих архівних матеріалах вказано, що майбутні вчителі писали
гомілетичні твори, а теми залежали від того відділення, в якому вони
навчалися. Наприклад, у вищому відділенні – “Який головний догмат повинен
бути у курсі богослов’я і чому?”; середнього відділення – “Яке відношення між
гомілетикою та риторикою та яка з цих наук повинна вивчатися раніше”. Через
застосування такої методики вчителі бачили ставлення учнів як до однієї, так і
до іншої науки і розуміння різниці між цими предметами. Ці твори учнів
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писали 5 годин (із третьої до восьмої), а потім здавали ревізору, який
здебільшого приїздив з Київської семінарії [256, с. 8].
Аналіз особових справ професорсько-викладацького складу Чернігівської
духовної семінарії дозволяє виокремити постать архімандрита магістра
Семеона Авгуловського, який був ректором і професором семінарії. Після
набуття необхідного педагогічного стажу, С. Авгуловський у 1812 р. був
учителем риторики в нижчих класах, а вже в 1813 р. викладав у вищих
риторичних класах, де згодом розпочав викладання й гомілетичної проповіді в
Чернігівській духовній семінарії, як заключного курсу на шляху педагогічної
підготовки [258, с. 12, 13].
Таким чином, гомілетика в системі духовної освіти Чернігівщини XVІІІ–
XІХ ст. займала вагоме місце в навчальному процесі й була важливим
чинником формування в суспільстві національно-культурних пріоритетів і
світоглядної зрілості, сприяла розвитку у майбутніх учителів педагогічних навичок і
здібностей. Зазначимо, що до створення чіткої й завершеної гомілетичної форми
активно залучалися такі виражальні засоби, як алегоризм, символіка, тропи,
ритміко-звуковий стрій, ампліфікація (стилістична фігура, яка будувалася на
мовних конструкціях, що повторюються, чи окремих слів). Певного поширення
набули традиції візантійського урочистого красномовства, відображені в творах
таких проповідників: Василій Великий, Іоан Златоуст, Григорій Назіанзін.
Розквіту проповідництва сприяли визначні духовні пастирі Л. Баранович,
І. Галятовський, П. Могила, Ф. Прокопович, С. Яворський, Д. Ростовський,
І. Потій, І. Леванда. Їхній творчий спадок знайшов гідних послідовників у
середовищі українського духовного просвітництва [42, с. 25].
Гомілетика також сприяла формуванню в учнів духовних закладів освіти
педагогічної творчості. За сприяння гомілетичної проповіді вдосконалювався й
понятійний апарат. Як риторика, так і наступний курс – гомілетика – вимагали
від майбутніх учителів духовних шкіл володіння елементарними навичками
навіювання, переконування, внутрішньої та зовнішньої виразності в процесі як
колективної, так і індивідуальної роботи з вихованцями. На гомілетичній
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практиці в майбутніх учителів прививали такі вміння, як досконале володіння
мовою та мовленням, а також різними позамовними комунікативними засобами
для ефективного впливу на почуття учнів. Учителі-гомілети акумулювали в
собі кращі морально-етичні й соціально-психологічні риси особистості.
За допомогою гомілетики учні духовних закладів виявляли своє
педагогічне “Я” в царині педагогічної професії. Цей курс сприяв самореалізації
особистості майбутніх педагогів і забезпечував саморозвиток особистості учнів.
Однак гомілетична проповідь була спрямована передусім на підготовку
духівників і вчителів духовного звання. Ці особи повинні бути ретельно
обізнаними в риториці, піїтиці, граматиці, поезії, історії, міфології [34, с. 182].
Курс гомілетики був спрямований на формування постановки голосу,
дикції, дихання, манери триматися перед аудиторією, уміння виголошувати
проповіді або навчальний матеріал, викликати у слухачів позитивні почуття.
Усі ці вміння й навички згодом будуть перенесені в педагогіку як науку.
2.5. Майстерність педагогічного навіювання й переконування в духовних
жіночих закладах
Теоретики і практики педагогічної галузі ХVІІІ–ХІХ ст., особливо
розробники теорії формування психологічного досвіду особистості вчителявихователя були переконані в тому, що вся система виховання зумовлена
навіюванням. Діти сприймають представлення, які пропонує вчитель, без
подальшої перевірки, яка не може дитиною визначатися як правильна, чи
неправильна, відповідна чи невідповідна тому, що дитина сприймає і засвоює.
Причому, в підготовці священнослужителів духовними закладами освіти
наголошувалося, що особа, яка слухає релігійну проповідь чи догму сприймає
сказане, не вникаючи в нього, і в такий спосіб переживає основні естетичні
поняття і почуття. Безсумнівно, що навіювання в широкому смислі є важливим
чинником у шкільному вихованні. Релігійні діячі Чернігівщини визнавали:
навіювання у вихованні має відігравати таку ж корисну роль, як і під час
богослужіння. У зв’язку з цим елементи навіювання та переконування у
підготовці майбутніх учителів уводилися до системи професійно-педагогічної
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підготовки, оскільки вплив учителя на інтелект, волю й почуття вихованців,
майстерне володіння засобами навіюючого впливу сприяли підтримці розвитку
особистісного досвіду дитини.
Навіювання або сугестія ( від лат. підказка) — це психічний вплив однієї
особи на іншу чи групу осіб, розрахований на некритичне сприйняття і
прийняття слів, висловлених в них думок і волі. Навіювання як “особливий вид
психічного впливу (головним чином словесного) на людину, що викликає в неї
некритичне сприймання того, що навіюється”. Навіювання в широкому
розумінні «використовується для позначення будь-якого психічного впливу або
впливу однієї людини на іншу, за яким у людини, що зазнає навіювання,
виникають певні уявлення, поняття, вчинки».
Навіювання – надзвичайно складне явище, яке вивчається багатьма
науками. Фізіологія вищої нервової діяльності розкриває головні фізіологічні
механізми навіювання і навіюваності, психологія розглядає психологічні
механізми навіювання, соціальна психологія аналізує його як соціальнопсихологічний феномен. Навіювання в педагогічному процесі досліджується як
спосіб впливу на особистість, вивчаються можливості його широкого
використання, умови досягнення ефекту в розвитку особистості. Виокремився
напрямок у педагогіці – сугестопедія [67, с. 115 ].
Навіювання, як зазначав А. Карпов, діє шляхом безпосереднього
щеплення психічних станів, тобто ідей, почуттів і відчуттів, не вимагаючи
узагалі, не маючи ніяких доказів і потребуючи логіки. Навіювання не що інше,
як вторгнення до тями (чи приживлення щодо нього ідеї), те що й без участі й
сприймає обличчя і нерідко без ясного з її боку свідомості (релігія, гіпноз) [80,
с. 265].
Як зазначає І. Зязюн, серед способів комунікативного впливу на
особистість найбільш важливими в педагогічному процесі є переконування і
навіювання.

Переконування

–

метод

виховання,

який

передбачає

цілеспрямований вплив на свідомість вихованця з метою формування в нього
позитивних морально-психологічних рис, спонукання до суспільно корисної
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діяльності або подолання негативної поведінки. Це поняття вживається як
метод впливу, а переконання – як результат переконування. Воно, як метод
впливу педагога на школяра, формує у нього моральні критерії і погляди,
завдяки чому учні поступово виробляють власні переконання. А вони є
результатом педагогічного впливу – це міцні, засновані на певних принципах
життєві позиції людини, система поглядів, підтверджених досвідом [67, с. 112].
Переконання складається з гіпотези (того, що треба довести), доказів чи
аргументів (того, за допомогою чого доводиться гіпотеза) і демонстрації
(способу доведення).
Гіпотеза – наукове припущення, яке формулюється для пояснення явищ
дійсності. Вона має бути чітко сформульованою, позбавленою логічної
суперечності, не змінюватися в процесі доведення. Гіпотезами можуть бути
теоретичні положення, правила моральної поведінки, життєві факти, явища,
події, що вимагають морального оцінювання. Переконати когось – означає
викликати в нього впевненість в істинності гіпотези.
Доказ (аргумент) – думка, істинність якої перевірено й доведено. Він має
бути чітко сформульований, відповідати обговорюваній проблемі.
Демонстрація – логічне розміркування, під час якого з доказів
(аргументів) доводять істинність чи хибність гіпотези. Аргументування може
посилатися на авторитет, базуватися на взаємозалежності причин і наслідків, на
аналогії. За формою обґрунтування доказ може бути прямим (ґрунтується на
безсумнівному

факті,

який

переконує

в

істинності

гіпотези)

та

опосередкованим (істинність гіпотези доводять запереченням істинності
суперечливого положення) [189, c. 3].
Ефективність
(визначається

переконуючого

аргументами

та

впливу

залежить

авторитетом

від

сили

впливу

переконуючого),

знання

психологічних рис особи, яку переконують (потреби, інтереси, установки,
смаки, особливості мислення), відповідності інтелектуально-емоційного стану
переконуючого і переконливого в момент взаємовідносин.
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Ефективним засобом переконання є сугестія (від лат. Suggestio –
навіювання) [189, с. 4 ]. Як зауважує І. Шварц, навіювання й переконування є
основним педагогічним прийомом, який може використати педагог як дієвий
спосіб впливу на своїх вихованців. Важливу роль і вплив на майбутніх учителів
і учнів відіграє колектив, бо шляхом навіювання учням прививають як хороше,
так і негативне. Велику роль у навчально-виховній системі відіграє авторитет
педагога, його особистий приклад і дотримання правил навіювання. Натомість,
навіювання і переконання розвивають в учнів самостійність. Це підвищує
самооцінку та впливає на формування його педагогічного характеру [242, с. 84].
І. Шварц визначає дві групи методів: 1) метод ідеологічного впливу на
свідомість і поведінку дитини. Це може бути роз’яснення або переконання;
2) метод опосередкованого впливу на знання школяра шляхом організації його
життя і поведінки, змагання, схвалення й покарання [242, с. 133]. У
педагогічному процесі потрібно виокремити три джерела виховного впливу:
учнівського колективу, суспільної практичної діяльності та впливу самого
педагога. Кожен із названих впливів може слугувати реалізацією різних
педагогічних задач і сприймаються різними сферами психіки майбутніх
педагогів [242, с. 134].
Водночас навіювання й переконування мають багато спільних рис, а саме:
по-перше, засобом впливу є слово; по-друге, за результатами навіювання важко
розрізнити чи є відповідний акт поведінки вихованця наслідком навіювання або
переконливого впливу; по-третє, в педагогічній практиці часто навіювання й
переконання

застосовують

одночасно.

Ці

особливості

взаємопов’язані,

навіювання і переконування є однією з причин ігнорування навіювання у
педагогічному процесі. Вони формують у майбутніх педагогів дані природою
педагогічні вміння і переконання, необхідні їм для педагогічної діяльності-дії
[242, с. 139].
Переконуючий вплив – комунікативний процес, що передбачає активну
взаємодію різних за статусом комунікаторів, які мають різну мету, є
комунікативно рівноважними (наділені свободою участі, впливу один на
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одного, що відповідає суб’єкт-суб’єктній парадигмі) [189, с. 52].
І. Зязюн радив на процес навіювання дивитися як на один із виховних
прийомів, що має призначення поряд з іншими способами для вкорінення тих
чи інших позитивних сторін особистості й виправлення недоліків дитини.
Учений був переконаний, що велику роль у навчально-виховній роботі відіграє
авторитет педагога, його особистий приклад, дотримання міри навіювального
впливу, і що “навіювання є суттєвим і навіть необхідним засобом для
виправлення ненормальних дитячих характерів” [67, с. 114].
На переконання В. Бехтєрєва, застосовувати такий педагогічний прийом,
як навіювання легше до найменших вихованців, оскільки вони вбирають все в
себе, як губка, і можуть сприймати будь-яку інформацію, надану учителем [10,
с. 174]. Автор вказує на те, що навіюванню піддаються більш здібні учні, але
припускає, що це може бути просто випадковий збіг обставин. Потрібно
зауважити і на той факт, що читання книг позитивно впливає на уяву
вихованців і здійснює на учнів вплив навіювання [10, с. 178].
Отже, навіювання як чинник впливу на формування особистості в
педагогічному процесі може відбуватися або стихійно, або цілеспрямовано.
Навіювальний вплив на вихованців має і зовнішній вигляд учителя, інтер’єр
навчального закладу, своєрідність класного колективу. На якість засвоєння
матеріалу учнем впливає емоційність учителя, інтонація, міміка, жестикуляція.
Ставлення учня до вивченого матеріалу зумовлюється не тільки змістом
пояснень учителя, але й тим, хто його пояснює, тобто рівнем авторитету
педагога [242, с. 155].
Переоцінювання педагогічного навіювання на стільки ж помилкове, як і
повне ігнорування цього методу. Застосування навіюючого впливу в
педагогічному процесі вивчається в сугестопедії. Одне з головних питань
сугестопедії – визначення ситуацій, у яких цілеспрямовано використовують
навіювання

в

навчально-виховній

меті.

Тобто

необхідно,

враховуючи

особливості навіювального впливу, визначити ту сферу педагогічної практики,
в якій застосування навіювання є ефективним. Вирішення цієї проблеми
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пов’язано

і

з

характером

навчально-виховних

завдань,

віковими

й

індивідуальними особливостями школярів і конкретним видом навіювання.
У педагогіці існує такий розподіл на види навіювання відповідно до теми
навчально-виховних завдань. Пряме педагогічне навіювання. До нього
відносяться команди, накази, навіювальні настанови. Команди й накази
виробляють у вихованців автоматизм дій. Інколи життя вимагає робити деякі
норми поведінки автоматично, не роздумуючи, повністю довіряючи слову –
сигналу для цих дій [242, с. 144-145].
І. Шварц розглядає ще й непряме педагогічне навіювання, розраховане на
беззастережне сприйняття інформації, коли повідомлення подається не в
наказовій (імперативній) формі, а у вигляді розкриття факту чи опису якогонебудь випадку, що сприймається учнем, робить мимоволі і критики суб’єкта,
впливає на його поведінку. У педагогічній практиці ми часто зустрічаємося із
ситуаціями, в яких доцільніше впливати на учня не роз’ясненням чи
категоричною вимогою, а шляхом прикладу великої навіювальної сили чи
розповіді, яка впливає на дитину. Непряме навіювання – тонкий і складний вид
педагогічного навіювання, але за умілого застосування він дає високий
виховний ефект [242, с. 147].
Із виховною метою застосовують і самонавіювання, яке вимагає високого
рівня розвитку особистості. Воно можливе в ситуації, коли вихованець реально
усвідомлює недоліки свого характеру, бажає позбавитися від нього і вміє сам
створити умови для відповідного словесного впливу.
Переконання – це спосіб впливу, коли людина звертається до свідомості,
почуттів і досвіду іншої людини для того, щоб сформувати в неї нові
установки. Отже, переконання – це такий вплив однієї людини на іншу або на
групу людей, який діє на раціональне та емоційне в їхній єдності, формує нові
погляди, відносини, що відповідають вимогам суспільства. Цей вплив не дасть
належного результату, якщо його підмінено моралізуванням. Тому краще не
вживати слів типу “мусиш”, “зобов’язаний”, “як не соромно” тощо. Така форма
сприймається як формальна і до неї ставляться іронічно, а то і з презирством.
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Переконувати словом – це велике мистецтво, що потребує знань психології
людей, законів етики й логіки [189,с. 7].
Переконування й вербальне навіювання взаємопов’язані, тому часто
комплексним засобом впливу на психіку людини, за результатами якого важко
з’ясувати, коли відповідний акт поведінки вихованця є наслідком навіювання, а
коли переконування. Спільним у цих способах взаємодії є засіб впливу – слово.
Вербальний вплив педагога може бути розрахований або на формування
свідомих переконань, або на створення неусвідомлюваних навіювальних
установок, але в кожному випадку слово має бути виразним, емоційним.
Переконування, виголошене млявим, байдужим тоном, за безживої міміки
викладача, навіть за бездоганної логіки, часто виявляється марним, тоді як і
навіювання неможливе, якщо порушуються закони логіки [67, с. 120].
У жіночих духовних закладах Чернігівщини у навчально-виховному
процесі досить широко застосовувалися методи навіювання й переконування.
Так у чернігівських єпархіальних жіночих училищах існувало три елементи:
теза, аргументи, демонстрація. Теза давалася студенткам для того, аби вони
могли розвивати логічне мислення, тобто те питання, яке потрібно довести.
Тези повинні бути зрозумілими й чіткими для всіх слухачок, усе викладене
повинно бути доступним ученицям, інакше вони не зрозуміють сам задум
викладеного повідомлення. Далі їм необхідно було аргументувати думку перед
своїми колегами, тобто встановити істинні судження з певного питання. На
основі аргументу учениці будували свій умовивід. Ці всі засоби допомагали
сформувати у майбутніх наставниць необхідний рівень майстерності та
спонукали їх до вироблення науково-теоретичних засад справжнього вчителявихователя .
Внесок жіночих духовних навчальних закладів – єпархіальних училищ – у
поширення освіти серед народних мас і підготовку педагогічних кадрів для
початкових навчальних закладів потребує більш ґрунтовного вивчення.
Випускниці

Чернігівського

єпархіального

жіночого

училища

сумлінно

працювали у школах Міністерства народної освіти [243, с. 64].
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Відкриття жіночого Єпархіального училища відбулося за ініціативи
архієпископа Філарета, який прибув до Чернігівської кафедри у липні 1859 р. і
твердо вирішив відкрити на цьому місці “училище духовного звання”. Думка
архіпастиря знайшла підтримку в усіх представників єпархіальної влади, адже
до того в регіоні не було духовного училища для жіночої статі. Ця подія стала
новим поштовхом у просвітництві регіону. Розпочати цю “благу справу”
припало на долю священика Вознесенської церкви Олександра Юшкова, який
активно розпочинав підготовку документів та збір коштів, необхідних для її
відкриття. За дорученням свого архіпастиря, навесні 1860 р. він зробив
письмове звернення щодо необхідності створення й відкриття жіночого
училища в Чернігові [43, с. 256].
Преосвященник був людиною енергійною. У листопаді цього ж року він
створив проект Статуту, що затверджувався Преосвященним і саме 18
листопада 1860 р. у м. Чернігові відкрилося училище для дівчат на кошти
духовних попечителів. Через брак фінансування повноцінно училищу
запрацювати не вдалося, а тому в 1861 р. архієпископ Філарет пожертвував зі
своїх заощаджень тисячу рублів на благоустрій училища. Така допомога
архієпископа суттєво покращила становище цього закладу, а вже 30 січня
1866 р. архієпископ Філарет урочисто відкрив Чернігівське жіноче єпархіальне
училище [229, с. 266].
Отже,

можна

з

упевненістю

сказати,

що

заснування

жіночого

Єпархіального училища духовного звання бере свій початок з 1860 р. та
фінансувалося місцевою духовною владою, яка всіляко намагалася у цей період
підтримати освітній процес у регіоні. Цей заклад не був позбавлений
підготовки в майбутньому вчителів. Доказом цього беззаперечного факту є
атестат, виданий 8 грудня 1899 року учениці жіночого Єпархіального училища
про присвоєння їй звання домашньої вчительки Столяренко Єлизаветі
Андріївні, яка навчалася з 1891 р. до 1894 р. Згідно з цим документом до
переліку предметів, що викладалися в училищі у розглядуваний період,
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входили: Закон Божий, церковна історія, катехізис, російська мова, педагогіка,
арифметика, церковний спів, рукоділля та інші (див. Додаток Ї) [267, с. 1].
Це свідчить про те, що весь цикл дисциплін був покликаний сформувати
в учениць духовного звання професійну майстерність, виховати в них любов до
педагогічної діяльності, спрямувати їх на шлях просвітницької праці,
допомогти всебічно розвинути та вдосконалити педагогічну майстерність.
Після навчання в закладі, згідно зі Статутом Єпархіального жіночого училища,
випускники отримували право викладати предмети, в яких вони належно
проявили себе й одержали високі оцінки. Їм присвоювалося звання домашніх
учителів з обраного фаху (див. Додаток К) [267, c. 1]. Для таких випускниць
існували певні правила й обов’язки: потрібно було обміняти атестат про
закінчення навчання в училищі на свідоцтво, яке видавалося з канцелярії
Попечителя Навчального округу. Для цього треба

представити керівникові

Навчального округу такі документи: клопотання на ім’я Попечителя округу,
атестат про закінчення курсу навчання, метричне посвідчення, 12 рублів на
друк свідоцтва. Після цього голова педагогічної ради відправляв клопотання з
вище переліченими документами в канцелярію Попечителя округу, а потім і
вихованка отримувала від голови під розписку свідоцтво на звання домашнього
вчителя або наставниці. Особи, які не обміняли атестати на свідоцтва від
округу, не отримували право на пенсію, якщо й далі працювали вчителями в
будь-якому навчальному закладі (див. Додаток Л). Якщо ж випускницю
училища направляли на посаду домашньої вчительки, то вона повинна була
пред’явити свідоцтво

директору училища та повітовому предводителю

дворянства, де вона буде проживати [267, c. 1].
На основі аналізу архівних матеріалів, а саме свідоцтва, яке було видане
тій же Єлизаветі Столяренко, де йдеться про те, що вона здобула значних
успіхів з таких предметів, як Закон Божий – відмінно, російської мови,
словесності, географії, геометрії, історії, фізики, космографії – відмінно;
арифметики і педагогіки – дуже добре. Більше того, майбутня педагог
опанувала рукоділля й основи церковного співу, як зазначається у документі, з
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великим успіхом. Зі свідоцтва можна дізнатися про те, що Єлизавета
Столяренко бажала вступити на посаду домашньої учительки, на що Сенат від
10 лютого 1892 р. дозволив їй прийняти це почесне звання з правом викладати
російську мову, арифметику, історію та географію. Однією з особливостей
Чернігівського Єпархіального жіночого училища було й те, що після кожного
навчального року учениці повинні були представити директору училища свої
педагогічні напрацювання, що давало можливість контролювати рівень
педагогічної готовності вчительок (див. Додаток Й) [267, с. 2].
Начальницями училища, послідовно змінюючи одна одну, були: Юлія
Степанівна Дейш (удова надвірного радника), Олександра Олександрівна
Поспєлова (випускниця ЧЄЖУ, вдова колезького радника), Олена Агєївна
Горбацевич ( з 1901 р.). Особисті дані про очільниць навчального закладу дуже
обмежені. За 50-річний термін існування ЧЄЖУ їх було лише троє, і свої
обов’язки вони виконували тривалий час. За кваліфікаційним рівнем
начальниці училища були домашніми учительями [243, с. 66].
На основі аналізу текстів стародруків, які представлені в календарі
Чернігівської

