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АНОТАЦІЯ 

Гулейкова І.О. Становлення і розвиток художньо-промислової освіти в 

культурно-освітніх осередках Єлисаветграда (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України, Київ, 2021. 

 

У дисертації вперше схарактеризовано зміст й організаційні засади 

становлення і розвитку художньо-промислової освіти в культурно-освітніх 

осередках Єлисаветграда (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.); узагальнено 

прогресивні надбання педагогів, митців регіону та обґрунтовано можливості 

їх конструктивного використання в сучасному культурно-освітньому 

просторі України. 

Систематизовано джерельну базу проблеми становлення і розвитку 

художньо-промислової освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда 

у синхронічному і діахронічному вимірах. Вивчення джерел у діахронічному 

вимірі (регіональні періодичні видання; законодавчі акти і офіційні 

документи державних і місцевих органів управління; звітна документація та 

протоколи засідань губернського та повітового земства; архівні матеріали 

навчальних закладів міста; статути, документи й звіти товариств; довідкові, 

краєзнавчі і статистичні збірники; мемуарна література і епістолярна 

спадщина, біографічні словники, каталоги, буклети й афіші виставок та ін.) 

зумовило аналіз надбань культурно-освітніх осередків Степової України 

загалом та Єлисаветграда зокрема наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., 

представлення досвіду просвітницької, виставкової діяльності товариств, 

закладів освіти та їх внеску у становлення художньо-промислової освіти 

регіону, персонології освіти Єлисаветградщини в обраних хронологічних 

межах. Студіювання праць у синхронічному вимірі сприяло висвітленню 
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досвіду розвитку художньо-промислової освіти Півдня України, 

Єлисаветрадщини, досягнень культурно-освітніх осередків регіону, 

підготовки ремісничих кадрів для промисловості, досвіду організації 

виставкової діяльності, визначенню особливостей художньо-промислової 

освіти як напряму регіонального етнодизайну.  

На основі теоретичного осмислення джерелознавчої основи проблеми 

дослідження обґрунтовано сутність поняття «регіональна художньо-

промислова освіта» як різновиду мистецької освіти у регіональному 

контексті, що синтезує три складові: промислову освіту, що забезпечує 

спрямованість на задоволення економічних потреб регіону; художню освіту, 

що передбачає творчо-авторське виконання творів мистецтва, та педагогічну 

освіту, що враховує комунікативну і наставницьку взаємодію між митцями, 

підприємцями та учнями закладів освіти художньо-промислового 

спрямування. Доведено, що культурно-освітній осередок – це місце 

локального забезпечення соціокультурних умов інноваційного поступу 

мистецької, художньо-промислової освіти, що забезпечує її цілісність, 

відкритість, ціннісний розвиток з урахуванням національних, регіональних та 

зарубіжних традицій поколінь – духовних, ремісничих, освітніх, 

наставницьких тощо.  

Виявлено передумови становлення художньо-промислової освіти в 

Єлисаветграді другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: ретроспектива 

розвитку Степової України як макрорегіону; історичні процеси 

Кіровоградщини; заснування Єлисаветинської фортеці; розвиток мистецтва у 

козацьку добу; становлення церковного інтер’єрного живопису; поширення 

творів інтер’єрного призначення на духовно-церковному, освітньому і 

побутовому рівнях; вплив економічних процесів на архітектуру міста; 

набуття Єлисаветградом статусу одного з важливих промислових центрів 

Півдня України; розширенням мережі навчальних закладів; активізація 

земського руху, діяльність просвітницьких організацій і благодійних 

товариств; економічно вигідне розташування міста; розширенні зв’язків краю 
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з багатьма іншими регіонами, з зарубіжними державами, що сприяло 

розвитку промисловості, ремесел та культури міста; стрімкий розвиток 

сільського господарства, налагодження капіталістичних відносин, заснування 

заводів; розбудова архітектури міста і діяльність архітекторів; вплив 

національних і зарубіжних традицій та інновацій (школа малювання 

М. Раєвської-Іванової, Київська рисувальна школа М. Мурашка тощо); 

імплементації інноваційних ідей подвижників освіти (С. Русова, Н. Бракер, 

М. Пашковський та ін.) щодо необхідності створення можливостей для 

отримання профільної освіти на вечірніх курсах, розвитку кустарних 

промислів на основі традицій національної культури, етнічного орнаменту; 

організації виставкової діяльності, музеїв тощо.  

Проаналізовано зміст та організаційні форми художньо-промислової 

освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда. Діяльність Товариства 

поширення грамотності і ремесел (1873) була спрямована на організацію 

артілей ремісників, популяризацію різновидів мистецтва, створення 

художньої секції, сприяння у функціонуванні художніх курсів, організація 

лекторію з історії мистецтва для різних категорій населення; проведення 

культурно-масових заходів, виставок, представлення виробів ремісників на 

сільськогосподарських виставках, зокрема килимарства, орнаменталістики, 

гончарства, текстильного виробництва, збереження старовинних оригіналів у 

музеях; проведення благодійних вечорів, аукціонів з метою надання 

матеріальної допомоги для талановитих учнів гімназій, училищ. Зміст 

навчання у Вечірніх рисувальних і креслярських класах та 

Єлисаветградському земському реальному училищі включав опанування 

фахових дисциплін (малювання, креслення та ін.) у межах рисувального 

класу, класу технічного креслення для ремісників, скульптурного класу; 

вивчення зарубіжного досвіду художніх технік тощо. Організаційні форми 

навчання і викладання в училищі, у вечірніх класах передбачали спільну 

творчу роботу молодих художників і наставників, відвідування 

індивідуальних вечірніх занять; проведення періодичних конкурсів; 
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підготовка робіт на конкурсні виставки в Академії мистецтв; сприяння у 

розвитку професійної майстерності викладачів; підтримка наукової роботи 

учнів і викладачів; проведення театральних вистав, організацію екскурсій, 

літературно-музичних ранків і вечорів; залучення учнів і викладачів до 

організації музею та ін. Основними методами навчання в культурно-освітніх 

осередках було використання «натурального методу»; стилізація, малювання 

з натури і по пам'яті, вирізання ножицями; вправи з «постановки рук», 

зображення симетричних фігур, малювання предметів найпростіших форм у 

фронтальному положенні вугіллям, сепією, олівцями та чорнилом; 

малювання по пам’яті з орнаментів Жюльєна; виконання завдань під час 

канікул (орнаменти, копії з малюнків, етюди на вільну тему та ін.), пленерна 

діяльність тощо. 

Визначено творчий внесок представників культурно-освітніх осередків 

Єлисаветграда у розвиток української художньо-промислової освіти. 

З’ясовано, що подвижницька діяльність засновника Вечірніх рисувальних і 

креслярських класах П. Крестоносцев пов’язана з реалізацією ідеї 

естетичного виховання учнів, розвитку прикладних мистецтв, підготовки 

майстрів для мануфактурної і ремісничої промисловості тощо. Члени 

Товариства поширення грамотності і ремесел відкривали приватні майстерні 

з урахуванням економічних потреб регіону, ініціювали ряд реформаційних 

змін у галузі художньо-промислової освіти (створення музею, проведення 

лекторіїв для різних категорій населення тощо), сприяли розвитку 

прикладних видів мистецтва на основі національних традицій, здійснювали 

меценатську діяльність щодо підтримки талановитої молоді (О. Біркін, 

Н. Бракер, І. Золотаревський, С. Данішевський та ін.). Викладачі Вечірніх 

рисувальних і креслярських класів, Єлисаветградського земського реального 

училища стали реформаторами художньо-промислової освіти краю, 

реалізуючи у викладацькій діяльності принципи наставництва, взаємодії 

різних видів мистецтва з урахуванням соціокультурних, економічних 

особливостей краю, обґрунтовуючи теорії розвитку естетичного смаку, 
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професіоналізму, міждисциплінарності у набутті особистістю професії 

шляхом організації виставок, активізації пленерів, проектної роботи 

(Ф. Козачинський, М. Нікольський, А. Ольшанський, П. Сорока та ін.). 

Доведено, що випускники культурно-освітніх осередків Єлисаветграда 

(О. Вейзен, С. Дудін, П. Федоровський та ін.) сприяли інноваційному 

розвитку художньо-промислової, мистецької освіти, архітектури, 

етнодизайну, антропології, етнографії, музейної справи, іконопису тощо у 

різних регіонах України. 

Обґрунтовано перспективи конструктивного використання надбань 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку 

ХХІ ст. в сучасному культурно-освітньому просторі на двох рівнях: на 

державному (необхідність законодавчо-нормативного урегулювання 

розвитку художньо-промислової освіти; розроблення стратегії розвитку 

промислового дизайну, дизайн-освіти у сучасному законодавчому полі; 

реалізація концепції, положень дуальної форми здобуття професії у закладах 

фахової передвищої і вищої освіти; здійснення моніторингу потреб різних 

регіонів у кваліфікованих кадрах у сфері художньо-промислової освіти; 

підтримка всеукраїнських, міжнародних проектів з метою популяризації 

досягнень художньо-промислової освіти різних періодів; розроблення 

державних програм підтримки розвитку народних ремесел, мистецької освіти 

тощо); на регіональному (оновлення змісту, форм і методів підготовки 

фахівців з дизайну, художників декоративно-прикладного мистецтва, 

народних промислів, художніх ремесел, учителів образотворчого мистецтва з 

урахуванням надбань культурно-освітніх осередків; забезпечення якості 

професійної підготовки майбутніх учителів на мистецьких факультетах 

закладів вищої педагогічної освіти; сприяння у розвитку приватних 

майстерень, здійснення виставкової діяльності, створення віртуальних 

платформ, електронних ресурсів, укладання довідниково-енциклопедичних 

видань з проблем теорії і практики художньо-промислової освіти; 

налагодження активної взаємодії закладів освіти, музейних установ, 
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громадських організації задля збереження надбань культурно-освітніх 

осередків та ін.). 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у 

тому, що вперше: схарактеризовано зміст й організаційні засади розвитку 

художньо-промислової освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда 

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.); виявлено передумови становлення 

художньо-промислової освіти в Єлисаветграді в обраних хронологічних 

межах; проаналізовано зміст та організаційні форми художньо-промислової 

освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда (Товариство поширення 

грамотності і ремесел, Вечірні рисувальні і креслярські класи, 

Єлисаветградське земське реальне училище); виявлено конструктивні 

досягнення, узагальнено творчий внесок представників культурно-освітніх 

осередків Єлисаветграда у розвиток української художньо-промислової 

освіти; обґрунтовано перспективи конструктивного використання надбань 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку 

ХХІ ст. в сучасному культурно-освітньому просторі України на державному 

та регіональному рівнях. До наукового обігу уведено 87 невідомих 

документів, стародруків. 

Обґрунтовано авторські дефініції понять: «регіональна художньо-

промислова освіта», «культурно-освітній осередок», «культурно-освітній 

простір»; уточнено сутність понять: «художня освіта». «культура», 

«осередок».  

Подальшого розвитку набули положення щодо обґрунтування внеску 

викладачів, випускників Вечірніх рисувальних і креслярських класів, 

Єлисаветградського земського реального училища, членів Товариства 

поширення грамотності і ремесел у розвитку художньо-промислової освіти 

Степової України, Єлисаветградщини, української дизайн-освіти, 

становленні мистецьких, художніх шкіл.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

тренінгу для вчителів, викладачів мистецьких дисциплін щодо можливостей 
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творчого використання надбань культурно-освітніх осередків Єлисаветграда, 

що передбачає збагачення теоретичних знань та практичних умінь з проблеми 

розвитку регіональної художньо-промислової освіти. У межах тренінгу 

запропоновано віртуальну екскурсію кварталами міста Єлисаветграда, 

розробку ескізу декоративної композиції за мотивами орнаментики 

художньої ковки ремісничих ковальських майстерень Єлисаветграда ХІХ ст., 

тематику дискусій, проблемних бесід, спектр практичних вправ з метою 

поглибленого вивчення досвіду культурно-освітніх осередків регіону. В 

авторському довідниковому виданні «Митці Степової України (кінця ХІХ – 

початку XX століття)» (2013) представлена персонологія художньо-

промислової освіти Єлисаветграда на основі надбань культурно-освітніх 

осередків.  

Основні результати дослідження можуть слугувати вагомим ресурсом у 

розробленні курсів і спецкурсів з історії мистецької, художньої, художньо-

промислової освіти, української дизайн-освіти, під час укладання навчально-

методичного супроводу вивчення історико-педагогічних, мистецтвознавчих 

дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва, фахівців з дизайн-освіти. Дослідницькі матеріали і рекомендації 

можуть використовуватися музейними працівниками, викладачами закладів 

професійно-технічної, фахової передвищої і вищої освіти, інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, а також у процесі неформального 

навчання педагогічного персоналу для мистецької галузі.  

Ключові слова: художньо-промислова освіта, регіональна художньо-

промислова освіта, культурно-освітній осередок, культурно-освітній простір, 

Єлисаветград, Степова Україна, український етнодизайн, персонологія 

художньо-промислової освіти. 
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ABSTRACT 

Нuleіkova I.O. Formation and development of artistic and industrial 

education in the cultural and educational centers of Yelisavetgrad (second half of 

the ХІХ – beginning of the ХХ century). – Manuscript copyright. 

The dissertation on acquisition of a scientific degree of the Candidate of 

Pedagogical Sciences on a specialty 13.00.01 – General Educational Science and 

History of Educational Sciences. – Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult 

Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

In the dissertation for the first time is characterized content and 

organizational forms of formation and development of artistic and industrial 

education in the cultural and educational centers of Yelisavetgrad (second half of 

the XIX – beginning of the XX century); the progressive achievements of teachers, 

artists of the region are generalized and the possibilities of their constructive use in 

the modern cultural and educational space of Ukraine are substantiated.  

The source basis of the problem of formation and development of art and 

industrial education in the cultural and educational centers of Yelisavetgrad is 

systematized both in synchronous and diachronic dimensions. Study of sources in 

the diachronic dimension (regional periodicals; legislative acts and official 

documents of state and local authorities; reporting documentation and minutes of 

meetings of provincial and county zemstvos (municipalities); archive materials of 

city educational institutions; charters, documents and reports of partnerships; 

reference, country specific and statistical anthologies and epistolary heritage, 

biographical dictionaries, catalogs, booklets and posters of exhibitions, etc.) led to 

the analysis of the cultural and educational centers of Steppe Ukraine in general 

and Yelisavetgrad, in particular in the late XIX – beginning of the XX century, 
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presentation of educational, exhibition activities of associations and educational 

institutions and their contribution to the formation of art and industrial education in 

the region, the personification of education in Yelisavetgrad region within the 

selected chronological boundaries. Studying works in a synchronous dimension 

helped to highlight the experience of art and industrial education in southern 

Ukraine, Yelisavetgrad region, achievements of cultural and educational centers of 

the region, training of craftsmen for industry, experience in organizing exhibition 

activities, identifying features of art and industrial education as a trend in regional 

ethnic design.  

Based on the theoretical understanding of the source basis of the research 

problem, the essence of the concept of «regional art and industrial education» as a 

kind of art education in a regional context, which synthesizes three components: 

industrial education with a focus on meeting the region’s economic needs; art 

education, which involves creative and authorial performance of works of art, and 

pedagogical education, which takes into account the communicative and mentoring 

interaction between artists, entrepreneurs and students of educational institutions in 

the field of art and industry. It has been proven that the cultural and educational 

center is a place where socio-cultural conditions of innovative progress of art, art 

and industrial education are provided locally, which ensures its integrity, openness, 

value development taking into account national, regional and foreign traditions of 

generations - spiritual, craft, educational, mentoring, etc. 

The preconditions for the formation of art and industrial education in 

Yelisavetgrad in the second half of the ХІХ – beginning of the ХХ century are 

revealed: a retrospective of Steppe Ukraine development as a macroregion; 

historical processes of Kirovohrad region; founding of the Elizabeth Fortress; 

development of art in the Cossack era; formation of church interior painting; 

distribution of works of interior use on the spiritual-ecclesiastical, educational and 

everyday levels; the impact of economic processes on the city architecture; 

Yelisavetgrad acquires the status of one of the important industrial centers of the 

South of Ukraine; expansion of educational institutions’ network; intensification of 
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the zemstvo (municipality) movement, the activities of educational organizations 

and charitable associations; economically beneficial location of the city; expanding 

the region ties with many other regions, as well as with foreign countries, which 

contributed to the development of industry, crafts and culture of the city; rapid 

development of agriculture, the establishment of capitalist relations, the 

establishment of factories; development of city architecture and activity of 

architects; the influence of national and foreign traditions and innovations 

(M. Raievska-Ivanova School of Art, M. Murashko Kyiv School of Drawing, etc.); 

implementation of educational zealots’ innovative ideas (S. Rusova, N. Braker, M. 

Pashkovskyi, etc.) on the need to create opportunities for specialized education 

through evening courses, the development of handicrafts based on the national 

cultural traditions, ethnic ornament; organization of exhibition activities, museums, 

etc. 

The content and organizational forms of art and industrial education in 

Yelisavetgrad cultural and educational centers are analyzed. The activities of the 

Society for the Dissemination of Literacy and Crafts (1873) were aimed at 

organizing artisans’ guilds, popularizing arts, creating an art section, assisting in 

the operation of art courses, organizing a lecture on art history for various categories 

of the population; holding cultural events, exhibitions, presentation of handicrafts 

at agricultural exhibitions, including carpet weaving, ornamentation, pottery, textile 

production, preservation of ancient originals in museums; holding charity evenings, 

auctions in order to provide material assistance for talented students of gymnasiums 

and schools. The content of education in the Evening Drawing and Design Classes 

of Yelisavetgrad Zemsky Real School included mastering professional disciplines 

(drawing, sketching, etc.) within the drawing class, technical drawing class for 

craftsmen, sculpture class; study of foreign experience in artistic techniques, etc. 

Organizational forms of teaching and learning at school, in the evening classes 

provided for joint creative work of young artists and mentors, attending individual 

evening classes; conducting periodic competitions; preparation of works for 

competitive exhibitions at the Academy of Arts; assistance in the development of 
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teachers’ professional skills; support of scientific work of students and teachers; 

conducting theatrical performances, organizing excursions, literary and musical 

mornings and evenings; involvement of students and teachers in the museum 

administration, etc. The main methods of teaching in cultural and educational 

centers were the use of «natural method»; stylization, drawing from nature and from 

memory, cutting with scissors; «hand positioning» exercises, drawing symmetrical 

figures, drawing objects of the simplest forms in the frontal position with charcoal, 

sepia, pencils and ink; drawing Julien’s ornaments from memory; performing tasks 

during vacations (ornaments, copies of drawings, sketches on a free topic, etc.), 

plein air activities, etc.  

The creative contribution of Yelisavetgrad cultural and educational centers’ 

representatives to the development of Ukrainian art and industrial education is 

outlined. It was found that the ascetic activity of the founder of the Evening 

Drawing and Design Classes P. Krestonostsev was connected with the realization 

of the idea of student aesthetic education, development of applied arts, training of 

masters for the manufacturing and handicraft industry, etc. Members of the Society 

for the Dissemination of Literacy and Crafts opened private workshops taking into 

account the economic needs of the region, initiated a number of reform changes in 

art and industry education (creation of a museum, conducting lectures for various 

categories of the population, etc.), promoted applied arts based on national 

traditions, as well as performed activities to support talented youth (O. Birkin, 

N. Braker, I. Zolotarevskyi, S. Danishevskyi, etc.). Teachers of Evening Drawing 

and Design Classes, Yelisavetgrad Zemsky Real School became reformers of art 

and industrial education in the region, implementing in teaching the principles of 

mentoring, interaction of different arts taking into account socio-cultural, economic 

features of the region, substantiating theories of aesthetic taste, professionalism, 

interdisciplinarity in the process of mastering the profession by an individual, by 

way of organizing exhibitions, activating plein air, and project work 

(F. Kozachynskyi, M. Nikolskyi, A. Olshanskyi, P. Soroka, etc.). It is proven that 

graduates of Yelisavetgrad cultural and educational centers (O. Veisen, S. Dudin, 

https://www.multitran.com/m.exe?s=interdisciplinarity&l1=1&l2=2
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P. Fedorovskyi, etc.) contributed to the innovative development of art and industry, 

art education, architecture, ethnic design, anthropology, ethnography, museum 

work, icon painting, etc. in various regions of Ukraine.  

Prospects of constructive use of Yelisavetgrad cultural and educational 

centers’ heritage of the second half of the XIX – beginning of the XXI century in 

the modern cultural and educational space are substantiated at two levels: at the 

state level (the need for legislative regulation of art and industrial education 

development; development of industrial design strategy, education design in the 

modern legislative field; implementation of the concept and provisions of dual form 

of profession acquisition in vocational and higher educational institutions, 

monitoring the needs of different regions in qualified personnel in the field of art 

and industrial education, support for all-Ukrainian, international projects in order 

to promote the achievements of art and industry education of different periods, 

development of state programs to support the development of folk crafts, art 

education, etc.); at the regional level (updating the content, forms and methods of 

training design specialists, artists of arts and crafts, folk crafts, arts and crafts, 

teachers of fine arts, taking into account the achievements of cultural and 

educational centers; ensuring the quality of future teachers’ training at art faculties 

of higher pedagogical educational institutions; assistance in the development of 

private workshops, exhibition activities, creation of virtual platforms, electronic 

resources, compilation of reference and encyclopedic publications on the theory 

and practice of art and industrial education, establishing active cooperation between 

educational institutions, museums, NGOs in order to preserve the heritage of 

cultural and educational centers, etc.). 

The scientific novelty and theoretical significance of the study lie in the 

fact that for the first time: the content and organizational principles of the 

development of art and industrial education in Yelisavetgrad cultural and 

educational centers are characterized (second half of the XIX – beginning of the 

XX century); the preconditions for the formation of art and industrial education in 

Yelisavetgrad within the selected chronological boundaries are revealed; the 
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content and organizational forms of art and industrial education in the cultural and 

educational centers of Yelisavetgrad (Society for the Dissemination of Literacy and 

Crafts, Evening Drawing and Design Classes, Yelisavetgrad Zemstvo Real School) 

are analyzed; constructive achievements are revealed, the creative contribution of 

Yelisavetgrad cultural and educational centers’ representatives to the development 

of Ukrainian art and industrial education is generalized; the prospects of 

constructive use of Yelisavetgrad cultural and educational centers’ heritage of the 

second half of the XIX – beginning of the XXI century in the modern cultural and 

educational space of Ukraine at the state and regional levels are substantiated. 87 

unknown documents and old prints books were put into scientific circulation.  

Author’s definitions of concepts: «regional artistic and industrial education», 

«cultural-educational center», «cultural-educational space» are substantiated; the 

essence of concepts: «art education», «culture», «center» are clarified. 

Provisions to substantiate the contribution of teachers, graduates of the 

Evening Drawing and Design Classes, Yelisavetgrad Zemsky Real School, 

members of the Society for the Dissemination of Literacy and Crafts in the 

development of art and industrial education of Steppe Ukraine, Yelisavetgrad 

region, Ukrainian design education, art, art development were further developed. 

The practical significance of the results obtained is to develop training for 

art subjects teachers on the possibilities of creative use of Yelisavetgrad cultural 

and educational centers, which provides enrichment of theoretical knowledge and 

practical skills on the development of regional art and industrial education. The 

training offers a virtual tour of Yelisavetgrad quarters, development of a decorative 

composition sketch based on artistic forging ornamentation of artisan blacksmith 

workshops of Yelisavetgrad of the XIX century the topics for discussion, issue 

resolutions, spectrum of practical exercises aiming at in-depth study of the region 

cultural and educational centers experience. The author&apos;s reference book 

«Artists of Steppe Ukraine (the end of XIX – beginning of XX century)» (2013) 

presents the personology of art and industrial education of Yelisavetgrad on the 

basis of cultural and educational centers’ achievements.  
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The main results of the study may serve as an important resource in the 

development of courses and special courses on the history of art, art and industrial 

education, Ukrainian design education, during educational and methodological 

support of historical and pedagogical, art subjects in the course of training of future 

teachers of fine arts, design education specialists. Research materials and 

recommendations can be used by museum personnel, teachers of vocational, 

professional secondary and higher education, institutes of postgraduate pedagogical 

education, as well as in the process of informal training of teaching staff in the field 

of arts.  

Key words: artistic and industrial education, regional artistic and industrial 

education, cultural-educational center, cultural-educational space, Yelisavetgrad, 

Steppe Ukraine, Ukrainian ethnodesign, personology of artistic and industrial 

education. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю збереження і 

збагачення надбань художньо-промислової освіти України з метою інтеграції у 

європейському культурно-освітньому просторі на основі утвердження 

національної самобутності, ціннісного культурного поступу. Історично 

українська художньо-промислова освіта розвивалась у регіональному контексті, 

реалізуючи потенціал різних видів мистецтва, формуючи когорту професійних 

майстрів, наставників, розвиваючи традиції декоративно-прикладного, 

ужиткового мистецтва, етнодизайну у межах мистецьких шкіл, культурно-

освітніх осередків. Досвід Південної України, зокрема Єлисаветградщини, є 

вагомою складовою у розвитку української художньо-промислової освіти, що 

потребує об’єктивної дослідницької уваги в історико-педагогічному дискурсі. 

Упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у Єлисаветграді було 

засновано культурно-освітні осередки, діяльність яких означила вектори 

економічного, культурно-мистецького, освітнього розвитку краю. 

Пріоритети розвитку художньо-промислової освіти в Україні окреслено у 

законодавчих документах (Концепція розвитку освіти України на період 2015–

2025 років (2014); Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року (2013); Закони України «Про народні художні промисли» (2001); «Про 

фахову передвищу освіту» (2019); «Про освіту» (2019); «Про вищу 

освіту» (2014) та ін.); у положеннях Державного агентства України з питань 

мистецтв та мистецької освіти (2020).  

Проблема становлення художньо-промислової освіти була об’єктом 

дослідження педагогів, мистецтвознавців, культурологів, які обґрунтували її 

теоретико-методологічні засади (Н. Мартиненко (2016), С. Наворотний (2009), 

Н. Ничкало (1999), Л. Оршанський (2011), Т. Паньок (2017), В. Прусак (2002), 

В. Радкевич (2010), Л. Синишин (2019), Р. Силко (2010), Г. Сотська (2011), 

В. Тягур (2013), В. Цісарук (2015), Р. Шмагало (2005) та ін.); схарактеризували 

генезу становлення промислового дизайну, етнодизайну (Ю. Дідовець (2019), 
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А. Дяченко (2020), В. Тименко (2017) та ін.); здійснили історико-педагогічний 

аналіз функціонування закладів освіти Півдня України (В. Бобров (1998), 

М. Вовк (2016), З. Гуріч (2017), М. Гончар (2016), О. Данилова (2015), 

В. Добровольська (2003), Ю. Звенігородська (2011), Е. Лещенко (2014), 

І. Надєждіна (2019), Л. Сав’юк (2013), Н. Сапак (2006), А. Форостян (2009) та ін.); 

розкрили досвід підготовки педагогічних кадрів для художньо-промислової 

освіти (В. Вдовенко (2006), Н. Люта (1999), В. Постолатій (2006), О. Філоненко 

(2018), І. Чернишенко (1998), С. Шевченко (2007) та ін.); представили 

персонологічний аспект мистецької, художньої, художньо-промислової освіти 

(В. Босько (1978), Н. Бракер (1928), Л. Іванова (2006), В. Крижанівський (2016) 

та ін.). 

Студіювання історичних, джерелознавчих, педагогічних, 

мистецтвознавчих праць уможливило з’ясувати, що залишаються недостатньо 

дослідженими питання змісту та організаційних засад художньо-промислової 

освіти у навчальних закладах регіону, вивчення художньо-мистецької спадщини 

представників єлисаветградських культурно-освітніх осередків; узагальнення 

прогресивних надбань педагогів, громадських діячів з проекцією на сучасну 

українську освітню практику.  

Відповідно аналіз історичних і сучасних джерел з досліджуваної проблеми 

та визначення особливостей практичного досвіду художньо-промислової освіти 

Єлисаветградщини дало можливість виявити низку суперечностей між:  

- соціокультурною необхідністю збереження досягнень української 

художньо-промислової освіти та несистемністю використання надбань знакових 

для України культурно-освітніх осередків у підготовці сучасних учителів 

мистецьких дисциплін, дизайнерів, кваліфікованих робітників та ін.;  

- сучасною вимогою оновлення змісту, організаційних засад художньо-

промислової освіти та фрагментарністю вивчення і конструктивного 

використання регіонального досвіду культурно-освітній осередків;  

- потребою розвитку художньо-промислової освіти з урахуванням 

європейських, національних, регіональних традицій та недостатністю 
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осмислення художньої цінності, мистецької вартості, практичного значення 

спадщини відомих і малознаних митців, педагогів Єлисаветградщини.  

Актуальність проблеми дослідження для сучасної теорії і практики 

мистецької, художньої освіти, необхідність збереження прогресивних досягнень 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда, відсутність цілісних історико-

педагогічних досліджень з питань персонології художньо-промислової освіти 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Становлення і розвиток 

художньо-промислової освіти в культурно-освітніх осередках 
Єлисаветграда (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження є частиною комплексної теми науково-дослідної 

роботи відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Естетичні та етичні 

чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних 

навчальних закладів» (РK 0114U003167). Тему дисертації затверджено вченою 

радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол 

№ 3 від 16 березня 2016 р.) та узгоджено рішенням Бюро Міжвідомчої Ради з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(витяг № 6 від 27 вересня 2016 р.). 

Об’єкт дослідження: художньо-промислова освіта Південної України.  

Предмет дослідження: мистецько-освітня діяльність культурно-освітніх 

осередків Єлисаветграда (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 

Мета дослідження – схарактеризувати зміст й організаційні засади 

становлення і розвитку художньо-промислової освіти в культурно-освітніх 

осередках Єлисаветграда (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.); узагальнити 

прогресивні ідеї педагогів, митців регіону та обґрунтувати можливості їх 

конструктивного використання в сучасному культурно-освітньому просторі 

України. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження:  
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1. Систематизувати джерельну базу з проблеми становлення і розвитку 

художньо-промислової освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда. 

2. Виявити передумови становлення художньо-промислової освіти в 

Єлисаветграді другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

3. Проаналізувати зміст та організаційні форми художньо-промислової 

освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда. 

4. Визначити творчий внесок представників культурно-освітніх осередків 

Єлисаветграда у розвиток української художньо-промислової освіти. 

5. Обґрунтувати перспективи конструктивного використання надбань 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку 

ХХІ ст. в сучасному культурно-освітньому просторі. 

Відповідно до предмета, мети і завдань науково-дослідницького пошуку 

використовувався комплекс методів дослідження: аналіз і синтез – з метою 

обґрунтування теоретичних засад проблеми дослідження, визначення сутності 

базових понять; пошуково-бібліографічний – для систематизації джерельної бази 

дослідження у синхронічному і діахронічному аспектах; історико-

хронологічний – з метою визначення передумов становлення і розвитку 

художньо-промислової освіти в Єлисаветграді другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст.; біографічний – для з’ясування внеску педагогів, художників, 

громадських діячів, представників культурно-освітніх осередків у розвиток 

художньої-промислової освіти; прогностичний – для здійснення 

прогностичного обґрунтування можливостей конструктивного використання 

надбань культурно-освітніх осередків Єлисаветграда в сучасній освітній 

практиці, розроблення авторського тренінгу, укладання довідкового видання.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період другої половини 

ХІХ ст. – початку ХХ ст. Нижня хронологічна межа пов’язана з відкриттям у 

1867 р. Єлисаветградського ремісничо-грамотного училища, у якому 

формувалися практико орієнтовані засади підготовки кваліфікованих кадрів з 

урахування економічних потреб регіону. Верхня хронологічна межа зумовлена 

початком реформаційних змін у суспільстві, інноваціями у розвитку мистецької, 



 27 

художньої, художньо-промислової освіти (1917 р.), спродукованими діяльністю 

Державної комісії з просвіти, заснуванням Української академії мистецтва.  

Територіальні межі дослідження охоплюють території нинішньої 

Кіровоградської області, колишнього повітового центру Єлисаветграда (з 

1865 р.), землі, що були прилеглими до повіту і входили до Херсонської губернії, 

яка була утворена у 1803 р. Також залучалися відомості про інші українські 

території, де простежується діяльність випускників Вечірніх рисувальних і 

креслярських класів, Єлисаветградського земського реального училища. 

Концептуальні ідеї дослідження. В основу наукового пошуку покладено 

положення про те, що становлення і розвиток художньо-промислової освіти в 

культурно-освітніх осередках Єлисаветграда (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.) зумовлюється соціально-політичними, економічними, культурно-

освітніми чинниками, регіональною специфікою її поступу, що пов’язано з 

економічними і природніми умовами, національними і локальними традиціями, 

специфікою мистецьких шкіл, творчою і педагогічною діяльністю відомих і 

малознаних особистостей. Зміст, організаційні основи художньо-промислової 

освіти у культурно-освітніх осередках Єлисаветграда визначають утвердження 

її концептуальних, практико орієнтованих засад, обґрунтованих на основі 

вивчення спадщини відомих і малознаних митців, педагогів Єлисаветградщини.  

Методологічну основу дослідження становлять: теорія наукового 

пізнання, що дозволило уточнити та обґрунтувати сутність базових понять 

дослідження, визначити об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідницького 

пошуку; історико-хронологічний підхід, що забезпечив об’єктивність, 

послідовність дослідження ґенези, передумов, особливостей становлення і 

розвитку художньо-промислової освіти у культурно-освітніх осередках 

Єлисаветграда; культурологічний підхід, що сприяв узагальненню досвіду 

культурно-освітніх осередків регіону з позиції мистецької, культурної, 

історичної вартості; аксіологічний підхід, що визначив ціннісні пріоритети 

розвитку художньо-промислової освіти в обраних хронологічних межах; 

полікультурний підхід, що зумовив дослідження практики реалізації зарубіжних 
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ідей педагогами, митцями, представниками культурно-освітніх осередків у 

викладацькій, наставницькій діяльності; персонологічний підхід, що дозволив 

з’ясувати значення спадщини відомих і малознаних представників культурно-

освітніх осередків Єлисаветграда для поступу художньо-промислової освіти. 

Теоретичною основою дослідження є праці з проблем сучасної філософії 

освіти (С. Гончаренко (2008), І. Зязюн (2008), В. Кремень (2003), Н. Ничкало 

(2000) та ін.); ідеї методології історико-педагогічних досліджень (О. Аніщенко 

(2000), М. Вовк (2016), О. Лавріненко (2009), Т. Прибора (2014), С. Шевченко 

(2007) та ін.); теорії і практики педагогічної освіти (О. Кучерявий (1998), 

Л. Лук’янова (2015), Л. Хомич (1998) та ін.); концептуальних засад мистецької, 

художньої, художньо-промислової освіти (М. Лещенко (1996), Л. Масол (2006), 

Н. Миропольська (2002), Г. Сотська (2011), Р. Шмагало (2005), О. Щолокова 

(1996) та ін.); розвідки з історії, персонології художньо-промислової освіти 

Півдня України, Кіровоградщини (З. Гуріч (2017), М. Левченко (2012), 

О. Пунгіна (2019), А. Форостян (2009) та ін.); дослідження щодо діяльності 

культурно-освітніх осередків різних регіонів (О. Акімкін (2020), В. Босько 

(1978), О. Брояковський (2013), С. Гаращенко (2005), Л. Іванова (2006), 

О. Філоненко (2018) та ін.); праці з проблем теорії і практики становлення 

національного, регіонального етнодизайну (Ю. Дідовець (2017), А. Дяченко 

(2020), Л. Оршанський (2011), Р. Силко (2009), В. Тименко (2010) та ін.). 