губернії, в Чернігівських Єпархіальних жіночих училищах

(період під керівництвом Ю. Дейші,) інспектором працював Афанасій
Тупатилов, членом ради від духовенства – священик Вознесенської церкви
Андрій Вінницький та Іоан Рембловіч, останній був ще й скарбником.
Законовчителем вищих класів ЧЕЖУ був Сергій Нікольський, а старших класів
– Афанасій Тупатилов. Також у цьому духовному закладі був організований
клас для майбутніх педагогічних працівниць, який очолював священик Павло
Соколов. Варто наголосити, що в училищі викладалася педагогіка, яку
розробив Іван Лебедєв. Саме цей учитель прививав найкращі педагогічні
навички і прийоми своїм ученицям для того, аби вони в майбутньому могли
застосувати їх на практиці. Важливим предметом у ЧЕЖУ були співи, які
викладав учитель Віктор Григоренко. Він прививав своїм студенткам через
навчання виконавської манери такі необхідні професійні риси, як постановка
голосу, дихання, дикції, інтонування – необхідні елементи для становлення
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педагогічного професіоналізму [77, с. 249]. Безумовно, поряд з викладачами
чоловіками працювали і жінки, а саме: викладач російської мови – Феофанія
Вінницька; арифметики – Софія Діаковна; географії – Віра Романова;
чистописання – Ольга Ляхницька; підготовчий клас – Клавдія Сеньюк. У
Чернігівському Єпархіальному жіночому училищі були також виховательки,
які стежили за дотриманням благопорядної поведінки в закладі [77, с. 250]. У
1884 р в Чернігівському Єпархіальному жіночому училищі налічувалося 269
учениць, що свідчило про неабияку популярність цього духовного закладу
освіти, що готував педагогічні кадри для всієї Чернігівської губернії (див.
Додаток Т ) [76, с. 272]. При Чернігівських єпархіальних жіночих училищах
існувала певна початкова школа, де учениці проходили практичну підготовку.
Викладання вів законовчитель духовного звання священик М. Барадулін і
вчителька Н. Смерницька. Після випуску з цього духовного закладу вони
працевлаштовувалися у цей же початковий навчальний заклад. Отже,
Чернігівські Єпархіальні жіночі училища готували педагогічні кадри для себе
[78, с. 352].
У 1888 р. в жіночому училищі налічувалося шість класів, навчалися, як на
платній, так і на безоплатній основі. Доньки священнослужителів навчалися
переважно безкоштовно, а дівчата з світських сімей – за власний кошт. Кожний
клас мав один рік навчання. На цей рік у закладі загальне число вихованців
досягло 330 осіб. Серед предметів, що викладалися, були: церковнослов’янська
мова, географія,

французька та російська мови, церковний спів. Учениці

перекладали цілі параграфи з французької мови на російську і навпаки. Вони
писали твори з тем, що розглядали в дисциплінах: Закон Божий з педагогіки,
громадянської історії. Хоча можна зробити певні висновки: педагогіка тут була
впроваджена не випадково, адже не відкидалася перспектива в подальшому
працювати на педагогічних посадах [91, с. 114]. Натомість навчальний процес
було організовано згідно із Синодальним указом, а отже, уроки в
Єпархіальному училищі були розписані

відповідно до цього документу

керівництвом Синоду [166, с. 529].
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У Чернігівських Єпархіальних жіночих училищах процес навіювання
відбувався переважно за допомогою слова, яке викликало в учениць почуття
бадьорості або страху, радості або пригнічення, віри в себе чи зневіри.
Важливим для педагога, який навіював, була інтонація та мовлення, а також
жести, міміка, рухи, що повинні підкріплювати дії наставника чи наставниці та
безпосередньо впливати на емоції учнів. Навіювання в Чернігівських
Єпархіальних жіночих училищах здійснювалися через такі предмети, як: Закон
Божий, російська мова, словесність, географія, геометрія, арифметика
педагогіка, рукоділля. Ці предмети викладалися ученицям з елементами
навіювання, де були присутні такі види навіювання, як: пряме педагогічне
навіювання, що включало у себе команду чи наказ; непряме навіювання, яке
потребувало від учителя індивідуального підходу до кожної з учениць;
самонавіювання застосовувалося до учениць з достатньо високорозвиненою
самосвідомістю [267, с. 2].
Жінки-вчителі у Чернігівському Єпархіальному жіночому училищі
постійно прагнули вдосконалити свою педагогічну майстерність, працювали
над психотехнікою, мовленнєвою комунікацією, удосконалювали науковотеоретичний

і

практичний

рівень.

Важливою

майстерності

жінок-учителів була їх

складовою

педагогічної

самоосвіта, де вони самостійно

покращували свої педагогічні навички і прийоми, які їм допомагали у
педагогічній діяльності-дії. Для покращення техніки навіювання учениці йшли
викладати у однокласні церковно-приходські училища [266, с. 2].
На основі архівних матеріалів, було з’ясовано, що окрім Чернігівського
Єпархіального жіночого училища, на Чернігівщині існувала і Прилуцька жіноча
гімназія, яка виникла 9 вересня 1882 р. У ній було сім класів і викладався
предмет педагогіка. Однак, вона не була суто духовним закладом освіти. Проте
викладацький склад формувався з випускниць єпархіальних жіночих училищ
[268, с. 45]. Якщо навести статистичні дані, то у Прилуцькій жіночій гімназії
навчалося на 1886 р. 118 учениць, з яких 67 – діти дворян і чиновників; 5 – діти
купців; 14 – діти осіб духовного звання; 26 – діти міщан, ремісників; 4 – діти
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селян; 2 – діти козаків. Тобто сам заклад був не таким чисельним, як
Єпархіальне жіноче училище, але відігравав важливу роль для розвитку
педагогічної освіти у регіоні, бо саме ті учениці, які закінчували Чернігівське
Єпархіальне жіноче училище, направлялися сюди та фактично вдосконалювали
необхідну освітню практику [268, с. 17].
Як зауважує Г. Яковенко, станом на грудень 1906 р. у навчальному
закладі навчалося 487 вихованок. Серед усіх навчальних закладів м. Чернігова
єпархіальне училище було найчисельнішим. Керівництво навчальним закладом
було важкою та дуже відповідальною справою, потрібно було цілодобово
перебувати в училищі та мешкати в ньому. Керівництво Чернігівського
єпархіального

жіночого

училища

здійснювали

досвідчені

педагоги

й

адміністратори, які змогли забезпечити успішну та стабільну діяльність
навчального закладу протягом півстоліття. Педагогічна підготовка в ЧЄЖУ
розпочиналася з вивчення теоретичного курсу дидактики або педагогіки та
продовжувалася на практичних заняттях у зразковій школі. Курс педагогіки до
1911 р. викладав Іван Миколайович Лебедєв. У списках особового складу назва
цього предмета змінювалася від педагогіки, до дидактики. Пізніше цю
дисципліну було розподілено між двома викладачами. Таким чином, фахівціпредметники викладали методику свого курсу [243, с. 66]. Серед провідних
професійних умінь і навичок, які повинні виробити в собі майбутні учителі в
процесі навчання у Чернігівських Єпархіальних жіночих училищах, на перший
план виступали здібності впливати на почуття учнів, володіти способами і
прийомами педагогічного навіювання і переконування та аналізом зворотної
реакції учнів на цей вплив. Сам процес навіювання й переконування повинен
спонукати вихованців до постійного розумового розвитку, а також містити
багато елементів і прийомів навіювання, які впливають на розум і серце
вихованців. Головним у навіюванні і переконуванні була природність, простота
та якість, що є найкращим показником педагога, який здійснює навіювання і
переконування. Навчальну й виховну систему в Чернігівських Єпархіальних
жіночих училищах організовували, щоб прищепити своїм вихованкам ті
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необхідні риси, уміння й навички педагогічного навіювання й переконування,
які їм знадобляться в подальшій педагогічній діяльності.
Педагогічний процес у Чернігівському Єпархіальному жіночому училищі
було спрямовано на виховання освічених матерів, турботливих дружин і гарних
господарок, домашніх учителів [267, с. 3]. Відповідно до цієї мети було
складено програми навчання, до яких входили такі предмети як, Закон Божий,
російська мова, французька мова, чистописання, історія, географія, арифметика,
фізика, природознавство, гігієна, педагогіка, рукоділля, танці, музика та
малювання. Головними заходами морально-виховного впливу на вихованок
були молитви, читання та пояснення законовчителем Євангелія, відвідування
церковних богослужінь, урочисті акти, святкові доповіді та літературномузичні вечори. А найбільш поширеними покараннями були повчання,
зауваження, догани, позбавлення обіду, заборона брати участь у розважальних
заходах тощо. Через матеріальні труднощі усі жіночі заклади порівняно з
чоловічими мали обмежені можливості щодо придбання необхідних приладів,
карт, глобусів, посібників та іншої літератури. Крім того, брак коштів не
дозволяв мати достатньо штатних викладачів. Це спричинило гірший рівень
викладання в жіночих школах, адже змушувало в багатьох випадках
задовольнятися послугами посередніх педагогів. Але попри цей факт, багато
жіночих закладів спромоглися сформувати досить сильні педагогічні кадри
[208, с. 11].
Для того, щоб учениці піддавалися навіюванню, у Чернігівському
Єпархіальному жіночому училищі створено певну обстановку, а саме: під час
проведення навіювання у класному приміщенні повинен панувати строгий
порядок. Однак це не означає, що учні повинні сидіти нерухомо, а навпаки бути
повністю розслабленими та готовими до сприймання нового матеріалу [36,
с. 299].
У Чернігівському Єпархіальному жіночому училищі учениці після впливу
з боку учителів виконували письмові вправи. Для цього вони заводили
спеціальні зошити з кожного предмету. Учителі брали ці роботи додому і там
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виправляли їхні помилки. У вищих класах писали твори з таких предметів, як:
Закон Божий, географія, педагогіка, фізика згідно з журнальною постановою.
Згідно з розпорядком, учениці повинні були виконати по два твори за місяць.
Все це ставало важливою складовою педагогічної майстерності вчителів і
сприяло навичкам науково-пошукової діяльності у них [43, с. 125].
У 1841 році постає необхідність введення до навчального процесу
вивчення французької мови й музики. Згідно зі Статутом Чернігівського
жіночого Єпархіального училища, між предметами, що повинні обов’язково
викладатися в цьому закладі, були дозволені, а були необов’язкові предмети, до
яких входили: нові мови, музика та малювання. У Статуті зазначено, що
необов’язкові предмети можуть викладатися за бажанням батьків їхнім донькам
за окрему плату і в позаурочний час [56, с. 177].
На основі архівних матеріалів у Чернігівському Єпархіальному жіночому
училищі введено обов’язкові предмети: музику, церковний спів, малювання,
рукоділля, етикет як необхідні засоби розвитку слуху, зору, зміцнення дихання,
дикції та інших необхідних навичок, що їм знадобляться у подальшій
педагогічній професії. Можна стверджувати, що у цьому духовному закладі
влаштовувалися музично-літературні вечори, де активно залучалися студентки
закладу, особливий акцент робився на церковний спів, який викладався в
училищі протягом усього навчання. Підтвердженням цього є атестат, виданий
зазначеній вище Єлизаветі Столяренко. Ці заходи допомагали виявити у
студенток певні педагогічні здібності до вчительської професії (див. Додаток Ї)
[267, с. 1].
Для того, щоб майбутні учителі могли застосовувати навіювання, їм
потрібно бути більш спостережливими до своїх учнів, а саме: на що більш
реагують ті чи інші вихованці на ваші слова, прохання, вимоги, побажання.
Справжньому учителю-майстру потрібно спробувати визначити, чим це було
викликано:

змістом

повідомлення,

формою

взаємодії,

авторитетом,

особливостями контингенту. Як зазначає Г. Яковенко, серед тогочасних
учителів лише в незначної частини зазначено кваліфікаційний рівень “домашня
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учителька”, тобто вони мали свідоцтво про право на домашнє навчання. У
Чернігівській губернії спостерігалася велика потреба в педагогічних кадрах у
масовій школі. У професійному виборі випускниць Чернігівського єпархіального жіночого училища переважала масова початкова освіта, поширена в
сільській місцевості [243, с. 71].
У

Чернігівському

застосовували

переважно

єпархіальному
пряме

жіночому

педагогічне

училищі

навіювання,

вчителі

тобто

вони

повідомляли своїм вихованцям ті вимоги навчання і той навчальний матеріал,
який вважали за доцільне. Проте було присутнє і непряме педагогічне
навіювання, яке застосовувалося на практиці у цьому закладі шляхом натяку,
схвалення, осуду. Це непряме педагогічне навіювання і переконування
застосовували лише педагоги зі значним обсягом педагогічного стажу.
Навіювання використовували не тільки педагогічні працівники закладу, а й
інспектори та старші вихователі. Педагоги і вихователі Єпархіального жіночого
училища шляхом навіювання й переконування повинні були на своїх заняттях
вселяти в них впевненість у власних силах і їхньому педагогічному
майбутньому.
Таким чином, починаючи у 1872–1891 рр. Чернігівські жіночі єпархіальні
училища були єдиним жіночим освітнім культурним центром у регіоні, який
проводив просвітницьку діяльність і займався підготовкою майбутнього
вчителя-майстра жіночої статі. Основний внесок у розвиток жіночої освіти на
Чернігівщині зробив архієпископ Філарет, який задумав й організував у
Чернігові Єпархіальне жіноче училище і навіть пожертвував кошти зі своїх
заощаджень, які і допомогли відкриттю названого освітнього закладу.
Після закінчення училища випускниці отримували звання “домашнього
вчителя” або наставниці, що давало їм право викладати ті дисципліни, в яких
вони себе проявили на “відмінно”. Можна стверджувати, що Єпархіальні жіночі
училища

були

покликані

збільшити

число

грамотного

населення

на

Лівобережній Україні та прискорити формування нової еліти в українському
суспільстві. Учениці, які навчалися в училищі не один рік і виявляли себе з
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кращого боку, залучалися до педагогічної діяльності, виконували обов’язки
інспекторів, на них була покладена функція стежити за порядком у закладі та
допомагати вчителям училища. У кожному класі був свій інспектор, котрий
обов’язково був присутній на екзамені. Дане самоврядування давало безцінний
досвід, який у майбутньому знадобиться ученицям у педагогічній діяльності.
Отже, Єпархіальні жіночі училища були провідним жіночим освітнім закладом
на Північному Лівобережжі, і завдання їх – задовольнити потреби регіону в
педагогічних кадрах, а також займатися підготовкою державних службовців та
церковних діячів. Вихованці Єпархіального жіночого училища вирізнялися
теоретичною і практичною ґрунтовною підготовкою, їх постійно запрошували в
якості домашніх вчителів.
Учениці Чернігівських Єпархіальних жіночих училищ, здійснюючи
навіювання і переконування у своїй практичній діяльності, повинні були
виробити у собі такі складники педагогічної майстерності:
– володіти голосом і мовою як необхідною складовою для учительки
духовного звання;
– знання логіки, основ психології, психофізіології, фізіології ВНД для
впливу на почуттєву сферу;
– ключову роль у підготовці педагогічних кадрів у Чернігівському
Єпархіальному жіночому училищі відігравали досвідчені педагоги, які
постійно вдосконалювали свої форми і методи педагогічного навіювання,
щоб привити своїм випускникам любов до вчительської справи;
– значний вплив на розвиток педагогічного навіювання і переконування у
студенток Чернігівського Єпархіального жіночого училища відігравали
предмети, які в ньому викладалися: Закон Божий, російська мова,
французька мова, чистописання, історія, географія, арифметика, фізика,
природознавство, гігієна, педагогіка, рукоділля, танці, музика та
малювання;
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– великої популярності серед студенток Чернігівського Єпархіального
жіночого училища набули предмети: Закон Божий, педагогіка, музика.
Саме вони були основою для підготовки майбутнього учителя-майстра;
– вчителі-наставниці жіночого училища прагнули виробити необхідні
чесноти у своїх вихованок, які в майбутньому повинні були їм
знадобитися у педагогічній діяльності: володіння голосом та мовою,
дикцією та інтонуванням.
Висновки до 2 розділу
З’ясовано специфіку становлення педагогічної майстерності в підготовці
вчителя духовними закладами Чернігівщини XVIII–XIX ст. Розглядаючи цю
проблему, було приділено увагу двом ключовим для нашого дослідження
позиціям. Перша позиція пов’язана зі специфікою тогочасної релігійної освіти
та підготовкою дяка-вчителя через предмети релігійного циклу, що з часом
почали перегукуватися з педагогікою. Друга позиція ґрунтується на приділенні
особливої

уваги

релігійній

освіті,

що

виступала

базовим

елементом

інституційного відтворення церкви. У ході дослідження виявлено низку
особливостей, зокрема, – це існування практичної професійно-педагогічної
підготовки майбутніх учителів у духовних закладах Чернігівщини, що дозволяє
стверджувати:


вирішального значення в підготовці педагогічних кадрів духовними
закладами освіти XVIII ст., що здійснювали просвітницьку діяльність в
регіоні та формували у своїх вихованців педагогічні риси й навички,
набуло вивчення педагогічної теорії й закріплення її на практиці;



уведення до переліку обов’язкових дисциплін педагогіки суттєво
покращило стан педагогічної освіти в духовних закладах;



вагомий вплив на розвиток необхідних педагогічних умінь у студентів
духовних шкіл відігравали курси філософії, гомілетики, піїтики, риторики
й інших предметів, що сприяли постановці дихання, дикції, артикуляції,
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формували

вміння

на

належному

рівні

здійснювати

педагогічну

діяльність-дію.
Здійснивши історико-педагогічний аналіз змісту і структури педагогічних
умінь і навичок студентів Чернігівського колегіуму в період 1700–1786 рр.
можна стверджувати:
– ключову роль у підготовці педагогічних кадрів у Чернігівському
колегіумі відігравали досвідчені педагоги, які постійно вдосконалювали
свої форми й методи педагогічної діяльності, аби прищепити своїм
випускникам любов до вчительської справи;
– значний вплив на розвиток педагогічних умінь і навичок студентів
Колегіуму

відігравали

предмети,

які

в

ньому

викладалися:

читання Святого письма, катехізис, риторика, поезія, піїтика, інфима,
граматика, синтаксема, латинська і грецька мови, читання грецьких
і латинських письменників, богослов’я, гомілетика, філософія;
– особливою популярністю серед студентів користувалися предмети,
необхідні для професійних компетенцій: курси філософії, гомілетики,
піїтики, риторики тощо;
– вчителі-наставники Колегіуму прагнули виробити необхідні чесноти у
вихованців, які в майбутньому повинні були їм знадобитися у
педагогічній діяльності: володіння голосом та мовою, дикцією та
інтонуванням.
Здійснений

історико-педагогічний

аналіз

риторичної

підготовки

майбутніх учителів у релігійних навчальних закладах Чернігівщини, дозволяє
констатувати:
– на

перший

план

риторично-мовленнєвої

підготовки

висувалися

комунікативні вміння – володіння елементарними навичками навіювання,
переконування, внутрішньою та зовнішньою педагогічними техніками;
– вчитель-ритор зобов’язувався досконало володіти мовою, як невід’ємним
чинником професійної майстерності, а також різними позамовними
комунікативними засобами для ефективного впливу на почуття учнів;
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– однією з головних вимог до ритора-вихователя було знання фізіології та
особливостей вікової психології дитини.
У ході дослідження виявлено, що на теренах Чернігівщини як у
Колегіумі, а після реорганізації і в семінарії особливістю освітнього поступу
було й те, що студенти-гомілети проходили своєрідну практику із гомілетичної
проповіді, на якій мали продемонструвати належний рівень умінь не лише
богословських, а й педагогічних. Гомілетика допомагала виявити серед учнів
духовних шкіл тих, у кого є природні здібності й покликання до педагогічної
праці.
Ґрунтовний аналіз архівних матеріалів стародруків і релігійної періодики
досліджуваного періоду дозволив здійснили комплексний аналіз освітньої
діяльності Чернігівського Єпархіального жіночого училища:
– навички володіти голосом і мовою як необхідними професійними рисами
вчительки духовного звання;
– знання логіки, основ психології, психофізіології, фізіології ВНД для
впливу на почуттєву сферу;
– роль особистості викладача жіночого духовного закладу у формуванні
належного психолого-педагогічного рівня вихованок і необхідності
постійного саморозвитку;
– уведення до навчально-виховного процесу предметів, що прямо чи
опосередковано

впливали

на

розвиток

педагогічної

майстерності

вихованок: Закон Божий, російська мова, французька мова, чистописання,
історія,

географія,

арифметика,

фізика,

природознавство,

гігієна,

педагогіка, рукоділля, танці, музика та малювання. Якщо курс педагогіки
мав суто теоретичне значення, то танці, музика, образотворче мистецтво,
а також позааудиторна робота – численні концерти, вистави, вечори, в
яких брали участь семінаристи, всі означені форми ставали досить
потужними у розвитку креативності, здатності до спілкування, сприяли
вдосконаленню внутрішньої та зовнішньої педагогічних технік майбутніх
учителів.
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Таким чином, у жіночих духовних закладах Чернігівщини елементом
навіювання та переконування як невід’ємним складником педагогічної
майстерності надавалася достатньо велика увага у професійній підготовці
майбутніх жінок-учителів.
Матеріали розділу висвітлено в таких працях автора: 94, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 104, 107.
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РОЗДІЛ 3. ІДЕЇ ТА ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В РЕФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
3.1. Сучасний стан розвитку теорії і практики педагогічної майстерності в
регіонах України
У сучасному глобалізованому суспільстві зростають вимоги до якості
освіти. “Педагогічна освіта” безпосередньо працює на всю освіту. Основними
принципами розвитку педагогічної освіти є людиноцентризм, гуманізація,
неперервність,

доступність,

науковість,

системність,

фундаменталізація,

поєднання національних освітніх традицій і найкращого світового досвіду,
практика, прогностичність, інноваційність, академічна автономія, творчість,
креативність. Загальноосвітня і вища школа потребують учителів, викладачів,
які здатні ефективно працювати в умовах зростання обсягів інформації,
прагнуть до професійного розвитку, саморозвитку, самовдосконалення і
самореалізації, проектують і проводять уроки та виховні заходи, створюючи
атмосферу дослідницько-пізнавальної співпраці, власним прикладом формують
дослідницьку позицію, творчі здібності, високий рівень мовно-мовленнєвої і
читацької культури молодих громадян України. Перспективні завдання
освітньої парадигми має виконувати вчитель-майстер, який виробив нову якість
професійно-педагогічної дії і працює у фасилітативному форматі навчальної
діяльності [170, c. 2].
Мережу вищих навчальних закладів, що забезпечують підготовку та
підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних кадрів сьогодні
формують педагогічні коледжі, академії, університети, класичні університети, а
також інші вищі навчальні заклади за умови виконання ними вимог стандартів
вищої освіти з педагогічних спеціальностей. В Україні в 1991–2013 рр.
підготовка педагогічних працівників здійснювалася у 24 класичних, 25
педагогічних, гуманітарних і гуманітарно-педагогічних університетах, 2
академіях,

4

інститутах,

47

педагогічних

коледжах

та

училищах,

9

індустріально-педагогічних технікумах.
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На основі аналізу даних Держкомстату України можна стверджувати, що
Упродовж 1991–2013 рр. кількість вищих закладів освти ІІІ–ІV рівнів
акредитації збільшилася від 149 до 325, а кількість студентів, які здобувають
вищу освіту у вищих закладах освіти І–ІV рівнів акредитації, – з 1,6154 млн. до
2,0527 млн.
За даними Держкомстату України, у 2013–2014 н.р. в Україні
налічувалося 803 вищих закладів освіти, із них 478 (60 %) – вищі заклади освіти
І–ІІ рівнів акредитації та 325 (40 %) – ІІІ-ІV рівнів акредитації. У вищих
закладах освіти І–ІІ рівня акредитації навчалося 329 тис. студентів (16 %), у
вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації – 1724 тис. студентів (84 %).
Усього – 2 млн. 53 тис. студентів [204, с. 30].
На початок 2013–14 навчального року (для порівняння беремо також дані
на початок 2000/01 н. р.) працювало 803 (979) вищих навчальних заклади (у т.ч.
167 (163) – приватні): 97 технікумів (309), 117 училищ (212), 245 коледжів
(143), 198 університетів (106), 62 академії (59), 83 інститути (149), 1
консерваторія (1). У 478 (було 664) вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів
акредитації 30,7 тис. педагогічних (38,0 тис.) та 86 (748) науково-педагогічних
штатних працівників навчали 329,0 тис. студентів (528,0 тис.) (у т. ч.:
молодших спеціалістів – 319,7 тис.; бакалаврів – 9,0 тис.; спеціалістів – 217
осіб; магістрів – 63 особи) [164, с. 45].
У 325 (було 315) вищих навчальних закладах ІІІ–ІУ рівнів акредитації
20,4 тис. педагогічних та 117,9 тис. (80,0 тис.) науково-педагогічних штатних
працівників навчали 1723,7 тис. студентів (1402,9 тис.) (у т. ч.: молодших
спеціалістів – 247,3 тис.; бакалаврів – 1063,2 тис.; спеціалістів – 273,3 тис.;
магістрів – 139,9 тис.).
У 2013–14 навчальному році зараховано на початковий цикл навчання до
ЗВО І–ІІ рівнів акредитації – 93,9 тис. (190,1 тис.); у вищі навчальні заклади
ІІІ-ІУ рівнів акредитації – 348,1 тис. (346,4 тис.), випущено – 91,2 тис. (148,6
тис.) та 458,1 тис. осіб (273,6 тис.) відповідно. Це свідчить про високий рівень
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підготовки педагогічних кадрів на сучасному етапі розвитку нашої держави
[165, с. 80].
Педагогічна праця – це особливий вид висококваліфікованої розумової і
практичної діяльності творчого, неповторного характеру, яка вирізняється
високим рівнем фізичної напруги. Праця викладача є свідомою доцільною
діяльністю з навчання, виховання і розвитку різних видів досвіду суб’єктів учіння.
Викладачеві належить провідна роль у формуванні й розвиткові в кожної
особистості професійних знань, активної життєвої позиції, громадянськості. Як і в
будь-якій творчості, у педагогічній своєрідно поєднуються дії нормативні й
евристичні, створювані в ході власного пошуку. Для неї характерна відносна
самостійність творчого вибору методичних дій, прийомів у рамках загальних,
визнаних принципів. Творча педагогічна індивідуальність завжди опосереднена
особистісними

якостями

педагога.

Творча

неповторність

–

це

вища

характеристика педагога [68, с. 352].
Майстерність – це високий рівень професіоналізму, що ґрунтується на
реалізації творчого потенціалу особистості вчителя. Якщо

розглядати

майстерність не лише за якістю результату, а й за джерелом розвитку творчої
активності, то постає питання характеристики тих

професійних якостей

вихователя, що забезпечують силу його виховного впливу. Якщо гуманістичну
спрямованість, як найголовнішу характеристику

майстерності видатного

педагога, можна назвати серцевиною його позиції, центральною ланкою, то
професійну компетентність – базовою в педагогічній діяльності вихователя.
Всю свою практичну роботу – пошук і обґрунтування ефективної системи
виховання – він вів на основі глибокого осмислення досвіду на тлі аналізу
сучасного

стану

психолого-педагогічної

науки.

Це

був

професійно

підготовлений прекрасний педагог [62, с. 5].
Педагог – найактивніший учасник педагогічного процесу; його активність
повинна внутрішньо мотивуватися, а не примушуватися шкільною та іншими
адміністраціями;

свобідна

діяльність

педагога

–

необхідна

передумова

функціонування педагогічного процесу; свобода педагога повинна обмежуватися
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лише власними можливостями самореалізації в педагогічному процесі і
відповідальністю за свою справу, яку він несе через усе своє життя. Згідно з
покладеною на педагога роллю в суспільстві його правове і матеріальне
становище

повинне бути поставленим на належну висоту; це становище

повинно покращуватися

настільки, щоб забезпечити привабливість для всіх

здібних людей. Педагогіка Нового часу, реалізуючи ідею всебічної освіти,
підкреслювала принципово важливу думку – освіта не повинна бути якимось
зовнішнім впливом, командою “зверху”, а стати “кровною справою, до якої
лежить душа” [63, с. 4].
Діяльність педагога-майстра характеризується педагогічною доцільністю
за

спрямованістю,

індивідуально-творчим

характером,

за

змістом

й

оптимальністю, за вибором засобів. У педагогічній діяльності розвивається й
реалізується майстерність учителя, яку структурно визначають такі складові:
педагогічна спрямованість особистості, професійне знання, здібності до
педагогічної діяльності, педагогічна техніка [65, с. 128].
Важливою складовою педагогічної майстерності є професійні знання, які є
основою професійної майстерності. Вони складаються зі знання предмета
викладання, його методики, педагогіки й психології. Рівень професійного знання
учителя оцінюється рівнем узагальненості всіх часткових знань, глибиною
засвоєння, вміння використовувати їх на практиці репродуктивно і творчо, тобто
без розуміння сутності педагогом своєї діяльності неможливо набути
професійного уміння [65, с. 129].
Як зауважує І. Зязюн, професійна підготовка майбутнього вчителя повинна
орієнтуватися на використання можливостей свого предмета для формування в
суб’єкта не лише предметних, але й надпредметних, соціальних, комунікативних,
когнітивних, інформативних

компетентностей. Природно, що й сам учитель

повинен володіти ними на достатньо високому рівні [63, с. 7–8]. Учитель –
основоположна сила соціального відтворення: культурного, економічного,
політичного. Без нього унеможливлюється соціальний поступ, будь-які
досягнення держави і народу. Він є безпосередньо продуктивною силою
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суспільства. Як стверджує І. Зязюн у “Педагогіці добра”, вчитель повинен
привити своїм учням такі риси, як спокій і рівновагу, виховати у них людські
чесноти, та це потрібно робити ненав’язливо, нетенденційно, мимовільно.
Навчити їх своєю поведінкою, статусом, знаннями, людяністю, свободою,
любов’ю, щастям, талантом [65, с. 74].
Можна

бути

професійно

компетентним

педагогом,

тобто

вільно

орієнтуватися в предметній сфері, системно сприймати й діяти в педагогічній
реальності, мати особистісно-гуманітарну орієнтацію, уміти узагальнювати й
передавати свій досвід іншим колегам, бути здатним до рефлексії, володіти
сучасними педагогічними технологіями, але при цьому не бути майстром, а
залишатися добротним ремісником. Щоб бути майстром, необхідно володіти
особистісною професійною неповторністю й унікальністю, своїм стилем
діяльності,

концептуальністю

професійного

мислення.

Педагогічна

майстерність є індивідуальним внеском у педагогічну культуру суспільства, і
лише повне усвідомлення механізмів власної діяльності уможливлює передачу
майстерності іншим. Тому у справжнього педагога-майстра з’являється своя
авторська система, своя школа, свої послідовники [66, с. 22]. Учитель стимулює
учнів до актуалізації їхнього життєвого досвіду, створює умови його злиття з
досвідом суспільно-історичним. До цього він вивчає досвід учнів, прогнозує
можливі утруднення, помилки, намічає шляхи їх коригування, перебудови і
збагачення. У процесі пізнання учнів педагог приходить до необхідності
рефлексії власної діяльності, включення її в контекст діяльності учнів [68
с. 354]. Основний зміст діяльності педагога полягає у виконанні навчальних,
виховних, організаторських і наукових функцій. Навчальна функція – передача
студентам знань, формування умінь і навичок; виховна – формування і
розвиток

особистості;

організаторська

–

організація

навчальної

і

позааудиторної роботи студентів, підтримання порядку і дисципліни; наукова –
залучення студентів до дослідницького пошуку, науково-технічної творчості.
Натомість учитель повинен мати такі педагогічні якості, як:
− мотиваційні: переконаність, соціальна активність, відчуття обов’язку;
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− професійні:

глибокі

знання

у

сфері

своєї

наукової

галузі,

спеціальності, дидактики, педагогіки і педагогічної психології,
методики навчання;
− особисті: уміння ставити педагогічні цілі і визначати задачі навчальної
і виховної діяльності, розвивати інтерес учнів до своєї науки,
предмету, вести навчання з високим кінцевим результатом, ефективно
здійснювати виховну роботу; знання учнівської психології, вміння
контролювати роботу учнів, взаємодіяти з ними, розуміти їх;
− моральні: чесність і правдивість, простота і скромність, висока
вимогливість до себе і учнів, справедливість у стосунках з учнями і
колегами, розвинуте відчуття відповідальності. Учитель повинен бути
і спеціалістом залучення учнів до педагогічної професії та розвивати
пошукові навички в них. В особистості викладача учнів захоплюють
гармонійна

єдність

ідеалів,

переконань,

принципів,

поглядів,

захоплень, морально-етичні якості, талант педагога, любов до своєї
праці,

постійний

пошук

шляхів

удосконалення

педагогічної

майстерності, увага до кожного учня, уміння розвивати навички
культури та готуватися до педагогічної діяльності-дії [68, с. 356].
Професійне

становлення

майбутнього

вчителя

є

процесом,

взаємопов’язаним з етапами опанування освітньої програми і визначає логіку
вивчення навчальних дисциплін: кожному етапу – процесу (орієнтація,
теоретико-методологічний і діяльнісний) відповідають певні цільові орієнтації.
Цикл загальних професійних дисциплін представлений предметами і курсами,
що виконують відповідно орієнтаційну, теоретико-методологічну (пізнавальну)
і діяльнісну функції, сприяли предмети педагогіка, психологія, логіка.
Результатом такого учіння стає готовність випускника до самостійного,
відповідального, творчого і продуктивного вирішення виробничих задач.
Професійне становлення майбутнього учителя можна уявити як цілісне
нагородження

досвіду

професійної

діяльності

в

процесі

вирішення

пріоритетних діяльнісно-практичних задач [66, с. 26].
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Як

стверджує

Н. Тарасевич,

у

формуванні

педагогічної

позиції

майбутнього вчителя на перших етапах професійного виховання головними
умовами є:
– створення цілісного освітнього простору, який вибирає не лише
аудиторну роботу, але й різні форми позааудиторної діяльності:
виконання творчих завдань, проведення конкурсів, діалогів, бесід;
– стимулювання співробітництва студентів як у межах групи, так і в
курсовій взаємодії, залучення представників різних курсів до
виконання педагогічних ролей: членів журі, кураторів, ведучих
конкурсів тощо;
– персоніфікація повідомлення, розкриття сутності наукових проблем
через

яскраві

образи

педагогів

і

їхньої

діяльності

через

“опредмечення” теоретичних абстракцій [211,с. 177].
У сучасних умовах реформування педагогічної освіти весь педагогічний
процес залежить від учителя, його ідейної переконаності, професійної
майстерності, широкої ерудиції і культури. Які б не були удосконалені
навчальні плани і програми, навчальні посібники, успіх навчання вирішувало
вміння вчителя, використовуючи досягнення педагогічної науки і практики,
працювати за цими планами, захопити учнів процесом пізнання, навчити
школярів напружено працювати, творчо мислити, самостійно здобувати
знання, виховувати високі моральні якості. Творчий характер праці вчителя
визначався

не

лише

динамізмом

навчально-виховного

процесу,

а

й

відповідальністю перед суспільством за навчання і виховання підростаючого
покоління, яке за віковими особливостями змінювалося у загальноосвітній
школі. У нових умовах учитель повинен бути своєрідним консультантом,
який координував би виховні завдання і засоби школи, батьків і трудових
колективів і враховував вплив засобів масової інформації та оточуючого
школу середовища на ці процеси [111, с. 355].
Нами виявлено плідну працю, яка спрямована на підготовку учителямайстра у таких педагогічних закладах сучасного періоду, які ми зараз і
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розглянемо. Першим ми виділяємо Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка, який функціонує з 1981 р. За час існування
викладачі кафедри розробили чотири програми курсу (1979, 1980, 1988,
1993 рр.), які відображають шлях пошуку ефективних форм і методів
професійного становлення особистості майбутнього вчителя.
У 1983 р. МО СРСР затвердило програму полтавських авторів для
педагогічних інститутів, а в 1985 р. – для інститутів удосконалення вчителів.
Викладачами складено програму факультативу “Юний педагог” (Полтава, 1988,
автори - Н. М. Пивовар, Л. О. Савенкова, І. Ф. Кривонос та ін.) Особливе
досягнення

кафедри

–

написання

оригінальних

підручників:

“Основи

педагогічної майстерності” - К.: Вища школа, 1987. -208 с.; “Основи
педагогічної майстерності” - М.: Просвещение, 1989. -302 с.; “Педагогічна
майстерність” - К.: Вища школа, 1997. - 349 с. Підручник “Педагогічна
майстерність” був номінований на Державну премію України. Викладачами
підготовлено

методичний

комплекс,

що

містить

відповідну

програму,

підручник, “Словник термінології з педагогічної майстерності” (Полтава, 1985.
- 64 с., уклали Л. В. Малаканова, О. Г. Самещенко, О. Г. Штепа та ін.). Кафедра
вивчає питання про можливості створення кабінетів педагогічної майстерності
в базових школах для проведення занять з курсу і педагогічної практики у
спеціально обладнаних класах школи. Спеціально обладнані класи-лабораторії
дадуть можливість, не порушуючи навчання в школі, активно включати
студентів у аналіз діяльності вчителя й учнів, здійснювати коментар
педагогічної дії. За таких умов доречне і саме розміщення кафедри в стінах
школи. На основі аналізу викладання курсу підготовлено 2 докторські і
9 кандидатських дисертацій [83, с. 2].
Саме у Полтавському педінституті ім. В. Г. Короленка (за ректорства
І. А. Зязюна) для учнів 7-10-х класів було створено факультет “Юного
педагога”, який охоплював понад 300 шкіл області з контингентом учнів
майже 5 тис. осіб. У кожній школі проводилася робота з відбору учнів,
схильних до педагогічної роботи. Інститут розробив програму занять на фа182

культеті “Юного педагога”, яка передбачала 4 ступені такої підготовки: від
звання “вихователя” до звання “помічника вчителя”. На останній ступені
навчання ставилося завдання виявити нахили до певної педагогічної
спеціальності, розвивати вміння вчителя-предметника, навички з організації
навчально-виховної

роботи.

Всі

десятикласники,

які

пройшли

через

факультатив, з рекомендацією педради школи і спеціальної експертної комісії
зараховувалися на факультет майбутнього вчителя, де проводилося 8-10
занять в аудиторіях інституту чи на спеціальних консультаційних пунктах,
створених у районах області. Слухачам такого факультету, як правило,
гарантувався вступ до інституту [111, с. 364].
Кафедра педагогічної творчості НПУ імені М. П. Драгоманова на всіх
факультетах і педагогічних спеціальностях забезпечує викладання навчального
курсу “Основи педагогічної творчості та майстерності”, який є нормативним у
педагогічній підготовці фахівців освітньо-виховної сфери різних профілів.
Новаторські ідеї колективу щодо запровадження в навчальний процес
інноваційного для вищої педагогічної школи курсу з основ педагогічної
творчості знайшли послідовників. Чимало педагогічних навчальних закладів
також розпочали викладання цієї дисципліни, а в Сумах, Глухові та Умані було
відкрито однойменні кафедри педагогічної творчості. Майже двадцять років
кафедру очолює Наталія Василівна Гузій – доктор педагогічних наук, професор,
академік Академії вищої школи України, дійсний член Міжнародної академії
акмеологічних наук.
За останні роки значно оновилося методичне забезпечення цієї навчальної
дисципліни: розроблено три покоління базових навчальних програм (проф.
Н. Гузій), останні з яких є першою спробою інтеграції ідей педагогічної
творчості й майстерності як самодостатніх і разом з тим взаємопов’язаних
феноменів та технологій; з грифом міністерства освіти та науки України видано
хрестоматію “Педагогічна творчість і майстерність” (проф. Н. Гузій), посібник
“Основи професіоналізму викладача вищої школи” (проф. Н. Гузій), посібник
“Розв’язання педагогічних задач” (доц. Л. Мільто), кафедральний курс лекцій з
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основ педагогічної творчості та майстерності (проф. Н. Гузій, доц. В. Гореєва,
доц. Л. Мільто, ст. викл. В. Сидоренко, доц. Т. Шестакова); опубліковано
різноманітні методичні посібники, глосарій, робочий зошит, рекомендаційний
бібліографічний покажчик, рекомендації та матеріали до вивчення окремих тем
курсу, проведення лекцій, семінарів та лабораторних занять, тести, матеріали
до практики тощо [30, с. 11].
Специфіка викладання навчального курсу з основ педагогічної творчості і
майстерності, його цільова орієнтація та змістовне наповнення вимагають
широкого запровадження сучасних технологій вузівського навчання, на що
постійно спрямовується увага викладачів кафедри, і що органічно входить до
кола їх наукових інтересів та висвітлюється в публікаціях, доповідях тощо. Це –
контекстне та інтерактивне навчання, професійні тренінги та вправимікровикладання, навчально-творчі проекти, педагогічні ігри, вирішення
педагогічних задач, професійно-педагогічні дебати, діагностичні процедури
вимірювання професійно важливих педагогічних якостей за допомогою ЕОТ
тощо.
Кафедра

педагогічної

майстерності

Київського

міжнародного

університету здійснює практичну й теоретичну підготовку студентів в
інститутах та на факультетах за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”
і “магістр”, забезпечуючи викладання дисциплін педагогічного циклу, зокрема
курсу “Основи педагогічної майстерності”. Загально кафедральна науководослідна тема “Педагогічне спілкування як засіб виховання”. Кафедра випускає
періодичне наукове фахове видання: збірник “Педагогічна теорія і практика”.
Кафедра

соціальної

педагогіки

та

педагогічної

майстерності

в

Житомирському державному університеті імені Івана Франка була створена у
серпні 2001 р. Завідувач – д. пед. н., проф. Сейко Н. Кафедра ініціює
проведення наукових і методичних заходів, серед яких - майстер-класи
“Випускники – студентам”, які проводять з метою демонстрації кращих
практик роботи у соціально-педагогічній сфері майбутнім фахівцям [54].
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Кафедра педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя 14 жовтня 2011 р. перейменовано в кафедру педагогіки (завідувач –
Є. Коваленко). Курс педагогічної майстерності забезпечений навчальнометодичною

літературою

(“Родинно-сімейна

енциклопедія”,

“Довідник

класного керівника”, “Методика роботи в літньому оздоровчому таборі”,
“Екологічне виховання учнів”, “Енциклопедія батьківства: посібник із
сімейного виховання”, “Класні керівники: пошук інновації”, “Методична
робота

в

дошкільному

навчальному

закладі”).

Завідувач

кафедри

Є. І. Коваленко здійснює наукове керівництво комплексною темою кафедри
“Розвиток школи і педагогічної науки в Україні в ХІХ-ХХ ст.”. Викладачі та
аспіранти кафедри

досліджують різні аспекти розвитку вітчизняної та

зарубіжної педагогіки. При кафедрі з 1992 року діє аспірантура. За цей час
підготовлено 26 кандидатів педагогічних наук. Сьогодні на кафедрі працює 15
викладачів, з них 1 професор (Коваленко Є.), 8 кандидатів педагогічних наук,
вчене звання доцент, посада доцент (В. Благінін, Н. Падун, Ю. Новгородська,
І. Киричок, Л. Дубровська, В. Кучерявець, Н. Демченко, Н. Білоусова.), 3
кандидати педагогічних наук, посада доцент (О. Самойленко, С. Самаріна,
Т. Гордієнко), 3 старших викладачі – В. Солова В. Дубровський, М. Шевчук.
Сьогодні кафедра педагогіки є знаним в Україні науково-педагогічним
осередком. Підтримує творчі зв’язки з багатьма вітчизняними й зарубіжними
науковими установами [85].
Кафедра педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського
державного

педагогічного

університету

імені

Богдана

Хмельницького

забезпечує викладання основних лекційних курсів, що входять до навчальних
планів

усіх

спеціальностей

університету,

а

також

навчальних

курсів

магістратури за спеціальністю “Управління навчальним закладом”. Щорічно
викладачі кафедри проводять конкурс педагогічної майстерності “Я – вчительпрофесіонал”.

Кафедрою налагоджено співпрацю з Федерацією Дитячих

Організацій України, проводяться тренінги із підготовки вожатих, здійснюється

185

обмін досвідом. З 2009 року на кафедрі працює науково-педагогічний гурток
“Акме” [90].
Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості входить до
складу факультету початкової освіти Інституту розвитку дитини Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини забезпечує
викладання курсу “Основи педагогічної майстерності”.
Кафедра

педагогіки

І. І. Мечникова забезпечує

Одеського

національного

загальнопедагогічну

і

університету

імені

професійно-педагогічну

підготовку бакалаврів і магістрів з присвоєнням їм кваліфікації “викладач” і
“викладач вищої школи”. Курс “Основи педагогічної майстерності” є основою
педагогічних проектів та індивідуальних науково-дослідних завдань студентів –
бакалаврів і магістрів. З-поміж тем курсу, які опрацьовують студенти, –
“Культура і режисура сучасного навчального заняття”. Тема науково-дослідної
роботи кафедри педагогіки - “Дослідження актуальних проблем формування
професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця в контексті
вимог євроінтеграції” [83].
У Запорізькому національному університеті на факультеті соціальної
педагогіки та психології функціонує кафедра акторської майстерності (завід.,
професор, доктор педагогічних наук Г. В. Локарєва), викладачі читають такі
дисципліни, як

майстерність актора, сценічна мова, вокал, хореографія,

сценічний

Завдання: навчити

рух.