Джерельною базою дослідження слугували матеріали: Державного архіву 

Кіровоградської області (м. Кропивницький, Ф. 20. Єлисаветградська повітова 

земська управа; Ф. 304. П. Рябков; Ф. 56. Єлисаветградське міське товариство 

розповсюдження грамотності й ремесла; Ф. 59. Єлисаветградська чоловіча 

класична гімназія; Ф. 60. Єлисаветградське земське реальне училище; Ф. 61. 

Єлисаветградське ремісничо-грамотне училище та ін.). Фактологічною базою 

дослідження також виступили документи Державного історичного архіву 

України (м. Київ, Ф. 2045. О. Потебня); Державного архіву міста Києва (Ф. 93. 

Київське художнє училище; Ф. 304. Київський художньо-промисловий 

науковий музей). У процесі дослідницького пошуку опрацьовано рукописи, 
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стародруки, фонозаписи Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології імені М.Т. Рильського НАН України (Ф. 20. Товариство 

південноросійських художників); Російського архіву літератури і мистецтв 

(м. Москва, Ф. 2963. О. Осмьоркін (до 2014 р.)), Кіровоградського 

(Кропивницького), Київського, Одеського художніх та краєзнавчих музеїв, 

Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, обласних наукових 

бібліотек Кропивницького, Одеси та Дніпра. 

Вагомий ресурс дослідницького пошуку становили матеріали періодичних 

видань («Педагогический вестник», «Журнал Министерства Народного 

Просвещения» (1860–1907), «Сборник Херсонского земства» (1883–1892), 

«Вестник Елисаветградского земства» (1918), «Голос Юга» (1905–1918), 

історико-краєзнавчий додаток до обласної газети «Народне слово» «Єлисавет» 

(1992–1993) та ін.); праці освітян, науковців, громадських діячів другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. (С. Русова (1918), П. Рябков (1899), В. Ястребов 

(1892), Н. Бракер (1928) та ін.); інформаційно-довідкові видання, постанови, 

законодавчі акти, спогади, біографії, каталоги, епістолярна спадщина, сучасні 

дисертаційні дослідження з проблем становлення і розвитку художньо-

промислової освіти. Усього опрацьовано 45 архівних справ.  

Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався у 

2013 – 2020 рр. й охоплював три етапи: 

- на першому (аналітичному) етапі (2013 – 2015 рр.) було обґрунтовано 

актуальність проблеми дослідження; здійснено теоретичний аналіз базових 

понять; простудійовано історико-педагогічні, мистецтвознавчі, джерелознавчі 

праці; систематизовано фактологічний матеріал; сформульовано концептуальну 

ідею і визначено методологічні орієнтири дослідження; 

- на другому (емпіричному) етапі (2016 – 2018 рр.) здійснено 

бібліографічний аналіз архівних матеріалів, стародруків, періодичних видань, 

інших праць; визначено передумови становлення і розвитку художньо-

промислової освіти у культурно-освітніх осередках Єлисаветграда; 
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охарактеризовано спадщину педагогів, митців регіону; проаналізовано 

особливості художньо-промислової освіти в означених осередках;  

- на третьому (узагальнювальному) етапі (2019 – 2020 рр.) 

систематизовано результати дослідження; здійснено аналіз можливостей 

використання конструктивних надбань культурно-освітніх осередків 

Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в сучасному культурно-

освітньому просторі; апробовано результати дослідницького пошуку; 

сформульовано загальні висновки. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому, 

що вперше:  

– схарактеризовано зміст й організаційні засади розвитку художньо-

промислової освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.); виявлено передумови становлення художньо-

промислової освіти в Єлисаветграді в обраних хронологічних межах; 

проаналізовано зміст та організаційні форми художньо-промислової освіти в 

культурно-освітніх осередках Єлисаветграда (Товариство поширення 

грамотності і ремесел, Вечірні рисувальні і креслярські класи, Єлисаветградське 

земське реальне училище); виявлено конструктивні досягнення, узагальнено 

творчий внесок представників культурно-освітніх осередків Єлисаветграда у 

розвиток української художньо-промислової освіти; обґрунтовано перспективи 

конструктивного використання надбань культурно-освітніх осередків 

Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в сучасному культурно-

освітньому просторі України на державному та регіональному рівнях. До 

наукового обігу уведено 87 невідомих документів, стародруків. 

Обґрунтовано авторські дефініції понять: «регіональна художньо-

промислова освіта», «культурно-освітній осередок», «культурно-освітній 

простір»; уточнено сутність понять: «художня освіта». «культура», 

«осередок».  

Подальшого розвитку набули положення щодо обґрунтування внеску 

викладачів, випускників Вечірніх рисувальних і креслярських класів, 
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Єлисаветградського земського реального училища, членів Товариства 

поширення грамотності і ремесел у розвитку художньо-промислової освіти 

Степової України, Єлисаветградщини, української дизайн-освіти, становленні 

мистецьких, художніх шкіл.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

тренінгу для вчителів, викладачів мистецьких дисциплін щодо можливостей 

творчого використання надбань культурно-освітніх осередків Єлисаветграда, 

що передбачає збагачення теоретичних знань та практичних умінь з проблеми 

розвитку регіональної художньо-промислової освіти. У межах тренінгу 

запропоновано віртуальну екскурсію кварталами міста Єлисаветграда, розробку 

ескізу декоративної композиції за мотивами орнаментики художньої ковки 

ремісничих ковальських майстерень Єлисаветграда ХІХ ст., спектр практичних 

вправ з метою поглибленого вивчення досвіду культурно-освітніх осередків 

регіону, тематику виставок, дискусій, проблемних бесід. В авторському 

довідниковому виданні «Митці Степової України (кінця ХІХ – початку XX 

століття)» (2013) представлена персонологія художньо-промислової освіти 

Єлисаветграда на основі надбань культурно-освітніх осередків.  

Основні результати дослідження можуть слугувати вагомим ресурсом у 

розробленні курсів і спецкурсів з історії мистецької, художньої, художньо-

промислової освіти, української дизайн-освіти, під час укладання навчально-

методичного супроводу вивчення історико-педагогічних, мистецтвознавчих 

дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, 

фахівців з дизайн-освіти. Дослідницькі матеріали і рекомендації можуть 

використовуватися музейними працівниками, викладачами закладів 

професійно-технічної, фахової передвищої і вищої освіти, інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, а також у процесі неформального навчання 

педагогічного персоналу для мистецької галузі.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

В. Винниченка (довідка № 282-Н від 31 липня 2020 р.); Кропивницького 
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інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного 

університету (довідка № 58 від 22 липня 2020 р.); Київської державної академії 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука (довідка № 01-

28/1012 від 20 травня 2020 р.); Музею мистецтв Кіровоградської обласної ради 

(довідка № 01-39/369 від 29 липня 2020 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були 

представлені на наукових конференціях: міжнародних: ХІІІ Міжнародні 

педагогічно-мистецькі читання пам`яті професора О.П. Рудницької (Київ, 2021), 

Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні і регіональні аспекти 

суспільного розвитку» (м. Копенгаген, 2021), «Сучасний освітній простір: 

трансформація національних моделей в умовах інтеграції» (Лейпциг, 2019), 

«Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних 

наук» (Київ, 2019), «Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси 

поліетнічного середовища України» (Київ, 2011), «Актуальні проблеми 

дослідження, охорони, збереження та популяризації пам’яток народної культури 

України» (Київ, 2011); «Народна культура України: традиції і сучасність» (Київ, 

2009), «Стильова панорама українського мистецтва» (Київ, 2008); 

всеукраїнських: «Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних 

наук» (Миколаїв, 2019), Художня творчість Г. Крука в контексті світового 

мистецтва. Івано-Франківськ, 2011), «Наука України: перспективи та потенціал» 

(Одеса, 2011); регіональних: «В майбутнє – разом з бібліотекою: роль бібліотек 

у соціокультурній інфраструктурі регіону» (Кіровоград, 2011).  

Публікації. Результати дослідження відображено у 13 публікаціях, з-

поміж яких: 5 статей у наукових фахових виданнях України; 1 стаття у 

зарубіжному періодичному науковому виданні; 1 довідкове видання; 

6 публікацій у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською і 

англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, 

загальних висновків, списку використаних джерел (534 найменування). 
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Загальний обсяг дисертації 380 сторінок, зокрема основного тексту 225 сторінок. 

Робота містить 22 додатки на 86 сторінках, 5 таблиць. 
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РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. У ТЕОРЕТИЧНОМУ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ 
КОНТЕКСТІ 

 

У розділі узагальнено джерельну базу проблеми становлення і розвитку 

художньо-промислової освіти Єлисаветградщини; схарактеризовано теоретичні 

основи проблеми становлення та розвитку художньо-промислової освіти у 

культурно-освітніх осередках Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст.; визначено передумови становлення і розвитку художньо-промислової 

освіти Єлисаветграда. 

 

1.1. Джерельна база дослідження проблеми становлення і розвитку 
художньо-промислової освіти Єлисаветградщини 

 

В сучасних реаліях одним із провідних завдань історії педагогіки, на 

думку О. Сухомлинської, поряд із дослідженням самих педагогічних явищ та 

фактів є узагальнення історико-культурного осмислення педагогічних проблем 

та їх значення для людини і суспільства (Сухомлинська, 2015, с. 4-7). Однак це 

неможливо здійснити без вивчення історичних фактів минулого, які пізнаються 

опосередковано, за допомогою певних джерел, а вагомість їх визначається через 

дослідження тих соціально-педагогічних явищ, які недоступні спостереженню 

чи експериментальному відтворенню (Удод, 1970, с. 75-77).  

Для того, щоб ґрунтовно проаналізувати становлення та розвитк художньо-

промислової освіти Єлисаветграда як історико-педагогічного феномену, 

необхідним є залучення широкого кола джерел, які мають бути систематизовані. 

Тому у процесі формування джерельної бази було використано рекомендації та 

методичні розробки вчених у галузі дослідження історіографії та джерел з історії 

педагогіки таких як: Н. Гупан (2002), І. Зайченка (2012), Н. Коляди (2019), 

О. Петренко (2013) та ін.  
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У процесі дослідження джерел художньо-промислової освіти 

Єлисаветграда було визначено три періоди розвитку історико-педагогічної думки 

Єлисаветграда:  

1. дореволюційний період (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.);  

2. радянський період (1917–1990 рр.);  

3. сучасний період (1991 р. – сьогодення).  

Це дозволило прослідкувати та виявити характерні риси історико-

педагогічного процесу, які були виявлені дослідниками різних періодів та 

з’ясувати його загальні ознаки. 

Джерельну базу дослідження, що розкриває різноманітні аспекти 

становлення та розвитку художньо-промислової освіти Єлисаветграда другої 

половини XIX – початку XX ст., складають як опубліковані, так і матеріали, які 

вводяться в науковий обіг вперше. Історико-педагогічні джерела були 

сформовані за допомогою хронологічного, проблемно-тематичного й 

персоніфікованого підходів, умовно їх було поділено на наступні групи: 

- архівні матеріали (діловодна документація навчальних закладів та 

товариств, що висвітлює становлення та розвиток художньо-промислової освіти 

в досліджуваний період);  

- документальні джерела (звіти, накази, розпорядження, статистичні 

матеріали тощо); 

- оповідні джерела (індивідуальні дослідження присвячені темі чи дотичні 

до неї, опис діяльності шкіл; конкретних методик; досвіду роботи педагогів та 

ін.); 

- джерела з музейних колекцій (каталоги виставок, ілюстративний 

матеріал, фото, художні твори); 

- масові джерела (матеріали періодичних видань, статті, замітки, огляди, 

коментарі); 

- джерела особового походження (особисті документи, мемуарна, 

епістолярна спадщина); 

- довідкова література (енциклопедичні видання, словники, довідники); 
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- матеріали наукових досліджень радянського періоду та сучасності, що 

розкривають окремі питання становлення та розвитку художньо-промислової 

освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (монографії, дисертації, 

автореферати, наукові статті тощо).  

Систематизація груп дозволила сформувати систему джерельної бази 

оначеної теми. У цій системі розташування груп було здійснено послідовно з 

урахуванням рівнів узагальнення інформації: загального (висвітлення 

нормативно-правової бази органів влади, розкриття змісту і організації навчання 

населення на підросійських територіях у закладах, які мали відношення до 

художньо-промислової освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст.); 

регіонального (висвітлення нормативно-правової бази органів місцевого 

самоврядування, розкриття закономірностей формування культурно-освітнього 

простору й системи освіти регіону) конкретно-історичного (репрезентують 

вплив об’єктів і суб’єктів, окремі явища, сторони художньо-промислової освіти).  

Аналіз архівних матеріалів дозволив визначити особливості 

функціонування, культурно-освітніх осередків, а також освітніх закладів, які 

мали стосунок до художньо-промислової освіти другої половини ХІХ – поч. 

ХХ ст. Цінність їх полягає в тому, що вони мають пріоритетне значення у 

встановленні об’єктивної картини стану розвитку художньо-промислової освіти 

в Єлисаветграді. Потрібно зазначити, що багато документів, які стосуються нашої 

теми, містяться в центральних фондосховищах. Джерела з Центрального 

державного історичного архіву України (м. Київ) дали можливість деталізувати 

проведення художніх виставок у Єлисаветграді; Державного архіву міста Києва – 

простежити освітній шлях випускників-єлисаветградців в Київському 

художньому училищі (Ф. 93); порівняти і зрозуміти концепції становлення 

музейної справи з художньо-промислового напрямку на прикладі Київського 

художньо-промислового наукового музею (Ф. 304). У наукових архівних фондах 

рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (м. Київ) вивчено документальну 

інформацію, через яку стало можливим прослідкувати взаємозв’язки одеських та 
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єлисаветградських представників художньо-освітнього середовища. Попередньо 

(до 2014 року) у Російському архіві літератури і мистецтв (м. Москва, РФ) 

досліджено каталоги виставок єлисаветградських художників, які працювали у 

багатьої містах тодішньої держави.  

У контексті визначення цілісного освітньо-культурного простору 

здійснювався аналіз історико-культурологічних і педагогічних праць 

українських та зарубіжних авторів про художньо-промислову освіту; історико-

педагогічні, мистецтвознавчі, краєзнавчі, культурологічні студії, присвячені 

певним регіональним аспектам освітньо-культурної діяльності. Виокремлено 

праці, що безпосередньо стосуються історії становлення художньо-промислової 

освіти історико-етнографічного регіону Степової України.  

Для усвідомлення закономірностей розвитку вітчизняного мистецтва в 

його історико-педагогічному ключі необхідним було звернення до праць 

відомих культурних діячів України: І. Франка (1986), М. Грушевського (1928), 

І. Огієнка (1918) та Д. Антоновича (1923), у яких вперше зроблено історичний 

та філософсько-світоглядний огляд цілісної концепції розвитку української 

культури, де вся культура розглядалася в єдиному діалектичному процесі 

матеріальних та духовних складників.  

Історію української культури в послідовній конкретності подій і фактів 

першим подав М. Грушевський, запропонувавши вивчати історію народу, а не 

держави, яка завжди підпорядкувалась економічному, культурному та 

національному чинникам. Він приділяв значну увагу і мистецько-педагогічним 

процесам, бо вони, на його думку, грали визначальну роль в історичній долі 

народу (Балика, 1929). Також в працях І. Франка (1986) представлено огляд 

української культури від найдавніших часів дохристиянської Русі до кінця 

XIX ст. Його новаторський підхід заснований на аналітичних принципах історії 

культури як суспільного явища – він вперше звернувся до розгляду економічних 

і політичних чинників, що дало можливість поєднати історію культури з 

суспільно-політичним життям і соціальними проблемами того часу. Тобто ідея 
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синтезу цілісного освітньо-культурного простору була завжди притаманною 

діячам української науки і культури. 

Значний внесок у вивчення історії української культури зробив 

І. Огієнко (1918), виокремивши характерні риси української культури та 

простежуючи її розвиток у різні періоди історії. Він акцентував увагу на 

національній самобутності, самостійному «визріванні» визначальних тенденцій 

її розвитку, на основі численних фактів і документальних свідчень показав 

вплив української культури на російську. Він зруйнував стереотип сприйняття 

української культури як похідної, залежної від російської. 

Важливими доробками, що стосуються історії мистецької освіти та 

культури, як складових загальноєвропейського процесу, є праці 

Д. Антоновича (1923). Він ставить проблемні питання щодо визначення 

української художньої спадщини: які пам’ятки мистецтва можна вважати 

українськими, якими прикметами і стилями вони означуються, якою мірою 

творчість вихідців з України впливала на розвиток російської освіти і культури. 

Зокрема, у його праці є матеріали, що безпосередньо стосуються оцінки 

творчості І. Похитонова – відомого в Європі митця, вихідця із 

Єлисаветградщини, про якого він писав: «…Найбільшим майстром був Іван 

Похитонів (1850-1923), родом із Херсонщини. Працював він найбільше за 

кордоном, головно в Парижі, де навіть французів дивував тонкою незрівняною 

віртуозністю своїх невеличких краєвидів…». Важливою є і його оцінка 

педагогічної діяльності окремих митців, що відіграли велику роль у становленні 

художньої освіти і мистецького життя Єлисаветграда.  

Першоджерелами, які репрезентують художньо-промислову освіту 

Єлисаветграда кінця ХІХ – початку ХХ ст., є місцеві періодичні видання; 

законодавчі акти і офіційні документи державних і місцевих органів управління; 

звітна документація та протоколи засідань – губернського та повітового земства; 

архівні матеріали навчальних закладів міста; статути, документи й звіти 

товариств; довідкові, краєзнавчі і статистичні збірники; мемуарна література і 

епістолярна спадщина; каталоги, буклети й афіші виставок. 
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Важливою джерельною основою для вивчення особливостей 

функціонування культурно-освітніх осередків, а також освітніх закладів, які 

мали стосунок до художньо-промислової освіти краю другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. були архівні матеріали. Їх цінність полягає в тому, що вони 

мають пріоритетне значення у встановленні об’єктивної картини стану розвитку 

художньо-промислової освіти в Єлисаветграді. Потрібно зазначити, що багато 

документів, які стосуються даної теми, містяться в центральних 

фондосховищах. Джерела з Центрального державного історичного архіву 

України (м. Київ) дали можливість деталізувати проведення художніх виставок 

у Єлисаветграді; Державного архіву міста Києва – простежити освітній шлях 

випускників-єлисаветградців в Київському художньому училищі (Ф. 93); 

порівняти і зрозуміти концепції становлення музейної справи з художньо-

промислового напрямку на прикладі Київського художньо-промислового 

наукового музею (Ф. 304). У наукових архівних фондах рукописів та 

фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М.Т. Рильського НАН України (м. Київ) вивчено документальну 

інформацію, через яку стало можливим прослідкувати взаємозв’язки одеських 

та єлисаветградських представників художньо-освітнього середовища. У свій 

час, коли це було щ можливим, у Російському архіві літератури і мистецтв 

(м. Москва, РФ) досліджено каталоги виставок єлисаветградських художників, 

які працювали у багатьох містах тодішньої держави.  

У процесі дослідження було виявлено, що найрепрезентативнішою базою 

за темою складають матеріали Державного архіву Кіровоградської області 

(м. Кропивницький). Було здійснено студіювання документів, які стосувалися 

діяльності земства (Ф. 20, Єлисаветградська повітова земська управа; Ф. 304, 

Рябков П.З.) другої половини ХІХ – початку ХХ століття; документи та архівні 

матеріали товариств кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (Ф. 56, 

Єлисаветградське міське товариство розповсюдження грамотності й ремесла); 

архівні матеріали навчальних закладів Єлисаветграда (Ф. 59, Єлисаветградська 

чоловіча класична гімназія; Ф. 60, Єлисаветградське земське реальне училище; 
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Ф. 61, Єлисаветградське ремісничо-грамотне училище та ін.). Щорічні звіти та 

діловодська документація освітніх закладів міста, протоколи засідань 

педагогічних рад і різноманітне листування дозволили розкрити проблеми, які 

стосувалися регулювання навчального процесу, зокрема, організації та ведення 

художніх дисциплін тощо Завдяки послужним спискам та особовим справам 

реконстроювано біографічні та професійні дані митців. 

Опрацювання джерелознавчих матеріалів надало можливість виявити 

джерела, які дозволили простежити вагомий вплив громадської ініціативи на 

галузь освіти, виявити рівень і особливості осередків, що мали відношення до 

художньо-промислової освіти Єлисаветграда допомогли статути і програми 

культурно-просвітницьких товариств та навчальних закладів. В них чітко 

висвітлена організаційна структура, склад засновників, вимоги до учнів і 

педагогічного персоналу, система навчально-виховного процесу. Також 

потрібно зазначити, що базове законодавство про художньо-промисловому 

освіту і статути навчальних закладів були основоположними документами, які 

регулювали їх діяльність. 

Фактологічний матеріал про творчу спадщину митців Єлисаветграду 

містять фонди художніх та краєзнавчих музеїв Росії та України, а також 

приватних колекцій. Із приватних колекцій, що залучені до процесу дослідження, 

особливо цінними є матеріали із збірок М. Єгурнової та О. Табалова, у яких 

зберігаються рідкісні живописні і графічні твори митців Єлисаветграда другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Важливим джерелом дослідження художньо-промислової освіти 

Єлисаветграда стала тогочасна місцева періодична преса, матеріали якої 

дозволили реконстроювати події у їх хронологічній послідовності. Друкована 

продукція дала можливість лише частково деталізувати загальну картину 

розвитку образотворчого мистецтва регіону, оскільки тогочасні видання не всі 

дійшли до наших днів, а підшивки газет, що збереглися, в переважній більшості 

не мають повного підбору всіх номерів та розпорошені по різних сховищах. 

Тому знайдено і використано в дисертаційному дослідженні численну періодику 
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другої половини ХІХ – початку ХХ ст., окремі примірники якої зберігаються у 

бібліотеках України: Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського 

(м. Київ), Національній Парламентській бібліотеці України (м. Київ), обласних 

наукових бібліотеках Кропивницького, Одеси, Львова та Дніпра. З другої 

половини ХІХ ст. і до 1917 р., у Єлисаветграді виходило кілька десятків 

періодичних видань. Інформація про освітні осередки міста та статті-огляди 

виставок, відомості про художню освіту, музейну та виставкову справи 

друкували в місцевих газетах: «Елисавстградский городской листок» (1874-

1876, 1911 рр.); «Елисаветградский вестник: газета политическая, литературная 

и общественная» (1876-1894 рр.); «Педагогический вестник» (1881-1883 рр.); 

«Ведомости Елисаветградского городского общественного управления» (1892-

1905 рр.); «Волшебный фонарь» (1899-1907 рр.); «Елисаветградские новости: 

ежедневная газета» (1903, 1905, 1907-1908, 1911-1915 рр.); «Голос Юга» (1904-

1919 рр.); «Южные новости», «Новая Россия», «Южный голос», 

«Новороссийский курьер», «Новая волна», «Русские новости», «Новости 

Елисаветграда», «Новости юга», «Вестник свободы», «Южные от голоски», 

«Новости провинции», «Голос жизни» (1906 р.); «Южные отклики», «Союз, 

Пробуждение» (1907 р.); «Глас народа», «Жизнь юга» (1908 р.); «Южный листок 

обьявлений: газета литературная, общественная и политическая» (1908-

1909 рр.); «Новороссийский край: внепартийная газета правого направления» 

(1908-1911 рр.); «Труд: еженедельная газета, посвященная профессиональным 

нуждам трудящихся» (1909-1911 рр.); «Елисаветградский телеграф» (1911-

1912 рр.); «Бюлетень театра и музики», «Елисаветградские от голоски» 

(1912 р.); «Музыкально-литературный вестник» (1913-1914 рр.); 

«Елисаветградский день» (1914-1915 рр.); «Известия елисаветградкого совета 

рабочих и солдатских депутатов», «Ученический вестник: еженедельная газета» 

(посвященная жизни средней школы), «Внепартийная газета учащихся» (орган 

Елисаветградской организации учащихся) (1917 р.).  

На сторінках періодики детально висвітлювалась практика організації та 

проведення культурно-мистецьких заходів міста. Під час проведення художніх 
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виставок, окрім їх хронік, подавались також оглядові статті та аналітичні 

матеріали. Це були статті переважно популяризаторського характеру, які мали 

на меті культурно-просвітницьке виховання місцевої публіки. Їх професійний 

рівень був позначений специфікою журналістського всеохоплювання та 

аматорства. Авторами статей були місцеві і столичні оглядачі. Не завжди 

вдавалося визначити авторів публікацій, оскільки більшість статей була без 

підписів або в кращому випадку позначена ініціалами чи псевдонімами. 

Найчастіше у пресі публікувалися різноманітні матеріали інформаційного 

характеру не тільки про місцеві мистецькі події, але і про події в навколишніх 

регіонах та у великих культурних центрах України та Росії. З 1904 р. було 

дозволено передавати без цензурного перегляду телеграми іноземних газет, тож 

жителі міста дізнавалися і про факти мистецького життя європейських країн. 

Фактологічний матеріал, який безпосередньо стосувався художньо-

промислової освіти, сконцентрований у документації органів державного та 

місцевого управління, зокрема, у матеріалах губернської та повітової управи. В 

розпорядчих актах, законах і постановах знайшли всебічне висвітлення аспекти, 

які стосувалися даної проблематики (Отчеты о состоянии Елисаветградского 

земского реального училища, Ф. 60, Спр. 13. 58 арк.; Переписка с 

министерством просвещения, Ф. 60, Спр. 51, 308 арк.; Переписка с попечителем 

Одесского учебного округа, Ф. 60, Спр. 226, 186 арк.). Так, у збірнику постанов 

повітових земських зборів у хронологічному порядку поміж стенографічних 

звітів засідань детально описано рішення відносно забезпечення освітнього 

процесу, подано статті про шляхи розвитку кустарної промисловості краю, а 

також положення про проведення у місті різноманітних культурних заходів. 

Суттєве значення мала й інша ділова документація цих органів: протоколи 

засідань та звітний матеріал (щорічні збірники загальних звітів 

Єлисаветградского повітового земського правління, Херсонського губернського 

земства та журнали про народну освіту в Єлисаветградському повіті та ін.  

Важливим джерелом є щорічні звіти та діловодська документація освітніх 

закладів міста, де працювали викладачами малювання єлисаветградські 
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художники. Завдяки послужним спискам та особовим справам реконструйовано 

біографічні та професійні дані митців. Протоколи засідань педагогічних рад і 

різноманітне листування дозволяє простежити вирішення певних проблем, що 

стосувалися регулювання навчального процесу, зокрема, організації та ведення 

художніх дисциплін. 

Із звітів про конкурси по малюнку, кресленню та моделюванню, які 

організовувалися для навчальних закладів Петербурзькою Академією мистецтв, 

вдалося встановити участь навчальних закладів Єлисаветграда та прізвища 

учнів, які надсилали роботи на конкурси, а також проаналізувати рівень 

викладання художніх дисциплін (Отчет о 7-м конкурсе, 1887; Отчет о 9-м 

конкурсе, 1890; Отчет о 12-м конкурсе, 1893; Отчет о 14-м конкурсе, 1895; 

Отчет о 16-м конкурсе, 1897). 

У дослідженні неможливо обійти краєзнавчі першоджерела, серед яких: 

книга О. Пашутіна «Исторический очерк Єлисаветграда» (1897), де 

проаналізовано стан та розвиток народної освіти в місті, не залишаючи поза 

увагою і питання благодійності; П. Рябкова «Краткий исторический очерк 

елисаветградского общества распространения грамотности и ремесел» (1898), де 

схарактеризовано просвітницьку діяльність товариства, як важливий чинник 

розвитку освіти в регіоні; щорічний додаток до місцевої газети «Ежегодник 

Голос Юга» (1905-1914).  

З 1881 р. у місті було розпочато випуск журналу «Педагогический 

вестник». Засновником його був директор ЄЗРУ, М. Завадський, дописувачами 

також були педагоги училища В. Ястребов та М. Марков. Заснування такого 

видання автор пояснював потребою обміну досвідом, висвітлення форм 

діяльності та внутрішнім устроєм провінційних шкіл. Він виходив протягом 

двох років, в місяць видавалось по два номери. Передплатниками журналу були 

жителі Єлисаветграда, Одеси, Харкова та Санкт-Петербурга. Часопис мав чітку 

рубрикацію: загальні педагогічні питання; школа в Росії; огляд журналів та книг 

педагогічного змісту; оголошення та рубрика «Школа за кордоном». В останній 

висвітлювався стан освіти за кордоном, розглядалися різні типи шкіл, училищ в 
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Англії, Німеччині, Франції та ін., зокрема, розглядалась діяльність і 

промислових шкіл про це відомо із однієї з публікацій: «Ремісничо-промислові 

школи в Германії та їх роль в успіхах індустрії» (Завадский, 1882; Базака, 2015).  

Серед видань довідкової літератури, у якій подана інформація з питань, 

що розглядаються, слід виокремити біографічні словники кінця ХІХ ст. 

Ф. Булгакова «Наши художники (живописцы, скульпторы, мозаичисты, граверы 

и медальеры) на академических выставках последнего 25-летия: биографии, 

портреты художников и снимки с их призведений» (1890); М. Собка «Словарь 

русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков, граверов, 

литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, литейщиков, чеканщиков, 

сканщиков и проч. c древнейших времен до наших дней (XI-XIX вв.)» (1893-

1899), що містять відомості про єлисаветградських художників; ювілейний 

довідник С. Кондакова «Юбилейный справочник Императорской Академии 

Художеств (1764-1914): список русских художников к юбилейному 

справочнику Императорской академии художеств» (1914), у якому подані 

відомості про митців, які навчались в Академії мистецтв. 

Вагому роль у процесі дослідження відіграла мемуарна література і 

епістолярна спадщина, адже саме вона дає можливість подивитись на події тих 

років очима сучасників, їхнього ставлення до мистецтва та до творчості 

художників того часу. Серед таких матеріалів слід виділити спогади 

В. Максимова (1913), спогади брата письменника Ф. Достоєвського міського 

архітектора Єлисаветграда А. Достоєвського (1992), спогади Н. Пашковського 

(1918), художників, які розпочали свій шлях у Єлисаветграді: А. Нюренберга 

(Нюренберг, & Тангян-Трифонова, 2010), П. Покаржевського, О. Осмьоркіна 

(Никич, 1981), кінематографіста О. Розумного (Разумный, & Гинзбург, 1975), 

О. Семененка (Semenenko, 1976) та ін. 

Необхідно враховувати, що повноцінно використати джерела на сьогодні 

поки що неможливо через об’єктивні причини – багато матеріалів зберігається в 

архівах та фондах музеїв інших міст близького та далекого зарубіжжя: у Росії – 

в архівах П. Крестоносцева, О. Осмьоркіна, П. Покаржевського; у Молдові – 
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О. Фойницького; у Польщі – А. Білінської-Богданович, П. Запорожченка, 

К. Адамської; у Франції – І. Бабія та П. Ганського (монастир Le Dorat); у Бельгії 

– І. Похитонова та ін. 

Каталоги художніх виставок дозволили встановити їх учасників і назви 

творів, які тоді експонувалися. В окремих випадках, коли це були ілюстровані 

каталоги, були віднайдені репродукції цих творів. Завдяки їм збереглась 

інформація про власників приватних колекцій, а також твори і предмети, що їм 

належали. Виявлено рідкісні фотознімки, які також дозволяють встановити 

авторів і тематику творів, а відзняті окремі частини експозиції дають можливість 

побачити окремі предмети, які були представлені у художньо-промислових 

відділах (Петербургское общество художников, 1910; Каталоги первой и 

второй художественных выставок, 1913-1914; Первая художественная 

выставка, 1913). 

У краєзнавчій літературі радянського періоду не ставилось завдання 

осмислення художньо-педагогічних процесів, які відбувались в Єлисаветграді. 

Краєзнавці, зазвичай, обмежувались збором матеріалу у межах вибраної теми. 

Тому в їхніх роботах часто відсутній взаємозв’язок із загальними мистецькими 

процесами, що видно із нарисів О. Рябініна-Скляревського (1927) та Н. Бракер 

(1928), де було розглянуто благодійну діяльність М. Федоровського, який 

заснував Єлисаветградське ремісничо-грамотне училище, завданням якого була 

підготовка не тільки кваліфікованих майстрів, а й викладачів ремесел для 

сільських шкіл.  

Аналіз джерелознавчих ресурсів засвідчив процес становлення художньо-

промислової освіти Єлисаветграда. У 20-х рр. ХХ ст. у місті при підприємствах 

працювало шість профшкіл на 500 учнів. Розширення мережі навчальних 

закладів потребувало педагогічних кадрів. Тому вже у 1920 р. було створено 3-

річні педагогічні курси, які в наступному році були реорганізовані в 

педтехнікуми. У 1922 р. розпочав роботу вечірній індустріальний технікум, що 

прирівнювався до вищого технічного учбового закладу. У Річному звіті про стан 

освіти 1925 р. були відомості, що з появою на заводі «Червона зірка» нового 

https://rgali.ru/obj/12207973
https://rgali.ru/obj/12207973
https://rgali.ru/obj/12207973
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обладнання, кількість учнів школи при заводі збільшилася на 25 відсотків. Тож 

на той час заклади художньо-промислової освіти були тісно пов’язаними з 

підприємствами і фактично готували майбутніх працівників відповідно до їх 

потреб (Тронько, 1972).  

Український радянський партійний діяч М. Скрипник у виданні «Політика 

Наркомосвіти в галузі мистецтв» (1927) писав, що одним із пріоритетних 

завдань для всієї індустріальної продукції є пошук зв’язку між продуктом 

індустрії і вітчизняним мистецтвом, таким чином викликавши попит на твори 

митця, художника, графіста для використання їх у індустрії, тим самим піднести 

художній рівень індустріальної промисловості.  

Також завданням Наркомосу було поширення мережі художньо-

індустріальних шкіл, щоб виробляти художньо-освіченого робітника, який би в 

галузі кустарної і великої індустрії міг розвинути мистецько-художні вартості. 

«Перед нами стоїть завдання визначити, яким чином внести в наші вищі та 

професійні школи всі досягнення нашого мистецтва, щоб уникнути обмеження 

театрального розмаху, щоб запас національних мистецьких досягнень став за 

підвалину нашої роботи витворення нового мистецтва. Перед нами стоїть 

завдання дальшого впровадження мистецтва в індустрію та в школи, як в галузі 

музичній, як і в галузі чисто індустріальній… Те ж що до української 

скульптури, українського узору; їх також треба взяти для дальшого оброблення, 

ними треба просякнути всю діяльність учбову наших професійних шкіл» 

(Скрипник, 1927). 

Аналізуючи джерелознавчі матеріали 20–30-х рр. ХХ ст., слід зазначити, 

що вивченню художньо-промислової освіти в регіоні практично не приділялось 

уваги. Недоступність джерельної бази в роки війни, закритість більшості архівів 

також не сприяло вивченню даної проблеми.  

Починаючи з 50–60-х рр. ХХ ст., під впливом науково-технічного 

прогресу відбулося розширення системи вищої та середньої освіти, збільшився 

набір у технічні вищі навчальні заклади та технікуми. Соціально-економічні та 
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політичні зміни у житті радянської держави відбилися і в тематиці 

дослідницьких історико-педагогічних робіт. 