студентів

спеціальності

“Театральне

мистецтво” володіти вміннями та навичками акторської професії, бути
діяльним і органічним, відчувати стильові особливості вистави. У Запорізькому
національному університеті курс “Основи педагогічної майстерності” читають
на IV курсі (Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації для
студентів IV курсу, спеціальність “історія” / Укладач С. О. Терно – Запоріжжя:
ЗНУ, 2005. – 16 с.) [81].
Мета курсу – підвищити загальну й професійно-педагогічну культуру
майбутнього

вчителя;

поглибити

орієнтацію

студентів

на

педагогічну

професію, мотиви особистісного усвідомлення ними вибору професії через
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формування цілісних уявлень про гуманістичний і творчий характер
педагогічної діяльності, її специфіку, роль у житті нашого суспільства;
забезпечити установку на професійно-особистісний розвиток, саморозвиток,
самовизначення та самовиховання майбутніх учителів з урахуванням їхніх
індивідуальних особливостей; розкрити особливості методики виховної роботи
вчителя-вихователя, класного керівника, аналіз заходів і засобів підвищення
ефективності навчального процесу, сприяти оволодінню майбутніми вчителями
уміннями спілкуватися з учнями, адекватно впливати на них, правильно
орієнтуватися в певних педагогічних ситуаціях [217, с. 8].
У Запорізькому національному університеті працює Школа педагогічної
майстерності за двома програмами: основна - “Психолого-педагогічні засади
викладацької майстерності у вищій школі”; додаткова - “Інтенсивний курс
вивчення іноземної мови для науково-педагогічних працівників ЗНУ”.
Курс “Педагогічна майстерність” читають в Інституті журналістики
Київського національного університеті імені Тараса Шевченка для магістрантів
спеціальності “Журналістика”. За своїм змістом він належить до практичних
курсів, а тому покликаний забезпечити практичне оволодіння педагогічною
майстерністю у процесі навчання і педагогічної практики майбутніх магістрів
журналістики й викладачів фахових дисциплін. Мета дисципліни – сформувати
навички педагогічної діяльності, сприяти збагаченню педагогічного досвіду
майбутніх магістрів журналістики, поглибити знання з педагогіки і психології,
інноваційних педагогічних технологій, культури педагогічного спілкування.
Основними завданням вивчення дисципліни є підготовка студентів до
практичної навчально-виховної взаємодії зі студентами, допомога майбутньому
викладачеві в оволодінні механізмами технології організації навчання у вищій
школі [82].
“Основи педагогічної майстерності” є однією з провідних навчальних
дисциплін у підготовці майбутніх соціальних педагогів і викладачів вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації на педагогічному факультеті
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
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Викладачами закладу до курсу підготовлено також навчальний посібник
“Основи педагогічної майстерності”, в якому

висвітлено зміст професійно-

педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу, сутнісні
складові його педагогічної майстерності, умови та засоби формування
педагогічної техніки, розвитку педагогічних здібностей, умінь і навичок [218,
с. 2].
У

Харківському

національному

педагогічному

університеті

імені

Г. С. Сковороди викладачами кафедри загальної педагогіки відповідно до
програми курсу “Основи педагогічної майстерності” підготовлено навчальний
посібник

“Педагогічна

майстерність

учителя”.

Автори

посібника

В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна розглядають сутність і структуру педагогічної
майстерності вчителя, сформованість якої дозволяє ефективно організовувати
навчально-виховний процес у школі. Посібник містить чотири розділи. У
першому розділі “Учитель” розкрито сутність педагогічної діяльності учителя,
особливості професії, а також компоненти педагогічної культури, розглянуто
професійне самовиховання як чинник постійного самовдосконалення. У
другому розділі “Педагогічна майстерність учителя” проаналізовано сутність та
структуру педагогічної майстерності, оволодіння якою дозволяє учителеві
ефективно спілкуватися з учнями, адекватно впливати на них у різноманітних
педагогічних ситуаціях тощо. У третьому розділі “Майстерність учителя на
уроці” подано інформацію про особливості роботи педагога в навчальному
процесі. У четвертому розділі – “Майстерність учителя-вихователя” розглянуто
методику підготовки і проведення виховної класної години в різноманітних
формах [171, с. 3 ].
У Кам’янець-Подільському державному університеті курс “Основи
педагогічної майстерності” читають також і за посібником доцента кафедри
педагогіки і методики початкового навчання та дошкільного виховання
Кам’янець-Подільського державного університету ( Федорчук В. В “Основи
педагогічної майстерності”. — Кам`янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.,
2008. – 140 с.), що враховує сучасні досягнення педагогічної науки. Курс
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побудований за такою логікою: ознайомлення студентів з сутністю педагогічної
майстерності та базовими умовами її ефективного становлення, оволодіння
основами

майстерності

вчителя

в

управлінні

собою,

майстерністю

педагогічного спілкування, майстерністю в управлінні навчально-виховним
процесом. Головна мета курсу – розвивати в майбутніх учителів уявлення про
педагогічну

діяльність

як

рефлексивне

керування

діяльністю

учня

(переміщення його в позицію активного суб’єкта навчання; розвиток його
здатності до самоуправління власною діяльністю; організацію процесу
навчання як вирішення навчально-пізнавальних проблем на основі творчої
взаємодії з учнями); створити умови для формування у студентів гуманної
позиції щодо розуміння мети й завдань власної педагогічної діяльності;
допомогти

майбутнім

педагогам

опанувати

механізми

використання

особистісного потенціалу для вирішення педагогічних завдань навчання і
виховання, оволодіти елементами педагогічної техніки; визначити оптимальні
засоби і напрями професійного самовдосконалення [235, с. 5].
Викладання курсу пов’язано з вивченням педагогіки й психології і
покликане забезпечити розвиток професійно важливих якостей (уваги, уяви,
емпатії, рефлексії, здатності до саморегуляції, динамічного впливу), що
дозволяє вчителю творчо вирішувати проблеми педагогічної взаємодії. Курс
має

прикладний

характер,

перевага

надається

практичним

заняттям.

Провідними методами навчання є система вправ на вироблення тих чи інших
якостей особистості (соціально-психологічний тренінг), мікро викладання
(педагогічний тренінг певних професійних умінь), рольова і ділова гра
(вироблення моделі поведінки в тих чи інших ситуаціях).
В Україні на сьогодні функціонує 7 Центрів педагогічної майстерності,
створених на базі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації в усіх
регіонах України.
Центр імені А. С. Макаренка, об’єднує у своїй структурі Черкаський
національний

університет

імені

Богдана

Хмельницького,

Полтавський

національний університет ім. В. Г. Короленка, Кіровоградський державний
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педагогічний

університет

імені

Володимира

Винниченка,

Авторську

О. А. Захаренка загальноосвітню середню школу (с. Сахнівка КорсуньШевченківського

р-ну

Черкаської

загальноосвітню

школу-інтернат

обл.),

з

Шевченківську

поглибленим

спеціалізовану

вивченням

предметів

гуманітарно-естетичного профілю (с. Шевченкове Звенигородського р-ну,
Черкаської обл.), Ковалівський ліцей-інтернат для обдарованих дітей імені
А. С. Макаренка (с. Ковалівка, Полтавської обласної ради), Павлишську
загальноосвітню

школу

імені

В. О. Сухомлинського

(с.

Павлиш,

Кіровоградської обл.), Богданівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів № 1
ім.

І. Г. Ткаченка

(с.Богданівка,

Кіровоградської

обл.),

Педагогічно-

меморіальний музей В. О. Сухомлинського (с. Павлиш, Кіровоградської обл.),
Педагогічно-меморіальний музей А. С. Макаренка у с. Ковалівка, Полтавської
обл.), Педагогічний музей І. Г. Ткаченка (с. Богданівка, Кіровоградської обл.).
Роботу

Центру

спрямовано

на

забезпечення

виконання

експериментальних завдань планових фундаментальних і практичних наукових
робіт; виконання науково-дослідних робіт за грантами та госпдоговірними
темами; роботу з аспірантами та магістрантами, сприяння підвищенню якості
підготовки фахівців і рівня їхньої педагогічної майстерності; створення в
Центрі

шкіл-лабораторій;

роботу

з

учителями-новаторами,

школами-

лабораторіями; залучення вчительського загалу до науково-дослідницької
роботи; на організацію роботи з обдарованими дітьми. Мета діяльності Центру
педагогічної майстерності-запровадити нові підходи до професійного розвитку
викладача професійно-педагогічного навчального закладу.
Із 23 жовтня 2014 року функціонує Центр педагогічної майстерності
викладача в Київському національному університеті технологій і дизайну. Мета
діяльності Центру педагогічної майстерності – забезпечити умови для
становлення, розвитку й саморозвитку педагогічної майстерності викладачів,
реалізації їхнього інтелектуального потенціалу у сфері наукової та освітньої
діяльності.
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Відділом Інституту здійснюється науково-методичний і навчальнометодичний супровід діяльності цих центрів, за ред. академіка І. А. Зязюна
створено навчально-методичний комплекс, що охоплює 2 навчальні програми,
підручник, хрестоматію, навчальний посібник, словник термінів з педагогічної
майстерності, збірники навчальних тестів, діагностичних методик та методик
професійного розвитку майбутніх і працюючих вчителів.
Кафедра педагогічної майстерності є провідною у Полтавському
обласному

інституті

післядипломної

педагогічної

освіти

ім.

М. В. Остроградського (завідувач – канд. пед. н., доц., директор Полтавського
ОІППО Зелюк В.). Основна наукова проблема, над якою працюють викладачі
кафедри: “Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності
працівників освіти у системі підвищення кваліфікації” [121, с. 3].
Викладачі

кафедри

підготували

ґрунтовне

навчально-методичне

забезпечення лекцій і практичних занять навчального модуля з педагогічної
майстерності, зокрема за такими темами: післядипломна педагогічна освіта як
удосконалення педагогічної майстерності; педагогічна майстерність як значуща
професійна характеристика особистості вчителя; активні та інтерактивні
технології навчання як засіб розвитку творчої особистості; розвиток емоційного
інтелекту

вчителя,

учня;

освітні

технології

як

умова

підвищення

професіоналізму та компетентності вчителя; уроки в сучасній школі:
майстерність учителя і технології навчання та виховання; психологічна
компетентність педагога як складова педагогічної майстерності; творчість,
креативність і новаторство в педагогічній діяльності: психологічний аспект
[84].
Можна провести паралелі між формами й методами розвитку основ
педагогічної майстерності в духовних закладах Чернігівщини та сучасних
вищих закладах освіти педагогічного профілю.
По-перше, до студентів духовних шкіл висувалася теж ціла низка вимог,
необхідних для вдосконалення їхньої майбутньої педагогічної діяльності-дії:
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– введення майже з кожного предмета певних практичних завдань, а учні
духовних шкіл проводили уроки, які давали потужний поштовх у
практичній підготовці майбутніх учителів;
– відвідування уроків разом із керівником, що давало можливість учнямпрактикантам увійти в курс викладацької справи та зорієнтуватися в
самому процесі викладання;
– письмові звіти, які переглядались учителями духовних закладів (це
відбувалося в Чернігівській духовній семінарії вже після введення
курсу педагогіки);
– викладання пробних уроків та їх аналіз учителем-предметником, де він
вказував студенту-практиканту на недоліки та позитиви.
По-друге, формуванню педагогічної майстерності, зокрема випускника
Чернігівського колегіуму сприяли класи поетики, в яких студенти вивчали
теоретичні основи поезії, як правильно складати вірші. Їм прищеплювалося
вміння аналізувати віршовані тексти, зокрема античних поетів, латиномовні та
російськомовні вірші. Курс поетики спонукав майбутніх учителів

до

використання поетичних образів у процесі викладу навчального матеріалу.
Майстерне оволодіння словом, уміння скласти поетичний твір, який би
зворушив кожного, хто його слухав, – стало невід’ємною традицією в
підготовці студентів Чернігівського колегіуму [114, с. 122].
Історія Чернігівського національного педагогічного університету імені
Т. Г. Шевченка починається від створеного в 1700 році за ініціативою
церковного

діяча

І. Максимовича

за

підтримки

гетьмана

І. Мазепи

Чернігівського колегіуму, який наприкінці XVIII ст. було перетворено в
Чернігівську духовну семінарію. Він успадкував багату освітню й наукову
традицію, яку репрезентували, зокрема видатні вчені – Л. Баранович,
І. Галятовський,

О. Шафонський,

М. Маркевич,

О. Лазаревський,

Д. Дор.

В. Модзалевський. Становлення вищої педагогічної освіти в Чернігові було
пов’язане з іменами відомих істориків, археологів, етнологів П. Федоренка,
В. Дубровського, С. Барана-Бутовича, П. Смолічева, Б. Шевеліва, Б. Пилипенка,
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В. Щербакова, які згодом стали жертвами політичних репресій. У довоєнні
роки в інституті навчались відомі вчені доктори історичних наук, професори
В. Дядиченко, Ф. Лось, Л. Кизя, О. Карпенко, М. Пікус, О. Нарочницький [234].
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя – один з
найстаріших навчальних закладів в Україні, відомий за межами країни своїми
освітніми, науковими і культурними традиціями. Заснований у 1805 р. на кошти
братів Олександра та Іллі Безбородьків як Гімназія вищих наук зі статусом
вищого навчального закладу університетського типу [163].
Ніжинська вища школа протягом 210 років свого існування змінювала
напрями

підготовки

фахівців:

фізико-математичний

ліцей

(1832–1840),

юридичний ліцей (1840–1875), історико-філологічний інститут (1875–1919),
інститут народної освіти (1919–1933), педагогічний інститут (1933–1998),
педагогічний університет (1998–2004), класичний університет (з 2004 року). За
час існування було підготовлено понад 60 тисяч фахівців – педагогів, юристів,
інженерів тощо. Тут здобули вищу освіту багато відомих представників науки
та культури. Микола Гоголь, ім'ям якого університет було названо в 1939 році,
Є. Гребінка, Л. Глібов, Ю. Збанацький, Є. Гуцало та ін. [85]. Ніжинський
історико-філологічний інститут князя Безбородька був одним із трьох вищих
закладів освіти царської Росії (С-Петербург, Вільно, Ніжин), в яких готували
вчительські кадри за державні кошти. Контингент студентів був із різних міст
Російської імперії. З часу заснування інституту (1875 р.) велика, увага приділялася формуванню високопрофесійної, мислячої, креативної особистості
майбутніх учителів для середніх шкіл. З цією метою до Ніжина запрошено
провідних учених, знаних тоді не лише в Росії, а й за її межами. Дирекція
навчального закладу дбала про створення міцного педагогічного колективу.
Так, у Ніжині працювали відомі вчені: професор римської словесності P. Фохт з
Петербурзького університету, професор російської словесності А. Будилович,
професор загальної історії Варшавського університету П. Люперсольський,
видатні славісти Р. Брандт, П. Нікітін, М. Соколов, психолог і філософ М. Грот.
Їхній науково-педагогічний досвід створював таку атмосферу в студентському
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середовищі, яка дозволяла майбутнім спеціалістам освітньої галузі одержати
міцні знання і практичні вміння, необхідні для подальшої роботи з дитячим
колективом [114, с. 162].
Сучасні вищі заклади освіти педагогічного профілю мають певні спільні
риси з духовними закладами освіти Чернігівщини розглядуваного періоду, а
саме:
– спільна мета – підготовка педагогічних кадрів для потреб регіону;
– володіння технікою мови й мовлення в педагогічних вищих закладах
освіти забезпечуються через такі предмети, як: педагогіка, культура
ділового спілкування, менеджмент в освіті, методика викладання
предмета тощо. Натомість у духовних закладах освіти у XVIII–XIX ст.
задля покращення цих необхідних педагогічних аспектів викладалися такі
предмети, як риторика, гомілетика, філософія, граматика. У сучасних
педагогічних закладах упроваджуються теж елементи педагогічної
майстерності, а саме формуються уміння володіти педагогічною
технікою, прищеплюється культура мовлення й спілкуванням. Педагоги
шляхом навіювання й переконування, застосовують методи вербального і
невербального впливу на своїх підопічних, що сприяє готовності
студентів до педагогічної діяльності-дії.
1. Викладачі педагогічного вищого закладу освіти розуміли, що вони
готують педагога, а в духовних закладах готували писарів, дяків,
учителів, тобто у педагогічних вищих закладах освіти була чітка
спрямованість, якої не було в Чернігівському колегіумі. Однак це було
притаманне Чернігівській духовній семінарії і Єпархіальному жіночому
училищі після введення педагогіки як предмета.
2. Уміння співати та грати на музичних інструментах. Для цього
викладалася музика, а спудеї постійно виступали у церковному хорі на
релігійні свята і саме, таким чином вони отримували необхідні
педагогічні навички та вміння на практиці.
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3. Головною особливістю духовних шкіл було те, що навчання і виховання
учнів відбувалося згідно з релігійними канонами і першочерговим
завданням ставала підготовка дяка-вчителя, який би ніс у простий люд
Бога і просвітительство. Звісно, духовна освіта у XVIII–XIX ст. мала і
свої недоліки, що полягали у відсутності спеціальної педагогічної
підготовки.

Ще

однією

перепоною

була

відсутність

вітчизняної

педагогічної літератури, яку заміняли європейською, що була написана на
латині. Однак Чернігівський колегіум сприяв виникненню цілої плеяди
духівників-учителів, які в майбутньому піднесли Чернігівщину на перше
місце в релігійній освіті та підготовці вчителя-майстра.
Проблема сучасної освіти, умови зміни парадигми самого освітнього
процесу потребують формування здатності до оволодіння інформаційнокомунікаційними технологіями не лише окремими вчителями, але й
педагогічним колективом у цілому. Справді, потреба сучасних закладів освіти
у педагогах, здатних зайняти особистісно орієнтовану позицію відносно учнів
і самих себе, ще більше актуалізує проблему підвищення професійної, перш
за

все,

психолого-педагогічної

компетентності

вчителя.

Психолого-

педагогічна компетентність учителя, яка є відносно самостійною підсистемою
в структурі професійної компетентності, виявляє себе як здатність певним
чином і при певних обставинах взаємодіяти з іншими людьми [15, с. 18]. Як
стверджує К. Трофименко, узагальнюючи досвід учителів-практиків, ми
схильні розглядати поняття “психолого-педагогічна компетентність вчителя”
як сукупність певних якостей особистості з високим рівнем професійної
підготовки до педагогічної діяльності та ефективної взаємодії з учнями в
освітньому процесі [15, с. 19]. Проте головним критерієм сформованості
професійно-діяльнісного компонента психолого-педагогічної компетентності
є вміння вчителя самостійно вирішувати педагогічні ситуації, сприяючи
особистісному розвитку учня. Учитель виступає як людина, яка орієнтована
на

добровільне

виконання

певних

соціально-моральних

функцій

у

суспільстві, як індивід із власними проявами можливостей і здібностей. Тому
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неможливо розглядати розвиток компетентності учителя поза розвитком його
власної особистості. Розглянемо ті якості особистості, які повинні бути
притаманні майбутньому учителю:
– рефлективність – здатність до інтерпретації отриманої інформації з
позиції учня, оцінювання результативності та цілевідповідальності
педагогічних

рішень,

навчально-виховних

задач

і

соціально-

психологічних ситуацій;
– гнучкість, адекватна реакція на зміни, здатність брати участь в
інноваційних процесах, адаптуватись до нових відносин, само
реалізовуватися в різних проблемних ситуаціях, здатність до
постійних змін у навколишньому середовищі (в ситуаціях постійної
взаємодії);
– емпатійність – здатність до емоційного відгуку на проблеми учня,
розуміння проблем, яке втілює в собі здатність прогнозувати логіку
дії і поведінки згідно з виниклою позицією;
– комунікативність – здатність і потреба в спілкуванні;
– здатність до співпраці – передбачає відкритість, готовність до різних
форм взаємодії, надання можливості оточуючим самоствердитися
[15, с. 20].
Отже,

майбутньому

педагогові

необхідно

добре

володіти

тим

предметом, який викладає, та засобами педагогічної комунікації, якими він
користується у процесі викладання. Звертати увагу на психологічні
особливості кожного зі своїх вихованців. Завжди на практиці поєднувати
навчання та виховання, адже ці два компоненти є запорукою успіху
справжнього учителя-майстра. Сучасний педагог має бути комунікативним та
компетентним, йому необхідно постійно тримати зв'язок “вчитель-учень” як
необхідний складник вдалого навчально-виховного процесу. Учителю на
сучасному етапі розвитку педагогічної майстерності необхідно вміти
організувати продуктивну діяльність як учнів, так і власну. Майстерним є той
педагог, який може успішно розв’язувати різні педагогічні завдання на
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практиці. Справжній учитель-майстер повинен так організувати навчальний
процес, аби його учні з легкістю засвоювали викладений ним матеріал,
критично осмислювали та і змогли застосовувати у подальшій своїй
педагогічній діяльності.
Для

оволодіння

педагогічною

майстерністю

необхідна

система

підготовки до кожного навчального заняття, яка включає в себе такі
елементи:
– постійна

робота

з

новинками

педагогічної

і

психологічної

літератури;
– знаходження в них нового для практичної перевірки й використання;
– вивчення досвіду колег і запозичення всього кращого, корисного,
дійсно необхідного;
– вироблення індивідуальних прийомів (постановка голосу, техніки
мовлення, граматичної правильності, дикції, інтонування, сили звуку
тощо) [68, с. 361].
Водночас розвиток педагогічної освіти стримується низкою невирішених
проблем. Чинна нормативно-правова і законодавча база не повною мірою
задовольняє потреби сучасної освітньої практики, а вчитель не виховується як
суб’єкт сучасних цінностей. Важливо сформувати нормативно-правову базу для
розроблення і впровадження нових державних стандартів вищої педагогічної
освіти, створення державних стандартів післядипломної педагогічної освіти на
основі Національної рамки кваліфікацій з урахуванням андрагогічного,
аксіологічного,

праксеологічного,

культурологічного,

компетентнісно

орієнтованого, особистісно-розвивального підходів. Недостатньою залишається
увага і контроль за якістю проведення освітніх реформ, тому
створити

дієві

механізми

гарантування

якості

вищої

необхідно

післядипломної

педагогічної освіти, систематично здійснювати моніторинг готовності вчителів
до реалізації ефективної, гуманістично спрямованої педагогічної дії,

що

ґрунтується на компетенціях (комунікативній, дослідницько-аналітичній,
лідерській, самоідентичності, навчатися упродовж життя тощо. і забезпечує
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навчально-виховне середовище, яке “сприяє благополуччю кожної дитини”
[170, с. 14].
Як показує аналіз опитувань, спостережень за навчально-виховним
процесом сучасній школі потрібні вчителі, яким притаманні педагогічна
спрямованість, професійна компетентність, гармонія розвиненого інтелекту,
висока моральна та естетична зрілість, науковий потенціал, постійне
самовдосконалення.

Саме

такого

вчителя

повинен

готувати

вищий

педагогічний навчальний заклад, розпочинаючи з першого курсу роботу з
формування його педагогічної майстерності [171, с. 3].
Водночас

в освітньому процесі вищого педагогічного навчального

закладу питома вага педагогічної майстерності залишається незначною. У
багатьох

педагогічних

навчальних

закладах

України

закрито

кафедри

педагогічної майстерності, не реалізується навчальна програма з курсу “Основи
педагогічної майстерності”, різко скоротилася навчальна практика. Не
проводиться підготовка і перепідготовка викладачів кафедр педагогічної
майстерності, що призводить до примітивізації курсу і його непотрібності
студентам.
Нові підходи до освіти і виховання підростаючого покоління спонукують
сучасних науковців, теоретиків і методологів зрозуміти сутність педагогічної
майстерності як домінантного складника педагогічної дії, вивчати технології
роботи новаторів, які ґрунтуються на високому рівні педагогічної майстерності.
У професійній підготовці вчителя, викладача вищих закладів освіти
особливого значення набувають ідеї щодо психолого-педагогічних механізмів
особистісного розвитку, інтегративної функції педагогічної науки як джерела
розвитку нових парадигм психолого-педагогічного мислення в системі освіти.
Психолого-педагогічна підготовка складає основу професійної підготовки
педагога

і

передбачає

формування

глибоких

людинознавчих

знань,

комунікативних вмінь і компетенцій у сфері людських відносин. Реалізація
такого підходу здійснюється через вивчення, крім традиційних навчальних
дисциплін

(дидактика,

теорія

виховання,

історія

педагогіки,

загальна
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психологія, педагогічна і вікова психологія), порівняльної педагогіки, основ
педагогічної майстерності, соціальної психології та інших навчальних
дисциплін, які визначаються з урахуванням особливостей спеціальностей. Як
зауважує Я. Михальчук, одним із пріоритетних напрямів реформування вищої
освіти в Україні є гуманізація освітньої діяльності, спрямування навчальновиховного процесу на формування творчої особистості майбутнього фахівця,
створення умов для розкриття талантів, духовно-емоційних та розумових
здібностей студентів. Особливості соціально-економічної та культурної
ситуації в нашій країні полягають в тому, що зміни в суспільстві ставлять
проблему розвитку людини у ранг пріоритетних завдань. Оновлення в освіті
пов’язані з визнанням провідної ролі внутрішньої активності особистості у її
розвитку. Тому успішність сучасних реформ освіти природним чином пов’язана
з утвердженням ідеї саморозвитку дитини й педагога, а також самореалізації
педагога в професійній діяльності [153, с. 104].
Із метою забезпечення особистісної готовності учнівської молоді до
педагогічної діяльності важливо створити варіативні й гнучкі програми
допрофесійної

педагогічної

підготовки,

які

існували

в

Полтавському

педінституті (з 1975 р. талановита шкільна молодь навчалася в школі “Юний
педагог”), відновити діяльність центрів професійної орієнтації, педагогічних
класів у загальноосвітніх навчальних закладах, шкіл майбутніх педагогів у
вищих

педагогічних

навчальних

закладах,

шкільних

факультативів

з

педагогіки, педагогічних олімпіад для школярів, запровадити творчий конкурс
та індивідуальну співбесіду для вступників на педагогічні спеціальності вищих
педагогічних закладів освіти тощо.
Особливе місце в розвитку й саморозвитку педагогічної майстерності
вчителя займає неперервна педагогічна практика студентів як невід’ємний
складник професійно-педагогічної підготовки, яка має проводитися з першого
курсу.
Поняття “педагогічна майстерність” виникає в XX ст. й розуміється як
вияв високого рівня педагогічної діяльності, синтезу наукових знань, умінь і
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навичок, методичного мистецтва та особистих якостей учителя, комплекс
властивостей особистості педагога, що забезпечує високий рівень самоорганізації педагогічної майстерності. Розглядаючи педагогічну діяльність у
Колегіумі у XVIII ст. ми з’ясували, що саме в ньому зароджувалися підвалини
цієї важливої науки.
На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічна майстерність –
система

професійних

компетентностей

вчителя;

домінантний

складник

педагогічної дії, а вчитель-майстер є рушійною силою суспільного прогресу.
Вирішення сучасних освітніх завдань вимагає вищої професійної
кваліфікації від учителя, ніж це мало місце в традиційній предметно-знаннєвій
освіті. Теоретичні поняття педагогіки для вчителя відіграють роль лише
найзагальніших орієнтирів. Конкретна ж ситуація розвитку особистості
вихованця проектується вчителем безпосередньо в процесі реальної взаємодії з
вихованцями, їхніми батьками, найближчим оточенням. Рішення педагогічних
колізій, зміст і засоби реалізації різноманітних освітніх проектів не можуть
черпатися

вчителем

безпосередньо

з

науково-методичних

посібників.

Педагогічне знання, безпосередньо використовуване вчителем, повсякчас є
“живим знанням”, тобто використовується й коректується у даній конкретній
ситуації. Інакше кажучи, знання, не включені в структуру реального досвіду
вчителя є безкорисними.
3.2. Перспективи творчого використання ідей і досвіду розвитку
педагогічної майстерності для реформування сучасної педагогічної освіти
Дослідивши сутність майстерності в духовній і світській освіті України,
нами визначено провідні принципи освітньо-педагогічної прогностики, що
стали визначальними у дослідженні сутності й специфіки розвитку педагогічної
освіти на Чернігівщині у ХVІІІ–ХІХ ст. Як зауважує А. Андрєєв, сфера освіти
принципово працює на майбутнє, й саме педагогічна діяльність має
безпосереднє відношення до якісного стану сфери освіти, зумовлює кінцеві
результати яких би то не було прогностичних вишукувань у цій сфері [4, с. 50].
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Варто наголосити на тому, що педагогічна прогностика в сучасних
умовах реформування набуває все більшої популярності й стає галуззю
наукових знань, в якій розглядаються принципи, закономірності та методи
наукового прогнозування відповідно тих об’єктів, що вивчаються освітніми
науками. Як справедливо зауважує Л. Тимчук, педагогічна прогностика – це не
спонтанний процес передбачення майбутнього на основі зроблених висновків
щодо виявлення тенденцій, не сукупність припущень і суб’єктивних точок зору,
а спеціально організоване системне наукове дослідження, спрямоване на
одержання випереджаючої інформації про перспективи розвитку суб’єктів
педагогічного процесу з метою формування політики і стратегії освіти й
прийняття оптимальних рішень у цій галузі [219, с. 275].
Більшість сучасних дослідників розвитку духовної освіти в Україні,
релігієзнавців, теоретиків та практиків професійної підготовки педагогів на
засадах духовності відзначають той факт, що дедалі більшого значення набуває
дискусія щодо діяльності й упровадження певних форм та елементів релігійної
освіти у світських навчальних закладах. На переконання М. Лагодича останнім
часом проблема духовної освіти у світських навчальних закладах набула
певного наукового розроблення, проте дивує відсутність комплексних підходів
до її вивчення, поєднання теоретичних положень із конкретною практичною
діяльністю у суспільстві. Разом із тим, не дає чіткого, однозначного тлумачення
проблеми й чинне законодавство України про освіту, бо конституційна норма
про відокремлення церкви від держави і школи від церкви є не більш, ніж
конкретизацією статті 15 Конституції України, якою закріплений ідеологічний
плюралізм як одна із провідних засад суспільного життя в Україні [17].
Проте, в нашому дослідженні порушується аспект творчого використання
ідей і досвіду професійної підготовки вчительських кадрів і можливості
впровадження підходів, методик, розробок із духовної освіти та навпаки –
інноваційних практичних доробків із системи підготовки вчительських кадрів в
духовну освітню систему. Щоб зрозуміти взаємозв’язок духовної й педагогічної
професійної підготовки, варто акцентувати увагу на тих цінностях, що
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становлять основу поступу особистості в царині обраної професії [61, с. 14].
Особливого значення у філософсько-педагогічній творчості І. Зязюна відведено
національним цінностям, що включають досягнення культури, зокрема й
педагогічної, історично усталені традиції народу в сфері виховання й учіння,
класичну спадщину видатних національних педагогів, їхні основоположні ідеї,
теорії і концепції, дидактичні й методичні розробки, навчальні книги й
методичні посібники, технологічні способи й прийоми навчання, інноваційний
творчий педагогічний досвід, правові й законодавчі акти, програмові
документи, що визначають прогресивні реформи, підтримують педагогічне
покликання і талант, розвивають ціннісні підходи до потенціалу інноваційної
діяльності вчителя, визначають професійно-ціннісні якості для їх виховання й
розвитку в освітній системі та інше [4, с. 13].
Які ж основоположні цінності можна виокремити в сучасній духовній
професійній освіті України? Тут варто звернутися до тих документів, що
регламентують власне духовну освіту. Богослов’я (теологія) отримало окремий
напрям у галузі знань “ Гуманітарні науки ”, за якими в Україні здійснюється
підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів у вищих навчальних закладах.
Причому, Уряд України розширив можливості напряму богослов’я. Згідно з
урядовими постановами, отримання диплома бакалавра за напрямом богослов’я
(теологія) дозволяє у подальшому отримати освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста або магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя. Умовою для цього
є виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми
підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти [47].
В Україні станом на 2016 р. існувало 198 духовних навчальних закладів, у
тому числі 129 вищих і 69 середніх. Ці заклади знаходяться у більшості регіонів
України (виняток становлять Кропивницька та Миколаївська області) [17].
В. Попович, досліджуючи ретроспективу духовної освіти в Україні
доводить, що сьогодні в богословській православній освіті виокремлено:
початкову професійну освіту (духовні училища), середню професійну освіту у
духовних семінаріях – духовних закладах освіти з чотирирічним (і більше)
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терміном навчання, які готують парафіяльних священнослужителів. Наявність
вищої богословської освіти надає можливість захищати дисертації та
одержувати наукові ступені й учені звання). Причому, у різних християнських
конфесіях з’являються й інші інституційні форми богословської освіти –
богословські інститути, окремі богословські (теологічні) факультети, вищи
курси тощо [174, с. 10].
Українське законодавство передбачає здобуття богословської освіти й у
світських закладах, бо, як зауважує Ю. Лінник, у законодавчій базі позитивним
є те, що існує зазначення конфесії для відкриття богословських закладів освіти,
проте немає чітких механізмів взаємодії між теологічними вищими закладами
освіти та релігійними конфесіями, а також немає єдиного державного
стандарту зі спеціальності “Богослов’я”, а кожен навчальний заклад змушений
сам розробляти свій варіант навчального плану [134, с. 241].
На підставі аналізу стану духовної освіти в сучасній Україні варто
звернутися безпосередньо до професійних цінностей, що мають бути
притаманні тим особам, які прагнуть отримати богословську освіту та які вже
стали за пастирську кафедру. Служіння – непроста справа, бо священику
доводиться бути на всіх подіях, що пов’язані з бідами та радощами, переживати
всі емоції. Священнослужитель має справу з людським життям і людськими
емоціями (почуттями). Бути врівноваженим, вміти здійснювати позитивний
вплив на почуття іншої людини – одна із провідних цінностей священика.
Духовна
методологічного

професія

є

порівняння

подібною
роботи

до

професії

психолога.

Для

практичного

психолога

та

священнослужителя слід виходити з того, що людська особистість наділена
даром свободи й тому ні духівник, ні психолог не мають права маніпулювати
душею в жодному разі. Психолога поправу можна назвати вчителем, бо він
здійснює освіту людини, передає їй антропологічні та психологічні знання, а
власне психологічне консультування є просвітництвом і вчительством. Роботу
священика та психолога пов’язує те, що вони мають бути стурбованими
соціальним контекстом своїх підлеглих.
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М. Миколайчук, міркуючи про зв’язок між релігією і психологією,
стверджує: “Будь-який християнський психолог – це насамперед той, який
використовує професійно обґрунтовані методи втручання, керується етичним
кодексом психолога і системою цінностей у контексті богословської
антропології. Він трактує людину не як детерміновану своїми імпульсами, а як
вільну, яка має право вибору й шукає вищого сенсу” [150].
Священик Є. Заплетнюк, який у своїх публікаціях обстоює необхідність
усвідомлення священнослужителями ґрунтовних психологічних знань, звертає
увагу на той факт, що священик не може замінити психолога, а психолог –
священика, якої б часто невисокої думки вони були один про одного.
Священики часто оперують поняттям особистого гріха та пристрасті там, де діє,
щось зовсім інше, наприклад – родовий гріх і спадковість. У той час, коли
психологи не перестають критично ставитися до глибоких богословських
рефлексій на певні антропологічні теми, Церква пропонує способи отримання
повного, онтологічного щастя. А воно можливо лише, тоді коли існує в людині
на всіх її рівнях: фізичному, психологічному та духовному. Звичайно, в одній
особистості всі ці грані настільки тісно переплетені, що розрізнити їх між
собою буває взагалі неможливо. Тому, надзвичайно важливо мати когось, хто
допоможе розібратися людині самій із собою [58].
Наступною цінністю священика є відсутність негативних рис характеру:
він має бути прямолінійним, нетерплячим до брехні, відкрито й завжди у
всьому говорити правду, бути непохитним і справедливим. Священик перш за
все має бути вихований. У ньому мають міститися насамперед добре, гідне,
належне звершення таїнств, особливо ж таїнства примирення та Євхаристії
[200].
За твердженням В. Скотного, важливою цінністю священнослужителя є
його висока моральність сповідування моральних чеснот. Ведучи мову про
аксіологічні орієнтири особистості, вчений зауважує: моральне виховання на
підставі православних християнських цінностей є особливо важливим зараз,
оскільки немає іншої моральної альтернативи лжедуховності, споживацтву,
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насильству й жорстокості, які останнім часом нав’язуються особистості через
засоби масової інформації [199, с. 10].
Важливою

професійною

цінністю

пастиря-проповідника

є

вміння

проповідувати, вибудовувати власну проповідь. Звідси – можна виділити його
особистісні якості, що притаманні всім служителям культу у православній вірі:
1. Пастир покликаний навчати народ не лише словом, але й прикладом із
свого життя.
2. Православний пастир має бути керівником внутрішнього, духовного
життя своєї пастви, й тому повинен стати найкращим і найдосконалішим
за силою волі, любові та благодаті. Він має постійно прагнути до
пізнання істини Христової, аби мати міцні переконання в ній.
3. Із усіх, окремо взятих, якостей пастиря-проповідника необхідно
відзначити три: молитовність, безкорисливість і тверезість [25, с. 161].
Для представників цих професійних груп пріоритетними стають людські
цінності. І. Зязюн у філософсько-педагогічній теорії аксіології, як науки,
звертав увагу на те, що оцінюючи навколишній світ, людина систематизує свої
устремління, оптимізує відношення з оточуючими природними і соціальними
обставинами [64].
Перераховані цінності, є основою професіограми священнослужителя,
його професійних умінь і навичок. Ці компетентності майбутні фахівці
отримують безпосередньо в духовних закладах освіти.
Варто зупинитися на аналізі навчального плану та окремих освітніх
дисциплінах Волинської духовної семінарії – вищого духовного навчального
закладу, що здійснює підготовку кандидатів для пастирського служіння та
богословів згідно з Церковним освітнім стандартом базової вищої духовної
освіти (термін навчання – 4 роки). Серед основних теоретичних предметів
виокремлено: Біблійна історія; Святе Письмо Старого Заповіту; Святе Письмо
Нового Заповіту; Катехізис; Основне Богослов’я; Догматичне Богослов’я;
моральне Богослов’я; порівняльне Богослов’я; введення до Патристики;
церковнослов’янська мова; Церковний Устав; загально церковна історія; історія
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Української Православної церкви; сектознавство; іноземна мова; українська
мова. Грецька і латинська мови вивчаються факультативно поза освітньою
програмою. Серед загальної кількості дисциплін варто виокремити ті предмети,
які є спорідненими з курсом “Основи педагогічної майстерності” в
педагогічних вищих закладах освіти та є обов’язковими для опанування в
духовній семінарії:
1. Літургіка – богословська дисципліна, предметом вивчення якої є
християнське церковне богослужіння, де головне місце займає літургія.
Основні відділи літургіки – гімнографія (загальна назва поетичних творів,
пов’язаних із християнським богослужінням – літургічні гімни, тропарі,
кондаки, ікоси, стихири, ірмоси, канони й акафісти)

та геортологія

(вивчає види свят як складову частину світової загальнокультурної
спадщини) [132, с. 837]. Літургіка є важливою дисципліною для
постановки голосу й голосоведіння в підготовці майбутніх учителів
музики. Зокрема, літургіка викладається на кафедрі музикознавства та
методики

музичного

мистецтва

Тернопільського

педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка.
2. Церковний спів (церковні співи) – займає особливе місце в духовному
житті Православної церкви, збуджує молитовний дух, покликаний
наставляти і зміцнювати у вірі. Традиція навчання церковного співу
пройшла багатовіковий шлях і стала, як стверджує Т. Гриневич,
духовним надбанням народу. З культурою церковного співу пов’язане
історично укорінене уявлення про вокальну обдарованість українського
народу, адже церковні хори відігравали велику роль у формуванні
вокальної культури [27, с. 30]. Як можна побачити із вищенаведеного,
спостерігається суголосність із поняттям “ Краси педагогічної дії”
вчителя,

теоретично

й

методологічно

обґрунтованої

академіком

І. Зязюном, де вершиною професійної педагогічної майстерності педагога
є вміння впливати на інтелект, волю й почуття учнів, збуджувати
позитивно їхні почуття завдяки довершеній дії-взаємодії.
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Методичні підходи до викладання церковного співу, закони церковного
співу

та

володіння

майстерності,

прийомами

зокрема

йдеться

є

вельми

про

корисними

постановку

у

педагогічній

голосу,

доцільність

глісандування, пониження та підвищення тону, виразність, урахування
обертонів і мелодійність – всі ці складники, що мають місце у процесі навчання
церковному співові є необхідними в професійній підготовці вчителя.
У духовній освіті встановлені правила церковного співу:
1. Церковний спів має відрізнятися етичним характером, впливаючи на
почуття вірян.
2. Церковна музика (спів) має бути щирим.
3. Церковний спів повинен відрізнятися стриманістю в тому сенсі, що в його
виконанні зберігається міра, а виконання відбувалося без крику та зайвих
голосових зусиль.
4. Церковний спів має уособлювати християнські чесноти, підносячи душу в
надприродний світ. Співана молитва має створювати враження чогось
вищого, неземного, ангельського. Церковна гармонія мусить відрізнятися
“херувимською непорочністю”, чистотою, благородністю й піднесенням.
5. Церковний спів повинен слугувати ідеям, що їх несуть християнські
молитви й обмежуватися інтерпретацією тексту молитви [179].
6. Гомілетика – наука про проповідництво (церковне красномовство).
Гомілетика

складається

із

трьох

частин

–

фундаментальна

(принципіальна), матеріальна та формальна (конструктивна). Для теорії та
практики педагогічної майстерності надзвичайно цікавими є підходи й
методики

викладання

конструктивної

гомілетики,

оскільки

майбутні

проповідники вчаться впливати на слухачів, аби піднести їхні душевні сили на
добрі діяння для інших, облагороджуючи самого себе. У курсі гомілетики це
досягається

за

допомогою майстерного

використання

мовних

засобів.

Студентів духовних семінарій навчають мовним елементам конфесійності, які
мають

поєднуватися

з

елементами

художності

та

публіцистичності:

комунікативний намір, бажаний ефект, комунікативні імплікатури, інтра- і
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транс концепти, просторово-локальний часовий дейксис, емотивність і
спонукальність, експресія, образність, переконання [159].
У сучасних навчальних планах духовних семінарій України з’являються
предмети психолого-педагогічного циклу. Так наприклад, у Рівненській
духовній семінарії викладається дисципліна “Педагогіка та психологія” на 4-му
курсі (1 лекція на тиждень), а на регентському відділенні цього ж навчального
закладу психологія викладається з 2-го курсу (2 академічні години на тиждень
упродовж року) та педагогіка – з 3-го курсу (2 академічні години на тиждень
упродовж року).
Предмети, що

сприяють формуванню мисленнєво-мовленнєвої та

комунікативної майстерності майбутніх духівників викладаються у вищих
духовних закладах освіти сучасної України. Аналіз діяльності таких закладів
(переважно академій, університетів й інститутів) дозволяє констатувати, що
провідними духовними закладами УПЦ Московського патріархату на сьогодні
є: Київська духовна академія (м. Київ), Луганський Богословський університет
на честь Архістратига Михаїла (м. Луганськ, тимчасово окупований російськосепаратиськими військами), Чернівецький православний богословний інститут
(м Чернівці) [48]. УПЦ Київського патріархату має такі духовні вищі заклади
освіти: Київська православна богословська академія (м. Київ), Львівська
православна

богословська

академія

(м. Львів),

Волинська

православна

богословська академія (м. Луцьк), Івано-Франківський богословський інститут
(м. Івано-Франківськ) [49]. Разом із тим наша увага була також звернена до
вищих духовних закладів освіти, що готують священників інших конфесій:
Львівська теологічна академія УГКЦ (м. Львів), Київський християнський
університет УКЦ (м. Київ), Інститут розвитку християнського лідерства
(м. Київ), Український католицький університет (м. Львів) [46], а також
Василіанський інститут філософсько-богословських студій імені Йосифа
Велямина Рутського (м. Львів), Івано-Франківська теологічна академія грекокатолицької церкви (м. Івано-Франківськ), Чортківська дяківсько-катехитична
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академія імені священномученика (єпископа) Григорія Комишина УГКЦ
(м. Чортків, Тернопільська область) [158].
Оскільки Україна є переважно православною країною (52–54% релігійної
мережі), зокрема Чернігівщина є в основному православною, то ми звернули
увагу на зміст саме православної освіти, проаналізувавши навчальні плани та
програми Київської православної богословської академії за 2016–2017 н.р. Так,
у розклад лекційних занять на ОКР “Бакалавр” уведені предмети з формування
комунікативності та здатності організовувати взаємодію з прихожанами: на 1му курсі – “Церковне читання”, “Церковний спів” на 2-му курсі – “Психологія”;
на 3-му курсі – “Методика викладання богословських дисциплін”, “Педагогіка”,
“Гомілетика”. Для ОКР “Магістр” викладаються такі дисципліни: “Педагогіка
вищої школи”, “Методика викладання богословських дисциплін у вищій школі”
[184].
Для більш повного й детального аналізу взаємозв’язку релігійної та
світської освіти, зокрема ставлення священників до педагогіки й педагогічної
освіти, а також для порівняння рівня професійної підготовки вчителя й
священика нами був

розроблений опитувальник (див. Додаток М). З

визначеним переліком запитань ми звернулися до священнослужителів різних
православних конфесій Чернігівської та Ніжинської єпархій з метою з’ясування
рівня

їхньої

комунікативної

та

мисленнєво-мовленнєвої

підготовки

у

богословських вищих закладах освіти, а також визначення ставлення сучасного
священнослужителя до ролі особистості вчителя в суспільстві. Варто
наголосити на труднощах, з якими зіткнулися в процесі опитування: закритість
та недоступність для спілкування з дослідниками чи науковцями у стінах
богословських закладів; почасти ігнорування прохань з метою ознайомлення із
постановкою

навчально-виховної

роботи

в

цих

закладах;

небажання

керівництва (зверхність і нестриманість у спілкуванні) йти на контакт;
відсутність можливості здійснення аналізу навчальних планів і програм ОКР у
навчальних відділах (частинах) духовних закладів освіти. Священнослужителі
УПЦ Московського патріархату повністю відмовлялися від спілкування, не
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кажучи про участь в анкетуванні. Натомість, священики церков УПЦ
Київського патріархату та Української ГКЦ демонстрували відвертість,
щирість,

зацікавленість

проблемами

педагогіки

й

педагогічної

освіти,

безперешкодно йшли на контакт і брали участь в опитуванні.
Метод анкетування, обраний нами,

адже саме він дозволяє мати

структурно організований набір запитань, кожне з яких логічно пов’язане з
основною метою дослідження, отримання інформації відбувається шляхом
опитування респондентів.
Всі десять священнослужителів, які стали респондентами, були з нами
відвертими, добре йшли на контакт. Серед опитаних більшість мають середню
духовну освіту, лише троє – вищу. Що стосується предметів богословського
циклу, то більшість із них ствердно вели мову про гомілетику, церковний спів,
богослов’я.