Видання «Кіровоградська область», яке побачило світ у 1960-х рр. у серії 

«Історія міст і сіл» (Тронько, 1972), базувалося на величезному фактичному 

матеріалові, взятому з фондів центральних і місцевих архівів, а також на 

широкому узагальненні даних, опублікованих іншими дослідниками, була 

зроблена спроба розкрити всі аспекти історичного розвитку регіону. Однак цим 

виданням було підтвердженно потребу більш глибокого дослідження 

культурно-мистецьких процесів та їх осмислення. 

Частково художньо-промислова освіта Єлисаветграда розглядалася у 

загальному контексті розвитку освіти в країні. У історичних працях з розвитку 

освіти. Г. Васьковича (1969), М. Константінова (1956), М. Михайлова (1966), 

О. Ососкова (1982). Лише в дослідженні М. Пузанова та Г. Терещенка (1980) у 

якій було систематизовано історію становлення і розвитку системи підготовки 

робітничих кадрів з другої половини XIX ст. і до початку 80-х рр. XX ст. Про 

Кіровоградщину зазначалось, що наприкінці 30-х рр. в Україні широко 

розгорнувся процес із створення закладів трудових резервів. Так, «планом 

прийому молоді в училища і школи ФЗН на 1940 р. передбачалось підготувати 

по Кіровоградській області 800 осіб». 

У кінці 1980-х рр. стало можливим дослідження мистецького процесу в 

Україні як окремого явища, що раніше було під забороною. У дослідженнях 

українського мистецтва окресленого періоду значний вклад зробили 

Б. Лобановський, П. Говдя «Українське мистецтво другої половини ХIХ – 

початку ХХ ст.» (1989) . 

Особливої уваги заслуговує художній фотоальбом «Маленький Париж. 

Елисаветград в старой открытке», в якому на документальних фотографіях 

зафіксований Єлисаветград та його жителі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (Петраков, & 

Машковцев, 2004). Визначні події та знакові постаті краю висвітлює також 

ювілейне видання «Кіровоградщина: Історія. Традиції. Сучасність» (Чуднов, 

2008), приурочене до 70-річчя утворення Кіровоградської області. В альбомі 
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«Кіровоград. Образотворче мистецтво. Минуле і сучасне» (Добробатько, & 

Сіома, 2008), подано творчо-біографічні відомості про митців, які працювали в 

різні часи в Єлисаветграді (Кіровограді) та їхні твори, що зберігаються у 

Кіровоградському обласному художньому музеї. Це книга з багатьма 

репродукціями творів, однак про митців ХІХ – поч. ХХ ст. є лише кілька 

побіжних згадок.  

Важливим джерелом ґенези вивчення проблем інтеграції культури та 

освіти, взаємовпливів професійного мистецтва, професійних зв’язків 

українського мистецтва з європейськими творчими школами та майстрами 

мистецтва є праці О. Федорука «Джерела культурних взаємин. Україна в 

творчості польських художників другої половини ХIХ – початку ХХ століть» 

(1976) та Н. Асєєва «Украинское искусство и европейские художественные 

центры (конец ХIХ – начало ХХ века)» (1989).  

В українській науці першою працею, що декларувала певні зміни в 

методології дослідження мистецтва на межі століть, стала книга 

П. Жолтовського «Художнє життя в Україні в ХVI –ХVIII ст.» (1983), яка 

розкривала цілісну картину розвитку художньої культури, суспільного життя 

українських митців того періоду включно з освітніми процесами. Тут йдеться 

також і про тодішній Єлисаветград. 

З часів незалежності України проблема розвитку художньо-промислової 

освіти на Єлисаветградщині другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. частково 

відображається у монографіях та дисертаційних дослідженнях, які стали 

інформативним джерелом з історії розвитку освіти, культури і мистецтва краю.  

Наукові пошуки з проблематики художнього життя та його складової –

мистецької освіти, відображені в дисертаціях, які стосуються регіональних 

досліджень. Одним із перших таких досліджень була дисертація Л. Соколюк 

(1986). Продовжила вивчення художнього життя Харкова другої половини 

ХIХ – початку ХХ ст., А. Півненко (1989), яка проаналізувала особливості 

художніх процесів, і музейного будівництва, а також виставкову діяльність; 
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простежили становлення професійної критичної думки та її роль в ознайомленні 

громадськості з новими віяннями в мистецтві. 

Особливо цінною для розуміння специфіки регіональних ознак 

професійної освіти є монографія видана педагогами І. Добрянським та 

В. Постолатієм «Громадська та приватна ініціатива в розвитку освіти України 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» (1998 р.), в якій автори також визначають роль і 

місце громадської та приватної ініціативи в розвитку освіти на 

Єлисаветградщині. 

В дисертаційному дослідженні Л. Рябовол «Розвиток земської освіти в 

Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» (2001) автор 

доводить, що Херсонське земство, до складу якої входив Єлисаветградський 

повіт, заклало підґрунтя для створення мережі середньої та професійної освіти в 

губернії. Також в роботі розглядалася роль земства в діяльності ЄЗРУ, саме 

досвід роботи земства показав приклади залучення до розв’язання освітніх 

проблем не лише органів місцевого самоврядування, а й широких кіл 

громадськості.  

Дослідником системи жіночої освіти, її розвитку та реформування був 

місцевий історик С. Шевченко. У своїх працях «Alma mater єлисаветградських 

гімназисток» (2007) та «Старі стіни: Єлисаветградська громадська жіноча 

гімназія (1860–1920 рр.)» (2007), він вперше цілісно охарактеризував основні 

етапи становлення та розвитку найстарішої з-поміж середніх навчальних 

закладів міста та жіночих гімназій Півдня України другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. Єлисаветградської громадської жіночої гімназії. У праці 

«Вершники на Інгулі» (2013) вчений розкрив діяльність Єлисаветградського 

кавалерійського училища, яке закінчив видатний художник, а згодом і викладач 

промислової школи в Одесі Амвросій Ждаха. Окрім А. Ждахи це училище 

закінчили і інші видатні в майбутньому художники такі як: В. Арнаутов, 

А. Волоковиський, С. Двигубський, Ю. Деконський, Г. Гурський, К. Подушкін, 

М. Рейтлінгер, В. Сумбатов, С. Образков, М. Якобсон та ін.  
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В історії українського мистецтва та мистецької освіти останньої третини 

XIX – початку XX ст. було ще чимало «білих плям», нез'ясованих питань та 

недосліджених фактів. Як стверджувала харківський мистецтвознавець 

Л. Савицька, «слабкість методології» відчувалася ще наприкінці 1960-х – на 

початку 1970-х років. Вихід із кризового стану полягав в актуалізації 

культурологічної проблематики та пошуках теоретичного обґрунтування 

феномену художньої культури як системи складної й невичерпної у своїх 

проявах. Особливий інтерес складає її праця «На пути обновления (Искусство 

Украины в 1890-1910-е годы)» (Савицкая, 2003), про розвиток художньої 

критики в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст., в якій на матеріалі провідних 

художніх центрів (Києва, Харкова, Одеси) досліджується переорієнтація 

українських митців на загальноєвропейські новації та трансформація художньої 

свідомості в означений період 

Загальною працею, яка поєднала основні напрями образотворчого 

мистецтва України з найдавніших часів до наших днів, стала видана Інститутом 

мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського «Історія 

українського мистецтва: у 5-ти т.», у четвертому томі якої подана інформація і 

про окремих митців-педагогів Єлисаветграда (Рубан, Тимофієнко, & Скрипник, 

2006).  

На особливу увагу заслуговує монографія В. Сусак «Українські митці 

Парижа. 1900–1939» (2010), де авторка розглянула творчість українських митців 

в контексті феномену Паризької школи. У праці подано розвиток діяльності 

Паризької школи від 1900 р. до 1939 р. та розкрито значення столиці Франції для 

українського мистецтва початку ХХ ст. Важливою частиною праці стали 

додатки, які виокремилися в «Паризький словник українських мистців», що 

вміщує більш ніж 250 персоналій, серед яких представлено і єлисаветградців 

І. Бабія та І.-Б. Рибака.  

На початку ХХІ ст. на основі зазначеної методології Р. Шмагалом було 

здійснене комплексне багатопланове дослідження «Мистецька освіта в Україні 

середини XIX – середини XX ст.: структурування, методологія, художні 
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позиції» (2005), що присвячене художній освіті від середини ХІХ ст. до 

середини ХХ ст., включно із закладами промислового та художньо-

промислового спрямування (політехнічні та академічні навчальні заклади (вищі 

школи), промислові та ремісничі школи, художньо-промислові школи; реальні 

школи, фахові навчальні майстерні і технологічні майстерні. Крім зазначених 

навчальних закладів, учні отримували художню освіту при фабриках і в окремих 

ремісників, у вечірніх школах та на курсах. 

На особливу увагу заслуговують історико-педагогічні розвідки, у яких 

висвітлюються тенденції розвитку мистецтва, а також проблеми художньої 

освіти досліджуваного періоду, зокрема, різні види виставкової діяльності, 

організаційні форми освітнього життя, художня критика та її вплив на творчість 

художників. Так, у дисертаційному дослідженні Н. Сапак (2006), присвяченому 

художньому життю півдня України кінця ХІХ – першої третини ХХ століття, 

сконцентровано увагу на 3-х містах Херсоні, Миколаєві, Одесі.  

Згодом, О. Світлична у дисертаційному дослідженні «Художнє життя 

Катеринослава – Дніпропетровська кінця ХІХ – ХХ століття» (2009) 

охарактеризувала становлення та еволюцію художньої освіти 

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

освіта у регіоні розвивалась з урахуванням специфіки промисловості. 

Підготовка художника для промисловості та поширення елементарної 

художньої освіти серед населення міста стали головною метою малювальних 

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

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

навчальних майстерень.  

Ці дві праці є найближчими до нашого дослідження не тільки 

територіально, що зумовлювало взаємовпливи, але і змістовно, тому що всі 

вищеназвані аспекти здебільшого були притаманними також Єлисаветграду. 

У праці О. Аніщенко «Розвиток професійної освіти жінок в Україні (друга 

половина ХІХ – початок ХХ століття)» (2000) було розроблено класифікацію та 

схарактеризовано основні типи нижчих рукодільних закладів для жінок. Також 
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було зазначено, що дисципліни, які мали професійну спрямованість, при 

викладанні яких враховувалися місцеві умови, проблеми конкретного регіону.  

Діяльність закладів Єлисаветградського повіту в яких викладались 

ремесла досліджено у роботі Н. Калініченко «Трудова підготовка учнів сільської 

школи у центральному регіоні України (друга половина XX століття» (2008). 

Автор в загальних рисах висвітлила діяльність Єлисаветградського безплатного 

ремісничо-грамотного училища, зосередивши увагу на відкритому з 1905 р. при 

училищі спеціальному чоловічому відділенні з п’ятирічним терміном навчання, 

де готували керівників для навчальних ремісничих відділень у селах. 

В історичному нарисі «Технічна освіта на Кіровоградщині» співробітників 

Центральноукраїнського національного технічного університету за редакцією 

В. Орлика (2009), на основі архівних джерел простежено становлення технічної 

освіти в Центральній Україні. В дослідженні акцентується, що історія 

політехнічної освіти регіону, веде свої першовитоки від Єлисаветградського 

реального земського училища. У нарисі проаналізовано зміни форм організації 

та методів навчання в освітніх установах, особливості виховної роботи за весь 

історичний період їх функціонування.  

На основі історико-етнографічного аналізу виокремлено особливості 

української художньо-промислової освіти у працях науковців: А. Дяченко 

«Досвід професійної діяльності українських художньо-промислових закладів 

освіти» (2019); Ю. Дідовець, В. Тименка «Етнодизайн як технологія художнього 

проектування» (2019); Л. Оршанського «Етнодизайн як інноваційний художньо-

естетичний компонент технологічної освіти» (2011); В. Тименка «Теоретичні 

засади етнічного дизайну в професійній освіті» (2017), Р. Силко «Розвиток 

методики прикладного мистецтва Готфрідом Земпером у художньо-

промислових школах Західної Європи (друга половина XIX століття» (2010).  

Питання розвитку художньо-промислової освіти в Єлисаветграді 

досліджувала З. Гуріч «Розвиток художньої освіти в початкових та середніх 

навчальних закладах Херсонської губернії (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.)» (2017). Вона відзначала, що досвід ВРКК при ЄЗРУ свідчив про 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_1_10.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_1_10.pdf
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ініціативність, методичні, творчі пошуки викладачів у напрямі удосконалення 

освітнього процесу викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування, 

його певну професіоналізацію основі на академічні традиції та інноваційних 

методів і форм. Однак, досвід художньо-промислової освіти в Єлисавеграді 

автором висвітлювала лише побіжно і увага, в основному, зосереджувалася на 

функціонуванні мистецьких великих культурних центрів – Миколаєві, Одесі, 

Херсоні.  

Історія розвитку освіти Єлисаветградщини розглянута у дисертаційному 

дослідженні О. Філоненко «Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини) другої 

половини ХІХ – ХХ століття в історико-педагогічних рефлексіях українських 

дослідників» (2018 р.). У роботі автор серед інших педагогічних проблем 

розглянула історію професійної освіти єлисаветградщини в історико-

педагогічних рефлексіях вітчизняних учених, де поміж даного матеріалу 

зробила характеристику професійних освітніх закладів, які становили окрему 

галузь освітньої системи регіону другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.  

Важливим для осмислення джерелознавчих пошуків в аспекті 

регіональної освіти було дисертаційне дослідження І. Миколаєнко 

«Історіографія діяльності земських установ України (1861–2001 рр.)» 

(Миколаєнко, 2003). 

Одним із сучасних дослідників культурно-мистецького життя 

Єлисаветграда кінця ХІХ початку ХХ ст. та регіону є В. Босько, його 

дослідницька діяльність знайшла відображення у серії щорічника «Історичний 

календар Кіровоградщини» (2007; 2012), у статтях, опублікованих у різних 

збірниках, газетах, журналах, а також у книзі «Визначні постаті степової 

Еллади» (2004a), де він серед великої кількості біографій визначних 

особистостей краю подає імена, пов’язані з проблемою розвитку художньо-

промислової освіти в регіоні періоду другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  

На особливу увагу заслуговують праці вчених присвячені окремим 

аспектам розвитку художньо-промислової освіти і культури Єлисаветградщині 

в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Серед них слід відзначити такі: 
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Акімкін О. «Роль освітніх товариств у розвитку приватної освіти на 

Єлисаветградщині в другій половині ХІХ – на початку XX століття» (2020), 

Базака Р. Спеціалізований журнал «Педагогический вестник» в системі преси 

Єлисаветграда (1881–1883 рр.)» (2015), Брояковський О. «Педагогічна 

діяльність Єлисаветградської громади 70-х – початку 80-х років ХІХ століття» 

(2013), Вдовенко В. Педагогічні з’їзди на Єлисаветградщині (друга половина 

XIX століття)», Гаращенко С. «З історії місцевого самоврядування 

Єлисаветграда кінця ХІХ століття» (2006), Гора О. «Розвиток професійної освіти 

на Кіровоградщині (ХХ – початок ХХІ століть)» (2008), Даценко Л. «Павло 

Рябков як типовий представник провінційного краєзнавства» (2006), Іванова Л. 

«Місце Товариства розповсюдження грамотності і ремесел у становленні 

професійно-технічної освіти в Єлисаветграді» (2006), Классова О. «Історія 

перших художніх виставок при Єлисаветградських навчальних закладах» 

(2008), Крижанівський В. «Микола Опанасович Пашковський (1856–1923): 

єлисаветградський освітянин та громадський діяч» (2016), Прибора Т. 

«Особливості жіночої освіти Єлисаветградщини II половини XIX – початку XX 

століття» (2014), Кириченко Е. «Репрезентация государственности и её 

знаковые отражения в историко-культурном пространстве Елисаветграда: 

середина XVIII – начало ХХ века» (2008), Кириченко О. «Тенденції формування 

міського простору Єлисаветграда на рубежі ХІХ – ХХ століть (до постановки 

проблеми)» (2008), Кириченко О. «Стильові пошуки архітектора Олександра 

Лішневського в єлисаветградський період творчості (1895–1901 рр.)» (2009), 

Люта О. «Педагогічне забезпечення початкової освіти на Єлисаветградщині в 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст.» (2009), Лісняк К. «З історії розвитку професійно-

технічної освіти на Україні» (1993), Надєждін А. «Архітектор міста Святої 

Єлисавети» (2006), Прибора Т. «Особливості жіночої освіти Єлисаветградщини 

II половини XIX – початку XX століття» (2014), Трибуцька О. «Матеріали 

особового фонду Павла Рябкова (до 165-річчя від дня народження відомого 

вченого-етнографа і громадського діяча)» (2012), Шляховий К. «Повітове місто 

Єлисаветград. Період економічного та культурного піднесення» та ін.  
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Отже можна стверджувати, що результати пошуків сучасних дослідників 

разом із іншими джерелами є достатньою науковою основою для проведення 

історико-педагогічного дослідження з розвитку художньо-промислової освіти 

на Єлисаветградщині в окреслених хронологічних межах. 

Здійснений історіографічний аналіз засвідчив, що процес розвитку 

художньо-промислової освіти Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. ґрунтовно не розкривався у жодній із наукових праць. Педагогічні 

дослідження проблеми розвитку художньо-промислової освіти в досліджуваний 

період мають фрагментарний характер. У межах історіографічного огляду теми 

дослідження використано весь необхідний масив праць. Різноманіття 

історіографічного матеріалу дозволяє повною мірою розглянути проблему 

розвитку художньо-промислової освіти міста в означених хронологічних межах. 
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1.2. Теоретичні основи проблеми становлення та розвитку художньо-

промислової освіти у культурно-освітніх осередках Єлисаветграда другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. 

 

В основі теоретичного аналізу проблеми становлення та розвитку 

художньо-промислової освіти у культурно-освітніх осередках Єлисаветграда 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. покладено ідею освітньо-культурного 

синтезу у художньо-мистецькому просторі, що є особливістю становлення і 

розвитку художньо-промислової освіти. Розвиток культурного простору 

зумовлюється взаємодією внутрішнього і зовнішнього світів людини, її 

естетичних смаків, ідеалів, що виявляються в особистісно-ціннісних видах 

предметно-перетворювальної діяльності. У структурі культурного простору 

виокремлюються орієнтовні сегменти: реального світу, соціуму, інформаційно-

знаковий та інтелектуальний. Культурний простір втілюється у діях людини, її 

творчості, вихованні, знаннях, ментальності, загальному розвитку. 

На думку С. Пономаревського (2012), людина наповнює культурний 

простір змістом, перетворює його у специфічну абстрактну мову, за допомогою 

якої висловлюються найрізноманітніші змістові поняття. Здатність культурного 

простору розвиватися в часі приводить до того, що він не лише постійно 

оновлює себе, але й зберігається завдяки механізмам спадковості, історичної 

пам’яті, корисності тощо. Формуючи свій культурний простір, людина створює, 

пропонує й пропагує своє бачення й розуміння світу, яким він повинен бути 

сьогодні (с. 74-79). 

У контексті вивчення теоретичних засад проблеми становлення і розвитку 

художньо-промислової освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. доцільно окреслити сутність 

основоположних понять дослідження: освіта, художня освіта, художньо-

промислова освіта, культура, культурно-освітні осередки.  

Значення, в якому поняття «освіта» вживається зараз, усталилося 

наприкінці XVIII ст., особливо під впливом Ґете, Песталоцці та неогуманістів, і 
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означало тоді загальний духовний процес формування людини на противагу 

виховним методам прихильників просвітителів. З цього часу дане поняття 

набуло більш широкого значення. Звичайно говорять про загальну освіту, яка 

дається в школі, і про спеціальну освіту (наприклад, наукову, технічну, 

музичну). Спеціальні і професійні знання можуть розглядатися як освіта в 

справжньому значенні цього слова тільки в тому випадку, коли вони пов’язані з 

загальною освітою. Освіта як захист проти сил, що «знеособлюють» людину, в 

демократичному суспільстві стає питанням життя як для окремих людей, так і 

для всього суспільства в цілому. Розуміння цього питання викликає розвиток 

руху за народну освіту. Розрізняють загальну і спеціальну освіту. Загальна освіта 

(початкова і середня) дає знання, прищеплює уміння й навички, потрібні кожній 

людині у повсякденному житті. Спеціальна освіта озброює людину знаннями, 

уміннями та навичками, необхідними для працівника певної галузі (Гончаренко, 

1997). 

Зокрема, у довідникових джерелах поняття «освіта» трактується як 

«процес і результат засвоєння особистістю певної системи наук, знань, 

практичних умінь і навичок і пов’язаного з ними того рівня розвитку її розумово-

пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у 

своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність 

цієї особистості» (Кремень, 2008, с. 614). 

М. Кадемія, Т. Ткаченко, Л. Євсюкова розглядають освіту як «процес і 

результат засвоєння людиною системи про світ, суспільство, саму себе, способи 

мислення і діяльності, формування власної особистості; феномен культури, що 

забезпечує її трансляцію, відтворюваність і зміну; освітній простір – сукупність 

навчальних закладів, державної системи управління і суспільних об’єднань, які 

реалізують освітні програми» (Кадемія, Ткаченко, & Євсюкова, 2011). 

Для цього дослідження важливим є твердження З. Гуріч (2017) про те, що 

на сучасному етапі актуалізується проблема «входження» людини в культуру 

через освіту, в результаті чого формується інтелектуальний, емоційний, 

естетичний, когнітивний досвід окремої особистості, яка має досягти соціальної 
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зрілості, здатності до індивідуального творчого зростання упродовж життя 

(с. 41-42). 

Процес навчання в галузі мистецтва та опанування й присвоєння людиною 

художніх цінностей і мистецьких традицій свого народу називається 

«художньою освітою» і розглядається вченими-педагогами як найважливіший 

засіб розвитку й формування цілісності особистості, її духовності, творчої 

індивідуальності, інтелектуальності й емоційного багатства. Під художньою 

освітою розуміють сукупність знань, умінь і навичок, що здобуваються 

особистістю в сфері мистецтва та художньої творчості у процесі навчання 

(Антонович, 2001, с. 3-10). Так під художньою освітою розуміють сукупність 

теоретичних і практичних надбань, світоглядних позицій у галузі 

образотворчого мистецтва, які можуть бути використані у процесі підготовки 

художників-педагогів (Волинська, 2008, с. 11). 

На думку І. Шкелебей (2005), «художня освіта» це цілеспрямована 

система дійового формування людини, яка в змозі оцінювати та усвідомлювати 

естетичне в житті природі, мистецтві, здатність жити й перетворювати світ, 

творити за законами краси та естетичної довершеності (с. 3-4). 

За визначенням Т. Паньок (2017), художня освіта є системою підготовки 

фахівцв образотворчого, декоративно-прикладного і промислового мистецтва, 

архітекторів-художників, мистецтвознавців, художників-педагогів, що визначає 

її предметно-орієнтований характер. Художня освіта – це сукупність знань, 

умінь і навичок у сфері образотворчого мистецтва, що допомагають особистості 

опановувати й продукувати художню творчість (с. 93). 

Водночас Г. Сотська (2016) трактує поняття «художня освіта» як напрям 

мистецької освіти, який визначається як сукупність теоретичних і практичних 

надбань у галузі образотворчого мистецтва, які використовуються у процесі 

підготовки художників-педагогів, художників-архітекторів, мистецтвознавців, 

майстрів декоративно-прикладного і промислового мистецтва (c. 18). 

Вивчаючи історіографію розвитку художньої освіти в України, дослідники 

підкреслюють регіональні особливості її розвитку, що пов’язано з економічними 
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і природніми умовами, національними традиціями, регіональною специфікою 

мистецьких шкіл, творчою і педагогічною діяльністю місцевих майстрів 

образотворчого мистецтва.  

Так, А. Волощук (2012) досліджуючи систему художньої освіти школярів 

у спадщині З. Баконія, розкриває особливості розвитку регіональної освіти, а 

саме:  

– поєднання здобутків місцевої художньої школи з педагогічним досвідом, 

напрацьованим в умовах українських регіонів та європейських мистецько-

педагогічних традицій; 

– потяг суспільства до духовно-мистецьких цінностей в атмосфері 

національно-культурного відродження; 

– збереження традиції народної культури та мистецтва (с. 135). 

З. Гуріч (2017) розглядає регіональну художню освіту як процес навчання 

на основі розвитку національних художньо-мистецьких та освітніх традицій, 

відкритість до адаптації зарубіжного мистецького досвіду на окремій території 

держави, що має історичний, адміністративний характер утворення (с. 51). 

Дослідниця окреслює провідні функції регіональної художньої освіти: 

– мотиваційно-виховна, яка полягає в опануванні досягнень регіональної 

художньої освіти, що сприяє формуванню ціннісних установок на вивчення, 

аналіз, творче використання художніх технік, стилістичної манери художників-

педагогів у процесі опанування дисциплін художньо-естетичного спрямування 

майбутніми учителями образотворчого мистецтва, які у професійній діяльності 

ретранслюють практичні здобутки у навчально-виховній і поза навчальній 

діяльності учнів загальноосвітньої школи; 

– культурологічна функція полягає у тому, що через регіональну 

специфіку художнього відображення дійсності в історичній ретроспективі 

сформувались мистецькі осередки, авторські мистецькі школи, відбувся 

розвиток традицій теорії і практики опанування образотворчого мистецтва, що 

засвідчило становлення мистецької освіти регіонів, її синтез з культурою, 

освітою, наукою європейських країн; 
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– пізнавальна функція реалізується через пізнавальний ефект мистецької 

діяльності педагогів-художників. Шляхом опанування теоретичних і 

практичних досягнень, провідних ідей художників-педагогів регіонів 

реалізується пізнання національних здобутків художньої освіти, формується 

усвідомлена позиція щодо їх внеску у розвиток культури і освіти у 

регіональному вимірі; 

– комунікативна функція реалізується через опанування ідей, творчого 

досвіду художників-педагогів регіонів; 

– творчо-спонукальна функція передбачає використання ідей, досягнень 

художників-педагогів у напрямі активізації творчого потенціалу учнів, адже 

досягнення художньої освіти регіонів мають потужний ресурс щодо реалізації 

творчого потенціалу учнів; 

– гедоністична функція передбачає аналіз, інтерпретацію художніх творів, 

осягнення формотворчих засобів, осмислення практичного досвіду, авторської 

стилістичної манери художників-педагогів минулого (Гуріч, 2017, с. 51-52). 

Вивчення історіографічних матеріалів дозволяє визначити поняття 

художньо-промислової освіти як інтегрованого суспільного явища. У 

довідкових виданнях наприкінці ХІХ ст. (на теренах Російської імперії, куди на 

той час входила і більша частина України) зазначалося, що художньо-

промислова освіта має ту ж основу, що і суто художня, де на перший план 

завжди потрапляє навчання рисунку, що визнається необхідною умовою для 

розвитку естетичних смаків та можливостей для виконання всіх видів художньої 

праці для різноманітних галузей промисловості (Брокгауз, 1903).  

Проте достеменно відомо, що цей напрям в мистецькій освіті, що набув 

великої популярності на підросійських теренах, мав західно-європейське 

походження. До початку ХХ ст. цей напрям в освіті регулювався з’їздами діячів 

з технічної і професійної освіти. Сам термін «художньо-промислова освіта» 

з’явився в офіційних документах з часу 1-го з’їзду російських діячів з технічного 

і професійної освіти. 
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У такому розумінні, поняття «художньо-промислова освіта» як 

інтегроване суспільне явище містить три змістові складові: промислову, 

художню, педагогічну освіту. Промислова освіта другої половини ХIХ –початку 

XX ст. забезпечувала матеріальну складову української культури, художня 

освіта – духовну складову української культури, педагогічна освіта – 

комунікативну складову як діалог фахівців промисловості і мистецтва. Іншими 

словами, педагогічною освітою забезпечувався синтез освітньо-культурного 

цілісного простору на історико-етнографічних територіях України. 

Розглядаючи поняття «культурно-освітній осередок», неможливо оминути 

звернення до змісту понять «культура», «осередок». Важливо зрозуміти, яким 

чином вони співвідносяться між собою, і наскільки правомірно вживати в 

педагогічній практиці поняття «культурно-освітній осередок».  

Етимологічно культура виступає передумовою і результатом освіти 

людини. І як відзначають дослідники, поняття «освіта» позначає процес і 

результат освоєння особистістю конкретних змістовних аспектів культури. І 

якщо говорити про зв’язок культури і освіти, то, безсумнівно, потрібно сказати, 

що вчені наголошують на їхній взаємообумовленості (Галицька, 2013, с. 28-33). 

Досвід осмислення поняття «культура» є одним із найбільш загальних у 

науковому тезаурусі категорій та має багато визначень. В українському 

педагогічному словнику поняття «культура» у вузькому розумінні розглядалося, 

як «сфера духовного життя суспільства, що охоплювала систему виховання, 

освіти, духовної творчості (мистецької), а також установи й організації, що 

забезпечували їхнє функціонування (заклади освіти, клуби, музеї, товариства 

тощо). Водночас під культурою розумівся і рівень освіченості, вихованості та 

рівень оволодіння якоюсь галуззю знань або діяльності» (Гончаренко, 1997, 

с.182). 

У Академічному тлумачному словнику (1970–1980) поняття «осередок» 

розглядалось, як: 1. Місце зосередження чого-небудь. Центральний, вузловий 

пункт чого-небудь. Місце зародження, виникнення, джерело поширення чого-

небудь. 2. Основа, з якої розвивається, виростає, поширюється що-небудь. 
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Особа або група людей, навколо яких зосереджується яка-небудь діяльність. 

Організаційна одиниця, що є частиною якого-небудь великого об’єднання. 

Первинна організація якого-небудь товариства, спілки і т. ін. Місто, населений 

пункт, що має адміністративне, промислове, культурне і т. ін. значення для 

якоїсь місцевості, країни. Центральна частина країни, місцевості, населеного 

пункту. Те ж саме що і середовище – рідко (Винник, & Юрчук, 1974, c. 760). 

Поняття культурно-освітнього осередку є більш широким ніж просто 

освітнього. Оскільки культурні ресурси різнилися залежно від регіону, то 

завдяки цій різниці утворилися відмінності і люди отримали помимо набуття 

вмінь та навичок, можливість отримати неоднаковий культурний досвід. 

Сутність цього поняття варто розглядати з позиції, що забезпечує 

формування основ культурно-освітнього та соціально-педагогічного мислення. 

Осередки були культурно-освітнім простором з пріоритетом гуманістично-

моральних цінностей і володіли такими якісними характеристиками, як 

цілісність, автономність і відкритість. Таким чином, осередки можуть бути 

охарактеризовані як сукупність соціальних, культурних, а також спеціально 

організованих в освітньому просторі психолого-педагогічних умов, де в 

результаті їхньої взаємодії з індивідом відбувалося становлення та розвиток 

особистості. 

Отже, у нашому розумінні культурно-освітні осередки в Єлисаветграді,– 

це і місце зосередження на той час групи академічно підготовлених педагогів-

художників з новим демократичним мисленням, і вузловий пункт, а також 

джерело поширення художньо-промислової освіти у регіоні. 

Осередки, перш за все, були підсистемою соціокультурного середовища, 

сукупністю історично сформованих факторів, обставин, ситуацій та спеціально 

організованих педагогічних умов розвитку особистості. 

У широкому сенсі культурно-освітнє середовище варто розуміти як 

структуру, яка включала кілька взаємопов’язаних рівнів, до яких відносились і 

культурно-освітні осередки. На кожному рівні осередки мали вплив в тій чи 

іншій мірі. 
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До глобального рівня впливу можна віднести загальносвітові тенденції 

розвитку культури, освіти, мистецтва, в контексті яких відбувалася діяльність 

визначних митців, педагогів, культурних діячів (з-поміж яких – І. Похитонов, 

І. Олінський, В. Арнутов, І. Бабій та ін., чий світогляд, теоретичні і практичні 

навички сформувався в осередках Єлисаведграда). 

До регіонального рівня впливу можна віднести також освітню політику, 

культуру, систему освіти, життєдіяльність відповідно до соціальних і 

національних норм, звичаїв і традицій, на які осередки (земські освітні установи, 

Товариство поширення грамотності і ремесел,) мали опосередкований вплив.  

Локальний рівень впливу здійснювали безпосередньо освітні установи, 

зокрема якими були ці самі осередки (ВРКК, державні заклади, де малювання 

було обов’язковим предметом, приватні навчальні заклади, студії і майстерні), 

діяльність яких здійснила найпомітніший вплив на становлення і розвиток 

творчого середовища. 

Отже, для осмислення загальної культурно-освітньої ситуації регіону 

вбачається необхідним також використовувати категорію «культурно-

освітнього середовища», що співвідноситься з поняттям культурно-освітнього 

осередку, але є дещо ширшим. При цьому «культурно-освітнє середовище» 

розуміємо і як складову буття людини, яка визначається культурно-історичними 

та освітніми традиціями конкретного регіону, що сукупно впливають на 

розвиток та формування особистості. 

Беручи до уваги просторові характеристики культурного регіону Степової 

України, варто розглянути найважливіші аспекти поняття «освітній простір». 

Освітній простір – це форма трансляції соціального досвіду від покоління 

до покоління. За В. Ясвіним (2001), структура освітнього простору може 

включати чотири просторові складові: соціально-контактну, інформаційну, 

соматичну, предметну (с. 88).  

За визначенням С. Пономаревського (2012), освітній простір розуміється 

як сукупність освітніх, наукових, культурномистецьких, економічних, 

юридично-правових, медичних, адміністративних та інших інституцій, 
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громадських організацій, орієнтованих на формування особистості, а також як 

система соціальнопсихологічних стереотипів, різноманітних регламентацій 

людської поведінки, діяльності соціуму в цілому в забезпеченні їх можливостей 

щодо освітнього розвитку даної особистості (с. 74–79).  

Відтак, було акцентовано увагу на виокремленні освітнього і культурно-

мистецького компонентів освітнього простору, визначеного 

С. Пономаревським, що передбачає можливість їх синтезу у просторі. Також 

прийнято тезу про недопустимість механічного перенесення просторових 

культурних форм з однієї культурної моделі до іншої. З цієї позиції важливою є 

ідея освітньо-культурного синтезу у мистецькому просторі, що є характерною 

ознакою розвитку художньо-промислової освіти історико-етнографічної 

території Степової України.  

На переконання вчених, освітньо-культурний синтез у мистецькому 

просторі є природним процесом культурного розвитку внутрішнього й 

зовнішнього світів людини і, водночас, передачі соціального досвіду від 

покоління до покоління засобами освіти (Неустроев, & Саввин, 2014).  

Було також враховано авторське трактування культурно-освітнього 

простору Н. Щиголевою (2003). За її визначенням, культурно-освітній простір – 

цілісність, що розвивається, структурні елементи якої використовуються 

суб'єктами освітнього процесу для освоєння і трансляції гуманістичних 

цінностей». Модель культурно-освітнього простору включає в себе три 

компоненти: просторово-семантичний, змістовно-методичний, комунікативно-

організаційний. Просторово-семантичний компонент представлений 

дослідницею архітектурно-естетичною організацією життєвого простору 

закладів освіти. Проте, структурні схеми освітньо-культурного простору можуть 

бути ширшими і стосуватися освітнього простору міста або регіону.  

На думку Н. Неустроєва, А. Саввіна (2014), на особливу увагу заслуговує 

третій компонент моделі культурно-освітнього простору – комунікативно-

організаційний, в рамках якого формуються етнонаціональні особливості, 
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ціннісні орієнтації, принципи і культурні стереотипи поведінки учасників 

навчального процесу.  

Синтез освітньо-культурного цілісного простору ґрунтується на принципі 

мультикультурності, що полягає у доцільності вивчення історії мистецтв, 

традиційних ремесел, звичаїв і традицій, самобутньої культури, а також 

особливостей становлення і розвитку художньо-промислової освіти історико-

етнографічних територій в контексті загальнокультурного розвитку України. 

Тому важливо українську матеріально-художню культуру і розвиток української 

художньо-промислової освіти аналізувати з використанням досвіду історико-

етнографічних територій України і, зокрема, недостатньо вивченого досвіду 

художньо-промислової освіти Степової України з її освітньо-культурним 

центром Єлисаветградом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Утім, варто детальніше окреслити поняття Степової України, яке 

використовується у цій праці. Степова Україна (Південна Україна, синонім) –

один з макрорегіонів, що увійшов до зони розселення українців унаслідок 

повторної колонізації, що набула масового характеру у XVIII ст. 

М. Грушевський розглядав його як терен змагання і взаємодії відмінних між 

собою культур упродовж різних історичних епох (Грушевський, & Ясь, 2016, 

с. 176–194).  

Дослідниками визначається чотирьохчленна структура Степової 

України – Запорожжя, Таврія, Приазов’я та Бессарабія. Нині ці історико-

географічні ареали розглядаються як підрегіони Українського Півдня 

(Степу). Сьогодні ці землі включають території Одеської, Миколаївської, 

Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, частин 

Донецької, Луганської областей. Отже, сучасна Кіровоградщина, як край, що у 

минулому належав землям Війська Запорозького, ще до того був і у володінні 

Золотої Орди, Великого Князівства Литовського, з кінця XVIII ст. був у складі 

Російської імперії. З того часу інтенсивно заселявся як представниками з 

різноманітних українських теренів (переважно Полтавщина, Чернігівщина, 

Київщина, Харківщина та ін.), так і іноземними колоністами з домінуванням 
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вільної найманої праці, аграрними практиками, наближеними до «фермерського 

типу» та прискореною індустріалізацією (Верменич, 2015). Загалом цей край 

вважається територією пізнього заселення з огляду на ті історичні реалії, що 

були характерні тут (як місця постійних військових сутичок, потім 

колонізаційних внутрішніх та зовнішніх кампаній тощо). 

Все це вплинуло на етнографічні особливості терену – матеріальну і 

духовну культуру українців, За цим комплексом ознак (місцеві говірки, 

фольклор, народне мистецтво, обрядова сфера, особливості житлобудування, 

промислів і ремесел, тощо) вчені визначили, що сучасна Кіровоградщина 

умовно поділена на три етнографічні зони. Північні райони Кіровоградщини 

складають перехідну зону Середньої Наддніпрянщини (синоніми Подніпров’я, 

Придніпров’я). Західні райони – перехідна зона Східного Поділля. Центр 

Кіровоградщини, її південна і східна частина складають етнографічну зону суто 

Півдня України, або Степову Україну. Отже, попри те, що нині Кіровоградщина 

становить центральну область України і тут нині проживають 90,13% українців, 

вона має власну історико-культурну та географічну своєрідність, що важливо 

враховувати у різних соціокультурних дослідженнях (Пірко, 2004).  

Отже, дослідження проблеми становлення і розвитку художньо-

промислової освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.) має здійснюватися з урахуванням 

етнопедагогічної теорії і практики, тобто діалогу культур історико-

етнографічних регіонів України.  
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1.3. Передумови становлення і розвитку художньо-промислової освіти 

Єлисаветграда 

 

З метою висвітлення ретроспективи розвитку художньо-промислової 

освіти Єлисаветграду, доцільно детальніше розглянути середовище історико-

етнографічної зони регіону з метою виявлення її розвивально-культурного 

впливу.  

Єлисаветград – місто з унікальною і типовою історією розвитку культури 

Степової України – стало центром розвитку художньо-промислової освіти 

регіону. Історія заснування і розвитку міста зумовила особливості художньо-

промислової освіти.  

Загальновідомими є історичні факти щодо належності цих земель (до 

середини ХVІІІ ст.) Війську Запорозькому. Традиції, закладені у той історичний 

період, розвивалися впродовж наступного століття попри несприятливі для 

розвитку української національної культури обставини, що були пов’язані зі 

входженням українських теренів до складу Російської імперії. Проте вже на 

початку XX ст. мистецьке життя набуло стабільних форм, охопивши весь 

культурний простір Єлисаветградщини.  

Кінець ХVІІІ ст. став майже для всіх міст, які розміщувались вздовж 

державних кордонів Російської імперії, тією вихідною позицією, з якої почалося 

її подальше розширення. Особливістю містобудування Південного краю було те, 

що всі ці міста мали військово-стратегічне призначення – своїм зародженням 

вони були зобов'язані фортецям і оборонним лініям, які навіть після указів про 

їх скасування, ще довго впливали на життя цих міст. Прикордонна територія 

історико-етнографічного регіону Степової України з містом Єлисаветградом 

була фронтиром – зоною трансформативної взаємодії між етнокультурними 

системами спільнот, що відмежовують себе від уявних «інших» (David A. 

Chappell, 1993, s. 267). Локальна ідентичність фронтирної спільноти згодом 

переростає в національну ідентичність. Тому важливо простежити національні 



 68 

особливості становлення і розвитку художньо-промислової освіти 

досліджуваного регіону. 

Офіційне заснування Єлисаветграда відносять до 1751 р., коли згідно з 

указом імператриці Єлизавети, на цих землях російська адміністрація почала 

розселяти сербів, хорватів, угорців, волохів, молдаван та ін., водночас 

витісняючи ненадійне для влади місцеве українське населення. Це спровокувало 

в окрузі стихійний гайдамацький рух, який через десятиліття завершився 

Коліївщиною. Територію, утвореної таким чином воєнізованої області, назвали 

Новою Сербією. Для захисту цих захоплених земель 1752 р. імператрицею був 

виданий Указ про будівництво фортеці, яка мала бути головним форпостом лінії 

військових укріплень, створених уздовж російсько-турецького кордону 

(Кабузан, 1976, с. 91, 105). Як згодом писав міський градоначальник О. Пашутін 

(1897), збудована фортеця Св. Єлисавети захищала нових поселенців «от татар 

и своенравных запорожцев…».  

Проте, Козаччина особливо позначалася на мистецтві регіону Степової 

України і міста Єлисаветграда. В образотворчому мистецтві краю у XVIII–

XIХ ст., як і в інших південних містах України, найпоширенішими були такі 

мотиви: романтизовані сільські краєвиди і типові композиції – «Козак і дівчина 

біля криниці», «Проводи до війська», намальовані анонімними художниками-

самоуками. Зв’язок національної школи з народним світовідчуттям точно і тонко 

відмічав художній критик, письменник, поет Микола Вороний, який останні 

роки свого життя провів на Єлисаветградщині. Серед візуальних образів і тем 

образотворчого мистецтва цього краю він виділив, як найхарактерніший тип 

ідилічний пейзаж (Савицька, 2001).  

Зустрічались також портрети царських осіб, козацьких старшин і 

духовенства. Козацькі портрети, виконані у цьому регіоні, на сьогодні не 

знайдені. Але можна з упевненістю стверджувати, що вони існували, бо ці землі 

межували із Запорізькою Січчю і тут зимували козаки. 

Знаменно, що саме на колишній Єлисаветградщині, у Чорному та 

Чутівському лісах, у 30-х роках XVIII ст. зародилася гайдамаччина. Топоніміка 
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краю зберегла назви сіл Велика і Мала Мамайка (нині перейменовані у 

Підгайці), річка Мамайка, Мамаїв Яр, Мамаїв курган (біля нинішнього села 

Панчево), а також увічнені образи кількох гайдамацьких ватажків, один з яких 

на прізвище Мамай з околиць Торговиці та Знам’янки, другий – Марко Мамай з 

Цибулева. Тому, можливо, що саме тут народжувався сюжет української 

народної картини «Козак Мамай», який став символом непокори і вольного духу 

українців (Пашутин, 1897), а його зображення поширилося у селах і містечках 

Степової України подібно до ікон. 

У мешканців історико-етнографічного регіону Степової України була 

достатньо розвинена також надособистісна здібність, що виявлялася у 

набожності, але не фанатичною, а естетично спрямованою. Певне уявлення про 

тогочасний іконопис дає парна ікона «Козацька Покрова і Свята Параскева», яка 

нині представлена в експозиції Музею мистецтв Кіровоградської обласної ради. 

Збережений на ній авторський напис свідчить про дату її виконання – «...Данило 

Горб, козак Сечи Запорожской куреня ирклеевского 1756 году генваря 15 дня». 

З найдавніших живописних творів, які дійшли до наших днів, є дві парсуни 

єпископа Афанасія, які були створені на межі ХVІІІ–ХІХ ст. Демидом 

Вишневецьким, священиком селища Дев’ята Рота Єлисаветградського повіту. 

Ці два твори спочатку були в Успенському Соборі в Єлисаветграді, а нині – у 

Дніпропетровську. На звороті одного з них, що нині зберігається у 

Дніпропетровському історичному музеї, є напис: «Преосвященний Афанасій 

Єпископ Новосербский і Днепровский и ордена св. Анны перваго класса 

кавалер, писан на 47 году от рожденія в городе Новограде...». Афанасій – у миру 

Олексій Іванов (1746–1805), був архієпископом Катеринославської, Херсонської 

і Таврійської губернії. З 1799 р. до 1804 р. його резиденція знаходилася у 

Новомиргороді (нині Кіровоградська обл.) Такі портрети призначалися для 

церковних інтер’єрів, навчальних закладів і помешкань православної еліти 

(Жолтовський, 1983, с. 120)  

Отже, у художньо-промисловій освіті Єлисаветградщини твори 

інтер’єрного призначення поширювалися в однаковій мірі на трьох рівнях: 
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духовно-церковному, освітньому і побутовому, що можна вважати освітньо-

культурним синтезом цілісного простору. Такі твори були часто етнографічно 

спрямованими (картини із образами козака Мамая).  

Як напрям художньо-промислової освіти бурхливо розвивалася 

архітектура Єлисаветграда. З першої половини XIX ст. зовнішній архітектурний 

вигляд Єлисаветграда постійно змінювався – будувались нові громадські 

будівлі, купецькі та поміщицькі будинки. Вони відрізнялися простотою і 

стриманістю у декорі, були переважно двоповерховими та мали риси притаманні 

класицизму.  

У цей час зносилися старі дерев'яні церкви, а на їх місці зводилися кам'яні 

храми, більшість яких була витримана також в класичних формах. Цьому 

архітектурному стилю відповідало і внутрішні інтер’єри храмів, яке виконували 

місцеві і приїжджі художники; іноді образи для храмів замовлялись в інших 

містах. 

Письменник, етнограф, фольклорист, історик О. Афанасій-Чужбинський 

згадував про ікони, які він побачив в одній із церков у передмісті Єлисаветграда: 

«...Ще раніше я був попереджений, що образи для храму були писані у 

Петербурзькій Академії мистецтв.... Дійсно, дві місцеві ікони, Спасителя та 

Богоматері з предвічним немовлям, заслуговують особливої уваги, як вірністю 

малюнка та чистотою оздоби, так і прозорістю тіла, яке наближеністю до натури 

прикувало мій зір. Колорит цих картин ефірний, і чим більше вдивляєшся в них, 

тим більше дивує точність втілення думки художника, який, здається, хотів 

зобразити не земну плоть, а змінену для вічного життя. Приваблює також і образ 

чудотворця Мирликійського, Миколая, особливо своїм драпіруванням; 

розкішна біла риза угодника так, здається, і сяє сріблом...» (Быков, 1893, с. 120). 

На жаль, ці ікони, що були так високо поціновані сучасниками, не збереглись до 

нашого часу. 

У середині ХIХ ст. Єлисаветград перетворюється на один із важливих 

промислових центрів Півдня України, що в свою чергу зумовлювало його 

культурний розвиток. Саме цей період ознаменований найвагомішими подіями 
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у мистецькому житті, яке значною мірою було пов’язане з розширенням мережі 

навчальних закладів, активізацією земського руху, діяльністю просвітницьких 

організацій і благодійних товариств. У цей час було відкрито залізничне 

сполучення між Петербургом і Одесою, що проходило через Єлисаветград. І 

вигідне розташування міста сприяло тому, що тут зупинялися відомі 

письменники, музиканти та актори. 

Враження від міста були щонайкращими – багато мандрівників, статистів 

та письменників засвідчували, що у ХІХ – на початку ХХ ст. Єлисаветград 

красою і добротністю своєї забудови перевершив багато губернських міст Росії 

(Пашутин, 1897, с. 95). Це було зумовлено тим, що у місті працювали талановиті 

архітектори: П. Барташевич, О. Бруні, М. Бузько, Д. Вальтер, П. Д’раго, 

І. Дубовицький, В. Верлоп, І. Кішкін, О. Лішневський, 

Г. Межировський, П. Кісєльов, І. Нагорний, І. Ренуха, К. Рудьковський, 

І. Серпинокій, І. Тупіцин, В. Федоров, П. Федоровський, І. Харитонов, 

К. Шостовський, К. Тонн, які залишили по собі як визначні пам’ятки, так і 

звичайні будинки простих міщан, що загалом створювали єдиний архітектурний 

ансамбль міста (Надєждін, 2010). 

Одними із перших відомих міських архітекторів, був рідний брат відомого 

російського письменника Ф. Достоєвського – Андрій Михайлович 

Достоєвський (1825–1897), який у своїх автобіографічних спогадах описав 

Єлисаветград того часу. Відомо, що у своїх проєктах він надавав перевагу 

неороманському стилю.  

Автором будівель, що сформували історичний центр міста і його 

візуальний образ, був архітектор Яків Васильович Паученко (1866–1914), який 

уміло використовував у своїх проєктах елементи різних стилів. У місцевій пресі 

відзначали, що саме він перший у Єлисаветграді дав зразки художньої 

архітектури які на той час не так часто зустрічалися у провінції. За його 

проєктами у місті було побудовано більше ніж 20 споруд, серед яких: лікарня 

Святої Анни, будінок лікаря С. Вайсенберга, водолікарня І. Гольденберга, 
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будинок В. Паученка, Міжнародний кредитний банк, церква апостолів Петра і 

Павла та ін. Декілька спроектованих ним будівель було зведено і в Москві. 

Масштабними проєктами у Єлисаветграді відзначився випускник 

Академії мистецтв архітектор Олександр Львович Лішневський (1868– 1942). 

Нині збереглися за його проєктами такі споруди: жіноча гімназія, Велика 

синагога; будинок купця Барського. Архітектори, уродженці Єлисаветграда, 

працювали також в інших великих містах. Так, у Харкові працював Борис 

Михайлович Корнієнко (1871– 1916). У Севастополі на початку XX ст. 

працював Олександр Михайлович Вейзен (1863 – ?), який розробив генеральний 

план цього міста та залишив по собі окремі архітектурні його пам’ятки.  

Архітектура, як напрям художньо-промислової освіти Єлисаветграда, на 

жаль, не має ознак українського (козацького) бароко – стилю відомого у Європі 

і світі. Очевидно, відсутність споруд з українським стилем є підтвердженням 

характеристики П. Чубинським національної вдачі українців, а саме: байдужість 

до творення нових форм у просторі (просторова здібність). 

Ще під час будівництва фортеці навколо неї виріс населений пункт, який 

з 1764 р. став центром регіону, а в 1775 р. – повітовим центром, який називали 

Єлисаветградом. Попри інтенсивний переселенський рух, імперську іноземну 

колонізацію, українці складали переважну більшість і були головними носіями 

подальшого економічного та культурного розвитку краю. Відомо, що наприкінці 

XVIII ст. в Єлисаветграді працювали паперова фабрика, 4 шкіряні заводи та було 

33 вітряки. Тут одним з перших у Росії побудовано цукровий завод.  

Після приєднання Криму, фортеця перестала бути околицею Імперії і 

втратила оборонне значення. Тому її з навколишніми поселеннями було 

долучено до внутрішнього міста, і Єлисаветград з населенням 4170 осіб увійшов 

до Катеринославського, з 1795 р. – Вознесенського намісництва, з 1796 р.– до 

Новоросійської губернії, з 1802 р.– до Миколаївської, а згодом – до Херсонської 

губернії.  

Вигідне розташування міста на торговельному шляху, що йшов з півночі 

Росії до Чорного моря, сприяло його зростанню. До виникнення Катеринослава 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1871
http://uk.wikipedia.org/wiki/1916
http://uk.wikipedia.org/wiki/1871
http://uk.wikipedia.org/wiki/1916
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(1776), Одеси (1794), Херсона (1778) та Миколаєва (1788) Єлисаветград був 

основним торгівельним центром на півдні України і відіграв значну роль у 

розширенні зв’язків краю з багатьма іншими регіонами тодішньої держави, а 

також із зарубіжними державами, що сприяло розвитку промисловості, ремесел 

та культури міста. Тут влаштовуватись великі щорічні ярмарки, на які 

приїжджало багато купців з інших міст. Єлисаветград того часу був містом 

дворянсько-купецької культури, переважну частину населення якого складали 

військові місцевого гарнізону. Проте, у торгівельній галузі, як і архітектурі, не 

було виявлено купців з місцевих етнічних українців.  

Cтрімкий розвиток cільcького гоcподарства та його капіталіcтичний 

cкладник приcкорили виникнення підприємств, що виробляли 

cільськогоcподарські машини та знаряддя. До початку ХХст. у Єлиcаветграді 

виникло 8 заводів, на яких працювало майже 60 відcотків робітників фабрично-

заводської галузі міста. Більшість підприємств належала іноземцям (Бургардту, 

братам Ельворті, Кеcлеру, Краузе, Яcкульcькому та ін.). Cеред них особливо 

вирізнявся завoд із вигoтoвлення машин для cільського гоcподарства, який 

cпочатку був заcнований у 1874 р., як мaйcтеpня, англійcькими капітaлістaми 

Робертом Ельвoртi та його брaтом Томаcом. У 80-х роках XIX ст. завод розпочав 

випуск виробів власної конструкції, вони були відмінно пристосовані до 

особливостей місцевих ґрунтів. Згодом вироби, що виготовлялись в місті, стали 

одними з кращих як у самій країні, так і закордоном, за що отримували відзнаки 

на міжнародних виставках. Цьому сприяло уважне ставлення керівництва до 

професійної підготовки робітників (Сиволап, 1974, с. 80). 

Окрім культурно-мистецької та економічно-технологічної складової 

художньо-промислової освіти Єлисаветграда, важливою була педагогічна.  

Безпосередні витоки художньо-промислової освіти віднаходимо ще за 

доби Просвітництва, в той час, коли знаменитий французький філософ 

Дені Дідро став засновником та співавтором «Енциклопедії», або «Тлумачного 

словника наук, мистецтв і ремесел». Рівноцінність прикладних мистецтв з 

образотворчими послідовно відстоювали провідні філософи, педагоги, митці. 
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Серед них Вільям Моріс та Джон Рьоскін (рух «мистецтво і ремесло»), Готфрід 

Земпер (доба модерну). На важливість художньо-промислових підходів для 

фабричної сфери вказували Йозеф Гоффман, Коломан Мозер та Анрі ван де 

Вельде. Постання Баугаузу стало квінтесенцією пошуків синтезу теорії і 

практики перетворення промислового виробу у твір мистецтва. Серед 

однодумців засновника інституту художньо-промислового навчання 

«Державний Баугауз» Вальтера Ґроппіуса перебував і Василь Кандинський. 

Історію розвитку промислової освіти зарубіжних країн, де також 

акцентувався художній аспект, розглядали Вільям Е. Уиккенден, Г. Ігльстон 

(1888) в Англії кінця ХІХ – початку ХХ ст., Л. Іоллі (1900) в Німеччині, 

П. Міжуєв (1897), П. Мясоєдов (1887) в Росії та ін.  

У праці П. М’ясоєдова (1887) «Перший міжнародний конгрес з питань 

технічної, промислової й комерційної освіти, який відбувся у Франції, в 

Бордо…» проаналізовано роботу міжнародного конгресу, який був присвячений 

впровадженню профільної освіти серед незаможних верств населення. 

Обґрунтовувалася думка, що шкільна освіта не може задовольнити всі потреби, 

які вимагало тогочасне життя. Саме цим прибічники більш широкої профільної 

освіти обґрунтовували необхідність заснування різних закладів позашкільної 

освіти, яким повинна належати в подальшому видатна роль в системі народної 

освіти. Такий підхід спостерігався в останні десятиліття ХІХ ст., зокрема, і в 

Англії (с. 23–30). 

Розглядаючи вплив тогочасних шкіл на різні прошарки суспільства, 

Л. Іоллі (1900) дійшов висновку, що на той час розвиток промислової освіти 

гальмувався традиційним устроєм шкільництва. Об’єм навчання, що надавався 

початковими школами, був невеликий. Упродовж перших років після закінчення 

такої школи та зі вступом до практичного життя діти з нижчих класів 

суспільства при бажанні мали змогу продовжити навчання, головним чином у 

недільних та вечірніх школах. Завданнями таких шкіл було закріпити набуті у 

початковій школі знання, а іноді й здобути основи професійної освіти. З 

широким розвитком науки, ставала очевидною потреба у спеціальних 
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професійних школах, які б готували лише до певної окремої професії або ж до 

декількох споріднених (с. 19–22). 

Тим часом, на вітчизняну художньо-промислову освіту мали вплив як 

поширення європейських демократичних тенденцій, так і процесів бурхливої 

індустріалізації, що проходили у пореформенний період і створювали 

оптимальне підґрунтя для адаптації і розвитку нових освітніх практик.  

Вихідець зі Слобожанщини Є. Рєдін (1895) у праці «Харьков – как центр 

художественного образования Юга России» з-поміж іншого розглядає питання 

розвитку художньої індустрії на Заході, а також зазначає, що велику роль у її 

становленні відіграють школи мистецтв і художньо-промислові музеї. Він 

наголошував на необхідності організації заснування таких закладів у Харкові 

«для підготовки хороших рисувальників, загалом осіб добре художньо 

вихованих, які б з успіхом могли б працювати в різних галузях художньо-

промислової діяльності…», а також має бути музей «художньо-промисловий, 

який би переслідував цілі суто практичні, тобто були б зібрані зразки художньої 

промисловості даного округу, країни і західної Європи….» (с. 15–66). 

Вже через рік у виданні «Харьковская школа изящных искусств» Є. Рєдін 

(1895) писав, що місто було вже на порозі відкриття організації подібного 

освітнього закладу, зазначаючи, що «мета поширення технічних знань буде 

досягнута школою, з однією сторони, – художньо-промисловим музеєм при ній, 

а з іншою, – безкоштовними художніми класами технічного характеру…. в яких 

викладалися б усі види малювання в його застосуванні до промислового 

виробництва, і в яких готувались би рисувальники для фабрик, заводів і 

майстерень (гончарних, скульптурних, різьбярних та емальних), в яких учні 

знайомились би з практичним виконанням перелічених ремесел» (с. 5–6). Далі 

він писав, що останнім часом школи з такою метою були вже організовані і 

діяли, впроваджуючи промисловий напрямок в художню освіту «в Одесі, 

Варшаві, Києві, Пензі, Воронежі, Казані, в Єлисаветграді та ін.» (с. 10). 

Школа малювання Раєвської-Іванової у Харкові стала однією з базових в 

історико-етнографічному регіоні Слобожанщини, де академічні принципи були 
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нерозривно поєднані із промисловими. Сама ж М. Раєвська-Іванова (1884) у 

своїй публікації «Художественно-промышленный музей в Харькове» 

розкривала зміст своєї педагогічної системи, яку впроваджувала в школі, де 

велика увага приділялась вивченню українського національного стилю: 

«Малоросія має свої самостійні художні мотиви. Її вишивки, тканини, гончарні 

вироби заслуговують на увагу… Зібрані й збережені, вони збагачують 

скарбницю національного мистецтва…» (с. 8–9). В іншій праці «Опыт 

программы по преподаванию рисования в воскресных классах для 

ремесленников» (1895), яку М. Раєвська-Іванова розробила спільно з іншими 

викладачами, передбачалися спеціальні завдання для учнів, що сприяли 

підвищенню їхньої мотивації з вибору того чи іншого ремесла та давали 

можливість отримати більш широку художню освіту. 

Дещо упереджене ставлення відносно поняття «художньо-промислової 

освіти» мав засновник Київської рисувальної школи Микола Мурашко – 

представник історико-етнографічного регіону Наддніпрянської (Великої) 

України. У листі до віце-президента Петербурзької академії мистецтв 

М. Толстого він виклав свою позицію так: «Щойно з’являється слово 

«промислове», то вже художній бік нібито відходить на другий і навіть на третій 

план. А тим часом це надзвичайно велика, безбожна помилка! Нібито без повної 

художньої освіти можна щось зробити» (Шмагало, 2005, с. 74). Однак, ставлячи 

академічний напрямок на перший план, М. Мурашко цілком усвідомлював 

необхідність перебудови художньої освіти і необхідність художньо-

промислового напрямку. Він вважав, що не слід нехтувати академічною 

освітою: «…майже чверть сторіччя потрібно було на те, щоб прийти до 

переконання, що прикладним мистецтвом потрібно не починати, а закінчувати, 

що для «прикладання» чогось необхідно це «щось» мати, а це і є художня 

освіта…» (Турченко, 1956, с. 73–74). 

Доцільно зазначити, що саме така позиція засновників українських 

мистецьких шкіл і рисувальних класів сприяла тому, що їх випускники не лише 

ставали обізнаними і розвиненими працівниками фабрик, заводів чи 
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новостворених художніх артілей та кустарних виробництв, а й були цілком 

підготовлені до вступу у вищі столичні та європейські навчальні заклади. І що 

важливо, для талановитих вихідців зі всіх шарів суспільства відкривався доступ 

до такого навчання. Це було характерно і для Єлисаветградщини.  

Отже, бурхливий розвиток промисловості військової, а пізніше 

промисловості, зорієнтованої на забезпечення життєдіяльності громадян, 

торгові зв’язки із державами зарубіжними вимагали впровадження новітніх 

європейських технологій, що виникали завдяки взаємозв’язку мистецтва і 

промисловості. Про це свідчать документи. Так, М. Нікольським, художником-

педагогом, викладачем Єлисаветградських рисувальних класів, делегатом 1-го 

з’їзду діячів з технічного і професійної освіти (1895 р.) подавався розширений 

звіт, де було зроблено огляд художніх робіт учнів різноманітних художньо-

промислових навчальних закладів. Він звертає увагу на досвід Харківської 

школи малювання М. Раєвської-Іванової, Севастопольського реального та 

Строганівського училищ. Тут міститься також огляд 11-ї секції графічних 

мистецтв під головуванням С. Мамонтова, де були прочитані і детально 

розібрані реферати, що стосувалися питань малювання і чистописання в 

середніх і нижчіх навчальних закладах, а також була створена особлива комісія, 

яка взяла на себе обов'язок детально розробити положення про вечірні та 

недільні малювальні і креслярські класи для ремісників, що перебували поза 

навчальним процесом (Общий отчет Херсонского губернского земства за 

1885 г., 1886). 

Особливу увагу на педагогічний досвід французьких колег звернув 

М. Нікольський, зазначаючи, що у Франції малювання було постановлено поруч 

з навчанням грамоти для дітей від 6 до 13-річного віку. З 13-річного віку вони 

вступали для продовження навчання в загальноосвітні школи, професійні і 

художні. Цим він пояснював перевагу творів французького народу щодо 

витонченості виконання, художності задуму та пропонував скористатися 

прикладом Франції – увести малювання по можливості одночасно з грамотністю 
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для поліпшення стану художньої промисловості (Доклад о работе ІІ сьезда, 

ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, од. зб. 119, арк. 20). 

Тим часом великий вплив на розвиток методів викладання мистецьких 

дисциплін в усій тогочасній Імперії, зокрема і у сфері художньо-промислової 

освіти зробив П. Чистяков. Й саме Чистяковська система включала всю 

сукупність проблем від філософських до суто ремісничих, з якими доводилося 

стикатися тогочасному художнику, послідовно стверджуючи і практично 

реалізуючи чітко сформульовані позиції. Це була школа, де кожен технічний 

прийом ставав осмисленим засобом вираження поглядів і почуттів художника, а 

закони мистецтва розкривалися в їх нерозривному зв'язку з законами природи і 

людського суспільства (Молева, & Белютин, 1967, с. 96).  

Вироблена П. Чистяковим педагогічна система дозволила підготувати 

цілу плеяду професійних художників і педагогів, які вийшли зі стін Академії 

того періоду: В. Васнецов, М. Врубель, І. Рєпін. Однією із його учениць була 

Марія Чижевська – мати відомого вченого і філософа Дмитра Чижевського. 

Повернувшись на Єлисаветградщину, проживаючи у містечку Олександрії, вона 

давала уроки малювання місцевим дітям. Донька М. Чижевської згадувала: 

«Серед наших олександрійців мама вишукувала здатних до малювання 

і займалася з ними… Її учнями були в майбутньому художники Е. Дрейзен, 

І. Зейтман, Львов, а Т. Білаковська повторила шлях вчительки, закінчила 

Академію мистецтв, а потім і сама організувала навколо себе творче коло 

петербурзьких художників-авангардистів» (Кохан, 2008, с. 11). 

Необхідно зазначити, що у 20-х – 30-х рр. в українському мистецтві 

відбувалися процеси, які об’єднували його зі світовими тенденціями. Митці 

широко використовували досвід різноманітних європейських течій і напрямів, 

сміливо експериментували з кольором, фактурою, об’ємами, пластикою. 

Українське мистецтво того часу все ще відчувало себе частиною європейського 

художнього процесу. В Україні була створена мережа вищої мистецької освіти, 

де в системах викладання застосовувалися найновіші сучасні принципи й 

методи навчання. Діяли різні за програмними засадами мистецькі угруповання, 
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міцніли зв’язки з виставковою діяльністю зарубіжних країн. Посилено 

здійснювалися пошуки національних форм мистецтва, які в західних та східних 

регіонах України мали різні джерела інспірації та принципи формотворення. 

Як зазначають дослідники, на початку ХХ ст. у всій Європі навчання 

прикладного і промислового мистецтв здійснювалося під впливом художньо-

промислових шкіл Німеччини й Австрії (Силко, 2009).  

Так, Ю. Дідовець (2020) засвідчив, що у 1908 р. у віденському 

Імператорському музеї мистецтва та промисловості відбулася виставка, що 

переконливо довела: віденський модерн успішно уникав форм ар-нуво і 

деструктивних крайнощів німецького югендстилю, зорієнтованих на мистецтво 

прикладного формотворення без декорування, що характерне для інженерно-

технічного проектування. Не випадково в той період розвитку художньо-

промислової освіти та виробництва частіше згадували не «віденський модерн», 

а «віденський дизайн», що відрізнявся домінуванням не прикладного, а 

декоративного мистецтва. З огляду на домінування у «віденському дизайні» 

декоративності, на нашу думку, це поняття необхідно уточнити – це «віденський 

етнодизайн» (с. 61–67). 

У реалістичному стильовому варіанті реалізувалися ідеї архітекторів 

Г. Земпера, К. фон Хазенауера та інших реформаторів європейської художньо-

промислової освіти і виробництва. Г. Земпер (1970) вважав, що необхідно 

використовувати синтез техніки і мистецтва, загальної логіки мислення в науці 

і мистецтві, оскільки ці сфери перетинаються в культурі. В одній особі не 

поєднується безпосередньо виготовлювач і той, хто володіє достатніми 

творчими здібностям. Тому дуже потрібна практична теорія формоутворення, 

написана з повним знанням специфіки предмета, високоосвіченою в 

художньому відношенні людиною. Архітектор і педагог Г. Земпер започаткував 

розробку теорії інформаційних аналогів, назвавши її «практичною теорією 

формотворення».  

Популярні в Англії ідеї Г. Земпера щодо взаємозв’язку між функцією, 

матеріалом, технологією виготовлення та естетичною формою поступово 
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поширились до країн материкової Європи. Зокрема, на регіонально-

громадському рівні втілювалася ідея першого теоретика дизайну Г. Земпера 

щодо виставкової діяльності художньо-промислових музеїв. Художньо-

промислові музеї Г. Земпер розглядав як музейно-педагогічні комплекси, у яких 

повинні міститися експозиції новітніх творів прикладного мистецтва зі всього 

світу для їх використання в освітньому процесі (Оршанський, Тименко, & 

Силко, 2011). Віденські художники з участю митців західних територій України 

запропонували світу свій регіональний варіант мистецтва модерну, мало схожий 

на стилістику французько-бельгійського ар-нуво. Віденський модерн 

сформувався під впливом як англійського, так і східного мистецтв. Це 

технологія австро-угорського етнодизайну. Віденський модерн, вплинув на 

розвиток українського авангардизму, у якому зберігалася стійка тенденція до 

синтезу образотворчої та проєктно-творчої діяльності.  

У Росії в галузі мистецької освіти другої половини XIX – початку XX ст. 

не тільки склалися умови для формування окремих спеціальних закладів. Було 

покладено початок формуванню школи дизайну XX ст., що виділився пізніше в 

самостійну спеціальність. Роль держави в становленні і розвитку художньо-

промислового освіти визначалась Положенням 1902 р (Положение о 

художественно-промыпшенных учреждениях, 1904, с. 579–580).  

На початку XX ст. А. Луначарський запровадив видання журналу 

«Художня праця» (1923), де розміщував власні статті щодо єдності мистецтва і 

промисловості (с. 2–6). На його думку, технік-художник – це інженер, який 

пройшов раціональну школу з вивчення потреб людського ока, слуху і 

відповідно до методів, що сприяють задоволенню цих потреб. Художник-технік 

– це людина від природи обдарована правильним смаком і творчими нахилами, 

яка володіє художнім смаком і має технічну освіту. Інженер не повинен бути 

лише утилітаристом. Він має сказати собі: «Я хочу, щоб моя динамо-машина 

надзвичайно дешева, була надзвичайно продуктивна і щоб вона була красунею. 

А. Луначарський (1919) зазначав, що «абсолютно сліпим є той, хто не розуміє, 
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яку вагому роль у перетворенні побуту може відіграти мистецтво, а насамперед 

«прикладне» (с. 1–2).  

У дослідженнях мистецько-педагогічних процесів та мистецької критики 

на підросійських теренах України кінця ХІХ – початку ХХ ст. простежується як 

дистанціювання від російської традиції, так і все ж певна орієнтація на позиції 

російських авторів і, з-поміж інших, на В. Стасова (Стасов, & Щипунова, 1952). 

Тому не випадково, що навіть М. Мурашко (1964) писав, що свої враження від 

того чи іншого твору він «перевіряв Стасовим». 

Виникнення та розвиток нових різновидів стилів модерну (кубізму, 

імпрессіонізму, авангардизму, символізму) в мистецтві того часу призвело і до 

змін у системі навчання образотворчих мистецтва. Академічна система 

навчання, була повністю дискредитована. Зазнав критики і «геометричний 

метод», який був покладений в основу офіційних програм з графічних мистецтв, 

прийнятих Міністерством народної освіти. На початку століття широкого 

застосування набуває «натуральний метод», основу якого складало вивчення 

навколишнього середовища і пироди, що в свою чергу сприяло розвитку 

спостережливості, творчої уяви, зорової пам'яті форм і фарб. Однак велика 

кількість методичних робіт, які з’явились присвячених даному питанню не 

містили чіткої системи в цій галузі, тому мали місце і формальні течії (Беляева, 

2012, с. 68).  