У

декого

з

них

викладалася

також

і

педагогіка,

тому

священнослужителі виокремлювали всі необхідні риси, якими повинен
володіти сучасний вчитель. Як і для священнослужителя, найголовнішою
складовою педагога вони виділяють порядність і професіоналізм.
На

таку

благу

справу

(проведення

анкетування

серед

священнослужителів) ми взяли благословення в протоієрея Чернігівської та
Ніжинської єпархії

Олександра Морозова, який

закінчив

Чернігівське

єпархіальне духовне училище в 2002 році. На його переконання, сучасний
учитель повинен бути освіченим, інтелектуальним, високоморальним і
порядним. Суть православної педагогіки він убачає у вихованні християнської
любові,

співчутливості

до

ближнього,

милосердя.

Отець

Олександр

виокремлює цінності вчителя, серед яких: любов до своєї справи; любити того,
кого навчаєш; у всьому бути взірцем; постійно навчатися самому, не боятися
нового; здійснювати пошук нових підходів у справі учіння. Та найголовніше, на
думку отця Олександра, пам’ятати, що найкращий засіб виховання – це не
“роби, як я сказав”, а “роби, як я”. Отже, на перший план виходить
професіоналізм вчителя, його педагогічна діяльність-дія та особистий приклад
(див. Додаток Н-5).
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Іншим респондентом став протоієрей Чернігівської єпархії Київського
патріархату Олексій, який закінчив Чернігівське духовне училище в 2003 р. і
Рівненську духовну семінарію у 2007 р. У спілкуванні отець Олексій був
відвертим і легко йшов на контакт. Серед предметів, що вплинули на
особистість священиків, він виділив: історію України, українську мову та
літературу, англійську мову, інформатику, психологію. Серед предметів
богословського циклу, які покликані розвинути комунікативні вміння, були:
церковний устав, догматика, літургіка, сектознавство, моральне богослов’я,
практичні настанови для пастирів. На думку отця Олексія, такі предмети, як
церковне читання, церковний спів і богослужбова практика, сприяють також
розвитку мовлення, дикції, дихання, артикуляції духівника. Отець Олексій не
дав чіткої відповіді щодо педагогічної майстерності, проте він висловився про
основи православної педагогіки, де, на його думку, потрібно звернути увагу
дитини, що вона є творінням Бога, який створив світ для людини, повинна бути
вдячною Творцеві за кожен прожитий день. На його переконання, в пастирській
праці бувають випадки, коли священику доводиться мати справу з різними
категоріями людей: дітьми, молоддю, людьми похилого віку, воїнами та
в’язнями. Всі вони – церковна паства, яку духовний пастир повинен виховувати
через приклади із життя святих: старозавітніх, новозавітніх і сучасних.
Натомість перед сучасним душпастирем постає нелегка праця – виховання
різних осіб за професійним, освітнім, віковим спрямуванням і способом життя.
Проблеми професійної підготовки сучасних учителів, у час технологічних
досліджень, на думку отця Олексія, зводяться до тези, що наука і техніка
змінюють все. Але йому хотілося б, щоб аби сучасний педагог не змінював і не
заперечував Божественну науку й Волю Божу (див. Додаток Н-4).
Наступним

респондентом

став

Роман

Кіник

з

м. Чернігова

–

Митрофорний протоієрей Чернігівської єпархії, який закінчив Львівську
Духовну семінарію у 2000 р. Підготовці духівника, як зазначено в анкеті
сприяли предмети богословського циклу, а саме: моральне богослов’я, основне
богослов’я, риторика, гомілетика, катехізис. Якщо порівнювати з минувшиною,
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то можна стверджувати, що саме такі предмети викладалися і в духовних
закладах освіти Чернігівщини у період з XVIII до XIX ст. Вони сприяли
розвитку в учителів-духівників комунікативних умінь і навичок, розвитку
голосу, дикції, дихання, без яких не може працювати як сучасний учитель, так і
духівник.

Що

стосується

професійних

вимог,

що

висуваються

до

священнослужителя, то отець Роман виділяє такі: священик повинен будувати
своє життя на основі християнської моралі, вміти аналізувати дійсність, не
робити поспішних висновків, бути терплячим і нести любов у світ. Він
переконаний, що Віра, Надія, Любов і Мудрість повинні бути супутниками
священика та вчителя впродовж життя. На його переконання, сучасний учитель,
як і священнослужитель, повинен бути щирим, відкритим, простим, доступним
(див. Додаток Н-2).
Протоієрей Чернігівської єпархії Сергій Чутченко, який закінчив
магістратуру Київської православної богословської академії в 2012 р., теж
виокремлює

предмети

богословського

циклу,

що

сприяли

розвитку

комунікативної сфери священнослужителів. Це – гомілетика і моральне
богослов’я. Він переконаний, що розвинути мовлення, дихання, дикцію,
артикуляцію майбутньому священику допомагають саме гомілетика і церковна
практика. Проаналізувавши відповіді священика, ми з’ясували: підготовка дякавчителя в досліджуваний період відбувалася також через практичні заняття
після вивчення предмету гомілетики, а це в свою чергу сприяло формуванню і
духівника, і просвітителя. Головною ж рисою священнослужителя отець Сергій
виділяє людяність, яка повинна бути притаманною не лише духівнику, а й
сучасному вчителю. Місія вчителя в суспільному поступі полягає в тому, що
педагогом має працювати той, хто любить цю професію і прагне до
самовдосконалення й самоосвіти.
Учасником опитування став Микола Марусяк – протоієрей і служитель
Івано-Франківської

єпархії,

який

закінчив

Івано-Франківську

духовну

семінарію, Богословське відділення філософсько-теологічного факультету
Чернівецького Національного університету імені Ю. Федьковича, аспірантуру
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на базі Київської православної богословської академії. Він виділяє три
предмети богословського циклу, що сприяють розвитку комунікативності у
священників. Це такі, як: риторика, гомілетика, пастирське богослов’я. Можемо
з упевненістю стверджувати що, як і в XVIII – XIX ст., до теперішніх
духівників висуваються такі ж професійні вимоги: духовність, моральність,
креативність, компетентність. Що стосується педагогіки та сучасних проблем
виховання підростаючого покоління, то М. Марусяк відповів ствердно:
“Учитель повинен володіти не лише професійними навичками, а й перш за все,
– духовно-моральними цінностями, керуватися принципом: “Краще один раз
побачити, ніж сто разів почути”, пам’ятаючи, що слова педагога обов’язково
повинні співвідноситися з його повсякденним життям і побутовими вчинками
(див. Додаток Н-3).
Особливу вдячність хотілося б висловити протоієрею Чернігівської
єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату Михайлу
Якубіву, який допоміг нам з опитуванням і сприяв налагодженню контактів із
священнослужителями. Він закінчив Івано-Франківську духовну семінарію в
1996 році. Щодо основних предметів психолого-педагогічного циклу, які
викладалися в духовному закладі, він виокремлює педагогіку. На його
переконання, сприяти розвитку мови, мовлення, дикції, дихання, необхідних як
для священнослужителя, так і для вчителя допомагають такі предмети:
гомілетика,

практичне

керівництво,

педагогіка.

Головними

рисами

православної педагогіки, на думку М. Якубіва, мають бути духовність,
освіченість і любов. Серед рекомендацій щодо професійної підготовки
сучасного вчителя отець Михайло виокремлює любов до дітей і любов до свого
предмета.
Респондент Дмитро Нікітенок, Ієрей Чернігівської єпархії Ічнянського
району, навчається на третьому курсі Рівненської духовної семінарії. Із
предметів гуманітарного циклу в семінарії викладається педагогіка, українська
мова, історія України. На його переконання, для розвитку мовлення, дикції,
дихання, артикуляції церковнослужителів головним предметом є церковний
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спів.

Сучасний

священнослужитель

повинен

бути

морально

стійким,

психологічно урівноваженим і мати високу професійну майстерність. У
сучасних реаліях професійної підготовки майбутніх учителів він виокремив
готовність людини бути педагогом у серці, а не за дипломом. Підготовка
майбутніх учителів повинна здійснюватися через реальну педагогічну
діяльність-дію, а не просто базуватися на теоретичній основі.
Одним із респондентів став протопресвітер Чернігівський Київської
Архієпархії української Греко-католицької церкви – отець Роман Пушка, який
закінчив Львівську духовну семінарію Святого Духа в 2009 році. Упродовж
навчання викладалися такі предмети педагогічного циклу: педагогіка (загальна,
в’язнична,

(пенітенціарна)

медична),

а

для

бажаючих

читався

курс

сурдопедагогіки. На думку о. Романа, не потрібно виділяти якийсь із предметів,
що сприяє формуванню комунікативної сфери майбутніх духівників, бо таким
чином ми применшуємо значимість інших предметів, тому весь цикл
психолого-педагогічних дисциплін є надто важливим. На його переконання,
вокал, риторика, гомілетика, церковний спів розвивають у майбутнього
священнослужителя мову, мовлення, дикцію, дихання, артикуляція. Серед
цінностей сучасного вчителя, які виокремлює о. Роман, - це висока моральність,
професійність, креативність (див. Додаток Н-1).
Церковний ієрей Володимир Павлин служить у Чернігівській єпархії. Він
закінчив Львівське Музично-Богословське училище в 2002-2005 рр. навчається
з 2015 р. й до сьогодні у Львівській Православній Богословській Академії. У
перелічених духовних закладах, як видно з анкети, викладаються предмети
гуманітарного циклу, а саме: педагогіка, історія України, латинська мова. На
його

переконання,

майбутні

духівники

вдосконалюють

комунікативну

майстерність на заняттях з Біблійної історії, проте курс риторики найбільше
допомагає розвинути мову, мовлення, дикцію, дихання, артикуляцію, й
необхідні складники церковного служіння. Особистий приклад є провідною
професійною вимогою як до священика, так і до педагога. На питання про
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сутність та основоположні принципи православної педагогіки о. Володимир
відповів ствердно: “Духовне виховання”.
Останнім респондентом став протоієрей Сергій Чечин – служитель
Чернігівської єпархії, який закінчив Київську духовну академію в 2000 році.
Він вважає, що всі предмети богословського спрямування сприяють розвитку у
священнослужителів комунікативних умінь і навичок. Духівник виокремлює
гомілетику бо переконаний, що саме вона розвиває дикцію, дихання,
артикуляцію у майбутніх священиків. Отець Сергій зауважив, що сучасний
учитель повинен в обов’язковому порядку бути духовною людиною.
Проведене анкетування серед служителів Чернігівської єпархії дозволяє
констатувати:
1. Усі респонденти переконані у важливості педагогічної майстерності як
домінантного складника педагогічної дії, оскільки професія священика і
вчителя знаходиться у площині системи “Людина – людина”.
2. Можна констатувати і той факт, що діяльнісно-орієнтована підготовка
майбутніх учителів сьогодні майже повністю знівельована (на відміну від
духовних закладів освіти), оскільки саме духівників у системі фахової
підготовки забезпечують необхідними знаннями і, передусім, умінням
здійснювати вплив на інтелект, волю і почуття прихожан.
3. Існує необхідність у фаховій педагогічній підготовці більш потужно
використовувати надбання церковної освіти, зокрема практику розвитку
особистості. Інтеграція професійно-педагогічної та духовної освіти
покликана взаємному вдосконаленню якості, а це, в свою чергу,
сприятиме усім складникам виховання підростаючого покоління в
сучасній Україні.
І. Зязюн наголошував на соціальногму значені особистості вчителя:
“Учитель мотивує, а іноді й примушує дитину до роздумів. Учитель розуміє,
що полегшувати учіння до безкінечності неможливо. Державне втручання в
освітній процес потрібне там, де конче необхідно допомогти дитині скоріш
доїхати до школи, зменшити черги в шкільних буфетах, наситити їжу
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вітамінами, щоб вона не хворіла весною, зробити просторішими шкільні
рекреації, а не в тому, щоб безкінечно знижувати так зване "шкільне
навантаження", замінюючи математичну логіку фізкультурою, а роздуми над
текстами

І. Франка

чи

Ф. Достоєвського

формальними

уроками

громадянськості. Учитель покликаний переконати вихованця, що подолання
труднощів пізнання, як і подолання самого себе, – найвагоміша радість
людського життя, його смисл” [177]. На численних зустрічах з аспірантами,
вчителями-практиками, науковцями учений наголошував на тому, що вчитель
має стати “пастиром дитячої душі й опікуватися її розвитком”. Це підтверджує
тезу про спільність педагогічної й душпастирської опіки.
Останні суспільно-політичні події в Україні, зокрема військова агресія
Росії проти українського народу з 2014 р., анексія Криму, невизнання українців
як нації, великодержавний шовінізм та імперський диктат вивів підготовку
капеланів на перший план.
Е. Дробко, ведучи мову про духовно-моральне виховання, яке, на його
переконання, є складовою бойової та морально-психологічної підготовки
військовослужбовців

зарубіжних

армій,

сприяє

підтриманню

високого

духовного потенціалу військ. У зв’язку з розбудовою Збройних сил України, а
особливо враховуючи виникнення військової агресії проти України з боку Росії,
питання державного регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки
військовослужбовців Збройних сил України та створення інституту військового
капеланства набуває особливого значення [45, с 1].
Можна з упевненістю стверджувати, що до військових священників
(капеланів) висуваються надзвичайно високі вимоги, що чітко прописані в
нормативно-правових документах МВС України, МО України. Так, згідно із
Наказом МВС України “Про затвердження Положення про службу військового
духовенства (капеланську службу)” у Державній прикордонній службі України
від 10.10.2016 р. № 1065. У цьому документі є чітке призначення капеланів та
хто вони такі. Отже капелани – фізичні особи, які запропоновані релігійними
організаціями, та пройшли підготовку і на професійній основі здійснюють
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забезпечення духовних потреб особового складу державної прикордонної
служби. Основними напрямками діяльності капеланської служби є такими:
1. Забезпечити сприятливих умов для розвитку моралі і гуманізму ,
громадянської злагоди і співробітництва.
2. Задоволення релігійних та духовних потреб особового складу.
3. Взаємодія із структурами (посадовими особами) релігійних організацій,
на

які

покладено

завдання

із

забезпечення

релігійних

потреб

військовослужбовців [182, с. 3]. Натомість, основним призначенням
військового священика (капелана) є задоволення релігійних потреб, а
також зміцнення їх позитивних рис характеру та моральних цінностей.
Основними напрямами діяльності військового священика (капелана) є:
1) задоволення релігійних потреб військовослужбовців;
2) релігійно-освітня робота;
3) індивідуальний підхід до роботи з особовим складом;
4) соціально-доброчинна діяльність;
5) задоволення релігійних потреб сімей військовослужбовців і ветеранів
[177, с. 6].
Саме цей перелік необхідних професійних рис військового капелана є
наближеним до вимог і підготовки майбутніх учителів. Адже вчитель, у першу
чергу, повинен бути високоморальною особистістю, уміти використовувати
індивідуальний підхід до кожного із своїх підопічних і насамперед бути
“пастирем учнівської душі”. Як військовий капелан, так і вчитель покликані
навчати словом та власним прикладом, бути для своїх прихожан чи учнів
високоморальною людиною. Проповідницьке слово і слово вчительське має
долинути до душі співрозмовника та позитивно впливати на його розвиток,
моральні цінності та чесноти. Безумовно, військовий капелан є також
педагогом-наставником, адже він керує внутрішнім світом своїх підопічних і
спрямовує їх до самовдосконалення, саморозвитку й пізнання істини Христової.
Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про
службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах
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України” від 27.01.2015 р. № 161/26606, розпорядження Кабінету міністрів
України від 02.07.2014 р. № 677-р “Про службу військового духовенства
(капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії України та
Державній прикордонній службі” дозволяють виокремити основні завдання
військового духовенства:
– організація та проведення молитов, богослужінь, благословінь, урочистих
і поминальних заходів та інших релігійних обрядів і культів, пов’язаних
із задоволенням релігійних потреб військовослужбовців, а також
визначними державними та релігійними датами;
– ознайомлення військовослужбовців з основами релігійного вчення;
– виховання у військовослужбовців високого патріотичного почуття та
бойового духу на основі морального і духовного потенціалу релігійної та
культурної спадщини українського народу;
– виховання у військовослужбовців толерантного ставлення до людей з
інакшими світоглядними та релігійними переконаннями;
– ознайомлення особового складу з історією національного, культурного та
релігійного становлення української державності;
– допомога військовослужбовцям у розвитку їх особистих і колективних
моральних якостей: братерства, мужності, хоробрості, відповідальності,
поміркованості, жертовності, дисциплінованості, розсудливості тощо;
– налагодження партнерських відносин із представниками релігійних
організацій різних конфесій, які діють у місцях дислокації військових
частин;
– забезпечення військовослужбовців релігійною атрибутикою, духовною
літературою та іншими речами, потрібними для задоволення їхніх
релігійних потреб;
– участь у реабілітації військовослужбовців, які потребують психологічної
допомоги;
– душпастирське піклування про членів сімей військовослужбовців;
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– надання

всебічної

душпастирської

опіки

та

турботи

всім

військовослужбовцям і членам їхніх сімей;
– формування серед військовослужбовців братерських відносин на засадах
принципів солідарності, гуманності та почуття святості військового
обов’язку [178, с. 4].
Аналізуючи Кодекс військового священика (капелана), нами виокремлено
риси особистості, необхідні не тільки капелану, а й сучасному вчителю. Як і
військовий капелан, учитель повинен мати Божий поклик до виховання, бути
високоморальною людиною, уміти будувати конструктивні взаємовідносини з
учнями; бути прикладом у дотриманні духовних і світських чеснот, праведності
та здорового способу життя, приділяти час для свого професійного й
особистісного розвитку та саморозвитку як духовного, так і фізичного.
Отже, місія капелана здійснюється з місією вчителя в сучасному
глобалізованому суспільстві. Обидва повинні бути наділеними такими
характеристиками: бути людиною віри, співчутливим, людяним, не осудливим,
терплячим, спокійним в екстремальних ситуаціях, уважним слухачем, за
потреби – організатором, лідером. Капелан – це той, хто завжди поруч, поважає
інших. Також він фізично здоровий, у хорошій фізичній формі, морально
стійкий, емоційно стабільний, духовно зрілий, чесний (заслуговує на довіру),
надійний

(на

нього

можна

покластися),

надає

впевненості,

поважає

конфіденційність, уникає конфлікту інтересів чи власної вигоди. У свою чергу
теж саме стосується і вчителя, який повинен уміти професійно викладати
навчальний матеріал, бути чесним, чуйним, людяним, тактовним, мати гарне
почуття гумору, толерантним, терплячим, а найголовніше – він має любити
дітей і свою працю, бо без “вкладання душі ” неможливо досягти високого
професійного рівня в жодній справі, а особливо коли ця справа безпосередньо
стосується молодого покоління.
Аналіз нового напрямку душпастирської освіти – військового капеланства
дозволяє запозичити досить значну кількість професійних рис, що є
притаманними для осіб, які присвятили себе праці на педагогічній ниві.
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Сьогодні, як ніколи, актуальними залишаються психолого-педагогічні блоки у
педагогічній освіті, оскільки вони потребують певної корекції, переосмислення,
переорієнтування на душу, духовність, волю вихованців. Сучасна педагогіка
залишається “мертвою”, безопочуттєвленою, позбавленою за своєю сутністю
основних суб’єктів учіння – вчителя й учня. Для того, щоб подолати цю
суперечність, необхідно дослухатися до творчих надбань духовної професійної
освіти, сприяти її використанню та інтеграції в умовах реформування
національної педагогічної освіти.
Висновки до 3 розділу
Таким

чином,

майстерності

в

ідеї

духовних

та

історичний

освітніх

досвід

закладах

розвитку

Чернігівщини

педагогічної
дозволяють

констатувати: у процесі опанування студентами сучасних педагогічних закладів
освіти педагогічної майстерності необхідно враховувати рівень їхньої
соціальної

зрілості,

формування

якої

розпочинається

з

виховання

і

самовиховання, її соціального самовизначення. Інтеграція вітчизняної освітньої
системи в Європейський простір вимагає посилення уваги до професійної
підготовки вчителів, потребує уведення в масову вузівську практику методик
розвивального навчання, докорінної перебудови підготовки педагогічного
персоналу, кардинальної зміни напрямів їхнього учіння і виховання, до яких
належить,

передусім,

особистісно-розвивальий.