У вступі до методичної праці «Курс малювання» Ф. Шпала (1913) виклав 

свій погляд про застосування нового методу, а також про роль художньої освіти 

в розвитку художньої промисловості: «Майже п’ятдесят років потрібно було, 

щоб так званий натуральний метод викладання малювання завоював собі за 

кордоном виняткове місце. Тільки після отримання прекрасних результатів в 

північноамериканських школах, наші сусіди на заході почали розробляти нову 

систему художньої освіти… Вивчення природи, шукання нових форм її за 

кордоном оживило художню промисловість. Ремісник навчився прикрашати 

предмети свого виробництва. Малюванням стали користуватися при навчанні 

інших предметів і надали йому належне місце в програмі навчання. Виявилося, 
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що художня освіта, при правильній постановці справи, може бути доступна 

кожному… відсутність художнього смаку, позначається на якості всього 

культурного життя загалом і особливо на розвитку промисловості і тогівлі. 

Тобто тих галузей народного життя, де художній смак необхідний і де 

застосування його безмежне» (с. 5). 

Познайомившись з подібним «Курсом малювання», можна скласти 

уявлення про викладання образотворчої грамоти в загальноосвітній школі 

початку XX ст. Його автор висловлює невдоволення існуючою в країні 

ситуацією з навчанням мистецьких дисциплін. 

Художник-педагог С. Голоушев (псевдонім – Сергій, Глаголь, 

С. Серійович, Dе Sergy) також послідовно пропагував переваги «натурного 

методу» в живописі і намагався відшукати шлях до розуміння тих складних 

явищ великого мистецтва, в яких об'єктивна видимість предметних форм 

підпорядкована художньому вимислу, уявленням, що зароджуються в творчої 

фантазії художника. Будучи викладачем Строганівського художньо-

промислового училища, він в 1907 р. заснував відомі Строганівські графічні 

майстерні де розгорнув широку викладацьку і дослідницьку діяльність, 

поклавши початок новому типу художньо-технічної освіти. Періодично 

С. Голоушев відвідував Єлисаветград, де брав участь у художньому житті та 

читав лекції з мистецтва. Запрошував його до міста голова повітового 

дворянства С. Соколов-Бородкін, який знав його ще із часів свого навчання в 

Катковському ліцеї (Василенко, 1916, с. 3). 

Мистецтвознавча і дослідницька діяльність С. Голоушева відбувалася в 

епоху активного становлення і утвердження нового історико-культурного стилю 

– стилю модерн, де на перший план художники модерну ставили не 

відображення дійсності, а творче прикрашення життя, що знайшло 

відображення в оновлені художніх форм, намаганні піднести роль естетичних 

засобів мистецтва. Еталоном справжньої реалістичної майстерності 

С. Голоушев визнавав художні твори, створені не тільки з боку технічного 

виконання, але своїм змістом, що відповідають духу і потребам епохи. У статтях 
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він віддавав перевагу творчості художників, що гостро відчували провідні 

проблеми часу, які були спрямовані на образне пізнання довкілля.  

Нові течії примітивізму, кубізму, футуризму свідчили, на його 

переконання, про кризу і глухий кут мистецтва, за яким «неминуче послідує 

період нових пошуків, по всьому ймовірний, з ухилом до того ж відкинутого 

реалізму, хоча і сприйнятим по-новому» (Глаголь, 1913, с. 3). Мистецтвознавець 

писав про негативний вплив еклектичного мистецтва, яке прийшло з Заходу на 

художню промисловість та про те, що в самому суспільстві гине художнє чуття, 

яке могло б грати величезну роль у відродженні тієї ж промисловості. На думку 

С. Голоушева (1914), лише збереження національного характеру може 

забезпечити майбутнє кустарних виробів і як наслідок розвинути промисловість 

(с. 212–217). Робота шостої секції на з’їзді художників, що проходив в 1911–

1912 роках, була присвячена питанням про підняття художнього народного 

виробництва шляхом художнього виховання його представників і мала назву 

«Художня промисловість і кустарна справа».  

Одним із доповідачів на секції був П. Пашков (2014) його погляди були 

нерозривно пов’язані із регіональними особливостями розвитку художньо-

промислової освіти. Віддаючи головну роль художникам, як таким що 

найближче стоять до художньої промисловості, він вважав, що саме художники, 

що працюють на місцях, зробили б великий вклад, якби долучилися до 

створення музеїв, в яких би зібрали все цінне, що залишилось не втраченим, 

привівши приклад, тих хто вже почав цю справу: «Мені довелось говорити з 

діячами із Малоросії, які були захоплені збиранням орнаментів…вони з 

любов’ю віднеслись до справи і в цьому напрямі працюють…». Головною тезою 

його доповіді було те, що в падінні художньої промисловості та прикладного 

мистецтва було зовсім не відсутність художньої грамотності, а відсутність 

ручної праці, бо ніхто, в реальності навчаючись тільки за книгами, до ручної 

праці не звертався. Через те люди втратили інтерес до предметів вжитку. «Для 

того, щоб полюбити якусь річ, потрібно полюбити і матеріал, з якого 

створюється ця річ, і сам процес роботи, коли ця річ буде виготовлятись, і буде 
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створюватися вона за прекрасними зразкам, і коли цю сторону люди полюблять, 

тоді не буде тої байдужості, яку помічаємо зараз…. Прикладне мистецтво йде 

іншою дорогою; любов до картин ще не створює тієї атмосфери, яка сприяла б 

розвитку прикладного мистецтва (с. 230–241).  

Таким чином, П. Пашков (2014) був переконаний, що у всіх школах 

загальноосвітнього типу, починаючи з початкових шкіл, потрібно ввести поряд 

з рисуванням і працю, справжню працю, потрібно, щоб навчальних майстерень 

з'явилося якнайбільше, і щоб в них працювали не тільки учні молодших класів, 

але і середніх учбових закладів, все одно, якою буде ця праця столярна чи будь 

яка інша але, головним чином, потрібно, щоб була ручна праця. На думку 

художника, причина того, що все менше і менше учні люблять художні 

прикладні речі, і що ці самі речі все гірше і гірше робляться, лежить в тому, що 

промисловість реміснича і кустарна довгий час залишалася без поєднання з 

освітою. Саме ручна праця, формотворення з матеріалів розвиває чуття до 

прекрасного і є підтримкою і поштовхом до дизайну (с. 230–241). 

Директор художньо-промислової школи в Кам’янці-Подільському (1909–

1912) Н. Роот (1914) бачив мистецтво однією з основ життя, нарівні з релігією і 

наукою, а впровадження в усі школи системи естетичної освіти і виховання 

одним з кращих факторів освіти і збільшення цінності всіх сторін діяльності 

громадян. Також він вважав, що впровадження в ремісничо-професійних 

навчальних закладах графічної грамотності повинно бути обов'язково 

застосовано до ремесла (с. 212–217).  

Головними його ідеями щодо покращення освітнього процесу художньо-

промислової освіти були: включення наглядних пояснень кращих пам'ятників 

пластичного мистецтва всіх поколінь у реформовані нижчі школи всіх типів і 

спеціальностей за допомогою стінних таблиць; загальноосвітнього курсу 

«Всесвітньої історії мистецтва» та мистецтв інших країн, а також малюнків 

художників для наочного виховання художнього смаку і знайомства з 

різноманітністю технічних прийомів (Роот, 1914, с. 221). 
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Концепція національного стилю на основі традицій народного мистецтва 

розроблялася в українському архітектурно-художньому відділі, який був 

створений при літературно-художньому гуртку в Харкові. Там професор-

історик Д. Багалій, архітектори К. Жуков, А. Гінзбург, художники 

С. Васильківський, Н. Самокиш, С. Тимошенко вивчали народні традиції в 

мистецтві й архітектурі, влаштовували виставки в будівлі Харківського 

промислово-художнього музею. На основі їхніх розробок був створений 

український національно-романтичний варіант стилю модерн, зразком для якого 

стала будівля Губернського земства в Полтаві, побудована за проєктом 

архітектора В. Кричевського (Давидич, 2017, с. 32). В мистецтві цей напрям 

отримав назву українського стилю або українського модерну, на захист якого 

виступив В. Кричевський (1914, с. 88–91).  

Його прихильником був також художник і етнограф О. Сластіон (1903). 

Він описав основні морфологічні ознаки «українського стилю», що перейшли з 

народного дерев'яного зодчества західних областей України: «… 

трапецієподібні форми прорізів вікон і дверей, чотирьохскатні дахи з заломами, 

криті черепицею, прибудовані галереї на стовпах, кручені колонки, для декору 

рекомендувалося застосування українських народних орнаментів, виконаних в 

майоліці і розписах» (с. 5–15). Розписи в цьому стилі були виконані художником 

Н. Самокишем. У 1912 році в Харкові на базі приватної художньої школи 

М. Раєвської-Іванової було створено Художнє училище. Будівля для нього 

створена в стилі «українського модерну». 

Будучи професором Харківського художнього інституту, Костянтин 

Миколайович Жуков (1873–1940) взяв участь у Єлисаветградській першій 

міській художній виставці з художньо-ремісничим відділом (1913 р.), де для 

жителів міста прочитав лекцію про український художній стиль під назвою «Про 

українське будівництво». Він простежив еволюцію архітектурних форм, які на 

той час звали «українським стилем» і показав, як від найдавніших часів вони 

розвивались, ускладнювались, набували своєрідного національного стилю. 

Показав пристосованість конструкції форм до мас, поставивши поруч з 
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українськими пам’ятками архітектури московського і польського стилю, 

підкресливши при цьому не конструктивність форм і мас останніх двох і 

логічність та стрункість першого. К. Жуков проаналізував особливості 

староукраїнського світського будівництва, а опісля й сучасного українського 

стилю. Він показав європейський характер сучасного українського стилю, 

форми якого не мали характеру європейського (Реферат про українське 

будівництво, 1913). К. Жуков був автором забороненої праці «Украинский 

модерн в архитектуре XX в.» (1936).  

Отже, К. Жуковим було сформовано положення, які покладено в основу 

концепції українського стилю. Витоками українського архітектурного модерну 

є стилістичні особливості давньоукраїнських дерев’яних церковних споруд та 

староукраїнського світського будівництва. Наслідування давньої української 

архітектури має європейський характер. 

Об’єднанню ідей з пошуку єдиного національного стилю сприяли діячі 

освіти і культури з Харкова, західних регіонів України. Діяльність художньо-

промислових музеїв спиралась на фахові розробки провідних науковців, які 

займались глибоким вивченням народного мистецтва та історії. Серед них 

Д. Багалій, М. Сумцов (Харків), М. Біляшівский, Д. Щербаківський (Київ), 

Д. Яворницький (Катеринослав), В. Ястребов (Єлисаветград) та ін.  

Створення Української академії мистецтв у 1919 р. сприяло формуванню 

осередку, навколо якого згуртувались художники-педагоги різних стильових 

течій: О. Богомазов, М. Бойчук, М. Бурачек, М. Жук, В. і Ф. Кричевські, 

К. Малевич, О. Мурашко, Г. Нарбут. В. Пальмов та ін. Цього ж року Одеське та 

Харківське художні училища було реорганізовано у вільні художні майстерні, 

які пізніше були реорганізовані у Харківський художній технікум та Одеський 

політехнікум образотворчих мистецтв, а з 1928 р. вони стали художніми 

інститутами. 

Після 1920 р. набула розвитку мережа державних середніх художніх 

навчальних закладів та профтехшкіл у Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, 

Луганську. Водночас, було засновано мережу вищої та середньої художньо-
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промислової освіти: Миргородський та Межигірський художньо-керамічні 

технікуми (на правах вищих навчальних закладів), художньо-промислові школи 

в Кам’янці-Подільському, Умані, Глинську, Опішні, навчально-виробничі 

майстерні в Кролевці, Діхтярях, Решетилівці та інших місцях. 

Сучасне визначення теоретичних засад розвитку регіональної художньо-

промислової освіти педагогами другої половини XIX – початку ХХ ст. Зокрема, 

значущою для дослідження є теоретико-педагогічна спадщина С. Русової, яка 

тривалий час, перебуваючи на Єлисаветградщині, мала змогу відстежувати 

становлення нових напрямів в освіті, а також впливати на їх поширення. 

С. Русова значиться серед плеяди видатних імен того часу: К. Ушинського, 

І. Франка, Б. Грінченка, М. Драгоманова, X. Алчевської, Т. Лубенця (які 

втілювали ідею національної школи в Україні), М. Корфа (організатора 

земських шкіл, що зіграли визначну роль у поширенні освіти серед народних 

мас). 

У праці «Позашкільна освіта» С. Русова (1918) акцентувала увагу на тому, 

що саме завдяки вечірнім курсам, що організовувалися при фабриках, заводах 

чи десь-інде, зацікавлені робітники, які не мали змоги вчитися у гімназіях, могли 

отримати додаткову профільну освіту. На її думку, ці курси могли б стати 

справжніми народними університетами. Вона зазначала, що в місцевостях, де 

були кустарні промисли (гончарство або ткацтво), наука малювання мала 

будуватися на ґрунті розуміння національної культури, зокрема національного 

орнаменту. В її поглядах також простежувалася ідея освітньо-культурного 

синтезу. 

Важливе місце в організації освітнього процесу С. Русова (1918) відводила 

різноманітним виставкам, зазначаючи, що саме вони підвищували культурну 

вихованість суспільства. Крім завдання поширення мистецького виховання, 

мандрівні виставки популяризували науку і народні промисли, а також були 

своєрідною школою для молоді.  

Основною причиною культурної національної нерозвиненості у місцевій 

промисловості, що постачала предмети вжитку, С. Русова (1918) вважала 
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відсутність збереження традицій, які б «мали вираз» у місцевих музеях. Вона 

вказувала на необхідність зібрання етнографічних колекцій в окремих науково-

вироблених програмах. Такі речі мали б бути характерними для краю (місцевої 

природи, місцевої історії і промисловості), які б могли дати освіту суспільству.  

Основною метою музеїв, на думку С. Русової (1918), було поширення 

науки і виховання народних мас. Погляди цієї видатної вченої та громадської 

діячки поділяли відомі діячі дореволюційного часу: Н. Бракер, М. Пашковський, 

П. Рябков, О. Рябінін-Скляревський, О. Біркін та багато інших земських діячів 

Степової України, що намагалися поставити художньо-промислову освіту 

народу на міцний культурний національний ґрунт. 

Цікавими вбачаються враження Г. Кершенштайнера, реформатора 

європейської професійної освіти, який знайомився з Україною під час своєї 

наукової подорожі. Він писав, що «Вже тоді, як несли мене коні українськими 

селами, відносини з українським народом викликали у мене якнайгарячішу 

симпатію до цього типу людей. Я радів, дивлячись на безліч інтелігентних 

облич, мене тішила їхня добра вдача, що так і струменіла із їхніх слів… Я скрізь 

зазначав про небажання цієї держави, супротив губернаторів змінювати 

патріархальні звичаї, які не раз справляли на мене враження, ніби я перебував 

десь у часах середньовіччя. Культура у селі була далеко позаду порівняно з 

культурою міст… Особистісні інтереси одиниць беруть верх, бере верх 

байдужість до держави. 

Бажання держави, бажання громади, пройнятої своїм власним правовим 

порядком, і передусім, бажанням окремих громадян тій громаді, тій державі 

служити особисто – все це розвивається лише шляхом планового виховання. 

Щоб витворити цей державний спосіб думання, «прилюдна школа» може багато 

чим посприяти. Своєї властивої сили набирає державний спосіб думання там, де 

вільний державний лад дозволяє громадянам якнайбільше брати живу участь у 

розвитку держави. Щоб хлопці і дівчата, які покидають «прилюдну школу», 

зацікавилися життям держави, та школа мусить пробудити в них і передати таке 

зацікавлення» (Васькович, 1970).  



 89 

У народних школах Г. Кершенштейнер вважав за необхідне широко 

використовувати різні види ремісничої праці, самостійні лабораторні роботи, 

практичні заняття, ручну працю на уроках загальноосвітніх дисциплін. Він 

обґрунтовував навчання не тільки за допомогою слів і книг, але шляхом 

переважаючого практичного досвіду («робити спроби – це вище аніж вивчати»). 

Учні мають «докласти свій художній інстинкт і своє бажання до малювання, до 

створення і декоративної обробки предметів щоденного побуту». Треба, щоб «у 

малювальних класах їм відкрилося багато декоративної і конструктивної 

винахідливості». Завдяки самостійно створеному артефакту, який стає визнаним 

і прийнятим культурним середовищем історико-етнографічного регіону, учні 

оволодівають здатністю до державного мислення. 

Він також обґрунтовував ефективність проєктного навчання, художньо-

промислової освіти, що трансформувалася в сучасний дизайн та етнодизайн. 

Адже національний тип особистості формується на ідеях української філософії, 

народних ідеалах і традиціях, звичаях і обрядах, тобто на культурно-

історичному досвіді, здобутках народу, його морально-етичних цінностях.  

Отже, на території України в галузі мистецької освіти другої половини 

XIX – початку XX ст. склалися сприятливі умови для виникнення нових типів 

навчальних закладів. Зміни у суспільстві сприяли тому, що на державному рівні 

Положенням 1902 р. (Положение о художественно-промышленных, 1904, 

с. 579–580) було означено шляхи розвитку художньо-промислової освіти, що 

стало початком формування школи дизайну XX ст., яка виокремилася згодом з 

художньо-промислової освіти в самостійну спеціальність.  
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Висновки до розділу І 

 

У розділі представлено систематизацію джерельної бази дослідження 

проблеми становлення і розвитку художньо-промислової освіти Єлисаветграда 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., що згруповано з урахуванням типології джерел в 

синхронічному і діахронічному вимірах. З-поміж джерел діахронічного 

спрямування простудійовано регіональні періодичні видання; законодавчі акти і 

офіційні документи державних і місцевих органів управління; звітну 

документація та протоколи засідань – губернського та повітового земства; архівні 

матеріали навчальних закладів міста; статути, документи й звіти товариств; 

довідкові, краєзнавчі і статистичні збірники; мемуарна література і епістолярна 

спадщина; каталоги, буклети й афіші виставок тощо. Аналіз джерелознавчої 

основи дослідження уможливило визначення специфіки досягнень культурно-

освітніх осередків Степової України загалом та Єлисаветграда зокрема 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., окреслення ідеологічної спрямованості 

праць, означення політичної заангажованості у висвітленні надбань художньо-

промислової освіти регіону, представлення досвіду просвітницької, виставкової 

діяльності товариств, виявлення вагомого впливу громадської ініціативи у 

поступі мистецької освіти, впливу зарубіжного досвіду на розвиток регіональної 

художньо-промислової освіти тощо. Вивчення матеріалів персонологічного 

спрямування (біографічні словники, мемуарна й епістолярна література тощо) 

сприяло узагальненню внеску відомих і малознаних особистостей, очільників 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда у становлення і розвиток художньо-

промислової освіти регіону, заснування закладів освіти, що реалізовували 

формальне і неформальне навчання кадрів для художньо-промислових потреб 

регіону. 

Вагомим джерелознавчим ресурсом стали мистецтвознавчі праці 

(Б. Лобановський, П. Говдя, художній фотоальбом «Маленький Париж. 

Елисаветград в старой открытке» (2004), ювілейне видання «Кіровоградщина: 

Історія. Традиції. Сучасність» (2008) та ін.), студіювання яких збагатило 
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персонологію художньо-промислової освіти Єлисаветградщини в обраних 

хронологічних межах. На окрему дослідницьку увагу заслуговують праці, що 

стали важливим джерелом ґенези вивчення проблем інтеграції культури та освіти, 

впливу європейських творчих шкіл на професійне мистецтво (Н. Асєєва, 

І. Добрянський, П. Жолтовський, А. Півненко, О. Федорук та ін.).  

У синхронічному аспекті з-поміж сучасних праць, що розкривають 

особливості розвитку художньо-промислової освіти Півдня України, Степової 

України, Єлисаветрадщини, напрями діяльності культурно-освітніх осередків 

регіону в ретроспективі, вирізняються дослідження, у яких конкретизовано 

проблеми: розвитку мистецької освіти, її художньо-промислового напряму 

(Р. Шмагало), жіночої освіти (О. Аніщенко, Т. Прибора, С. Шевченко), земської 

освіти (Л. Рябовол), персонології художньо-промислової освіти (В. Сусак), 

еволюції художньої освіти Катеринославщини (О. Світлична), підготовки 

ремісничих кадрів для промисловості (Н. Калініченко), становлення технічної 

освіти на Кіровоградщині (В. Орлик), художньої освіти в початкових та середніх 

навчальних закладах Херсонської губернії (З. Гуріч), дослідження з проблем 

освіти Кіровоградщини (Єлисаветградщини) другої половини ХІХ – ХХ ст. в 

історико-педагогічних рефлексіях українських дослідників (О. Філоненко), 

вивчення культурно-мистецького життя Єлисаветграда кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. (В. Босько), представлення діяльності освітніх товариств, громад 

(О. Акімкін, О. Брояковський, С. Гаращенко, Л. Іванова), досвіду виставкової 

діяльності культурно-освітніх осередків (О. Класова, О. Кириченко, 

К. Шляховий) та ін. Окрему групу розвідок становлять праці історико-

етнографічного спрямування, студіювання яких уможливило схарактеризувати 

особливості художньо-промислової освіти як напряму регіонального 

етнодизайну (Ю. Дідовець, А. Дяченко, Л. Оршанський, Р. Силко, В. Тименко) 

та ін. 

У контексті визначення теоретичних засад проблеми становлення і 

розвитку художньо-промислової освіти в культурно-освітніх осередках 

Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку ХХ ст. було уточнено сутність 
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базових понять дослідження («художня освіта», «культура», «культурно-освітнє 

середовище»), а також обґрунтовано авторські дефініції понять «регіональна 

художньо-промислова освіта», «культурно-освітній осередок».  

Теоретично обгрунтовано те, що регіональна художньо-промислова 

освіта – це різновид мистецької освіти у регіональному контексті, що синтезує 

три складові: промислову освіту, що забезпечує спрямованість на задоволення 

економічних потреб регіону; художню освіту, що передбачає творчо-авторське 

виконання творів мистецтва, та педагогічну освіту, що враховує комунікативну 

і наставницьку взаємодію між митцями, підприємцями та учнями закладів освіти 

художньо-промислового спрямування. Також доведено, що культурно-освітній 

осередок – це місце локального забезпечення соціокультурних умов 

інноваційного поступу мистецької, художньо-промислової освіти, що 

забезпечує її цілісність, відкритість, ціннісний розвиток з урахуванням 

національних, регіональних та зарубіжних традицій поколінь – духовних, 

ремісничих, освітніх, наставницьких тощо. Ключовим визначено поняття 

культурно-освітнього простору, яке розглядається як сукупність історично 

сформованих мистецьких традицій, спеціально організованих освітніх, 

просвітницьких умов, за яких реалізуються традиції підготовки фахівців для 

художньо-промислової освіти, визначається унікальність комунікативної 

взаємодії між наставником і його учнями у контексті становлення мистецьких 

шкіл, досвідом організації формального і неформального навчання у закладах 

освіти художньо-промислового спрямування. У результаті студіювання 

джерелознавчих праць з’ясовано, що розвиток художньо-промислової освіти 

зумовлений регіональною специфікою її поступу, що пов’язано з економічними 

і природніми умовами, національними і локальними традиціями, специфікою 

мистецьких шкіл, творчою і педагогічною діяльністю регіональних митців, 

педагогів, громадських діячів.  

Констатовано, що генеза становлення художньо-промислової освіти 

Єлисаветграда зумовлена ретроспективою розвитку Степової України як 

макрорегіону, який формує Запорожжя, Таврія, Приазов’я, Бессарабія 
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(підрегіони Півдня України (Степу) і включає нині території Одеської, 

Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, 

частин Донецької, Луганської областей); історія Кіровоградщини – краю, що 

належав землям Війська Запорозького, до того був у володінні Золотої Орди, 

Великого Князівства Литовського, з кінця ХVIII ст. – у складі Російської імперії; 

заснування Єлисаветинської фортеці як форпосту лінії військових укріплень, 

створених уздовж російсько-турецького кордону тощо. З-поміж провідних 

передумов становлення і розвитку художньо-промислової освіти Єлисаветграда 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. визначено: розвиток мистецтва у 

козацьку добу; становлення церковного інтер’єрного живопису; поширення 

творів інтер’єрного призначення на духовно-церковному, освітньому і 

побутовому рівнях; вплив економічних процесів на архітектуру Єлисаветграда 

(нові громадські будівлі, купецькі та поміщицькі будинки) тощо. З’ясовано, що 

у середині ХIХ ст. Єлисаветград перетворюється на один із важливих 

промислових центрів Півдня України, що зумовлювало його культурний, 

освітній розвиток і мало наслідком розширенням мережі навчальних закладів, 

активізацію земського руху, діяльність просвітницьких організацій і 

благодійних товариств, відкриття залізничного сполучення між Петербургом і 

Одесою через Єлисаветград.  

Вигідне розташування міста на торговельному шляху, що йшов з півночі 

Росії до Чорного моря, сприяло його зростанню. До виникнення Катеринослава 

(1776), Одеси (1794), Херсона (1778) та Миколаєва (1788) Єлисаветград був 

основним торгівельним центром на півдні України і відіграв значну роль у 

розширенні зв’язків краю з багатьма іншими регіонами з зарубіжними 

державами, що сприяло розвитку промисловості, ремесел та культури міста. 

Важливими передумовами появи культурно-освітніх осередків стали стрімкий 

розвиток cільcького гоcподарства, налагодження капіталістичних відносин, 

заснування на початку ХХ ст. 8 заводів тощо. Важливим чинником у поступі 

художньо-промислової освіти Єлисаветграда стала діяльність архітекторів 

(П. Барташевич, О. Бруні, М. Бузько, Д. Вальтер, І. Дубовицький, В. Верлоп, 
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І. Кішкін, О. Лішневський, Г. Межировський, П. Кісєльов, І. Нагорний, 

І. Ренуха, К. Рудьковський, І. Серпинокій, І. Тупіцин, В. Федоров, 

П. Федоровський, І. Харитонов, К. Шостовський, К. Тонн та ін.). Значний вплив 

на становлення культурно-освітніх осередків Єлисаветграда мала діяльність 

школи малювання М. Раєвської-Іванової у Харкові, Київської рисувальної 

школи М. Мурашка, досвід використання новітніх європейських технологій, що 

виникали завдяки взаємозв’язку мистецтва і промисловості. Інноваційними для 

розвитку художньо-промислової освіти стали ідеї С. Русової, які розвивали 

земські діячі Степової України Н. Бракер, М. Пашковський, П. Рябков, 

О. Рябінін-Скляревський, О. Біркін: створення можливостей для отримання 

профільної освіти на вечірніх курсах; кустарні промисли (гончарство або 

ткацтво) мали базуватися на традиціях національної культури, етнічного 

орнаменту; виставки як форма популяризації народних промислів, підтримка 

розвитку музеїв як осередків науки і етнічної побутової культури.  

Окреслені передумови заклали підвалини поступу художньо-промислової 

освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. 

 

Результати дослідження, висвітлені у першому розділі, відображено в 

таких публікаціях: (Боса, 2011b; Боса, 2019a; Боса, 2019c; Боса, 2020; Гулейкова, 

2020a; Нuleikova, 2020b).  
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РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ 

У КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ОСЕРЕДКАХ ЄЛИСАВЕТГРАДА ДРУГОЇ 
ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

У розділі представлено досвід просвітницької і культурно-мистецької 

діяльності єлисаветградського Товариства поширення грамотності і ремесел; 

особливості організації Вечірніх рисувально-креслярських класів художником-

педагогом П. Крестоносцевим і його подвижниками; схарактеризовано зміст та 

організаційні форми навчання у Вечірніх рисувальних і креслярських класах при 

Єлисаветградському земському реальному училищі; визначено творчий внесок 

випускників Вечірніх рисувальних і креслярських класів у розвиток української 

художньо-промислової освіти; висвітлено результати виставкової діяльності 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда як форми становлення 

українського дизайну на регіонально-громадському рівні. 

 

2.1. Просвітницька і культурно-мистецька діяльність 
Єлисаветградського Товариства поширення грамотності і ремесел 

 

Становлення культурно-освітнього життя Єлисаветграда визначалося 

рядом факторів, що впливали на його розвиток. Передусім це була особлива 

духовно-творча атмосфера, що виникла у містах, завдячуючи діяльності 

передових представників місцевої освіченої громади, які сформували 

акумулятивне середовище, здатне не тільки розуміти мистецтво, але й активно 

впливати на його розвиток. У цей період у багатьох губернських і повітових 

містах демократично налаштованою інтелігенцією організовувалися 

різноманітні товариства, основними завданнями яких була переважно 

просвітницька діяльність.  

Значний вплив на становлення художньо-промислової освіти, а також 

поширення громадської думки, науки, культури у цьому краї мала діяльність 

http://ua-referat.com/Демократія
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Товариства поширення грамотності та ремесел (ТПГР), засноване у місті в 

1873 р. (ДАКО, Ф. 56, Оп. 1, Спр. 1, Арк. 48–53). 

Засновником Єлисаветградського Товариства був палкий патріот 

українства і гуманітарно-народницьких ідеалів, викладач Кавалерійського 

училища Микола Федорович Федоровський (1838–1918). За спогадами 

сучасників, він намагався пробудити в суспільстві національну самосвідомість, 

любов до України й усього українського, за що згодом потрапив у списки 

неблагонадійних осіб (Люта, 1999, с. 6). Перш за все товариство було створене 

для опіки над ремісничо-грамотним училищем, яке було засноване у 1867 р., 

однак з самого початку заснування товариства, сфери впливу його були значно 

ширшими. 

Статут, яким керувалось Товариство поширення грамотності та ремесел, 

давав досить великий простір для діяльності, не обмежуючи зайвою 

регламентацією широку ініціативу окремих його членів. Головним завданням 

Товариства було сприяння інтелектуальному й моральному розвитку простого 

люду, тому вагоме місце відводилося просвітницькій і культурно-мистецькій 

діяльності із залученням місцевого населення.  

З самого початку заснування Товариства при ньому була створена 

художня секція, основним завданням якої було пропагування всіх видів 

мистецтва. Це мало сприяти розвитку художнього смаку серед широких верств 

населення як у місті, так і краї в цілому (ДАКО, Ф. 56, Оп. 1, Спр. 1, Арк. 52). 

При Товаристві діяли художні курси, на яких членами секції проводились 

різноманітні заняття і читались лекції з історії мистецтва для всіх бажаючих. 

Діяльність художньої секції також проявлялась в організації широкого спектру 

культурно-масових заходів, серед яких найпоказовішим було влаштування 

різноманітних виставок (ДАКО, Ф. 56, Оп. 1, Спр. 1, Арк. 6). 

Членами художньої секції Товариства поширення грамотності і ремесел 

були провідні місцеві художники: С. Данишевський, І. Золотаревський, 

О. Біркін, М. Щеглов, Г. Зусман, Ф. Козачинський, А. Нюренберг, 

О. Осмьоркін, П. Сорока, А. Узловська та ін. До них приєднувались також 
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І. Похитонов, що періодично приїжджав на батьківщину із Франції; М. Гедройц 

– відомий меценат, організатор музеїв у провінційних містах; С. Голоушев, який 

надсилав свої концептуальні статті про художнє та театральне життя столиць до 

місцевих газет. 

Важливо зазначити, що ТПГР сприяло розвитку ремісництва у краї. Крім 

опіки над ремісничо-грамотним училищем, воно займалося огранізацією артілей 

ремісників, облаштуванням складів з матеріалами та збутом їх виробів. 

Діяльність Товариства була спрямована не лише на кількісне розширення цієї 

галузі, а й на його якісні зміни, що здійснювалося шляхом організації 

видавництва книг про ремісничі виробництва та представленням виробів 

ремісників на різноманітних виставках (Рябков, 1899, с. 6).  

Варто підкреслити, що для другої половини XIX – початку XX ст. було 

характерне зростання якості і поліпшення зовнішнього естетичного вигляду 

промислової продукції, підвищення її конкурентоспроможності. У зв’язку з цим 

роль художника набувала особливого значення на виробництві та у розвитку 

самобутніх народних кустарних промислів. Проблема професійного мистецтва 

постала як актуальна на початку XX ст. і обговорювалося не тільки на периферії, 

а й у масштабах держави – на з’їздах науковців, художників, діячів народної 

освіти. 

У той час значущою частиною економічного і культурного життя 

єлисаветградської провінції були сільськогосподарські виставки, які періодично 

влаштовувалися в регіоні. Саме в їхніх експозиціях вперше було представлено 

огляд мистецьких сил міста. На цих виставках діяли ремісничо-кустарні відділи, 

на яких місцеві майстри, а також художники мали можливість представити свою 

творчість. Організацією цих відділів зазвичай займались члени художньої секції 

Товариства. Добираючи на виставку експонати, вони враховували, щоб вироби, 

які представляються, могли зацікавити жителів краю та користуватися у них 

подальшою потребою, а участь у виставці майстра-ремісника була для нього 

своєрідною школою, де він мав можливість познайомився з іншою продукцією 
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і на її фоні оцінити і порівняти своєю власну (К предстоящей 

сельскохозяйственной выставке, 1906, с. 2–3).  

На цих виставках працювали комісії досвідчених фахівців, які визначали 

якість товару та вказували на недоліки у його виробництві, а також давались 

поради щодо їх усунення. Таким чином, приверталась увага ремісників до 

найбільш досконалих зразків у ремісництві, що сприяло зростанню їхнього 

професіоналізму і впливало на якісний стан промисловості в краї (ДАКО, Ф. 56, 

Оп. 1, Спр. 1, Арк. 53). Проведення таких виставок сприяло популяризації 

творчості місцевих художників і відображенню своєрідних рис тогочасної 

культури.  

Кустарно-художні відділи на сільськогосподарських виставках завжди 

викликали найбільший інтерес у відвідувачів. Так, із огляду преси про VII-у 

сільськогосподарську виставку, яка проходила у місті 1906 р., відомо, що її 

організатори передбачали, що вона в економічному плані не буде вдалою, через 

загальну економічну кризу, але щоб «не втрачати ринку», навіть якщо це 

призведе до збитків, вважали за необхідне представити тут ремісничий і 

художній відділи, які викликали б найбільший інтерес (К предстоящей 

сельскохозяйственной выставке, 1906, апрель, с. 2-3). 

Один із кореспондентів в огляді цієї виставки відзначав, що порівняно із 

попередніми виставками, кустарний відділ був підготовлений слабкіше – він не 

відзначався ні різноманітністю, ні якістю представлених ремісничих товарів. А 

художній відділ, на його противагу, привертав увагу відвідувачів: правління 

виставки дало місце художнім творам «багатообіцяючих авторів» і це було 

особливо привабливим і корисним, оскільки місцева публіка через відсутність 

художніх музеїв на цій експозиції навчалась «відрізняти лубочні картини від 

істинно художніх...» (На выставке, 1906, апрель, с. 3). 

Особливістю експозиції кустарного відділу VIIІ-ої сільськогосподарської 

виставки наступного, 1907 р., було те, що тут було багато нововведень, що 

вигідно її відрізняло від усіх попередніх виставок. По-перше, значно була 

розширена географія учасників: експонувались роботи кустарів із Полтави, Риги 
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та північних губерній Росії. По-друге, всі представлені матеріали вирізнялися 

особливою якістю і вишуканістю. Зокрема, Полтавське земство представило 

велику кількість тканих виробів із льону та вовни, а також предмети гончарства. 

Особливу увагу привертали килими, орнаменти яких були запозичені із 

старовинних оригіналів, що зберігалися у музеях. У такому ж українському 

старовинному стилі були виконані портьєри, рушники, скатертини, серветки та 

гончарний посуд. 

Найбільшу увагу, як свідчить тодішня преса, привернули твори 

єлисаветградського художника, скульптора і педагога Ісидора Золотаревського 

(1885–1965) (На выставке, 1907, апрель, с. 2–3), який по завершенню виставки 

був нагородженний похвальним листом (На выставке, 1907, май, с. 2–3). 

Художню освіту він здобув у Петербурзькій академії мистецтв, а також навчався 

ливарній справі у Парижі. Перед своєю поїздкою до Франції І. Золотаревський 

деякий час жив у Єлисаветграді, де давав приватні уроки з малювання. Після 

повернення він продовжив цю справу, про що свідчить оголошення у місцевій 

газеті «Голос юга» від 5 листопада 1912 р.: «Скульптор Золотаревський 

повернувся і відновив прийом учнів на малювання, ліплення і металопластику. 

Н. Донська, 52 (між Інгульскою і Івановською). Прийом від 4 до 6 дня» (Местная 

жизнь, 1913, ноябрь, с. 3). 

Також відомо, що І. Золотаревський був членом художньої секції ТПГР і 

брав активну участь у культурно-мистецькому житті міста – ним було прочитано 

багато лекцій з історії мистецтва та проведено багато практичних занять. Про 

одну із них писали так: «Повідомлення скульптора І. Золотаревскаго про 

прийоми та способи переведення скульптурних творів із глини в гіпс, бронзу і 

мармур, незважаючи на свій спеціальний технічний характер, заслухано було з 

великим інтересом. Художник живо і просто виклав складний процес відливу з 

гіпсу, продемонстрував тут же на очах у глядачів цей процес, потім зупинився 

на більш складному процесі відливання з бронзи за особливим способом, що 

одержує широке застосування у Франції (т.-н. cire perdue). Спосіб цей дає 

можливість передавати всі нюанси оригіналу, моделі, і нарешті, перейшов до 
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способів і прийомів закріплення творчої роботи скульптора мармуром і 

гранітом» (На выставке картин, 1910, март, с. 2; Петраков, & Чвань, 2007, с. 79–

86).  

Одним із активних членів Товариства поширення грамотності і ремесел 

був талановитий художник-педагог Семен Данішевський (1870–1944), який з 

1912 р. до 1938 р. жив і працював у Єлисаветграді. Основи професійної 

майстерності він отримав у Петербурзькій рисувальній школі Товариства 

заохочення художників (1897–1899), а згодом продовжив навчання у школі 

княгині М. Тенішевої (до 1900) і завершив свою освіту у Парижі в Академії 

Р. Жюльєна (1900–1905). Прибувши до Єлисаветграда, С. Данішевський почав 

давати приватні уроки живопису (От комитета по устройству, 1913, с. 2–3).  

Як член Художньої секції, він брав участь у підготовці експозиції Першої 

Єлисаветградської художньої виставки (1913 р.), на якій експонував 17 своїх 

творів паризького періоду. Декілька із цих творів він подарував редактору 

міської газети «Голос Юга» Д. Горшкову, який збирав колекцію творів місцевих 

художників для організації майбутнього художнього музею в Єлисаветграді 

(Первая художественная выставка, 1913, c. 3–4). У Музеї мистецтв 

Кіровоградської обласної ради нині зберігається виконаний С. Данішевським 

портрет місцевого краєзнавця П. Рябкова. У роки радянської влади 

С. Данішевським розроблено облігації вартістю 50, 100, 200, 500, 1000 руб., які 

було випущено в обіг у Єлисаветграді 1918 р. 

У період 1919–1921 рр. С. Данішевський очолював живописну майстерню 

«Мистецтво» при відділі мистецтв «Худпром», а у 1930-х рр. працював 

викладачем живопису в Зінов’ївській (Кіровоградській) художньо-промисловій 

школі. Слід зазначити, що його учнями були художники: М. Світенко, 

П. Бродська, П. Крайц і серед них два майбутні лауреати Шевченківської премії 

– Г. Синиця та М. Божій (Гутман, 1940).  

Важливо наголосити, що у художньо-ремісничих відділах 

Єлисаветградських сількогосподарських виставок, які організовувало ТПГР, 

часто експонувалися роботи учнів різних професійних училищ. Іноді траплялося 
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так, що кількісно цих експонатів було настільки багато, що навчальні заклади на 

виставці мали власні окремі павільйони (На выставке, 1906, с. 5). В огляді однієї 

із виставок про кустарний відділ, зокрема, писали, що в ньому приємне 

враження справляли художні роботи комерційного училища Бонч-Бруєвича і 

живописно-малярних класів Фірсовського училища. Серед представлених робіт 

було «багато витончених речей, які говорили про видатні здібності учнів, 

хороший смак, а головне про хороший напрямок» (На выставке, 1910, апрель, 

с. 5). 

При Фірсовському народному училищі, яке заснував на честь свого 

покійного брата П. Фірсов, діяли живописно-малярні класи (Ученические 

выставки, 1904, с. 2–3). Як зазначалось у одному із відгуків з виставки, 

«Фірсовське міське училище ставило завдання практичної підготовки 

живописців і ці цілі, судячи з експонатів, цілком досягалися» (На выставке, 1910, 

апрель, с. 2, 5). Основними заняттями у класах було вивчення малярської та 

альфрейної справи, а також учні вчилися малювати вивіски (Весь Елисаветград 

1910, 1911, с. 143). Живопис олійними й акварельними фарбами викладався на 

такому високому рівні, що учні могли витримати екзамени в 4–5 класи Одеської 

або Київської рисувальних шкіл. Однак, програма із загальноосвітніх предметів 

училища була занадто простою, і не давала змогу цим учням бути прийнятими 

навіть до 1-го класу. Відомо, що у зв’язку з цим, завідувач класів художник-

педагог Аксентій Родіонович Глиняний звертався до опікунської ради училища 

з клопотанням просити у міській думі збільшити кількість годин на викладання 

загальноосвітніх предметів, а також виділити кошти на їх оплату (В живописно-

малярной школе им. Фирсова, 1907, октябрь, с. 2–3). 

Про процес навчання й атмосферу у цьому училищі є згадка у спогадах 

одного із його учнів: «...я сів. Забруднені «пробами тону», як в малярних 

майстернях, стіни, заґрунтоване крейдою полотно, вивіски з бляхи, старенькі 

олеографії і натюрморт – розрізаний на дві нерівні частини червоний кавун..., 

два яскравих зеленуватих персика і один важкий чорно-фіолетовий баклажан. 

Все це було складено на не зовсім чистий рушник, щедро вишитий яскравим 
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українським орнаментом… Я з насолодою вбирав у себе всі запахи, які 

викликали у мене глибоку повагу до школи і її керівника» (Нюренберг, & 

Тангян-Трифонова, 2010). На черговій XI сільськогосподарській виставці, яка 

проходила в місті у 1910 р., Живописно-малярні класи при Фірсовському 

училищі були удостоєні золотої медалі «за прекрасні учнівські роботи і хорошу 

постаноку справи» (Местная жизнь, 1910, апреля, с. 2–3). 

Членом художньої секції ТПГР був викладач малювання комерційного 

училища Бонч-Бруєвича, один із найактивніших громадських діячів 

Єлисаветграда – художник Олександр Біркін, який ініціював створення у місті 

художнього музею. На сторінках місцевої газети «Голос Юга» він постійно 

друкував розлогі мистецтвознавчі статті, брав участь у роботі педагогічних 

з’їздів, які організовувала Академія мистецтв. Відомо також, що він виступав з 

доповіддю на педагогічному симпозіумі у Дрездені. 

Беззаперечною цінністю для того часу були педагогічно-освітні статті 

О. Біркіна, у яких автор висловлював свій погляд на художнє виховання молоді. 

Актуальними вони залишилися і сьогодні. В одній із таких статей зазначено: «В 

даний час у вихованні молоді велика увага приділяється питанню художньої 

освіти, вбачається в цьому основа для розвитку почуттів і волі людини, на що 

раніше не зверталося уваги. У цьому проявляється необхідність сприяти 

розвитку творчих здібностей не тільки окремої особистості, але й цілої нації. 

Прагнучи з перших кроків розвитку людини оточити її тими обставинами, щоб 

все, що сприймається нею в навколишньому середовищі відповідало вимогам 

прекрасного. А спілкування із художніми творами, картинами, послідовне 

знайомство з шедеврами кращих художників вводило б молодь у світ естетичних 

переживань, і вирішувало б завдання інтелектуального та художнього розвитку 

особистості» (На выставке,1913, май, с. 2–3). 

Окрім роботи в комерційному училищі Бонч-Бруєвича, О. Біркін викладав 

також у Ремісничо-грамотному училищі, у ВРКК при ЄЗРУ, а також керував 

художніми курсами, що діяли при заводі сільськогосподарських машин Роберта 

і Томаса Ельворті. Останні були засновані з ініціативи власників заводу, 
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оскільки вони розуміли цінність освічених робітників на своєму підприємстві, 

які перед цим успішно навчались у ВРКК. Виставки робіт слухачів рисувальних 

курсів при заводі Ельворті, анонсувалися у місцевій пресі: «Сьогодні, в аудиторії 

заводу Ельворті о 10 г. ранку відкривається нова виставка робіт з живопису і 

креслення учнів-майстрів, які відвідують Вечірні курси при заводі Ельворті. О 

3-й годині в тому ж приміщенні О. Біркін зробить повідомлення про свою 

подорож по Дунаю і про Мюнхенський музей прикладних знань. Читання буде 

супроводжуватися демонстрацією туманних картин. Після читання Рада 

бібліотеки при заводі планує влаштувати кінематографічний сеанс. Вхід 

безкоштовний» (На выставке,1913, май, с. 2–3).  

Членами художньої секції ТПГР організовувалися Ремісничо-кустарні 

відділи на Єлисаветградських сількогосподарських виставках, де виставляли 

найкращі зразки продукції у цій сфері і тим самим намагались підтримувати 

існування кустарних промислів, діяльність яких у краї була під загрозою 

зникнення, а в деяких волостях їх і зовсім не було. На одній із таких виставок 

були представлені вироби Компаніївської художньо-ремісничої школи вишивки 

й ткацтва: рушники, серветки, скатертини та інші вироби, і як зазначалось у 

пресі, ці роботи вирізнялися смаком, витонченістю та оригінальними 

малюнками (На выставке,1910, апрель, с. 2–3). Компаніївська художньо-

реміснича школа була відкрита у 1900 р. для дітей із бідних сімей. Засновницею 

її була відома культурна діячка та меценатка краю Наталя Аркадіївна Бракер, 

яка була також членом ТПГР. Відомо, що в її маєтку часто збиралися друзі 

родини – композитор Г. Нейгауз, письменник Б. Пастернак та інші видатні 

особистості. Завдяки її діяльності у регіоні, ткацька справа поширилася та 

набула розвитку. 

Діяльність ремісничої школи Н. Бракер передусім була спрямована на 

вивчення і відтворення кращих зразків вишивки і ткацтва краю, характерних для 

навколишніх сіл, виключно в руслі традиції. Курс навчання у школі тривав три 

роки. Випускниці школи мали повернутися у свої села і поширювати набуті 

знання та досвід. 
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Активним членом Художньої секції ТПГР був художник Михайло 

Поляков (1885–1924), який після закінчення Московського Строгановського 

училища з 1906 р. до 1913 р. жив в Єлисаветграді і викладав малювання у 

Громадському комерційному училищі. Після переїзду художника до Томська, на 

його місце було рекомендовано Миколу Щеглова (1885–1955) (Тюрина, 2000). 

У Єлисаветграді М. Щеглов працював не лише у комерційному училищі, а й 

паралельно проводив заняття у Першій народній жіночій школі, а також 

займався з групами викладачів початкових класів. Так само як і М. Поляков, 

М. Щеглов брав активну участь у діяльності Товариства, зокрема читав лекції, в 

яких розповідав про свої враження від мистецтва тих міст, в яких він побував. 

Адже перед тим, як приїхати до Єлисаветграда, він багато подорожував 

Європою, відвідавши Італію, Німеччину, Австрію та інші країни (Художник 

М.М. Щеглов, 2007, февраль, с. 2, 5). 

Про деякі творчі принципи та методи викладання рисунка М. Щеглова 

відомо з листа, написаного ним з Єлисаветграда директору Рибінського 

комерційного училища перед тим, як він перевівся туди працювати. У листі він 

писав про свої погляди на роль та місце малювання в навчальних закладах. 

Акцентував увагу на важливості творчості прикладного-ужиткового характеру, 

яка за його словами сприяла вивченню рідного мистецтва, любові до всього 

національного та розвитку смаку. Розповідаючи про свою викладацьку 

діяльність, він зазначав, що завжди прагнув стежити за всім новим у цій сфері і 

застосовував те, що вважав корисним у навчанні рисунка. У своїй педагогічній 

діяльності дотримувався реалістичного методу, вважаючи корисним проведення 

щорічних виставок художніх творів, виконання домашніх робіт, читання лекцій 

з мистецтва, екскурсій, тощо (Додаток Б) (Художник М.М. Щеглов, 2007, 

февраль с. 2). Про організовані ним учнівські художні виставки неодноразово 

писала місцева преса. Так, в одній із заміток кореспондент газети відзначав, що 

учні училища продемонстрували прекрасні живописні твори, які викликали 

широкий інтерес у відвідувачів, а самі роботи були виконані під керівництвом 
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досвідченого викладача (О Елисаветградских выставках, 1913, май, с. 2 

Художник М.М. Щеглов, 2007, февраль, 2–3). 

Важливо також зазначити, що членами Художньої секції ТПГР 

проводились благодійні культурно-масові заходи – благодійні вечори, художні 

виставки, аукціони та лекції, метою яких було зібрання матеріальної допомоги 

для найбідніших учнів гімназій та училищ. Основними джерелами коштів 

благодійної діяльності були: грошові збори від проведення цих заходів, 

пожертви окремих приватних осіб, кошти від продажу представлених художніх 

творів, а також членські внески.  

За ініциативою місцевої художниці, члена Товариства О. Дикової, у 

1908 р. була організована благодійна виставка картин місцевих художників і 

любителів живопису, грошовий збір з якої був направлений на покращення 

матеріального стану учениць гімназії А. Єфимовської (Выставка картин 

местных художников, 1908, декабрь, с. 3). Серед великої кількості робіт, 

експонованих на виставці, центральне місце за кількістю і цінністю експонатів 

займали роботи самої О. Дикової, яких було більше сорока. Серед інших робіт, 

які експонувались на виставці, були твори і іншої художниці, про яку 

кореспондент зазначав: «Пані Л. А. фон Брувгоф виявляє дилетантизм, що 

видно у її схильності до надмірно яскравих кольорів, що створюють, враження 

«солодкої» неприродності. Але якщо це дилетант, то дуже здібний. Її етюди, в 

усякому разі щиріші великих картин. Дуже милий маленький її етюд № 28, що 

зображає вигин садової алеї. У цій мініатюрі – така принадна і захоплююча 

перспектива, що мимоволі пробачаєш художнику інші недоліки. Дуже 

непоганий її «Лісовий струмок» (Выставка картин, 1908, декабрь, с. 2). Також 

на виставці були представлені твори художника Д. Курбатова та кілька картин 

місцевої художниці-аматорки п. Ал-сандри, які, на думку автора статті, були 

виконані талановито. У статті зазначалося, що загальне враження від виставки, 

яке підтримувалося красою самої ідеї виставки, в цілому позитивне (Выставка 

картин, 1908, декабрь, с. 2). 
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Діяльність виставки у зборі благодійних коштів була досить 

результативною, про що писали місцеві газети: «Бажаючих, допомогти 

ученицям жіночої гімназії, виявилось в місті досить багато, а сама виставка 

прикрасила і збагатила художніми враженнями убоге і безнадійно сіре життя 

міста» (Выставка картин, 1908, декабрь, с. 2–3). 

Починаючи з 1908 р., Товариством у місті щорічно організовувалися 

Благодійні мистецькі вечори «Бали художників» (Художественный вечер, 1907, 

декабрь, с. 2–3). Зібрані на них кошти відправлялися переважно учням 

Одеського та Київського художнього училищ, у яких були проблеми з оплатою 

за навчання (К предстоящему балу художников, 1907, декабрь, с. 3), а також 

віддавались талановитій молоді, яка мала намір продовжити освіту в 

Петербурзькій Академії мистецтв та інших фахових навчальних закладах. 

Напередодні кожного такого балу його організатори у місцевій пресі 

закликали городян до активної участі та матеріальних пожертв, оскільки «з ними 

була пов’язана доля майбутніх художників». Крім основної мети – збору коштів, 

такі вечори були і визначними мистецькими подіями. На них запрошувалися 

актори, музиканти, письменники, а зали, де вони проводились, прикрашали 

декоративними панно та картинами. Організатори завжди готували програму з 

різноманітними конкурсами і забавами, для публіки навіть влаштовувалися 

сюрпризи у вигляді художніх подарунків (Местная жизнъ, 1911, январь, с. 2–3). 

В одній із газетних рецензій на місцеві учнівські виставки, кореспондент 

висловлював свої враження від творів, виконаних ученицями жіночої гімназії 

А. Єфимовської: «У всіх роботах відчувається смак, індивідуальна творчість та 

багатий духовний світ. Розглядаючи ці речі починаєш перейматися повагою до 

ідеї великих художників про те, що «красу і правду» потрібно шукати 

насамперед у красі світу» (О Елисаветградских выставках, 1913, май, с. 2–3). 

Єлисаветградська жіноча гімназія була однією з найбільших гімназій в окрузі за 

кількістю учениць (ДАКО, Ф. 59, Оп. 1, Спр. 10, Арк. 1-12). Художні 

дисципліни тут у різний час викладали такі художники-педагоги як 

П. Крестоносцев, Д. Павлов, І. Котов, С. Добровольский, В. Ніколєв, П. Ладнов, 
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В. Балаликін, І. Красавченко, О. Коренко, М. Єремєєв, Т. Зубков (Список 

должностных лиц, 1899, с. 2).  

Малювання у гімназії було поставлено на досить високому рівні, що 

пояснювалося тим, що деякі з викладачів були випускниками Академії 

мистецтв. Один із них – Д. Павлов, який з 1857 по 1870 рр. навчався у 

Петербурзькій Академії мистецтв, у 1870 р. здобув звання класного художника 

3-го ступеня і як пансіонер Академії мистецтв, удосконалював свою 

майстерність за кордоном (Кондаков, 1914, с. 147). У 1875 р. він одержав 

свідоцтво на право викладання в середніх навчальних закладах і, прибувши до 

Єлисаветграда з 1898 р., викладав рисунок та чистописання у жіночій та 

чоловічій гімназіях (РДАЛМ, Ф. 680, Оп. 2, Спр. 1943, Арк. 23).  

Інший викладач – Т. Зубков працював у гімназії з 1901 р. Відомо, що з 

1882 р. він був вільним слухачем Петербурзької Академії мистецтв, у 1887 р. 

отримав звання некласного художника, а у 1895 р. – свідоцтво на право 

викладання малювання у середніх учбових закладах (Кондаков, 1914, с. 71). 

Будучи губернським секретарем та членом Товариства поширення грамотності 

і ремесел, митець завжди брав активну участь і в культурному житті міста, 

зокрема, неодноразово організовував художні виставки гімназисток (Местная 

жизнь, 1910, апрель, с. 3). Комісія Академії мистецтв згідно результатів 

академічних конкурсів, на які надсилались роботи гімназисток, відзначала 

досить високий рівень їх художніх творів (ДАКО, Ф. 56, Оп. 1, Спр. 12, Арк. 7). 

Кращі твори відзначались похвальними листами, а за якісне викладання 

малювання художника Т. Зубкова було представлено до найвищої педагогічної 

нагороди – ордена Святого Святослава (Результаты выставки ученических 

работ, 1914, ноябрь, с. 2–3). 

Аналіз архівних матеріалів доводить, що під опікою ТПГР знаходилось 

Ремісничо-грамотне училище (Ф. 61, Оп. 1, Спр. 4, 112 арк.). Це училище було 

створене з метою, щоб учні, які закінчили міські та сільські школи, опанувавши 

ремісничу майстерність і ставши добрими майстрами, мали практичну 

професію, якою могли б заробляли собі на життя. Зокрема, у статуті училища 
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було записано: «організувати ремісників-господарів із середовища російського 

(українського – І. Г.) населення, яких серед ремісників зовсім немає, і дати 

християнське, моральне і практичне виховання дітям найбіднішого класу 

мешканців, які залишаючись без нагляду і засобів до життя стали б з часом 

тільки в тягар суспільству» (ДАКО, Ф. 61, Оп. 1, Спр. 4, Арк. 15). 

Училище подібного типу було одним із найперших по часу заснування в 

Російській імперії. Поруч із загальноосвітніми предметами, учням викладали 

мистецькі дисципліни. Окрім того, тут були рукодільні класи для дівчат і 

майстерні для хлопців. В останніх навчалися ремеслам: столярному, 

ковальському, слюсарному, черевичному і палітурному, подібного не було в 

жодному тодішньому міському або повітовому училищі. Після закінчення 

училища випускники могли також працювати викладачами ремесел у сільських 

школах.  

Дослідник, земський діяч П. Рябков зазначав, що в 1880–1881 

навчальному році в цьому училищі навчалося 150 дітей. Певний час у цьому 

училищі викладав художні дисципліни П. Крестоносцев. У програмі з рисунку 

основну увагу приділяли тому, щоб учні могли ознайомитися з елементарними 

геометричними, перспективними, стильовими та іншими видами рисунка. 

Одним із головних завдань було те, щоб учні, окрім механічних навичок у 

малюванні, мали чітке розуміння про виникнення, цілі і значення зображених 

ними елементів: контурів, форм і кольорів та їх сполучень, визнаючи, що 

рисунок й осмислене бачення предметів важливе для учня не тільки в їхньому 

естетичному, а й загальному розвитку. Тому з другого року навчання відбувався 

перехід від загальноприйнятої програми з рисунка до системи американського 

викладання, тобто учні набувши елементарних знань у малюванні, рисували за 

власним вибором предмети, які відповідали їхньому бажанню і вмінню. Це 

пояснювалося тим, що в училищі було недостатньо якісних наочних матеріалів 

для виконання програмних завдань (ДАКО, Ф. 56, Оп. 1, Спр. 12, Арк. 37). 

Слід зазначити, що в училищі панувала творча атмосфера, при ньому були 

організовані аматорський хор і театральний гурток. Відомий український 
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композитор П. Ніщинський спеціально для цього гуртка написав музичну 

картину «Вечорниці», яку було уперше поставлено 1875 р. у Єлисаветграді. 

Саме в цьому самодіяльному колективі розпочалася діяльність у майбутньому 

видатних театралів: М. Кропивницького, І. Тобілевича (Карпенко-Карий), 

М. Тобілевича (Садовський), П. Тобілевича (Саксаганський) та їх сестри 

М. Тобілевич (Садовська-Барілотті) (Рябков, 1899). 

Про різнобічність таланту М. Кропивницького писав у своїх спогадах 

український культурний діяч і меценат Є. Чикаленко, юність якого пройшла в 

Єлисаветграді: «Вперше я побачив М. Кропивницького не як актора, а як маляра. 

Панас Саксаганський якось повів мене в клубі на сцену, і там я побачив, як 

Кропивницький малював декорації. Зблизька це була якась ляпанина, а здалека, 

при вечірнім освітленні, чудово виглядала сільська хата над річкою із зеленим 

садком та вербами над водою» (Чикаленко, 1955). 

Кілька відомих у майбутньому художників, уродженців Єлисаветграда, в 

юності працювали художниками-оформлювачами в різних мандрівних 

театральних трупах, а інколи й самі брали участь у постановках як актори. Серед 

них можна назвати: І. Бєлотьолкіну, Я. Венгера, М. Волинця, І. Екскузовича, 

В. Іванова, П. Литвиновського, І. Мексіна, П. Мельника, М. Ніколенка, І.-

Б. Рибака, О. Розумного, Г. Трамбіцького та ін. Регулярно театральні вистави 

ставились і в Єлисаветградському земському реальному училищі (ЄЗРУ), яке 

вважалося в місті авторитетним культурним центром. Саме при ньому 

художником-педагогом П. Крестоносцевим були організовані ВРКК, які стали 

головним осередком розвитку художньо-промислової освіти. Свідченням про 

масштабність впливу цього закладу у даній сфері є і те, що розпорядник 

виставок передвижників художник П. Івачов у листі до мовознавця О. Потебні 

1892 р. писав із Єлисаветграда: «Крестоносцева можна поставити в один ряд з 

основоположником українського театру М. Кропивницьким… та іншими 

видатними єлисаветградцями. Подібного учбового закладу в провінційних 

містах Росії не існує» (Говдя, 1978, с. 29). 
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Творчий шлях багатьох художників розпочався в середовищі аматорських 

театральних гуртків, і це можна сприймати як особливий феномен міста. Куди б 

доля не закидала багатьох митців, які перебували тут в часи своєї юності, 

прослідковується певна закономірність у тому, що подальша їх творчість була 

тісно пов'язана з театром, адже потужна театральна стихія невеликого 

провінційного містечка Єлисаветграда справила значний вплив на все подальше 

їх життя. Прикметно, що театр тоді був також тісно пов'язаний з місцевим 

народним мистецтвом і народними ремеслами, про що свідчили декорації, 

вбрання артистів тощо.  

Отже, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. просвітницька діяльність 

Товариства поширення грамотності і ремесел значно вплинула на становлення і 

розвиток освіти і культури Єлисаветграду. Членами Товариства була 

організована художня секція з метою пропагування всіх видів мистецтва і 

розвитку художнього смаку серед широких верств населення краю. Серед членів 

ТПГР були не лише видатні художники, але й талановиті педагоги: О. Біркін, 

С. Данишевський, І. Золотаревський, Ф. Козачинський, М. Поляков, М. Щеглов 

та ін., які викладали у місцевих гімназіях, училищах, давали приватні уроки з 

креслення, малювання, живопису, що сприяло професіоналізації художньо-

промислової освіти Єлисаветграду. Важливим напрямом діяльності Товариства 

була організація ремісничо-кустарних відділів на сільськогосподарських 

виставках з метою популяризації творчості місцевих майстрів і художників.  

Пожвавленню мистецького життя міста сприяла організація Художньою 

секцією ТПГР благодійних культурно-масових заходів, метою яких було 

зібрання матеріальної допомоги для найбідніших учнів. Такі заходи ставали 

визначними мистецькими подіями, адже нерідко на них запрошували видатних 

акторів, музикантів, письменників. У досліджуваний період у провінційному 

Єлисаветграді на межі взаємовпливів культур і синтезу мистецтв окрім всього 

іншого виникає і феномен українського театру, який став чи не єдиним 

публічним осередком української культури, котрий впливав на творчі долі 

представників й інших видів мистецтва, в першу чергу образотворчого.  
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 2.2. Організація Вечірніх рисувально-креслярських класів 

художником-педагогом П. Крестоносцевим і його подвижниками 

 

З 1860-х років Єлисаветград посідав вагоме місце в економічному, 

політичному та культурному житті півдня України, де особливо активно 

відбувалася індустріалізація, що в свою чергу вимагало відповідної професійної 

освіти населення. Наприкінці ХІХ ст. у Єлисаветграді зростання навчальних 

закладів з циклом художніх дисциплін та набуття ними певного методичного 

досвіду підготовки відповідних часу фахівців призвели до помітного 

поліпшення якості підготовки фахівців в художньо-промисловій сфері загалом. 

Всі типи навчальних закладів Єлисаветграда та округи кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. умовно можна розділити на чотири групи (Таблиця 2.1). 

Типи навчальних закладів Єлисаветграда та округи  
кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Таблиця 2.1  

1.Недільні і вечірні 
школи, курси і класи 
Креслення та 
малювання 

2.Ремісничі 
навчальні 
заклади 

3.Ремісничі 
відділення і 
класи ручної 
праці при 
загальноосвітніх 
школах 

4.Приватні студії 
і майстерні в 
Єлисаветграді 

Вечірні рисувальні і 
креслярські класи при 
Єлисаветградському 
земському реальному 
училищі 

Класи різьби 
по дереву 
при 
міському 5-

ти класному 
училищі  

Ремісничі класи 
при міському 5-

му народному 
училищі  

Художньо-

іконописна, 
іконостасна та 
художньо-

позолотна 
майстерня 
Я. Паученка  

Вечірні курси при 
заводі 
сільськогосподарських 
машин братів Ельворті  

Ремісничо-

грамотне 
училище  

Рукодільні класи 
при Кущівській 
школі  

Скульптурна 
майстерня 
І. Золотаревського  

Художні курси при 
Товаристві поширення 
грамотності і ремесел  

Єврейське 
ремісниче 
училище при 
громадській 
Талмуд-Торі 

Рукодільні класи 
при Пашутінській 
школі  

Граверно-

монограмна 
майстерня 
І. Мінкіна 
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Живописно-малярні 
класи при училищі 
Фірсова 

 Рукодільні класи 
при Пушкінській 
школі  

Скульптурна 
майстерня 
Раппало 

  Рукодільні класи 
при 5-ій Народній 
початковій школі  

Художня 
майстерня  
П. Запорожченко  

   Приватні уроки 
креслення і 
малювання 
керівника 
технічного бюро 
Г. Зусмана  

   Художня 
майстерня 
А. Нюренберга 

 

Вагоме значення для розвитку художньо-промислової освіти 

Єлисаветграда мала реформаторська діяльність художників-педагогів, що 

організували Вечірні рисувально-креслярські класи (ВРКК) для місцевої 

естетично обдарованої молоді. За результатами аналізу історіографічних джерел 

до реформаторів мистецької і промислової освіти Єлисаветграда віднесено 

П. Крестоносцева, П. Сороку, М. Нікольського, М. Лебедєва, А. Ольшанського, 

Ф. Козачинського та ін. Завдяки їхнім особистим якостям, творчим методам 

викладання велика когорта учнів зацікавились мистецтвом і продовжила 

навчання, а згодом вони стали відомими художниками, архітекторами, 

педагогами. 

Молоді художники після завершення навчання у ВРКК отримали 

можливість для подальшої професійно-художньої освіти та успішного 

здійснення життєвого покликання. Серед них були живописці: С. Дудін, 

П. Ганський, К. Адамська, В. Акимович, М. Бланк, Д. Бронштейн, І-Б. Рибак, 

А. Нюренберг, О. Осьмьоркін, І. Олінський, А. Островський, 

П. Покаржевський, М. Портнов, Р. Гершанік; графіки: Б. Межировський, 

І. Мексін, О. Розумний; архітектори: О. Вейзен, Є. Гружевський, І. Екскузович, 

Б. Корнієнко, Я. Паученко, О. Стаборовський, П. Федоровський; іконописці: 

Г. Бострем, П. Запорожченко, О. Ніколенко; художники театру: Я. Венгер, 
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М. Волинець; скульптори: Ю. Білостоцький, І. Золотаревський, 

Й. Констаниновський та ін. Випускники ВРКК продовжили освітньо-культурну 

діяльність своїх наставників і забезпечили подальший успішний розвиток 

художньо-промислової освіти Єлисаветграда. Художники-педагоги 

Єлисаветграда визначали напрями мистецького життя регіону, займаючи посади 

викладачів малювання в навчальних закладах, вони ставали провідниками 

певних художніх смаків і поглядів.  

Особлива роль у розвитку художньої освіти Єлисаветграду належить 

академіку портретного живопису Петру Олександровичу Крестоносцеву 

(Волгіну) (1837–1907). Його сподвижницьке життя ніколи не було об’єктом 

окремого дослідження, незважаючи на важливу роль художника у розвитку 

українського і російського мистецтва, тому на сьогодні є важливою 

реконструкція біографії і творчості митця. Життєвий шлях П. Крестоносцева 

розпочався у містечку Сердобськ Саратовської губернії в міщанській родині 

(Булгаков, 1890, с. 221). У 1850-х рр. його ім’я з’являється у списках вільних 

слухачів Академії мистецтв в Петербурзі. Відомо також, що під час навчання 

П. Крестоносцев одержав у 1859 р. срібну медаль 2-го ступеня (Петров, 1866, 

с. 346), а у 1860 р. – звання некласного художника 3-го ступеня. Беручи участь 

у академічних виставках, він досяг визнання як художник: за роботи, що 

експонувалися у 1863 р. йому було присвоєно звання класного художника 3-го 

ступеня; за етюди, які були виставлені у 1864 р. – звання класного художника 2-

го ступеня з правом викладати у гімназіях (Кондаков, 1914, с. 102). У 1873 р. 

П. Крестоносцев одержав звання академіка портретного живопису (Булгаков, 

1890, с. 221). 

Час завершення навчання П. Крестоносцева у Академії мистецтв збігся із 

періодом, коли у російському суспільстві відбувалися кардинальні зміни, що 

значною мірою вплинули на мистецьке життя. Так, яскравою подією 1860-х рр. 

був «бунт 14-ти» – протест молодих художників в Академії мистецтв, які 

відмовилися виконувати конкурсні роботи на міфологічні сюжети, що на їхню 

думку були відірвані від життя. Організатором цього почину був І. Крамськой, 
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лідер Товариства пересувних художніх виставок (ТПХВ) (Рогинская, 1989, с. 9). 

П. Крестоносцев не входив до цієї групи, але був її прихильником. У результаті 

цього руху серед творчої молоді виникла ідея створення художньої артілі, яку 

втілив у життя І. Крамськой. Таким чином, було створено новий творчий центр 

прогресивного мистецтва, яке було близьке і зрозуміле простому народові 

(Рогинская, 1989, с. 37). 

У 1864 р. за прикладом І. Крамського П. Крестоносцев заснував власну 

«Другу Петербурзьку артіль художників» (діяла до 1865 р.) (Пунина, 1966), яка 

разом із артіллю І. Крамського, як вважає А. Сидоров, «відносилась до 

громадських організацій, які ввійшли в історію «допередвижницького періоду» 

(Сидоров, 1960, с. 320). Ідейна і художня спрямованість артілі була такою ж, як 

і в артілі І. Крамського. Твори цих двох груп художиків представляли переважно 

основу нової школи, ідейним керівником якої був І. Крамськой. Фактично це 

було одне ідейно-художнє середовище, адже близькість особистих та 

організаційних зв’язків між цими двома об’єднаннями художників привела до 

того, що шанувальники їх творчості сприймали їх як одне ціле.  

В артілі було запроваджено правило обговорення якості виконаних робіт, 

тому молоді художники завжди схвильовано очікували, як вимогливий до 

мистецтва їх наставник та колеги оцінять їхню працю. В Артілі художникам 

було значно легше працювати і навчатись. Тут вони перебували в постійній 

творчій атмосфері: спільно читали літературні твори, дискутували з актуальних 

питань мистецтва і суспільного життя, відвідували музеї, виставки, театри та 

концерти (Леонов, 1959, с. 5). У такому середовищі члени артілі швидко 

набували професійних навичок (Максимов, 1913, с. 161). 

Спільна творча робота молодих художників в Артілі була для них певною 

школою, де вони здобули справжні професійні навички і перші визнання своєї 

майстерності. Згодом багато з них, працюючи вже самостійно, стали 

знаменитими художниками. Після розпаду Артілі П. Крестоносцева наприкінці 

1873 р було запрошено до співпраці в організації Товариства виставок художніх 

творів (1874–1884) у Петербурзі (Азбучный указатель, 1887, с. 62). Зокрема 
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П. Крестоносцев був автором статуту цієї організації, який передбачав право 

Товариства на організацію пересувних і постійних виставок та умови створення 

фонду для виділення коштів на потреби його членів (Северюхин, 1992, с. 157–

158).  