Прямого

перетворення

теоретичних понять і принципів педагогіки в результативні дії педагога не
відбувається. Цілісний образ педагогічної дії включає вироблені вчителем на
основі науки і практичного досвіду уявлення про вихованця, його здібності, про
те, якими повинні бути: урок, лекція, практичне заняття, знання учнів, дух
школи, колеги, нарешті, він сам, як педагог. Це цілісний, багатогранний і дуже
індивідуальний (до ексклюзиву) образ і ріднить педагогічну дію з творчістю, з
мистецтвом.
Для теорії і практики педагогічної майстерності надзвичайно цінними є
підходи й методики формування особистості майбутніх духівників, оскільки
студентів сучасних духовних закладів освіти навчають мовним елементам
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конфесійності,

які

публіцистичності,

мають

поєднуватися

мистецтву

з

красномовства,

елементами

художності

комунікативній

та

культурі

професійного спілкування тощо. Натомість, у системі підготовки вчительських
кадрів недостатньо уваги приділяється проблемам постановки голосу (на
відміну від духовних закладів освіти), володінню мистецтвом мовлення та
іншим складникам педагогічної майстерності.
До студентів духовних шкіл Чернігівщини висувалася ціла низка вимог,
необхідних для вдосконалення їхньої майбутньої педагогічної діяльності-дії.
Сьогодні існує нагальна потреба в педагогах, які здатні зайняти особистісно
орієнтовану позицію відносно учнів і самих себе, а це, в свою чергу, ще більше
актуалізує проблему підвищення професійної, перш за все, психологопедагогічної компетентності вчителя.
Методичні

підходи

до

підготовки

священнослужителів

сучасними

освітніми закладами духовного спрямування, зокрема форми і методи
викладання церковного співу, опанування законів церковного співу та
володіння прийомами внутрішньої та зовнішньої комунікації є вельми
корисними у теорії та практиці педагогічної майстерності. Постановка голосу,
доцільність глісандування, пониження та підвищення тону, виразність,
урахування обертонів та мелодійність – всі ці складники, що мають місце при
навчанні церковному співові у духовних училищах та Академіях є вельми
необхідними у професійній підготовці вчителя.
Аналіз нового напряму душпастирської освіти – військового капеланства
дозволяє запозичити досить значну кількість професійних рис, що є
притаманними для осіб, які присвятили себе праці на педагогічній ниві.
Актуальними проблемами модернізації педагогічної освіти стають власне
психолого-педагогічні блоки оскільки вони потребують певної корекції,
переосмислення, переорієнтування на душу, духовність, волю майбутніх
учителів – майстрів педагогічної виховної справи для Нової української школи.
Порівняльний аналіз сучасного стану педагогічної і духовної освіти довів
необхідність їх інтегрування, використання прогресивних надбань у практиці
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творення особистості й професіонала. І. А. Зязюн, сповідуючи християнські
закони моралі й доброчестія, втілюючи в життя принципи людиноцентризму,
дитиноцентризму педагогіки добротворення закликав прийдешніх і нинішніх
учителів,

керівників

освітньої

галузі,

керманичів

держави

керуватися

Біблійними заповідями, ведучи мову про такі постулати: “Як тут не згадати
євангельську метафору про “наріжний камінь, відторгнутий будівельником”,
маючи на увазі будівничих нашої державності і культури! У розпалі азарту
творення і діяльнісного самоствердження керівникам різного рангу іноді не
вистачає сил та умінь згадати про своїх співвітчизників у їхньому
найголовнішому – ціннісному вимірі. Будь-яка управлінська дія спирається на
внутрішню саморегуляцію керованого суб’єкта та творчу самоактивність
підпорядкованого. Про це добре знають талановиті менеджери і вдалі
підприємці, але про це не бажають знати ідеологи та чиновники державного
будівництва. Таке невігластво дорого обходиться всім без винятку громадянам
[275]. Вищими цінностями в українському суспільстві, на переконання
Т. Усатенко, мають стати концепти, що характеризують соціальну сферу
(справедливість, свобода, патріотизм, власність, етнічна самосвідомість), сферу
творчої діяльності (творчість, труд), сферу особистісних стосунків (любов,
обов’язок, материнство, батьківство, сім’я, родина, родинність), сферу ідей
(релігійних, філософських, наукових ціннісних принципів) тощо [232].
Отже, ідеї, прогресивний досвід розвитку особистості духівника в
сучасних духовних закладах освіти, такі, як: складники комунікативної
довершеності, моральність, патріотичне виховання, культура спілкування,
мовленнєва майстерність і високе виконавське мистецтво можуть бути
використані у системі підготовки сучасного вчителя. Так само, педагогічними
вищими закладами освіти України накопичений значний досвід у царині
педагогічної майстерності, що може використовуватися в системі духовної
освіти.
Матеріали розділу висвітлено в такій праці автора: 105.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове наукове
розв’язання

актуальної

проблеми

особливостей

розвитку

педагогічної

майстерності священика-вчителя в духовних освітніх закладах Чернігівщини
ХVІІІ–ХІХ ст. яке полягає в обґрунтуванні специфічного змісту, методів і форм
організації цього процесу в означений період.
Проведене дослідження дало можливість сформулювати такі висновки:
1. Здійснений історико-педагогічний та історіографічний аналіз ґенези
розвитку педагогічної майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини
ХVІІІ–ХІХ дозволив виокремити п’ять груп джерел, що сприяли з’ясуванню
сутності та специфіки розвитку педагогічної майстерності в духовних освітніх
закладах Чернігівщини означеного періоду: перша – нормативно-правові акти
Св. Синоду Царської Росії; друга – документи із Чернігівського державного
історичного архіву, Центрального державного історичного архіву у м. Києві,
відділу рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
третя – писемні джерела та стародруки XVIII–XIX ст.; четверта – наукова
література (історико-педагогічна та релігійно-філософська); п’ята – сучасні
наукові праці з теорії, історії освіти і педагогічної думки України.
Доведено, що формування складників педагогічної майстерності учнів
духовних освітніх закладів Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст. відбувалося через
опанування релігійних дисциплін, спрямованих на розвиток комунікативної й
мисленнєво-мовленнєвої довершеності.
2. На

основі

визначених

критеріїв

(історичного,

нормативного,

дидактичного, змістового, методичного, історіографічного) обгрунтовано такі
основні періоди розвитку педагогічної майстерності в духовних освітніх
закладах Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст. й виділено етапи її становлення:
І-й період – кінець XVII – середина XVIII ст. – зародження духовної
освіти на теренах Чернігово-Сіверського краю та усвідомлення духівництвом
необхідності здійснення просвітницької місії в регіоні У межах цього
виокремлено такі етапи: 1-й етап – 1700–1721 pp.; 2-й етап – 1721–1785 pp.
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ІІ-й період – кінець XVIII – друга половина XIX ст. . – удосконалення
змісту педагогічної майстерності в освітніх і виховних системах духовних
закладів Чернігівщини. У межах цього періоду визначено такі етапи: 1-й етап –
1786–1802 pp.; 2-й етап – 1803–1849 pp.; 3-й

етап з 1850 р. – до кінця XIX ст.

3. Зміст освіти в духовних освітніх закладах Чернігівщини передбачав
формування в учнів значущих для оволодіння педагогічною майстерністю
знань з філософії, гомілетики, піїтики, риторики, граматики, музичного
мистецтва тощо. Структурними компонентами змісту були уміння майстерного
володіння словом, уміння складати поетичні твори, навички гри на музичних
інструментах та володіння виконавською технікою, уміння керувати хором у
школах при церквах, виховувати кращі естетичні смаки тощо.
Серед організаційних форм освіти домінували: лекції, диспути, нарації,
конклюзії, театралізація релігійних і світських сюжетів, мандрівна концертна
діяльність.
Провідними методами навчання основам педагогічної майстерності були:
1) словесні (різновиди навчально-виховних бесід, розповіді, читання й
заучування на пам’ять церковних текстів); 2) наочні (демонстрації майстерного
проведення проповідей, церковного богослужіння, виконання творів духовного
й світського мистецтва); 3) практичні (написання письмових творчих робіт,
складання віршів, похвальних і панегіричних проповідей, судових клопотань і
ведення листування та ін.).
4. Визначено такі перспективи творчого використання прогресивних ідей
та історичного досвіду розвитку педагогічної майстерності в духовних освітніх
закладах Чернігівщини для реформування сучасної підготовки вчителів
України: 1) вдосконалення законодавчої бази України про освіту в напрямі
посилення

психолого-педагогічного

складника

у

системі

професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів за рахунок використання кращого
історичного досвіду, зокрема в духовних освітніх закладах; 2) розробка
державних програм розвитку теорії і методики педагогічної майстерності на
основі

набутого

історичного

досвіду

підготовки

майбутніх

учителів;
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3) розширення змісту викладання в педагогічних вищих закладах освіти
України педагогічної майстерності за рахунок існуючих в історії розвитку
духовної освіти знань і вмінь з риторики, гомілетики, піїтики, церковного
красномовства та ін.; 4) оновлення технологій професійної підготовки вчителів
на особистісно-орієнтованих засадах, що мали місце в розвитку особистісного
складника

педагогічної

майстерності

священика-вчителя

(духовність,

моральність, культура педагогічного спілкування – професійне володіння
мовою і мовленням, вербальними й невербальними засобами комунікативної
взаємодії, високий рівень виконавського мистецтва тощо).
5. Розроблено та впроваджено в освітню практику закладів вищої
педагогічної освіти та духовних освітніх закладів історико-педагогічний нарис
«Педагогічна майстерність в духовних освітніх закладах Чернігівщини ХVІІІ–
ХІХ ст.», орієнтований на поглиблення знань з теорії та історії педагогіки,
історії

духовної

краєзнавства

та

освіти,

основ

педагогічної

джерелознавства,

майстерності,

вирішення

проблем

історичного
саморозвитку

педагогічної майстерності вчителів-практиків.
У нарисі здійснено ретроспективний аналіз розвитку педагогічної
майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст.,
розглянуто особливості формування мовленнєвої, комунікативної майстерності
та зовнішньої і внутрішньої педагогічної техніки у підготовці священиківучителів духовними освітніми закладами Чернігівщини, охарактеризовано
прогресивний досвід церковних діячів краю та їхні ідеї щодо розвитку
педагогічної майстерності .
Проведене історико-педагогічне дослідження не вичерпує всіх аспектів
цієї актуальної проблеми. До подальших перспектив наукового пошуку
вважаємо за доцільне віднести такі напрями: теоретичні й методичні аспекти
розвитку педагогічної майстерності у вищих і середніх закладах освіти
Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст., досвід і практичні здобутки окремих діячів освіти
і

культури

Чернігово-Сіверського

краю

в

ретроспективі

становлення
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педагогічної освіти регіону, а також персонографічні дослідження видатних
представників духовенства, які опікувалися підготовкою вчителів.
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255

271. Спр. 63411. Ведомость архиерейским домам, соборам и монастырям в
Киевской, Черниговской и Новгородсеверской епархиях с указаниям
сумы расходуемых на их содержание 1786 г., 1 арк.
Ф. 127 Архив Лилеева Михаила Ивановича (1849–1911) историка,
педагога
272. Спр. 157. О необходимости учреждения, архивной комиссии в
Черниговской губернии. Заметка. Автограф, 32 арк.
Ф. 204 Білозерський Микола Михайлович (1833–1896) історик, етнограф,
фольклорист
273. Спр.

44.

Лазарь

Баранович,

архиепископ

Черниговский

и

Новгородсеверский, местоблюститель киевской метрополии. Очерки
жизни и деятельности 1863 г., 5 арк.
274. Спр. 45. Нач.: «Здесь православ’я и унии…». Жизнеописания Лазаря
Барановича архиепископа Черниговского и Новгородсеверского,
отрывок работы, 49 арк.
Меморіальний музей-садиба академіка І. А. Зязюна в с. Пашківка
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Додаток М
АНКЕТА
«Інтерпретація педагогічно майстерності в духовній освіті України»
(для священнослужителі)
1. Ім’я священнослужителя.
2. Церковний сан.
3. Єпархія (Владицтво) служіння.
4. Який духовний навчальний заклад закінчений і в якому році?
5. Чи були в структурі духовної освіти предмети педагогічного циклу?
6. Які предмети богословського циклу найбільш сприяли розвитку
комунікативної сфери майбутніх священнослужителів?
7. Які предмети в освітньому процесі духовного закладу освіти сприяють
розвитку мовлення, дикції, дихання, артикуляції священнослужителів?
8. Які основні професійні вимоги висуваються до особистості сучасного
священнослужителя?
9. В чому сутність та основоположні принципи православної педагогіки?
10. Які рекомендації щодо професійної підготовки сучасного вчителя слід
обов’язково враховувати?

Джерело: авторський доробок
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Додаток Н
Анкети опитаних священнослужителів
Додаток Н-1
АНКЕТА
Романа Пушки
1. Отець Роман Пушка.
2. Протопресвітер Чернігівський.
3. Київська Архиєпархія Української Греко_католицької Церкви.
4. Львівська Духовна Семінарія Святого Духа ( 2002-2009 рр.)
5. Педагогіка

(загальна,

в’язнична,

медична).

Для

бажаючих

була

сурдопедагогіка.
6. Кожен предмет по своєму важливий. Я думаю не потрібно щось
виділяти, адже тоді втрачається вартість іншого.
7. Вокал, риторика, гомілетика, церковний спів.
8. До сучасного священика, як колись у милому ставиться те саме завдання
– проповідувати Воскреслого Христа словом і своїм життям.
9. –
10. Моральні, професійні, креативні.

Друк згідно з оригіналом тексту
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Додаток Н-2
АНКЕТА
Романа Степановича Кіника
1. Роман Степанович Кіник, м. Чернігів.
2. Митрофорний протоієрей.
3. Чернігівська єпархія.
4. Львівська Духовна семінарія, 2000 рік.
5. Українська мова та література, грецька та латинська мови, одна із
іноземних мов та ін.
6. Моральне

богослівя,

Основне

богослівя,

Риторика,

Гомілетика,

Катехизис.
7. Церковний спів, Церковно-слов’янська мова, практичне виголошення
проповідей під час навчального процесу.
8. Священик повинен будувати своє життя на основі християнської моралі,
вміти аналізувати, не робити поспішних висновків, бути терплячим та
нести любов у світ. Віра, Надія, Любов та Мудрість повинні бути
супутниками священика все його життя.
9. Побачити себе, пізнати свою природу, спів ставити своє життя з
християнською мораллю, побачити, відчути та зрозуміти на основі
Святого Письма і Святоотцівського духовного насліддя, сутність гріха і
знаходження методів боротьби з останнім.
10. Щирість, відкритість, простота, доступність викладання. Віра.

Друк згідно з оригіналом тексту
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Додаток Н-3
АНКЕТА
Миколи Марусяка
1. Микола Марусяк, м. Івано-Франківськ.
2. Прогтоієрей.
3. Івано-Франківська.
4. Івано-Франківська

духовна

семінарія,

Богословське

відділення

філософсько-теологічного факультету ЧНУ, аспірантура КПБА.
5. Так.
6. Риторика, гомілетика, пастирське богослів’я.
7. Риторика, гомілетика, церковний спів.
8. Духовність, моральність, комунікативність, компетентність.
9. Обовязковий зв'язок із біблійними і святоотціськими правилами навчання
і

виховання,

євхастійна

основа

життя,

духовна

самоосвіта

і

самовиховання.
10. Сучасний учитель повинен володіти не лише професійними навиками, а
перш за все, духовно-моральними цінностями. Обовязково повинен
керуватись принципом «краще один раз побачити, ніж сто раз почути»,
- пам’ятаючи, що слова педагога обов’язково повинні співвідноситися із
його повсякденним життям і побутовими вчинками.

Друк згідно з оригіналом тексту
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Додаток Н-4
АНКЕТА
Отця Олексія
1. Олексій.
2. Протоієрей.
3. Чернігівська Єпархія.
4. Чернігівське Духовне училище, 2003 р., Рівненська Духовна Семінарія,
2007 р.
5. Історія України, українська мова, українська література, англійська
мова, інформатика, психологія.
6. Церковний устав, Догматика, Літургіка, Сектознавство, Моральне
Богослів’я, Практичні настанови для пастирів.
7. Церковне читання. Церковний спів і Богослужбова практика.
8. Саме священники знаходяться поряд з людьми в найвизначніші моменти
їх життя: Хрещення, Вінчання, Похорон, а також саме до священника
приходять люди, коли їм скрутно на душі, тому священнослужитель
повинен бути психологом, який відчуває кожну ниточку людської душі.
Священик повинен бути лідером, бо люди повинні іти за ним до Бога, він
повинен бути будівничим, бо одна серед його місій може бути
будівництво культової споруди – церкви. Повинен чітко знати порядок
кола добових Богослужінь та церковних таїнств та обрядів. Священик –
не професія, а свідомо обраний стиль життя і служіння Богові. Тому
основна ціль – звільнитись самому від влади гріха і допомогти тому, хто
цього потребує.
9. Основи православної педагогіки – звернути увагу людини, що вона є
творіння Бога, який створив світ для людини, яка повинна бути вдячна
Творцеві за кожен прожитий день. Церкві Христові все нагадує про Бога
Творця, Таїнства, які він сам створив та повеліває виконувати їх в честь
та пам'ять про Нього. У пастирські праці бувають випадки, коли
священику доводиться мати справу з різними верствами людей: дітей,
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молоддю, людьми похилого віку, воїнами та в’язнями. Всі ці верстви
суспільства – це церковна паства, яку духовний пастир повинен привести
прикладом життя святих: старозавітних, новозавітних та сучасних.
Проповідями Євангелія Христового та повчальними притчами самого
Христа, десяти заповідей, які дав нам Господь. Сучасному душ пастирю
постає нелегка праця у вихованні різних категорій, професій, знань, віку
та спосіб життя людей. Важливо відзначити, що виховання та моральні
цінності

поколіннями

прививалися

посткомуністичним

режимом.

«Религия - опиум для народа» і це гасло неможливо викорінити до
сьогодення через радіо, телебачення, засоби масової інформації. В
навчальних закладах викладається на різних предметах вчення лжебогів,
що несумісне з християнським вченням Церкви Христової. Тому сутність
і основоположні принципи православної педагогіки є змінити свідомість
суспільства і повернути її до віри у Бога, Вседержителя.
10. В наш час, в час технологічних досліджень можна почути мову про те,
що наука і техніка змінюють все. Хотілось, щоб сучасний педагог не
змінював та не заперечував Божественну науку, Волю Божу, що ніхто не
змінить християнство і його сутності, незмінні Євангельські засади
життя, - незмінна Християнська мораль.

Друк згідно з оригіналом тексту
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Додаток Н-5
АНКЕТА
Отця Морозова Олександра Сергійовича
1. Морозов Олександр Сергійович.
2. Священнослужитель, протоієрей.
3. Чернігівська та Ніжинська єпархія УПЦ Київського патріархату.
4. Чернігівське єпархіальне духовне училище ( дворічне), 2002 рік.
5. Предметів педагогічного циклу не було.
6. Гомілетика – основи проповідництва.
7. Гомілетика, українська мова та література. Практичних занять з
церковно-слов’янського та українського церковного читання не було.
Замість цього студенти несли практичний послух на кліросі – читали з
тріоді, мінеї часослова, псалтиря та ін., церковних книг під час
Богослужіння.
8. Освіченість, інтелігентність, моральність, порядність. Гуманітарна
освіта – повинен вміти спілкуватися з людьми з питань історії,
літератури, філософії, богослів’я.
9. Виховання в дусі християнської любові, співчутливості до ближнього,
милосердності.
10. Сучасний вчитель повинен:
 любити свою справу;
 любити того, кого навчаєш;
 в усьому бути взірцем;
 навчатися самому, постійно; не боятися нового, шукати нові
підходи;
 пам’ятати що найкращий засіб виховання – це не “роби, як я
сказав”, а “роби, як я”.
Друк згідно з оригіналом тексту
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Додаток П

Черниговские епархиальные известия, 1865 г.
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Додаток Р

Черниговские епархиальные известия, 1865 г.
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Додаток С

Черниговские епархиальные известия, 1866 г.
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Додаток Т

Календарь Черниговской губернии на 1886 г.
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Додаток У

Руно орошенное, пречистая и преблагословенная дева Мария, или чудеса
образа пресвятыя Богородицы, бывшия в монастыре Ильинском
Черниговском, Димитрий Ростовский, 1683 г
278

Додаток Х

Титульна сторінка «Граматики слов'янської»,
Мелетій Смортицький, 1619 р.
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Додаток Ц
Таблиця
Хронологія розвитку теорії і практики педагогічної
майстерності в духовних освітніх закладах Чернігівщини
XVIII – XIX ст.
ПЕРІОД

І період:
1700-1785 рр.

ІІ період:
1786–1802 pp.

ІІІ період:
1803–1849 pp.

ІV період:
1850 – 1917 рр.

Назва закладу

Найвагоміші заходи щодо розвитку
педагогічної майстерності майбутніх
учителів

Чернігівський
колегіум

Створення організаційно-педагогічних
засад
формування
педагогічної
майстерності священників-учителів і
поступова реорганізація колегіуму в
духовну семінарію.

Чернігівська
духовна семінарія

Уведення
предметів педагогічного
спрямування, що сприяли належному
рівню
професійно-педагогічної
підготовки майбутніх учителів.

Пошук інноваційних форм розвитку
Чернігівське
педагогічної
майстерності
й
єпархіальне жіноче упровадження практичної складової у
училище.
загальнопедагогічну
підготовку
майбутніх учителів, а також поширення
Чернігівська
духовна семінарія гуманістичних педагогічних ідей в
освітню систему.
Чернігівська
духовна семінарія

Поступове переведення педагогічної
підготовки з духовних закладів у
новостворені світські вищі та середні
заклади освіти
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Додаток Ш
Таблиця
Педагогічна майстерність у закладах освіти (регіональний аспект)
Назва підрозділу /
Дисципліни, які
Область
Назва закладу освіти
кафедри
викладаються
Полтавська

Полтавський
національний
педагогічний
університет імені
В. Г. Короленка

Київська

Київська

Кафедра соціальної і
корекційної
педагогіки

Корекційна освіта
за освітньокваліфікаційними
рівнями бакалавр,
спеціаліст,
забезпечує
навчальний процес із
76 навчальних
дисциплін і здійснює
методичне
керівництво 16
видами практик

Національний
педагогічний
університет імені
М. П. Драгоманова

Кафедра педагогічної “Основи педагогічної
творчості НПУ імені
творчості та
М. П. Драгоманова
майстерності”

Київський
міжнародний
університет

“Основи педагогічної
Кафедра педагогічної
майстерності”,
майстерності
“Педагогічна теорія і
практика”.

Житомирська

Житомирський
державний
університет імені
Івана Франка

Кафедра соціальної
педагогіки та
педагогічної
майстерності

“Педагогіка”,
“Основи педагогічної
майстерності”

Чернігівська

Ніжинський
державний
університет імені
Миколи Гоголя

Кафедра педагогіки

“Педагогіка”

Мелітопольського
державного
педагогічного
університету імені
Богдана
Хмельницького

Кафедра педагогіки
та педагогічної
майстерності

“Основи педагогічної
майстерності”,
“Педагогіка”

Запорізька
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Одеська

Кафедра педагогіки

“Основи педагогічної
майстерності”,
“Культура і
режисура сучасного
навчального заняття”

Запорізькому
національному
університеті

Кафедра акторської
майстерності

“Майстерність
актора, сценічна
мова, вокал,
хореографія,
сценічний рух”,
“Театральне
мистецтво”, “Основи
педагогічної
майстерності”.