Залишивши Петербург, П. Крестоносцев повністю зосереджується на 

викладацькій діяльності, працюючи вчителем малювання в гімназіях і 

училищах Херсона, Катеринослава та Ростова-на-Дону. Так, у 1866 р. він 

переїхав до Херсона, де майже рік працював учителем малювання і креслення, 

спочатку в міській гімназії, а потім у пансіоні при ній. На початку навчального 

1867 р. П. Крестоносцев був призначений викладачем малювання. Херсонської 

чоловічої гімназії. Проживши два роки у Херсоні, він переїхав до 

Катеринослава, де працював з 2 січня 1869 року по 4 вересня 1870 року 

вчителем малювання у місцевій гімназії. Починаючи з 1874 р. П. Крестоносцев 

працював вчителем малювання Петровського реального училища (Ростов-на-

Дону), продовж 1877–1878 навчального року – в Херсонському реальному 

училищі учителем креслення і малювання, впродовж 1878–1879 навчального 

року викладає малювання в жіночій гімназії (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 57. 

Арк. 52). 

Серед архівних матеріалів є телеграми, відправлені П. Крестоносцевим до 

Єлисаветграда, з яких стає відомо, що після Катеринослава він повернувся до 

Ростова-на-Дону, де знову працював викладачем малювання у Петровському 

реальному училищі. Очевидно, саме тут він організував Рисувальну школу, яка 

була предтечею створених ним згодом у Єлисаветграді ВРКК (ДАКО, Ф. 60, 

Оп. 1, Спр. 15, Арк. 132-132). 

До Єлисаветграда П. Крестоносцева запросив директор місцевого 

земського училища М. Завадський. Збереглася чернетка його листа-запрошення, 

де описано умови праці: «Для занять з малювання вам надається кімната, яка за 

розмірами і освітленням відповідає своєму призначенню... У наступному році по 

малюванню буде такий розподіл годин по класам в тиждень: 1-й клас – 4 уроки, 

2-й клас – 6 уроків, 3-й клас –3 уроки. (тим хто вивчає 2 мови), і 7 уроків (для 
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тих, хто не вивчає), 4-й клас – 3 уроки, 5-й і 6-й класи – по 2 уроки. В 7-му класі – 

1 урок. Я не враховую уроків креслення.» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 15, Арк. 

136). У 1879 р. П. Крестоносцев переїздить до Єлисаветграда, де спочатку 

працює в жіночій, а через деякий час – у чоловічій гімназії. З 6 вересня 1879 р. 

його офіційно було зараховано на посаду вчителя малювання в 

Єлисаветградське Земське реальне училище (ЄЗРУ). 

Важливо відзначити, що після прибуття П. Крестоносцева до міста, під 

його керівництвом правління училища відразу приступило до організації 

рисувального класу, який би «відповідав всім необхідним для цього 

педагогічним та художнім вимогам». Для занять було добудоване окреме велике 

приміщення (зал з 5 вікнами), виготовлені меблі, виписані необхідні навчальні 

посібники, альбоми рисунків Жульєна, Фероджи, Калама, Барка, а також гіпсові 

голови. Це створило умови для початку проведення перших занять (Борисов, 

1895, с. 639). 

Педагогічна майстерність П. Крестоносцева проявлялась у тому, що з 

метою досягнення успіхів своїх учнів, він не боявся експериментувати. Так, крім 

обов’язкових уроків малювання в училищі, П. Крестоносцев, «як експеримент», 

запропонував учням 7-го класу відвідувати вечірні заняття з рисунку, на що вони 

охоче погодилися. На початку занять у вечірніх рисувальних класах, в листопаді 

1880 р., було всього 8 учнів земського реального училища. Поступово до них 

приєднувалися учні з інших навчальних закладів та сторонні, які бажали 

навчатись малюванню (Таблиця 2.2). 

 

 

 

 

Таблиця 2.2  

Кількість та склад учнів по роках, які навчались у Вечірніх 
рисувальних і креслярських класах при Єлисаветградському земському 

реальному училиці 
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1883-1884 2   3  15 4 21  92 

1884-1885          146 

1887-1888 0  3 1 5 7  9  95 

1889-1890 1  4   5 5 0  115 

1890-1891  7  0 4 5   28  134 

1891-1892  6  0 7 15   40  148 

1892-1893 1  5 4  5 4 32  141 

1893-1894 3  1 3 3 1 3 30  107 

1894-1895 6  2 3 3   40  124 

1895-1896 7  2 8  4  7  111 

1896-1897 4  1 7 1 1  3  107 

1897-1898 0 1 8  6 1  0  126 

1898-1899 1 46 2 1 2 3 5  144 

1905-1906 6 9 5 4    0 5 128 

1907-1908 5 5 2 3  5 2 2 9 123 

1910-1911 2 4 1 3  6  5 2 103 

1913-1914 3  3    2 6 4 68 

1914-1915 6  6 7  0 1 9 1 80 

 

Спочатку через недостатню підготовку вступників рисунок виконували з 

оригіналів вугіллям. Бажаючи дати учням по можливості різньосторонній 

художній розвиток, П. Крестоносцев давав їм вправи по копіюванню антиків і 

пейзажів. Під час канікул кожен день до обіду учні малювали в класі, а після 
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обіду – на пленері де виконували малюнки та аквареллі (Борисов, 1895, с. 290). 

Результатом таких канікулярних занять стали виставлені 114 робіт на 

губернській виставці, яка пройшла в Єлисаветграді. Тоді П. Крестоносцев «за 

поширення у краї корисних художніх знань» був удостоєний честі отримати 

медаль (Общий отчет Херсонского губернского земства за 1883 г., 1884. с. 28). 

Побачивши практичні результати та подальшу перспективу цієї справи, 

правління училища 1881 року подало клопотання до земства про офіційний 

дозвіл на відкриття при училищі Вечірніх рисувальних і креслярських класів. 

Одним із навчальних видів діяльності класів було проведення періодичних 

конкурсів, на яких під керівництвом П. Крестоносцева в присутності членів 

правління училища, самі учні здійснювали порівняльну оцінку своїх власних 

робіт. За кращу роботу по кожному відділу присуджувалися номери (№ 1, потім 

№ 2 і т.д.). В кінці учбового року проводились річні конкурси, які відрізнялись 

від звичайних тим, що тут виставлялись всі роботи, виконані учнями впродовж 

всього року і сама атмосфера конкурсу була більш урочистою. 

Турбуючись про найкраще облаштування класів та вивчення досвіду 

викладання художніх предметів у діючих професійних школах, правління 

училища делегувало П. Крестоносцева до Москви на Всеросійську виставку 

шкіл прикладних мистецтв (1880 р.) для огляду педагогічного-художнього 

відділу, а також до Петербурга для огляду школи мистецтв барона Штігліца. 

Після поверненя П. Крестоносцев представив правлінню училища детальний 

звіт, в якому виклав власний погляду на роль професійних шкіл у підготовці 

ремісничої молоді (Общий отчет Херсонского губернского земства за 1883 г., 

1884, с. 27). 

У кінці 1881–1882 навчального року в Єлисаветградському земському 

реальному училищі було влаштовано урочисту звітну виставку робіт, виконаних 

під час вечірніх занять. На її відкритті П. Крестоносцев виголосив промову «Про 

значення мистецтва» (Общий отчет Херсонского губернского земства за 1882 г., 

1883, с. 30). У місцевій пресі про цю виставку відзначалося, що публіка була 

приємно здивована високим рівнем робіт, які були «багатообіцяючими» і наочно 
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засвідчили, що «викладання було організовано систематично і розумно» (На 

выставке, 1906, апрель, с. 2–3). Згодом на засіданні Єлисаветградських 

повітових земських зборів було зазначено, що розвиток і діяльність 

рисувального класу були результатом енергії і любові до справи викладача 

малювання П. Крестоносцева, за що він був удостоєний подяки. Тоді ж зборами 

було виділено 1500 руб. для остаточного облаштування класів (Борисов, 1895, 

с. 690).  

Правління училища доручило П. Крестоносцву зібрати всі відомості про 

конкурсні виставки в Академії мистецтв, щоб у подальшому відсилати туди 

учнівські роботи. Перший конкурс відбувся на початку 1882 р. (Борисов, 1895, 

с. 694). 

Варто зазначити, що П. Крестоносцев з великим захопленням займався 

наставницькою педагогічною діяльністю. В перші роки існування класів він 

проводив вечірні заняття без будь-якої винагороди. До початку 1883-1884 

навчального року завдяки активному фінансуванню було закуплено багато 

необхідних матеріалів для занять, що дозволило П. Крестоносцеву дуже швидко 

організувати клас орнаментів, клас малювання голів за системою Дюпюї, клас 

античних голів, натурний клас та клас античних фігур. За його словами: «У 

цьому своєму вигляді школа досягла загальних елементарних класів, або 

підготовчого класу по академії мистецтв» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 130, 

Арк. 107). Організовуючи програму навчання за академічною системою, 

П. Крестоносцев вважав, що початкова підготовка дозволить його учням 

вступити до Академії мистецтв або до будь-якого іншого закладу з мистецьким 

чи технічним спрямуванням. Завдячуючи самовідданній праці педагога, у 1883 р. 

5 осіб вступили до вищих навчальних закладів: 2 – до Академії мистецтв на 

відділ архітектури і живопису; 1 – до Московського училища живопису, 

скульптури і зодчества на архітектурне відділення; 2 – до школи професійних 

мистецтв барона Штігліца. 

Вже в перші роки існування рисувальних класів П. Крестоносцев заснував 

особливий грошовий фонд, який надавав матеріальну допомогу 
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найталановитішим учням із бідних сімей, які продовжили навчання в Академії 

мистецтв у Петербурзі. Для започаткування цього фонду художник вніс власні 

70 руб. у касу училища (Борисов, 1895, с. 694). 

Необхідно зауважити, що на той час особливого значення надавалось 

використанню «натурального методу» в оформленні класних приміщень для 

уроків малювання. Цитуючи Я. Коменського, Ф. Шпала (1913), прихильник 

«натурального методу», у своєму посібнику з малювання вказував на 

необхідність оформлення класів для занять фотографіями картин відомих 

художників, «добре виконаними літографіями». «Школа повинна бути 

побудована зі смаком, клас повинен бути веселим, чистим, повним предметів, 

на яких око може зупинитися з користю і задоволенням, стіни оздоблені 

картинами та малюнками». При цьому репродукції повинні бути змінюваність 

через певний час, приблизно раз на два тижні. «Також будуть доречні стильні 

орнаменти, фотографії відомих будівель, які характеризують різні епохи» (с. 6). 

До числа методів, що згадувалися автором посібника, відносились: стилізація, 

малювання на задані теми, малювання з натури і по пам'яті, вирізання ножицями. 

Посібник містив таблиці із зображенням як живої, так і неживої природи, схеми 

орнаментів кольорових і лінійні, начерки фігур людини. Були таблиці з 

застосуванням орнаментів і в декоративних решітках (Шпала, 1913, с. 21, 

29, 38, 40).  

Застосовуючи такий метод у своїй роботі, П. Крестоносцев разом зі своєю 

ученицею С. Косовською виконав 12 етюдів хмар, які згодом були розвішані на 

стінах у художньому кабінеті, про що повідомлялось у звіті за 1883–1884 

навчальний рік до правління Єлисаветградського земського реального училища 

(ДАКО, Ф. 60. Оп. 1. Спр. 39. Арк. 86). 

Вечірні рисувальні і креслярські класи з кожним роком ставали більш 

відомими і популярними. Вже на третій рік їх діяльності (1883), кількість учнів, 

які бажали навчатись малюванню, була настільки велика, що П. Крестоносцеву 

доводилося проводити для них заняття у двох різних кімнатах одночасно. 

Оскільки йому було накладно слідкувати одразу за двома відділами, то він 
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встановив чергування старших учнів – так званих репетиторів, які виявили 

найкращі успіхи у навчанні. Зі звіту Єлисаветградського земського реального 

училища про стан Вечірніх рисувальних і креслярських класів за 1882–1883 

навчальний рік відомо, що черговими були учні О. Вейзен, П. Федоровський, 

О. Харченко, П. Ганський, (?). Мартинович, а також учениці жіночої гімназії – 

(?). Ободовська, (?). Сорокіна, (?). Мюстаховська (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1. Спр. 39, 

Арк. 42). Таких учнів П. Крестоносцев готував на додаткових уроках. 

У щоденній роботі вони допомагали педагогу проводити практичні заняття і 

спостерігати за роботою слухачів класів, а при потребі вказували на помилки і 

допомагали їх виправляти. Напевно, саме це було передумовою того, що багато 

випускників класів, після отримання вищої спеціальної освіти, успішно 

займались викладацькою роботою. 

Оскільки класи отримували фінансування з губернського збору, то в кінці 

1883–1884 навчального року губернська ревізійна комісія вирішила ознайомити 

земське зібрання зі зразками робіт учнів Вечірніх рисувальних і креслярських 

класів. Для представлення виставки Херсонському губернському земству до 

Херсона був делегований П. Крестоносцев. Він виступив там також із доповіддю 

(Общий отчет Херсонского губернского земства за 1884 г., 1885, с. 285, 290), у 

якій виклав історію створення класів, повідомив про досягнуті результати та 

наголосив на особливому значенні діяльності класів для розвитку культури і 

промисловості всього регіону: «Вечірні наші класи, маючи приладдя, 

рівнозначне двом класам Академії мистецтв, естетично виховуючи учнів, 

виконують свою духовну місію, місію ж економічну виконуватимуть тоді, коли 

розвинуться до школи прикладних мистецтв. А школа формуватиме майстрів, 

які зможуть стати на чолі багатьох галузей мануфактурної та ремісничої 

промисловості. Відкриття такої школи згідно з потребами місцевості змінить 

на краще економічний стан всього краю» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1. Спр. 239, 

Арк. 32). 

Земське зібрання висловило подяку П. Крестоносцеву за його працю та 

значний особистий вклад у справу організації рисувальниих класів, а також 
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оцінивши корисність справи, вирішило сприяти введенню художнього елемента 

в освіту і опікуватися діяльностю класів (Общий отчет Херсонского губернского 

земства за 1884 г., 1885, с. 41). 

Педагогічна діяльність П. Крестоносцева неодноразово відзначалась 

керівництвом Єлисаветградського земського реального училища та 

Херсонським губернським земством: він отримував подяки, премії та нагороди. 

Так, 19 березня 1876 р. – подяку від Міністра народної просвіти за успіхи у 

викладанні малювання; 1881 року – медаль Св. Станіслава; 2 січня 1882 р. – 

орден Св. Станіслава всіх 3-х ступенів; 8 травня 1882 р. – подяку 

Єлисаветградських земських зборів за розповсюдження художніх знань. Як 

чиновник, П. Крестоносцев спочатку отримав звання урядового секретаря; 

31 травня 1882 р. – чин колезького асесора; Указом сенату від 18 травня 1887 р. 

був переведений за вислугу у надвірні радники; 27 вересня 1888 р. – у колезькі 

радники, а 10 січня 1890 р. – у чин статського радника. 

Крім того, праця П. Крестоносцева періодично оцінювалась Конкурсною 

комісією Академії мистецтв, коли після проведення академічних учнівських 

конкурсів, оголошувалась йому подяки за успішні результати у педагогічній 

діяльності (ЦДАВОУ, Ф. 70, Оп.1, Спр. 6798, Арк. 104). 

Віддаючи багато часу педагогічній діяльності під час перебування в 

Єлисаветграді, П. Крестоносцев також займався творчістю: виконав багато 

портретів своїх сучасників, писав ікони. З Історичного нарису м. Єлисаветграда, 

виданого О. Пашутіним, який на той час був міським головою, відомо, що 

П. Крестоносцеву доручали прикрасити місто декораціями та «емблематичним 

живописом» до приїзду сановних осіб. Також відомо, що на замовлення 

Єлисаветградської гімназії він написав ікону Святого блаженного князя 

Олександра Невського, ескіз якої був виставлений на виставці 15 травня 1891 р., 

а сама ікона згодом була розміщена в гімназійній домовій церкві (Пашутин, 

1897, с. 87). 

Отже, діяльність талановитого педагога, художника П. Крестоносцева, 

залишила помітний слід у культурно-освітньому житті ХІХ ст. на теренах 
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Катеринославщини і Херсонщини, та найбільше – у м. Єлисаветграді (нині-

Кропивницький), що позначилось на розвитку художньо-промислової освіти 

краю. П. Крестоносцев прожив у Єлисаветграді 13 років і увесь час працював в 

Єлисаветградському земському реальному училищі. За станом здоров’я у 

1892 році художник подав прохання щодо звільнення «З причини дуже 

розладнаного здоров’я пропрацювавши на посаді викладача більше двадцяти 

років, прошу звільнити мене з 15 серпня 1892 року з пансіоном по скороченому 

терміну», але ще деякий час продовжував працювати (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 65, Арк. 24). Згодом за успішну організацію діяльності Вечірніх 

рисувальних класів та тривалу педагогічну службу Комітет міністрів призначив 

П. Крестоносцеву підвищену пенсію, про що листом від 11 червня 1893 року 

було сповіщено керівництво училища: «…Згідно прохання Статському раднику 

П. Крестоносцеву за більш ніж 17 річну його службу (призначити) підвищену 

пенсію по 400 руб. в рік, тобто в розмірі окладу посади вчителя малювання» 

(ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 65, Арк. 33). Про життєве і педагогічне кредо 

П. Крестоносцева свідчить звернення до членів педагогічної ради училища 

7 грудня 1906 р., в якому він зазначив: «У стінах вашого училища я служив не 

земству і дворянству. Я служив вірою і правдою молодим людям, і користь моя 

вам відома…». Грунтовна підготовка багатьох учнів П. Крестоносцева давала їм 

змогу відразу вступати не тільки до найвідомішого мистецького навчального 

закладу – Академії мистецтв у Петербурзі, а також до інших мистецьких закладів 

Росії та Європи (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 39, Арк. 42).  

Сподвижниками П. Крестоносцева в організації Вечірніх рисувально-

креслярських класів були самовіддані улюбленій справі митці: П. Сорока, 

М. Нікольській, М. Лебедєв, А. Ольшанський, Ф. Козачинський. 

У 1884 р. на місце П. Крестоносцева був призначений талановитий 

художник Петро Романович Сорока. Про нього відомо, що у 1871 р. він закінчив 

з відзнакою Строгановське училище технічного малювання у Москві і отримав 

звання вченого рисувальника. Його викладацька праця розпочалась у 

Гайсинському двокласному училищі, що належало до Київського навчального 
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округу. У 1875 р., вже маючи ступінь колезького асесора, за власним проханням 

(ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 15, Арк. 65). П. Сорока був переведений до 

Єлисаветградського земського реального училища на посаду викладача 

малювання та креслення (Борисов, 1895, с. 353). У Вечірніх рисувальних і 

креслярських класах він почав завідувати креслярським класом і проводив 

заняття з технічного та перспективного креслення (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 114, Арк. 15). 

Діяльність П. Сороки позначалася помітними успіхами його учнів, що 

відзначалося у річному звіті Єлисаветградського земського реального училища 

за 1887–1888 навчальний рік, де, зокрема йшлося про виставку учнівських робіт, 

яка була влаштована для керівництва земських зборів. Правління училища 

висловлювало свій жаль через недостнє фінансування Вечірніх рисувальних і 

креслярських класів і, відповідно, неможливість відзначити П. Сороку 

грошовою винагородою (Борисов, 1895, с. 696). 

Впродовж вісімнадцяти років роботи в училищі П. Сорока отримав багато 

відзнак від губернського та повітового земства, Міністерства народної освіти. 

Особливими були відзнаки від Петербурзької Академії мистецтв, куди 

періодично надсилались учнівські роботи.  

Відомо, що П. Сорока у вільний від роботи час займався творчістю і 

активною громадською діяльністю. Його твори експонувалися на художньо-

промисловій виставці в Нижньому Новгороді та на місцевих виставках і як 

зазначалося вище, його твори завжди «були бажаними в приватних зібраннях» 

(Борисов, 1895, с. 696). З часу заснування Товариства поширення грамотності і 

ремесел (1871 р.) П. Сорока був активним його учасником, відповідаючи за 

організацію та проведення художніх виставок у місті, про свідчить листування 

художника із членами Товариства пересувних художніх виставок (Говдя, & 

Коваленко, 1987, с. 29). 

Після звільнення у 1892 р. П. Крестоносцева Правління училища передало 

керівництво Вечірніми рисувальними і креслярськими класами Миколі 

Семеновичу Нікольському (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 41, Арк. 157). Відомо, що 
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М. Нікольський художню освіту отримав у Строгановському училищі 

технічного малювання в Москві, а пізніше вступив до Академії мистецтв. За час 

навчання в Академії він отримав у 1886 р. – 2-гу срібну, а 1889 р. – 1-шу срібну 

медалі. У 1892 р. здобув звання некласного художника, (Кондаков, 1914, с. 141) 

мав звання надвірного радника і був стипендіатом Міністерства народної освіти 

(ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 41, Арк. 160). 

Із серпня 1892 р. по 1901 р. він працював у Єлисаветградському земському 

реальному училищі, де завідував учнівською бібліотекою, викладав малювання 

та чистописання для учнів 2–6 класів і був класним наставником. У Вечірніх 

рисувальних і креслярських класах М. Нікольський проводив заняття з рисунку, 

скульптури, живопису, розпису по фаянсу та кресленню (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 158, Арк. 14). 

Керівництво училища завжди піклувалося про високий рівень викладання 

дисциплін. Тому для покращення навчального процесу та ознайомлення із 

новими методами викладання, періодично відряджало своїх співробітників до 

Москви та Санкт-Петербурга на різноманітні тематичні виставки, з’їзди та до 

профільних навчальних закладів. У 1894 р. М. Нікольський був делегований до 

Москви на 2-й з’їзд російських діячів з технічної та персональної освіти (по 

секції реальних училищ), який стосувався вивчення нових методик навчання 

малювання і креслення. Після приїзду він подав звіт про поїздку, у якому описав 

і дав свою характеристику методикам викладання малювання та креслення, що 

практикувалися в навчальних закладах Російської імперії і були представленні 

на з’їзді (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 119, Арк. 19). 

За час роботи М. Нікольського у Вечірніх рисувальних і креслярських 

класів на конкурси до Академії мистецтв неодноразово відсилалися учнівські 

роботи, виконані під його керівництвом, які були високо оцінені Радою 

Академії. У 1900 р. за результатами 18-го конкурсу в Академії мистецтв, було 

подано клопотання до Міністерства народної освіти, про представлення 

М. Нікольського за «...особливо корисну діяльність представити до Височайшої 

нагороди» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 158, Арк. 111).  
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Про методи викладання М. Нікольського згадується у спогадах його учня 

П. Покаржевського: «У Реальне училище я вступив у вісім років, серед 

однолітків я вважався мало не художником, але на уроках малювання мені не 

пощастило, поки ми рисували тіла з дроту, все йшло добре, але як тільки 

перейшли до гіпсових, де була потрібна тушовка, я часто став отримувати 

одиниці. Річ у тім, що вчителем малювання у молодших класах був вчитель 

чистописання по сумісництву Нікольський. Він дуже любив чистенькі рисунки, 

а особливо шовкову тушовку, якої за його вказівкою досягали за допомогою 

борошна та вати. Такі прості речі, як гіпсові куби, конуси і призми я малював 

легко, але відтіняв штрихами, чого Нікольський не терпів, і приказуючи «курка 

надряпала» ставив одиницю. (Покаржевский П.Д. Воспоминания, с. 4.) 

У 1896 р. відбулося засідання ради Товариства поширення грамотності і 

ремесел, членом якого був М. Нікольський. Він виступив з доповіддю про стан 

викладання художніх дисциплін у всіх навчальних закладах Єлисаветграда. На 

цьому ж засіданні було заслухано звіт ремісничо-грамотного училища, у якому 

художник проводив додаткові заняття з технічного креслення (В Ремесляно-

грамотном училищи, 1896, октябрь, с. 4.). 

За сімейними обставинами педагогу М. Нікольському у 1904 р. довелося 

залишити службу у Єлисаветградському земському реальному училищі (ДАКО, 

Ф. 60, Оп. 1, Спр. 158, Арк. 166) та переїхати до Санкт-Петербурга (ДАКО, Ф. 

60, Оп. 1, Спр. 119, Арк. 55, 118). Але перебуваючи у Петербурзі художник не 

поривав зв’язків із Єлисаветградським краєм і регулярно надсилав свої твори на 

виставки, що проходили у регіоні. Так, за інформацією з газети 

«Приднепровский край» у квітні – травні 1918 р. у Катеринославі була відкрита 

велика художня виставка, яку організували місцеві художники. На ній 

експонувалось близько 250 творів живопису і скульптури. Серед учасників 

виставки значився М. Нікольський, а також єлисаветградський художник І. 

Золотаревський (Выставки, 1918, май). 

Починаючи з 1893 р., малювання, чистописання та креслення у 

Єлисаветградському земському реальному училищі викладав Микола 
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Михайлович Лебедєв (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 138, Арк. 17). Художню освіту 

він здобув в Академії мистецтв (1885–1893 рр.), де неоднаразово отримував 

нагороди: у 1888 р. – 2 срібні; у 1889 р. – 1 срібну; у 1891 р. – 2 золоті і 1 срібну 

медалі; у 1892 р. – 2 золоті медалі і нагрудний академічний знак. Звання 

художника 1 ступеню він отримав у 1893 р. за творчий проект «Захист 

Шипки» (Кондаков, 1914, с. 111). Працювати в Єлисаветграді він почав відразу 

після закінчення Академії мистецтв, викладаючи в училищі малювання та 

чистописання, а у Вечірніх рисувальних і креслярських класах – малюнок та 

живопис. Тут він пропрацював до 1897 р., а тоді за власним проханням був 

переведений до Новочеркаського училища (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 134, Арк. 

121). 

Подвижником художньої освіти Єлисаветграду був Альфонс Адольфович 

Ольшанський, якого у 1898 р. було призначено на місце М. Лебедєва. Поляк за 

походженням, він був випускником Академії мистецтв і мав свідоцтво на звання 

вчителя середніх навчальних закладів. До приходу в реальне училище, 

А. Ольшанський працював викладачем рисунку в Бобринецькій жіночій 

прогімназії та міському училищі (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 191, Арк. 138). 

Переїхавши до Єлисаветграда, А. Ольшанський у реальному училищі викладав 

чистописання, а у Вечірніх рисувальних і креслярських класах – малюнок та 

креслення. За свою довголітню педагогічну діяльність він мав багато нагород від 

Міністерства освіти і Академії мистецтв та здобув чин надвірного радника 

(ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 134, Арк. 70). 

Аналіз архівних джерел засвідчує, що як педагог А. Ольшанський був 

дуже тактовним і уважним до своїх учнів. Так, його учень П. Покаржевський у 

своїх спогадах описав перші враження від процесу навчання: «…Коли ми 

перейшли до орнаментів, я зустрівся з вчителем малювання Ольшанським, який 

був учителем в орнаментальному і головному відділенні... Мені набридло в 

класах малювати прості орнаменти (бублики та зірки) і я вибрав найскладніший 

малюнок для змальовування, на якому була зображена голова пажа з пером на 

капелюсі, яка виглядала з дуже химерного віконечка. Ольшанський побачивши 
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майже завершений мій рисунок, підійшов до мене і сівши на моє місце, 

намагався виправити помилки, але потім, зі словами: «почекай, я знаю, що тобі 

потрібно» піднявся і пішов. Приніс він новий орнамент, чистий аркуш паперу і 

вугілля. Ось це вугілля і допомогло мені стати художником. Раніше я малював 

так званим італійським олівцем досить жорстким, а як тільки я спробував 

провести лінію вугіллям, відчув таку легкість, бархатистість і піддатливість, що 

сам не помітив, як протягом півтори години намалював той орнамент. 

Ольшанський здивувався, що я так швидко закінчив малюнок і, зафіксувавши 

його, взяв і повів мене у фігурне відділення («святая святих»). Мені тоді було 10 

років, я з трепетом увійшов, привітався з Козачинським і був здивований, коли 

Ольшанський поніс показувати мій малюнок не Козачинському, а незнайомому 

молодому чоловікові у формі (як я потім дізнався – викладачеві Одеського 

художнього училища). Ольшанський поклавши мій малюнок біля його ніг 

сказав: «А так, так у вас малюють?» – Я добре пам'ятаю, як той, подивившись на 

рисунок, сказав: «А ви знаєте, мабуть, так у нас не малюють» (Покаржевский, 

с. 5). 

На посаді учителя рисунку училища А. Ольшанський працював до кінця 

життя (1907 р.) і, як свідчить довідка Єлисаветградського земського реального 

училища, «Помер на службі» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 226, 186 арк.). 

Особистість педагога відігравала велику роль у провінційних школах, 

діяльність яких в свою чергу впливала на культурно-освітній процес краю. 

Гідним продовжувачем педагогічної справи започаткованої П. Крестоносцевим 

у Єлисаветграді був Феодосій Сафонович Козачинський (1864–1922). У 1904 р., 

повернувшись до Єлисаветграда із Петербурга, він працював у земському 

реальному училищі міста, як штатний педагог, а також у Вечірніх рисувальних 

і креслярських класів, де викладав малюнок та живопис (ДАКО, Ф. 60, Оп.1, 

Спр. 191, Арк. 142). 

Про непересічне значення творчості цього художника В. Рубан писала, що 

Ф. Козачинський у своїх творах виявляв чутливість до віянь сучасності, а його 
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портрети були позначені відчутною традиційністю і наслідували психологічні 

портрети другої половини ХІХ ст. (Рубан, 1986, с. 158). 

Ф. Козачинський був уроджененцем с. Глодоси Єлисаветградського 

повіту (нині – Новоукраїнський р-н, Кіровоградської обл). Непростий життєвий 

шлях художника був повністю присвячений служінню мистецтву та вихованню 

творчої і здібної молоді. Підтвердженням цього є спогади його учня 

П. Покаржевського, який згадував, як Ф. Козачинський, помітивши у нього 

задатки таланту, палко переконував його батьків, щоб вони сприяли 

продовженню навчання сина мистецтву (Покаржевский, с. 5). 

Відомо, що Ф. Козачинський художньому мистецтву навчався в Одесі, а 

після переїзду у 1882 р. до Петербургу був вільним слухачем Академії мистецтв 

у класі історичного живопису І. Рєпіна (Босько, 1978, липень, с. 3). 

Слід зазначити, що під час навчання в Академії мистецтв Ф. Козачинський 

неодноразово отримував нагороди за старанність. Зокрема, Радою Академії його 

було нагороджено 3-ма срібними заохочувальними медалями (2-ма малими та 

однією великою – за етюд натурника) та удостоєно 3-ма похвальними відгуками. 

Неодноразово твори художника експонувалися на академічних виставках: 

1898 р. на виставці оригінальних рисунків; 1900, 1902 і 1903 рр. – на весняних 

виставках. 

У Петербурзі Ф. Козачинський проявив себе як художник-ілюстратор, 

співпрацюючи з популярними на той час журналами: «Нива», «Север», 

«Живописное обозрение», «Всемирная иллюстрация», «Ежегодник 

Императорских театров» та ін.  

Особливо рисунки Ф. Козачинський подобалися А. Марксу – видавцю 

ілюстрованого щотижневика «Нива» (видавався з 1870 року), з яким художник 

співпрацював майже 20 років. Перший його малюнок з’явився в 26-му номері 

«Ниви» 1889 р. Впродовж 1889–1896 рр. тут було опубліковано 24 рисунки 

цього художника, а всього для журналу він виконав їх понад 40. Це були твори 

найрізноманітнішої тематики: українські мотиви («Гопак-малоросійський 

танець», «Катерина» Т.Г. Шевченка), побутові сценки («Багатий жених із 
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купців», «Перед кондитерською», «Циганський табір на Кавказі»), на 

відзначення свят («Різдвяна ялинка у міській школі», «Торжество миру» – про 

бал, влаштований в Імператорській Академії мистецтв), портрети історичних 

діячів (Єрмак), ілюстрації до поетичних творів І. Нікітіна і В. Жуковського 

(Торопов, 1902, c. 12–42). 

До історії російської графіки Ф. Козачинський увійшов як художник-

ілюстратор творів «Тамбовская казначейша» М. Лермонтова, «Смерть Ивана 

Ильича» Л. Толстого. У 1894 р. в Петербурзі було підготовленно ювілейне 

видання, приурочене до 50-річної річниці з дня смерті поета і байкаря 

І. Крилова. Серед художників, залучених до його ілюстрування, був художник 

Ф. Козачинський, який для 1-го тому виконав 11 малюнків. 

У 1901 р. вийшло у світ ілюстроване видання М. Гоголя «Пригоди 

Чичикова, або Мертві душі». Ф. Козачинський входив до групи художників, які 

його ілюстрували (М. Бажин, М. Хохряхов, В. Андрєєв, О. Афанасьєв, 

В. Бистренін, М. Далькевич, І. Маньковский, М. Пирогов, О. Самокиш-

Судковська, М. Самокиш). Більшість митців здобули освіту в Академії мистецтв 

і були членами Товариства пересувних художніх виставок. 

Видання, створене за ініціативи А. Маркса, не лише підводило підсумок 

більш ніж піввікової історії ілюстрування поеми, але й завершувало собою цілий 

етап в історії вітчизняних ілюстрованих видань. Мистецтвознавець 

Д. Северюхін у нарисі про це видання, аналізуючи ілюстрацію «сцена в генерал-

губернаторському домі», яка була виконана Ф. Козачинським і завершувала 

другий том, писав, що композиційно вона була неповністю побудована, тому 

дещо розпливчаста, однак, виконана на художній манер, вирізнялася 

безсумнівною виразністю і соціальною загостреністю, як і всі твори цього 

художника (Северюхин, 2008). 

Прагнучи займатися педагогічною діяльністю, Ф. Козачинський 

неодноразово звертався до Академії мистецтв з проханням надати йому звання 

художника і свідоцтво, яке давало б право викладати художні дисципліни в 

середніх навчальних закладах. Враховуючи здібності молодого художника, 
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виявлені за час навчання в Академії, у 1892 р. йому було видане свідоцтво, яке 

давало право викладати у середніх навчальних закладах. Але оскільки він не 

закінчував трирічних педагогічних курсів при Академії мистецтв, то у свідоцтві 

було зазначено, що звання художника він не має (Босько, 1978, липень, с. 4). 

Повернувшись 1904 р. до Єлисаветграда Ф. Козачинський, спочатку 

працює в жіночій гімназії, паралельно викладаючи малювання і креслення в 

Єлисаветградському земському реальному училищі. З 1906 р. переходить 

повністю на роботу до училища, де одночасно викладає у Вечірніх рисувальних 

і креслярських класах, а з 1907 р. очолює їх. 

В основі педагогічних поглядів Ф. Козачинського були методи, близькі до 

художньо-педагогічної системи його попередника – П. Крестоносцева. Це 

передусім академічна школа навчання реалістичного малюнку. Будучи 

майстерним пейзажистом, він особливого значення надавав пленерним 

заняттям: «Ми з Феодосієм Сафоновичем ходили часто на етюди і він дав мені 

багато корисних порад щодо вибору сюжету, поняття про плани, простір і 

колірні відношення» – писав про ці заняття П. Покаржевський. 

Літературознавець Л. Куценко у своїй розвідці, написаній на основі 

спогадів поета Є. Маланюка, писав, що майбутній поет, будучи учнем 

Ф. Козачинського, під його керівництвом вчився пізнавати та розуміти 

мистецтво живопису. Атмосфера в класах, за його спогадами, творила із учня не 

тільки художника, але і інтелігента високого духу (Куценко, 2001, с. 66).  