Інституті
журналістики
Київського
національного
університеті імені
Тараса Шевченка

Кафедра педагогіки

“Основи педагогічної
майстерності”

Харківський
національний
педагогічний
університет імені
Г. С. Сковороди

Кафедри загальної
педагогіки

“Основи педагогічної
майстерності”

Кам’янецьПодільському
державному
університеті

Кафедра педагогіки і
методики
початкового
навчання та
дошкільного
виховання

«Основи
педагогічної
майстерності»

Одеського
національного
університету імені
І. І. Мечникова

Запорізька

Київська

Харківська

Хмельницька

Полтавська

“Основи педагогічної
майстерності”,
“Теорія і практика
Полтавському
вдосконалення
обласному інституті
Кафедра педагогічної
педагогічної
післядипломної
майстерності
майстерності
педагогічної освіти ім.
М. В. Остроградського
працівників освіти у
системі підвищення
кваліфікації”
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Додаток Щ
ГЛОСАРІЙ
Архієпископ – (у християнстві) – старший єпископ, який має право
нагляду за іншими єпископами; духовний сан, один з найвищих щаблів
церковної ієрархії.
Авторитет (від лат. autoritas - влада, вплив) – загальновизнаний вплив
окремої людини або колективу, організацій в різних сферах суспільного життя.
Авторитет учителя – загальновизнана учнями та їхніми батьками
значущість достоїнств учителя й заснована на ньому сила його виховного
впливу на дітей. До таких достоїнств належать висока духовність, культура,
інтелігентність, ерудиція, високі моральні якості, педагогічна майстерність.
Баранович Лазар (1620–1693 рр.) – опікувався проблемами підготовки
вчительських кадрів та освітою підростаючого покоління. Л. Баранович
розпочав свою педагогічну діяльність у Києво-Могилянській академії. Своїм
вихованням преосвященник зобов’язаний Києво-Печерській лаврі. У церковній
святині Л. Баранович удосконалив своє мистецтво духовної проповіді, яку
використовував для впливу на майбутніх учителів шляхом навіювання та
збуджування у спудеїв (студентів) позитивних почуттів до навчального
процесу. Мистецтво проповідувати Л. Баранович вважав одним із провідних
для майбутніх учителів, бо саме тут вони могли навчитися триматися перед
аудиторією та засвоїти основні релігійні постулати.
Гомілетика – наука про церковну проповідь, із систематичним викладом
учення про види пастирського служіння (В. Федорчук).
Галятовський Іоникій (1620–1688 рр.). – видатний український педагог,
письменник-полеміст, публіцист, суспільний діяч, професор риторики з 1651 р.
– прагнув піднести викладання наук до рівня вищих навчальних закладів
Західної Європи. З цією метою він написав низку творів навчального характеру,
що використовували як педагоги, так і їхні учні. Найвідоміші з них: “Ключ
розуміння” (1659 р.), та “Небо нове” (1665 р. ). “Ключ розуміння” – це посібник
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з риторики, який досяг неабиякої популярності та впроваджувався у вищих
духовних навчальних закладах освіти. У цій праці І. Галятовський давав
методичні вказівки щодо підготовки вчителів, проповідників до виступів;
власне побудови виступу, вибору теми; побудови композиції та вибору стиля
мовлення. І. Галятовський був переконаний, що треба чітко визначати мету
кожного курсу й теми.
Духовенство – служителі культу, організовані за ієрархічним принципом.
Вважають себе посередниками між богом та людьми і здійснюють культові дії,
а також виконують роль проповідників віровчення певної релігії.
Діяльність – це система взаємодії суб’єкту зі світом, що постійно
змінюється, і в процесі якої формується, втілюється в об’єкті психічний образ
та реалізуються відносини суб’єкту.
Духовна промова – стародавній рід мовлення представлений такими
видами: проповідь, офіційна промова духовних осіб, звернення до служителів
церкви та пастви (О. Романовський).
Евристика (від гр. eupioku- знаходжу, відкриваю) – спеціальні методи
розв’язання задач (евристичні методи), які звичайно протиставляються
формальним методам розв’язування, що спираються на точні математичні
моделі.
Емпатія – розуміння людиною емоційного стану іншої людини,
співпереживання і відповідний вияв свого розуміння цих почуттів.
Емпатійна культура сукупність знань, переконань, вмінь і навичок, які
характеризують здатність однієї людини підтримувати почуття іншої таким
чином, щоб у процесі співпереживання дане почуття від його змісту, форми,
часу, необхідності, ставало глибшим, доцільнішим або нейтралізувалося.
Жести (від лат. gesta – діяння) – 1) виражальні рухи рук, пальців. Жести
використовуються як допоміжний засіб спілкування людей; 2) рухи тіла
переважно, рух, якими супроводжуються мова для надання їй більшої
виразності.
Ідентифікація (від лат. identicus – тотожній і facio – роблю) – прийом
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наукового пізнання, при якому встановлюється тотожність, подібність об’єктів
завдяки спільності певних рис, ознак. Ідентифікація тісно пов’язана з
моделюванням як методом пізнання.
Імідж педагогічний (з англ. image) – професійний образ, який створює
вчитель відповідно до його уявлень про зовнішній вигляд, поведінку і характер
діяльності у заданій ситуації.
Інтелект – 1) система психічних процесів, що забезпечує реалізацію
здібності людини оцінювати ситуацію, приймати рішення і регулювати
поведінку; 2) (від лат. intellectus – розум, глузд) розумові здібності людини.
Інтуїція – 1) це прихований, несвідомий першопринцип творчості
(З. Фрейд), це стихійне, безпосереднє почуття, яке засноване на попередньому
досвіді і підказує правильне розуміння, здібність осягати істину безпосереднім
шляхом, без доведення; 2) (від. лат. intuito, від intueor – уважно дивлюся) –
процес

безпосереднього

одержання

знання

за

допомогою

цілісного

охоплювання проблемної ситуації без диструктивного його виведення й
доведення.
Єпархіальні училища – середні жіночі навчальні заклади в Російській
імперії

до

1917 року.

Були

напівзакритими

навчальними

закладами.

Призначалися єпархіальні училища головним чином для навчання й виховання
дочок православного духівництва. Єпархіальні училища перебували у віданні
Сидону. Дочки священників навчалися безоплатно, дівчата інших станів – за
плату. Строк навчання – шестирічний. Навчальний курс був близьким до курсу
жіночих гімназій. Випускниці єпархіальних училищ мали право та звання
домашнього

вчителя,

а

також

учителя

початкових

шкіл

(з

1884

–

церковнопарафіяльних). З 1900 при училищах було відкрито спеціальний,
сьомий, педагогічний клас. При деяких єпархіальних училищах діяли початкові
школи, в яких вихованки старших класів проходили педагогічну практику.
Закон Божий – обов’язковий навчальний предмет у початкових і середніх
школах в тих країнах, де християнська релігія є державною і який у стислому
вигляді розкриває основи релігійного вчення. В даний час в Україні
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викладається тільки в недільних релігійних школах, що пов’язано з
відокремленням, згідно з Конституцією України, церкви від держави.
Колегіум – (від. лат. Collegiums – товариство, співдружність) закриті
середні або вищі навчальні заклади в XVI–XVIII ст. у Західній Європі (колегії)
Комунікабельність – професійно-особистісна якість педагога, що
характеризується потребою у спілкуванні, здатністю легко вступати в контакт,
викликати позитивні емоції у співрозмовників, відчувати задоволення від
спілкування (І. Зязюн).
Комунікативність – професійна здатність педагога, що характеризується
потребою у спілкуванні, готовністю легко вступати в контакт, викликати
позитивні емоції у співрозмовника й мати задоволення від спілкування
(І. Зязюн).
Красномовство – мистецтво гарно говорити про всю існуючу матерію і
тим самим схилити співбесідника до власної думки про цю матерію
(М. Ломоносов).
Культура мови – дотримання усталених норм вимови, слово – та
формовживання й побудови фраз.
Кононович-Горбацький Йосиф (р. н. ?–1653 рр.) – відомий релігійний та
освітній діяч, який опікувався проблемами підготовки вчительських кадрів й
освітою молодого покоління. Курс філософії, прочитаний Й. КононовичемГорбацьким у Києво-Могилянському колегіумі, увійшов до вісімнадцяти
найкращих курсів цього навчального закладу за увесь період існування. У
теорії пізнання вчений виявляв оригінальність, випереджаючи на той час
багатьох дослідників Західної Європи.
Могила Петро (1596–1647 рр.) – релігійний і культурний діяч, богослов,
мислитель і педагог, який спрямував свою діяльність зміцненню православ’я,
духовній єдності українського народу через такі інституції, як церква, школи,
колегії, друкарні, бібліотеки, мистецькі заклади. Від початку церковної кар’єри
П. Могила усвідомлював, що значною проблемою православної церкви є
відсутність освіченого духовенства, і, щоб усунути цю перепону, він розпочав
286

процес організації системи освіти, здатної конкурувати із освітніми системами
інших конфесій.
Максимовича Іоан (1651–1715 рр.) – видатний православний церковний
діяч, педагог кінця

ХVІІ – початку ХVІІІ ст.,

талановитий

духовний

письменник і мислитель. І. Максимович, сприяв професійному становленню
майбутнього вчителя-вихователя та започаткував в Чернігівському колегіумі
риторичні традиції.
Морозов Олександр – протоієрей Чернігівської та Ніжинської єпархії
закінчив Чернігівське єпархіальне духовне училище в 2002 році. На його
переконання, сучасний учитель повинен бути освіченим, інтелектуальним,
високоморальним та порядним. Суть православної педагогіки він убачає у
вихованні християнської любові, співчутливості до ближнього, милосердя.
Отець Олександр виокремлює цінності вчителя, серед яких: любов до своєї
справи; любити того, кого навчаєш; у всьому бути взірцем; постійно навчатися
самому, не боятися нового; здійснювати пошук нових підходів у справі учіння.
Майстерність – це комплекс якостей особистості, що забезпечує високий
рівень самоорганізації професійної діяльності.
Метод навчання – це знаряддя праці в руках учителя, необхідні для
передачі учням знань, умінь, навичок, розвитку творчих здібностей.
Навіювання – це психічний вплив однієї особи на іншу чи групу осіб,
розрахований на некритичне сприйняття і прийняття слів, висловлених в них
думок і волі (І. Зязюн).
Особистість учителя – специфічне утворення, що є результатом
функціонування системи професійно-значущих стосунків, у які він вступає в
період шкільної, а потім вищої освіти, а також у ході всієї наступної фахової
життєдіяльності.
Пушка Роман – протопресвітер Чернігівський Київської Архієпархії
української Греко-католицької церкви закінчив Львівську духовну семінарію
Святого Духа в 2009 році. На переконання о. Романа такі предмети як: вокал,
риторика,

гомілетика,

церковний

спів

розвивають

у

майбутнього
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священнослужителя мову, мовлення, дикцію, дихання, артикуляція. Серед
цінностей сучасного вчителя, які виокремлює о. Роман, - це висока моральність,
професійність, креативність.
Павлин Володимир – церковний ієрей служить у Чернігівській єпархії,
закінчив Львівське Музично-Богословське училище в 2002-2005 рр. навчається
з 2015 р. й до сьогодні у Львівській Православній Богословській Академії. На
його

переконання,

майбутні

духівники

вдосконалюють

комунікативну

майстерність на заняттях з Біблійної історії, проте курс риторики найбільше
допомагає розвинути мову, мовлення, дикцію, дихання, артикуляцію, й
необхідні складники церковного служіння. Особистий приклад є провідною
професійною вимогою як до священика, так і для педагога.
Пантоміміка – немовний засіб, прийом професійного спілкування, форма
організації поведінки вчителя в процесі педагогічної взаємодії з учнями
(зовнішній аспект). Невербальна поведінка вчителя за допомогою пантоміміки
відбиває його думки, емоційний стан, настрій за допомогою м’язів обличчя,
рухів тіла, жестів, пози, ходи.
Парадигма (з гр. приклад, взірець) – 1) теоретико-методологічна
структура, що визначає спосіб порушення і розв’язання дослідницьких завдань,
прийнятий певним науковим співтовариством.
Парадигма має пріоритет перед іншими засобами регуляції наукової
діяльності і поєднує логічно атомарні компоненти (закони, стандарти, правила)
та сукупну наукову діяльності в єдину функціонуючу цілісність; 2) теорія (або
модель постановки проблеми), прийнята за зразок вирішення дослідницьких
завдань певним науковим співтовариством. Принцип загальноприйнятої
парадигми – методологічна основа єдності певного наукового співтовариства
(школи напряму), що значно поліпшує їхню професійну комунікацію.
Парадигма освіти – система основних наукових досягнень (теорій,
методів), за зразком яких організовується дослідницька практика вчених в
галузі у визначений історичний період.
Педагогічна діяльність – це взаємодія між вчителем і учнем (або
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колективом учнів), при якій та в результаті якої відбувається розвиток як учнів,
так і вчителя.
Педагогічна майстерність – 1) комплекс властивостей особистості, що
забезпечують

високий

рівень

самоорганізації

професійної

педагогічної

діяльності; 2) це характеристика високого рівня педагогічної діяльності;
3) сукупність певних якостей особистості вчителя, які обумовлені високим
рівнем його психолого-педагогічної підготовленості, здатністю оптимально
вирішувати педагогічні задачі; 4) це доведена до вищого ступеня досконалості
навчальна Та виховна вправність, що відбиває особливу відточеність методів і
прийомів застосування психолого-педагогічної теорії на практиці завдяки чому
забезпечується високий рівень ефективності навчально-виховного процесу;
5) це синтез педагогічних знань, умінь, навичок, методичного мистецтва і
особистих якостей учителя; 6) синтез індивідуально-ділових якостей і
властивостей особистості, що визначають високу ефективність педагогічного
процесу; 7) досконале творче виконання вчителем професійних функцій на
рівні мистецтві; 8) як взаємодія почуття та техніки, що веде до цілісного,
образного впливу педагога на учня, перетворення дійсності.
Педагогічна рефлексія – усвідомлення співрозмовником того, як він
сприймається партнером по спілкуванню, це процес дзеркального відображення
один одного, зміст якого полягає у відтворенні внутрішнього світу партнера, де
одночасно відтворюється і свій внутрішній світ.
Педагогічна творчість — 1) оригінальний високоефективний підхід
учителя до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики
виховання і навчання; 2)це діяльність, що породжує дещо якісно нове і
відрізняється

неповторністю,

оригінальністю

і

суспільно-історичною

унікальністю; 3) діяльність, що направлена на постійне вирішення цілого ряду
навчально-виховних задач в обставинах, що змінюються, під час якої педагог
виробляє і втілює в спілкуванні з дітьми оптимальні, органічні для даної
педагогічної

індивідуальності

нестандартизовані

педагогічні

рішення,

опосередковані особливостями об’єкту - суб’єкту педагогічного впливу.
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Педагогічна техніка – сукупність мовних та немовних засобів і
прийомів професійного спілкування; форм організації поведінки вчителя в
процесі педагогічної взаємодії з учнями.
Педагогічне

спілкування

– 1) це форма навчальної взаємодії,

співробітництва вчителя та учнів, передання суспільного та професійного
досвіду (знань, умінь, навичок) від вчителя учням; 2) це професійне
спілкування викладача з учнями на уроці чи поза ним (в процесі навчання і
виховання), що має певні педагогічні функції і направлено (якщо воно
повноцінне і оптимальне) на створення благодатного психологічного клімату, а
також на іншого роду психологічну оптимізацію навчальної діяльності і
відносин між педагогом і учнями і всередині учнівського колективу;
3) взаємодія педагога і вихованців з метою обміну інформацією і оказання
виховного впливу на них. Це цілеспрямований творчий процес, в ході котрого
створюються умови для вирішення завдань виховання, освіти і розвитку учнів.
Педагогічні здібності – 1) сукупність психічних рис особистості,
необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її ефективного
здійснення; 2) це елементи структури педагогічної майстерності – здібності до
педагогічної

діяльності.

Вказуються

особливості

протікання

психічних

процесів, що сприяють успішності педагогічної діяльності; 3) це вміння вчителя
прогнозувати поведінку учня на основі постійно отриманої інформації про
нього, уміння аналізувати інформацію, яку сприймає учень, а також бачити
засоби просування учнів
індивідуально-психічні

до

заданого

особливості

рівня навченості;

людини,

що

сприяють

4) це

стійкі

успішному

виконанню педагогічної діяльності та полягають в специфічній чуйності до
об’єкту, засобів, умов педагогічної праці та здатності до створення
продуктивних моделей формування шуканих рис та особистості формування;
5) здібності вчителя, які характеризують його як особистість з високим рівнем
педагогічної креативності (див. Креативність), відповідним рівнем знань
предмету, набутими психолого-педагогічним знаннями, вміннями, навичками.
Педагогічні уміння – це набута людиною здібність на основі знань і
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навичок виконувати певні види діяльності в змінних умовах... не механічна
комбінація навичок, а кожен раз новий “сплав” знань, навичок, що
Педагогічний досвід – 1) сукупність знань, умінь та навичок, що
набувається вчителем в процесі практичної навчально-виховної роботи, основи
педагогічної майстерності вчителя; одне з важливих джерел розвитку
педагогічної

науки;

2)

ідеалізація

реального

педагогічного

процесу:

абстрагування від випадкових, неістотних елементів і конкретних умов
педагогічної діяльності й виділення суттєвого в ньому - провідної педагогічної
ідеї чи методичної системи в чистому вигляді, що зумовлює високу
ефективність навчально-виховної діяльності; 3) вчитель на основі аналізу свого
досвіду, конкретних умов своєї педагогічної діяльності вносить корективи у
свою роботу, удосконалює, модернізує деякі елементи існуючих рекомендацій,
методик, досвіду відповідно до нових завдань. У зв’язку зі створенням
сприятливих умов для розвитку педагогічної творчості вчителів і підвищення
на цій основі результативності навчально-виховного процесу створюються нові,
а також використовуються досвід досвідчених педагогів для керівництва
творчими процесами: оволодіння алгоритмами творчого процесу й побудова
відповідних моделей різноманітних творчих вирішень і найсприятливіших умов
для творчої діяльності педагогів, самореалізації особистості учня.
Професійно-педагогічна компетентність – це поінформованість
вчителя про знання, уміння, навички та їх нормативні ознаки, які необхідні для
його праці; знання психолого-педагогічних основ реальної педагогічної
діяльності відповідно до її нормативних еталонів.
Професійно-педагогічна спрямованість особистості вчителя – це
сукупність стійких мотивів педагогічної діяльності, установок вчителя,
відносно незалежних від ситуації.
Професійно-педагогічне спілкування - це система ( прийоми і
навички) органічної соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців,
змістом якої є обмін інформацією, здійснення виховного впливу, організація
взаємовідносин за допомогою комунікативних засобів.
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Парафія – нижча територіально-адміністративна одиниця християнської
церкви (у православ'ї і католицизмі), що має власний храм і штаб служителів
культу. її очолює рада, яку обирають віруючі. Утримання парафії здійснюється
на кошти віруючих.
Педагогічна задача – це виявлені в навчально-виховному процесі
суперечності, які враховує вчитель, стимулюючи розвиток особистості, це
педагогічна мета, поставлена за певних умов (І. Зязюн).
Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що
забезпечує

самоорганізацію

високого

рівня

професійної

діяльності

на

рефлексивній основі (І. Зязюн).
Педагогічна свідомість

– це вища форма відображення об’єктивної

педагогічної дійсності (Н. Кузьменко).
Педагогічна ситуація – це фрагмент педагогічної діяльності, що містить
суперечності між досягнутими і бажаними рівнями вихованості учнів і
колективу (І. Зязюн).
Педагогічна

техніка

–

це

вміння

використовувати

власний

психофізичний апарат як інструмент виховного впливу (І. Зязюн).
Переконування – метод виховання, який передбачає цілеспрямований
вплив на свідомість вихованця з метою формування у нього позитивних
морально-психологічних рис, спонукання до суспільно-корисної діяльності або
подолання негативної поведінки (І. Зязюн).
Проповідь – це насамперед продукт особистої творчості проповідників,
яка представляла початок самобутнього, власне християнського ораторства, зі
своєрідними формами мови, прийомами побудови й викладу (В. Федорчук).
Проповідь – промова релігійно-настановчого змісту, що виголошується
священнослужителями в храмі під час або після богослужіння.
Професійно-педагогічна діяльність – це діяльність учителя, змістом
якої є керівництво діяльністю учнів у навчально-виховному процесі (І. Зязюн).
Риторика –

це

теорія

й

мистецтво

ораторського

виступу

(О. Романовський).
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Ростовський Дмитрій (1651–1709 рр.) – відомий релігійний та
громадський діяч, який опікувався проблемами підготовки вчительських кадрів
та вихованням молодого покоління. Початкову освіту він здобув удома, а потім
був направлений на навчання до Києво-Могилянської академії, де під
керівництвом І. Галятовського впродовж 1662–1665 рр. навчався в класі
риторики. У 1675 р. Д. Ростовський переїхав до м. Чернігова, де проповідував у
всіх храмах єпархії цього регіону. У цей період духовник написав свій перший
твір “Руно орошенное”.
Самовиховання – це формування людиною своєї особистості відповідно
до свідомо поставленої мети (І. Зязюн).
Самовиховання – усвідомлювана діяльність людини, спрямована на
удосконалення самої себе, на вироблення у себе позитивних якостей, звичок і
подолання негативних.
Самоконтроль – у психології один із виявів усвідомлюваної регуляції
людиною власної поведінки та діяльності з метою забезпечення відповідності їх
результатів поставленим цілям, пред’явленим вимогам, нормам, правилам,
зразкам.
Самоосвіта – один з напрямків самовиховання, самостійне здобуття
знань, умінь, навичок.
Самооцінка – судження людини про міру наявності у неї тих чи інших
якостей, властивостей у співвідношенні їх з певним етапом, зразком.
Самопізнання – дослідження, пізнання самого себе. Здатність до
самопізнання притаманна лише людині; здійснюється за допомогою розуму.
Саморегуляція

– здатність людини керувати собою на основі

сприймання й усвідомлення актів своєї поведінки та власних психічних
процесів.
Самосвідомість – усвідомлення людиною себе самої як особистості:
своєї діяльності як члена суспільства, стосунків з іншими людьми, рис
характеру, власних дій та вчинків, їх мотивів, цілей, розумових, моральних,
фізичних якостей тощо.
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