Про творчість Ф. Козачинського П. Покаржевський писав так : «Я, на той 

час ще не бачив серйозного живопису і був абсолютно вражений кількістю, 

різноманіттям і свіжістю його творів ...» (Покаржевский, с. 5). Також він писав, 

що Ф. Козачинський розписав стіни Єлисаветградського собору в нестеровській 

манері, зазначивши, що він (П. Покаржевський) бачив роботи М. Нестерова у 

Володимирському соборі у Києві. Незважаючи на це, розписи Козачинсьского 

справили на нього незабутнє враження: «..у них було багато свого, абсолютно 

нового, всі його роботи були виконані в легкому блакитному тоні, що 
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створювало враження чистоти і гармонійності його картин, а також 

розширювало і поглиблювало простір» (Покаржевский, с. 6). 

Таким чином, діяльність художників-педагогів Вечірніх рисувальних і 

креслярських класів була надзвичайно важливою у культурно-мистецькому 

житті Єлисаветграда. Кожен із них був своєрідною універсальною особистістю 

в провінції, в якій органічно поєднувалися якості громадського діяча, 

дослідника, художника і педагога. Проживаючи і працюючи у Єлисаветграді, 

художники-педагоги започаткували тут високі художні принципи, що мали не 

тільки локальне значення, але й знайшли своє відображення і визнання у 

мистецькому процесі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Перепоною у вивченні мистецької спадщини художників-педагогів є те, 

що на сьогодні практично не збереглося їхніх творів. Про деякі твори відомо із 

каталогів художніх виставок та окремих архівних документів. За одиничними 

творами, які збереглися, можна зробити припущення, що їх автори були 

прихильниками реалістичних засад, а серед жанрів образотворчого мистецтва, 

домінували портретний та пейзажний жанри. Щодо техніки виконаних робіт, то 

переважно це були твори олійного живопису. 

Водночас творча-діяльність єлисаветградських художників та їхніх учнів 

цікава ще й тим, що дає можливість прослідкувати і проаналізувати, як 

втілювались ті чи інші художні принципи і тенденції, характерні для того часу, 

що формувалися у столичних центрах і поширювалися у провінційному 

мистецтві. Більшість педагогів, які викладали у класах, були випускниками, або 

навчались у Петербурзькій академії мистецтв; самі були талановитими 

художниками та культурними діячами. Вони забезпечували своїм вихованцям 

ґрунтовну підготовку з академічного рисунку та інших мистецьких дисциплін. 

Проте реальністю є й те, що з одного боку архівні документи свідчать про досить 

високий професійний рівень педагогів та розвиток освіти при запровадженні 

нових програм і методів навчання, а з іншого, що так як і в багатьох навчальних 

закладах на території України, що входила до складу Імперії, продовжували 

існувати жорсткі рамки чиновницької політики, обмеження українських виявів 
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творчості. Втім активна діяльність майстрів всупереч будь-яких перепон 

позначилась не тільки на культурному житті міста, але й знайшла своє 

продовження у подальшій творчості їх учнів – вихованні багатьох відомих 

представників образотворчого мистецтва наступного покоління, які 

продовжували втілювати найкращі традиції розвитку художньої культури і 

освіти краю. 

 

 

2.3. Зміст та організаційні форми навчання у Вечірніх рисувальних і 
креслярських класах та Єлисаветградському земському реальному 
училищі 

 

Отримання практичних навичок шляхом прямого учнівства в гімназіях і 

повітових училищах вже не задовільняли підвищених вимог, що ставилися 

суспільством перед мистецтвом. На початку XX ст. з’являється ряд художніх 

рисувальних шкіл, які здійснювали вплив на розвиток художнього життя 

конкретної місцевості. Такі школи були створені в Києві, Одесі, Харкові, 

Севастополі, Полтаві та інших провінційних містах. Спеціалізовані художні 

школи давали більш ґрунтовні знання з основ образотворчого мистецтва 

широкому колу учнів. Особливого значення набуває художньо-промислова 

освіта. 

Важливу роль в становленні та розвитку художньо-промислової освіти у 

регіоні відіграло Єлисаветградське повітове земство. На той час система 

класичної освіти вже не задовольняла в повній мірі суспільство і «реальна 

освіта» починала ставати їй альтернативою. Оскільки у місті на той час не було 

закладу який би відповідав потребам міста і регіону, а уряд не знаходив коштів, 

для його відкриття, то земство у 1870 р. відкрило Єлисаветградське земське 

реальне училище як профільний середній навчальний заклад, що утримувався за 

його кошти. У земстві вважали, що «з відкриттям середнього училища у його 
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повіті з’явиться осередок освіти, який згодом дасть земству освічених і корисних 

йому ж самому діячів» (Чернишенко, 2011, с. 12). 

Земство розглядало діяльність свого училища не тільки як освітнього 

закладу, в якому діти могли б здобувати освіту за загальною програмою, а й як 

центр, який би мав просвітницький вплив на місцеве населення. З цією метою 

при училищі поступово відкривалися осередки, які мали культурно-освітнє і 

наукове значення. В училищі видавались періодичні видання, була відкрита 

метерологічна станція, проводились народні читання, діяли географічний, 

фізичний, хімічний, природничій кабінети, був створений історико-

географічний музей і звісно ВРКК, які стали центром поширення художньо-

промислової освіти. Училище на той час було одним з перших закладів 

подібного типу в Російській імперії і першим в Україні. Його діяльність сприяла 

становленню освіченого та кваліфікованого громадянського суспільства 

(Пашутин, 1897). 

Порівняно із державними навчальними закладами училище мало більш 

вільний вибір у підборі кадрів, виборі навчальних дисциплін й організації самого 

навчального процесу, крім того училище готувало не тільки досвідчених 

спеціалістів, а й вчителів для народних шкіл, переважно із середовища селян. 

Завідування училищем покладалося на правління, під головуванням попечителя 

училища, директора і трьох членів, що обиралися Єлисаветградським повітовим 

земським зборами на три роки. 

Одним з директорів закладу був сенатор, реформатор освіти, педагог, 

М. Завадський, який очолював його з 1873 р. по 1882 р. Саме завдяки його 

виданню «Педагогічний вісник», яке не підпорядковувалось Міністерству 

народної освіти, передові педагогічні ідеї поширювались не тільки в регіоні, а й 

в Україні вцілому. У виданні велика увага приділялася розгляду прикладів 

педагогічної практики, конкретних педагогічних ситуацій із життя шкіл та ролі 

особистості вчителя в школі. Описувався досвід діяльності та перспективи 

розвитку різноманітних типів навчальних закладів. Про важливість худoжньo-

ремicничої оcвiти він висловлювався так: «Миcтецтво рисування мaє не тiльки 
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оcвiтнє знaчeння; вoно вкрай неoбхiдне для прoмисловостi. Ця істина цiлкoм 

усвiдомлeна зa кoрдоном. Адже, там уpяд піклується і не шкoдує коштiв для 

організації найбaгатших технiчно-художнiх і художніх музеїв, а суспiльство 

турбується про створення якомога бiльшої кiлькості рисувальних шкіл. В Англії 

організовано більш-ніж три тисячі рисувальних шкіл». Також він зазначав, щo 

Петербурзька акадeмія миcтецтв cприяла облaштуванню Харківського міського 

музeю, та cтавила за мету щoб і iнші провінційні міcта докладючи зусиль та 

засобів, створили і в себе такі ж мистецькі установи, які так необхідні для 

підняття художньої грамотності суспільства та розвитку промиcловості (Отчет 

Херсонского губернского земства за1884 год, 1885; ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 

130, Арк. 284). 

Серед викладачів, які проводили наукову діяльність, слід назвати – 

основоположника слов’янської філології професора В. Григоровича, історика і 

археолога В. Ястребова, вченого і дослідника природи Г. Блізніна та ін.  

Свідченням того, що училище було не лише освітнім закладом, але й 

науковим осередком, є те що викладач училища археолог і етнограф В. Ястребов 

у своєму листі до М. Сумцова про місію закладу писав: «Навчальний заклад в 

провінції був покликаний служити науковим світочем для свого регіону, бути 

науковою станцією для проведення знання з центрів в темну масу народу і в 

напівсвітло суспільства. Став станцією для чорнової наукової роботи по 

збиранню та класифікації матеріалів, по виробленню будівельного матеріалу для 

великого будинку науки» (ДАКО, інв. № 425, с. 1–3). Будучи освітнім центром 

регіону та осередком грамотності, училище мали право відвідувати не лише діти 

багатих верств населення, але й прості діти міщан та селян, яких була більшість 

у закладі. Щороку на кошти земства могли навчатись найбідніші учні, які 

найкраще проявили себе і на конкурсній основі стали земськими стипендіатами. 

За додаткову плату та за бажанням батьків учні окрім основних дисциплін могли 

додатково відвідувати уроки музики та танців (Пашутин, 1897).  

Під час підготовки до занять викладачі, розробляючи програми, 

керувалися навчальними розробками провідних методистів того часу, які 
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відображали основні потреби суспільства, позиції світосприйняття, освітні 

реформи щодо удосконалення освіти. На той час з усіх земств Росії, 

Єлисаветградське земство першим взяло на себе почин введення художнього 

елемента в освіту народних мас і ця справа виявилася надзвичайно корисною і 

результативною. Щодо цього на земських зборах зазначалось: «…Ця справа не 

повинна закінчитися на початковій освіті, тобто на півдорозі. У нас багато 

елементарних шкіл, якщо не художніх, то наукових, але це і становить той тягар 

суспільства, який воно тепер відчуває; велика частина молодих людей прагне до 

вищих навчальних закладів не із-за бажання до суто наукових знань, а шукає де 

можна придбати знання практичні, з якими вони могли б заробляти собі на 

шматок хліба… Теж саме можна сказати і відносно мистецтв. Школа з суто 

художнім напрямом не дає практичних результатів. Єлисаветградська 

рисувальна школа, залишаючись на суто художньому ґрунті, служила б 

практично тільки тим небагатьом обраним, для яких легко змінити 

Єлисаветградську школу на Академію або на школу Штігліца. Всі ж інші або 

продовжують навчатися внаслідок непереможної любові до мистецтва, або 

залишають навчання. Але і перші, рано чи пізно, змушені будуть покинути 

школу, усвідомлюючи, що час їх витрачено на вивчення таких речей, які вони 

не зможуть застосовувати до справи. Професійний школи на основі обмежених 

наукових курсів, це і є все те, що може бажати більшість суспільства. Чисто 

наукові школи, як і чисто художні – повинні бути надбанням людей цілком 

забезпечених життєвими засобами» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 130, Арк. 284). 

Правління ЄЗРУ не полишало без належної уваги і тих заходів, які б могли 

сприяти культурно-освітньому розвитку та здійснювати виховний процес на 

високому педагогічному рівні. Земством організовувалися заходи, які 

відвідували не лише учні училища, а й всі бажаючи. Вихованці училища ставили 

вистави на сцені місцевого театру. В духовому оркестрі навчального закладу 

займалися біля двадцяти учнів. Організацією шкільних свят, виставок, 

екскурсій, літературно-музичних ранків і вечорів здійснювався виховний і 

розвивальний вплив на учнів. Із річних звітів відомо, що були проведені 
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екскурсії учнів в місця, які представляли для екскурсантів навчальний інтерес. З 

поміж інших були проведені екскурсії в м. Кривий Ріг, в м. Смілу та в Нижній-

Новгород і в Москву під час всеросійської промислової виставки. Про екскурсію 

в м. Смілу, яка була здійснена в 1894 г. відомо: «Під час екскурсії в Смілу 

екскурсантам було запропоновано відвідати відкриті при заводі графів 

Бобринських ремісниче і технічне училище, де вони могли бачити роботи учнів 

ремісничого училища; палітурні, слюсарні, столярні, різьблені і т. п. і учнів 

технічного училища по частині пристрою моделей машин і частин їх епюри по 

технічного креслення і малюнків з технічного малювання» (Пашутин, 1897). 

Звіт за 1896 р. давав короткі відомості про екскурсію учнів в Нижній-

Новгород на Всеросійську художньо-промислову виставку. Відомо, що її 

відвідало 22 учні із наставниками. «Витрати на поїздку 10 найбідніших учнів з 

екскурсантів, а також супроводжувачів учнів від училища, були зроблені 

відповідно до постанови земських зборів з училищних сум. Ознайомившись, з 

виставкою, наскільки це було можливо, учні відвали також пам’ятки Москви і 

Троїцько-Сергіївської лаври, та побувати на Волзі, щоб помилуватися її 

природою. Екскурсія ця, як зазначалось, справила на учнів втішне враження». 

(Пашутин, 1897) 

Училище стало Alma mater для багатьох видатних єлисаветградців. Його 

випускниками є відомі письменники, художники, актори, музиканти. Серед них: 

видатні актори Микола Садовський, Панас Саксаганський, Гнат Юра; 

композитор Кароль Шимановський; поет Євген Маланюк; письменник Юрій 

Яновський; меценат української культури Євген Чикаленко; батько 

Нобелівського лауреата Ігоря Тамма – Є. Тамм; журналіст і громадський діяч 

Олександр Тарковський (батько Арсенія Тарковського, дід Андрія 

Тарковського) та ін. 

У Єлисаветграді центром художньо-промислової освіти стали, як уже 

згадувалося, Вечірні рисувальні і креслярські класи, де створювалися умови для 

повноцінного духовного розвитку учнів, надавалось важливе значення 

взаємодоповненню образотворчого й архітектурного мистецтв.  
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Для того, щоб поставити класи на правову основу, правлінням училища у 

1887 р. була створена спеціальна комісія, яка розробила проект Статуту Вечірніх 

рисувальних і креслярських класів. До складу комісії входили: директор 

Єлисаветградського земського реального училища І. Бучинський і викладачі 

Вечірніх рисувальних і креслярських класів – П. Крестоносцев та П. Сорока. 

Поки Статут не діяв, було погоджено дотримуватися тимчасових правил, які 

пізніше були внесені до Статуту (Общий отчет, 1887). Крім статуту, всі сторони 

діяльності класів керувалися положенням Міністерства народної освіти від 9 

червня 1873 р для Рисувальних шкіл для вільних відвідувачів (Степанов, 1970, 

с. 103 ). 

З кожним роком діяльність Вечірніх рисувальних і креслярських класів 

організованих при Єлисаветградському земському реальному училищу 

активізувалася, збільшувалась кількість учнів бажаючих відвідувати класи, та 

зростала їх матеріальна база. З моменту відкриття всі заняття впродовж трьох 

років проводив сам П. Крестоносцев. У зв’язку із зростанням чисельності учнів, 

комісія, що контролювала учбовий процес, подала клопотання до правління 

призначити П. Крестоносцеву помічника, який би допомагав йому проводити 

заняття, а у випадку його хвороби «продовжив би навчання корисної справи, так 

добре поставленої і на яку витрачено дуже багато земських можливостей і 

засобів» (Борисов, 1895, с. 653). Таке рішення було прийнято 1884 р. на засіданні 

Херсонських губернських зборів. Отже, з 1884 р. і до припинення діяльності 

класів (1917 р.) заняття одночасно проводили два викладачі. Ці художники-

педагоги були штатними працівниками Єлисаветградського земського 

реального училища; їх праця у класах була позаурочною і оплачувалася 

додатково з окремого фонду.  

Згідно з положенням Міністерства народної освіти на посаду вчителя 

графічних мистецтв призначалися лише особи, які мали професійну художню 

освіту. У статуті, який регламентував навчальний процесс Єлисаветградського 

земського реального училища, вимоги до викладачів рисунка відповідно до 

цього положення були такі: «Вчитель малювання вибирається з осіб, які 
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закінчили курс у класах Імператорської академії мистецтв, Санкт-

Петербурзького училища технічного малювання барона Штігліца, 

Московського училища живопису, скульптури та архітектури, а також 

Московського Строгановського училища» (Борисов, 1895, с. 626), що є 

свідченням досить високого професійного рівня викладачів. Художники-

педагоги часто не обмежувались роботою лише в одному навчальному закладі, 

вони могли працювати одразу в декількох інституціях міста. Це було зумовлено 

тим, що у Єлисаветграді в той час розширювалась мережа навчальних закладів, 

а достатньої кількості професійних кадрів не вистачало. Керівництво училища 

завжди піклувалося про підтримання високого рівня викладання, тому 

періодично відряджало своїх співробітників на різноманітні виставки, з’їзди до 

Москви та Санкт-Петербурга для ознайомлення з досвідом викладання художніх 

предметів в інших навчальних закладах, зокрема, в Академію мистецтв та 

Школу прикладних мистецтв барона Штігліца. Повернувшись з відрядження, 

педагоги подавали детальні звіти, у яких висвітлювали власні погляди на 

викладання, новітні методики та значення професійних шкіл у забезпеченні 

повноцінного розвитку молоді (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 119, Арк. 21). 

До 1882-1883 навчального року Вечірні рисувальні і креслярські класи 

утримувались на кошти Єлисаветградсього земського реального училища, але 

грошей для утримання класів не вистачало. Тому згодом Херсонські повітові 

земські збори постановили призначити постійне фінансування класів, які 

утримувались на кошти Херсонського губернського земства. Щороку 

виділялось 1500 руб., які вносились до кошторису Єлисаветградського 

земського реального училища окремою статтею (Борисов, 1895, с. 353). Більша 

частина коштів йшла на придбання обладнання і матеріалів для малювання та на 

оплату праці викладачів; те, що залишалося, розподілялися на нагальні потреби 

(Народное образование, 1896, с. 103). 

Матеріальне забезпечення Вечірніх рисувальних і креслярських класів 

було на досить високому рівні і з кожним роком їх фонди поповнювалися. Так, 

у описі майна за 1889 р. зазначалося, що вони мали 2208 різних предметів, 
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загальною вартістю 6658 р. 95к. серед яких було: 383 – оригіналів, 238 – 

гіпсових орнаментів, 2 – гіпсові вази, 33 – частини людського тіла, 38 – гіпсових 

голів, 10 – фігур людини, 1 – тварини, 930 різних посібників (гравюр, літографій, 

оксографій, фотографій) та предметів (мотивів архітекури, виробів декоративно-

прикладного мистецтва) та ін. (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 130, Арк. 107). У 

Державному архіві Кіровоградської області зберігається книга опису майна 

Вечірніх рисувальних і креслярських класів (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 33). 

З платіжних документів відомо, що на гроші, які відпускалися на 

придбання наочності (оригінали та копії акварельних малюнків, гравюри, 

літографії, хромолітографії, гіпси для малювання) закупляли в магазині естампів 

і картин О. Беггрова в Петербурзі. Всі необхідні засоби для навчання замовляли 

викладачі Вечірніх рисувальних і креслярських класів. Замовлення 

виконувалися з урахуванням найменших побажань, що видно із листа 

О. Беггрова до правління Єлисаветградського земського реального училища: 

«гіпси відлиті згідно Вашого прохання. Шви не зчищені, шви на стінках голів 

товсті і якість гіпсу хороша. Гіпси іменуються так: Кастор і Полукс, Олександр 

Македонський, Спаситель Торвальдсена (2), капітелі, бази та ін. Орнаменти 

будуть вислані відразу після отримання їх із Академії». Деякі акварельні 

малюнки для копіювання відпускалися на певний період з поверненням (Отчет 

о состоянии Елисаветградского земского семиклассного мужского училища 

1880, с. 35). 

Малювання входило до програми училища і викладалося нарівні з 

чистописанням та кресленням у всіх класах (підготовчому, 1–6 кл. та 

додатковому). Відвідування Вечірніх рисувальних і креслярських класів для 

вихованців училища не були обов’язковими – їх відвідували лише ті, хто 

прагнув розширити свої навички в опануванні образотворчої грамоти та 

мистецтва в цілому. Як правило, частка таких бажаючих складала 15–20% від 

загальної кількості учнів училища. 

У класи приймалися всі, хто бажав займатися рисунком, незалежно від 

їхнього соціального стану, віком від 12 до 28 років. Переважно це були учні 
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місцевих навчальних закладів. Їх контингент був досить різноманітним як за 

становим, так і за ранговим критерієм, до занять в рисувальних класах 

допускалися особи обох статей; у цьому проявлявся певний демократизм. 

Навчання у класах для всіх було безкоштовним, учні повинні були тільки мати 

власні засоби для малювання, окрім дошок (Общий отчет, 1884, с. 130). Учні 

Вечірніх рисувальних і креслярських класів вивчали малюнок, живопис, 

скульптуру, креслення та прикладні мистецтва, зокрема, розпис по фарфору та 

фаянсу. 

Заняття з рисунку проходили щоденно з 17 до 20 год., крім святкових і 

передсвяткових днів в період з 15 січня до 15 квітня та з 15 вересня до 15 грудня. 

Курс навчання у класах тривав два роки. Для зручності викладання всіх учнів 

було поділено на дві групи – старшу і молодшу, навчання в кожній з яких 

тривало один рік. Заняття в молодшій групі проходили два рази на тиждень по 

понеділках і п’ятницях, а в старшій – три рази: у вівторок, середу і четвер. По 

вихідних і святкових днях, а також під час канікул з 11 до 14 год., для всіх учнів 

проводились заняття на пленері (Народное образование, 1906, с. 19). 

Збереглися програми по рисунку, які були розроблені для викладання в 

класах (Додаток Н). Кожна група поділялась на відділення за рівнем складності; 

молодша група на два (I, II), а старша – на п’ять (ІІІ, IV, V, VI, VIІ). Учні 

переходили у вищі відділення індивідуально за результатами власних досягнень. 

Учні першого відділення молодшої групи освоювали елементарні навички 

рисунка. Найперші вправи вони виконували для «постановки руки» – слідом за 

викладачем малювали по сітці з класної дошки та з настінних таблиць. Заняття 

будувалися за принципом від простого до складного – від зображення 

симетричних груп, які складались із точок, до складення фігур з використанням 

прямих ліній кутів. Вправи з рисунку геометричних предметів базувались на 

малюванні предметів найпростіших форм у фронтальному положенні. З самого 

початку, через недостатню підготовку учнів, рисунок виконували вугіллям, а 

потім роботи виконувалися сепією, олівцями та чорнилом. Для розвитку уяви 

використовувалось малювання по пам’яті з орнаментів Жюльєна. 
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У другому відділені молодшої групи учні набували вміння передавати на 

малюнку об’ємне зображення предмета з натури з урахуванням перспективи, 

спершу за допомогою дротяних, а потім і гіпсових геометричних моделей. Тут 

малювали предмети домашнього вжитку, натюрморти з натури, частини 

будівель та ін. У вигляді паралельних вправ учням задавалося малювання 

плоских і криволінійних орнаментів, бордюрів, паркетів, начерків та інших 

робіт. Закінчувався курс рисунку гіпсових орнаментів. 

У третьому відділені старшої групи продовжували малювати гіпсові 

орнаменти різних стилів, а також предмети домашнього вжитку, акцентуючи 

увагу на світлотіні. Тут також малювали голови з таблиць Жюльєна орієнтуючи 

учнів на рисунок голови з натури. 

У четвертому відділені старшої групи опановували зображення античних 

голів на прикладі академічних зліпків за системою Дюпюї. За цією методикою 

учні виконували малюнок від загального до часткового, тобто від великої 

форми – до деталей. Так, для побудови рисунка голови використовувались 

наступні моделі: перша показувала форму голови в загальних масах, друга – у 

вигляді обрубовки, третя – з натяком на деталі і остання – з детальним 

пропрацюванням форми. Тут також малювали голови з натури. 

У п’ятому відділенні старшої групи малювали античні гіпсові голови. 

Відомо, що у фондах класів були голови: Аполлона, Аріадни, Караккали, 

Юпітера, Геркулеса, Авілона Критонського, Антонія, Александра Севера, Генія 

смерті, Люцифера, Флори, помираючого Александра Македонського, Гери 

Колоссальної, Юнони, Бахуса і Ісуса Христа (Торвальдсена), Імператора 

Миколая І, Венери мілоської, Давида, Ахилеса Лаокона та ін. 

У 1884 р. було відкрите шосте відділення старшої групи, де вчилися 

зображувати античні фігури. Саме цього року Академією мистецтв було 

надіслано для фігурного класу Вечірніх рисувальних і креслярських класів 

гіпсові фігури Германіка та анатомію Гудона, які були своєрідним подарунком 

за якісні учнівські роботи, незадовго до того подані на конкурс, який проводила 

Академія (Общий отчет Херсонского губернского земства за 1884 г., 1885). 
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Для активізації подальшого навчання учнів було організоване сьоме 

відділеня старшої групи, де учні, маючи вже відповідний рівнь теоретичних 

знань і практичних навичок, малювали портрети і навіть цілі фігури з натури. 

На літні канікули учням Вечірніх рисувальних і креслярських класів 

давалися завдання, які вони мали робити самостійно; серед завдань 

пропонувалося виконувати: орнаменти, копії з малюнків, етюди на вільну тему 

та ін. Найкращі роботи, виконані під час канікул, вивішувалися в класах 

училища (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 114, Арк. 215). 

У 1885–1886 навчальному році Вечірні рисувальні класи продовжували 

розвиватися. Зокрема, було відкрито клас олійного живопису для учнів, які 

досягли особливих успіхів у малюнку. На цих заняттях вони займалися 

живописом акварельними й олійними фарбами. Аквареллю малювали 

переважно натюрморти, листя, засушених метеликів, копії з орнаментів. Для 

олійного живопису моделями слугували жива натура, різноманітні предмети, а 

також оригінали живописних творів (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 65, Арк. 65). Для 

копіювання учням пропонувались копії різноманітних творів, серед яких були 

репродукції Калама, Фероджі, Барка та ін. а також, учні копіювали живописні 

роботи викладачів класів. Прагнучи дати учням якомога більше різнопланових 

знань, педагоги проводили заняття на пленері за містом (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 39, Арк. 140). 

У 1887–1888 навчальному році було організовано клас технічного 

креслення для ремісників (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 65, Арк. 65), які самі 

посприяли його організації і за власний рахунок навіть закупили складані столи 

для креслення. Викладачами Єлисаветградського земського реального училища 

спеціально для цього відділення була розроблена програма, за якою велися заняття 

(ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 130, Арк. 170). Курс креслення тривав два роки. В 

перший рік навчання викладалось геометричне креслення. Тут учні вивчали 

основні положення елементарної геометрії, викреслювали відповіді фігури за 

допомогою циркуля, лінійки і лекала. Учні, які відвідували креслярські класи 2-

й рік, вивчали проекційне креслення. Вони викреслювали геометричні фігури 
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вищого порядку, разроблювали робочі креслення, які супроводжувались 

викреслюванням відповідних епюрів, а також викреслювали з натури 

різноманітні деталі машин. З 1889 року в училищі були введні заняття з 

перспективного креслення (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 65, Арк. 203). Навчання тут 

було розраховано переважно на ремісників і робітників місцевих заводів. 

Про важливість проведення у класах занять з креслення свідчить той факт, 

що керівництво заводу Ельворті надавало кошти на покращення матеріальної 

бази Вечірніх рисувальних і креслярських класів, а самі робітники неодноразово 

висловлювали подяки художникам-педагогам за те, що навчання було дуже 

корисним для їхньої практичної діяльності. У звіті про стан Вечірніх 

рисувальних і креслярських класів за 1896–1897 навчальний рік зазначалося: 

«Особливого розвитку в цьому році отримали класи креслення, де склад учнів в 

кількості 30 осіб. Майже повністю випав на долю робітників завода 

Роберта Ельворті. Більша частина креслярських робіт була виконана ними з 

мілких чугунних моделей, в яких завдяки особливій люб’язності п. Ельворті, у 

нас не було нестачі» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 130, Арк. 115). З кожним роком 

збільшувалось число учнів місцевих ремісничих шкіл, які відвідували 

рисувальні і креслярські класи, інколи їх кількість переважала за половину від 

усіх учнів, які відвідували класи (Борисов, 1895, с. 77). 

У другій половині 1894 р. необхідним наочним реманентом остаточно був 

облаштований скульптурний клас (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 13. Арк. 47). 

Заняття у скульптурному класі відбувались два рази в тиждень, з 17-ї до 22-ї 

години. На практичний курс з ліплення приймали учнів, які досягли найбільших 

успіхів у малюванні гіпсових орнаментів. Матеріалом для виконання робіт 

слугували глина і твердий віск, а зразками – гіпсові орнаменти різних стилів, 

гіпсові частини людського обличчя й тіла та різноманітні малюнки певних 

стилів (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 129, Арк. 100). Курс навчання завершувався 

творчим виконанням власної орнаментальної композиції за ескізом або 

малюнком з вибраного орнаменту (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 101, Арк. 89). 

Найкращі роботи учнів відливалися з гіпсу. Таким чином, Вечірні рисувальні і 
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креслярські класи додатково поповнювалися гіпсовими орнаментами та іншим 

наочним матеріалом власного виробництва. Як відомо із звітів, декілька учнів 

Вечірніх рисувальних і креслярських класів, отримавши ґрунтовну підготовку в 

скульптурному класі, продовжили художню освіту в Одеській рисувальній 

школі на скульптурному відділенні і за відгуками викладачів, були найкращими 

на курсі (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 130, Арк. 107). 

У 1896 р. на кошти Вечірні рисувальні і креслярські класи були придбані 

всі необхідні матеріали для живопису по фарфору і фаянсу, а також невелика 

автоматична піч для обпалу керамічних виробів, яка була оснащена тиглями, що 

вміщувала покриті фарбами чотири столові тарілки. Завдяки такому придбанню, 

учні, які виявляли успіхи в акварельному живописі мали можливість опанувати 

особливу галузь прикладного мистецтва – живопис по фаянсу. Роботи 

виконувалися з олеографій і стильних малюнків олійними та керамічними (для 

фарфору) фарбами (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 129, Арк. 101).  

Кожного року викладачі класів у річних звітах подавали відомості про 

роботи, які були виконані у класах. Так, у звіті за 1896–1897 навчальний рік 

зазначалось, що всіх робіт, виконаних вільними-відвідувачами у Вечірніх 

рисувальних і креслярських класах, було 723. Серед них було виконано 

малюнків: 346 – з стінних таблиць і гіпсових орнаментів, 24 – голів з натури, 

34 – олійними фарбами, 14 – акварельними фарбами, 25 – по технічному 

кресленню. У скульптурному класі було виконано 53 роботи з глини, серед яких: 

30 – орнаментів різних стилів, з гіпсових зліпків і малюнків, 8 – частин 

людського тіла, 10 – частин голів і фігури, 5 – ескізів (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 130, Арк. 56). 

Періодично (до 5-ти разів на рік) відбувалися конкурсні виставки, де 

проходило порівняльне оцінювання робіт, подібно до того, як це робилося в 

Академії мистецтв. Такий підхід давав можливість учням переходити на вищі 

відділення залежно від їх успіхів (Общий отчет, 1883, с. 288). 

Регулярно, починаючи з 1889 р., учнівські роботи відсилалися на 

періодичні конкурси для навчальних закладів, які проводили в Академії 
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мистецтв, де постійно здобували нагороди та подяки (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 13, 

Арк. 47). Так, за результатами XII конкурсу з рисунку, креслення і моделювання, 

що проводився серед навчальних закладів у Академії мистецтв, учням Вечірнім 

рисувальним і креслярським класам було присуджено п’ять срібних медалей, 

одинадцять «похвальних свідоцтв», а решті, що не отримали нагород, за відмінні 

успіхи було висловлено загальну подяку. При цьому «особливу подяку» за 

успішні результати діяльності конкурсна комісія Академії висловила директору 

і викладачам училища (Отчет о 12-м конкурсе, 1893, с. 26). 

Окрім академічних виставок, роботи учнів відсилалися і на різноманітні 

виставки, що відбувалися в інших містах тодішньої імперії. У 1896 році твори 

художників-педагогів реального училища, учнів та слухачів Вечірніх 

рисувальних і креслярських класів успішно експонувалися на Міжнародній 

торгівельно-промисловій ярмарці у Нижньому Новгороді, за що окремі 

вихованці були нагороджені срібними медалями. У звіті Єлисаветградського 

земського реального училища за 1896 рік є коротка замітка-звіт про навчально-

просвітницьку екскурсію двох груп учнів училища на цю виставку, де серед 

іншого повідомлялося: «Екскурсією передбачалося широке ознайомлення учнів 

із експозиціями виставки, а також із пам’ятками Москви та Троїцько-Сергієвої 

Лаври, де екскурсанти три дні оглядали все найцікавіше. Ознайомившись із 

виставкою, екскурсанти також побували й на Волзі, де милувалися її природою. 

Ця екскурсія справила на учнів велике враження (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 130, 

Арк. 68).  

Всі виставки, які проходили в самому місті, використовувалися 

викладачами ВРКК, як широке педагогічне поле для художнього розвитку 

вихованців. Особливу роль у цьому відіграли виставки передвижників. На той 

час у Єлисаветграді пройшло 18 виставок Товариства пересувних художніх 

виставок. Оскільки П. Крестоносцев мав безпосереднє відношення до 

організації виставок цього товариства у місті, то учні могли відвідувати їх 

безкоштовно, а також, коли не було відвідувачів, копіювати експоновані 

картини. Крім того, експоненти виставок для фонду Вечірніх рисувальних і 
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креслярських класів надали ряд своїх творів, що давало можливість у 

навчальному процесі копіювати оригінали відомих художників. Незважаючи на 

те, що програма підготовки учнів у класах була побудована на академічних 

засадах, реалістичні тенденції мали також місце у навчанні (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 41, Арк. 41). 

Оскільки в місті не було художнього музею, то стимулом до творчої 

діяльності та розвитку художнього смаку учнів слугували щорічні власні 

підсумкові виставки. Результати виставок та конкурсів, на яких представлялися 

роботи учнів Вечірніх рисувальних і креслярських класів, засвідчують, що їхній 

рівень виконання був досить високим.  

Отже, з самого початку діяльності класів була започаткована традиція 

влаштовувати в кінці кожного навчального року в актовій залі училища загальну 

виставку кращих робіт, виконаних у класах. Діяльність Вечірніх рисувальних і 

креслярських класів була максимально відкритою. Виставки мали змогу 

відвідувати не лише учні Вечірніх рисувальних і креслярських класів та 

Єлисаветградського земського реального училища, а й всі бажаючі жителі міста, 

оскільки у місцевій пресі завжди розміщувалось оголошення про відкриття 

виставки та запрошення її відвідати. Відкриття виставки зазвичай відбувалось 

урочисто: для гостей співав хор з учнів училища, виголошувалися промови і 

схвалені педагогічною радою звіти про діяльність класів (Борисов, 1895, с. 636). 

Тож художники-педагоги ВРКК використовували у своїй діяльності 

музейну педагогіку, а також відвідування виставок для ознайомлення учнів з 

автентичними експонатами (творами мистецтва). Поряд з вивченням основ 

малюнку і живопису для учнів ВРКК, художник-педагог академік 

П. Крестоносцев особливу увагу приділяв вивченню орнаментів, яким надавав 

базового значення у художньо-промисловому навчанні майбутніх ремісників. 

Це був ґрунтовний курс знайомства з орнаментами усіх часів і народів, який 

базувався на комплектах ілюстрованих таблиць та зразках гіпсових 

архітектурних орнаментів, які він виписав з Петербургу як наочність. Про це 

свідчить один із його річних звітів.  
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Згідно з усталеною академічною практикою учні Вечірніх рисувальних 

класів вивчали орнаменти з різних точок зору: культурної історії, міфологічної 

символіки, типології, композиції та стилістики. Після першого ознайомчого 

етапу копіювання зразків класичних орнаментів та вивчення їх архітектоніки, на 

наступних практичних заняттях учні переходили до створення ескізів власних 

орнаментів у прив’язці до певних конкретних речей, чи елементів архітектури. 

На ВРКК існувала скульптура майстерня, де учні створивши об’ємні орнаменти 

з глини, потім мали змогу відлити їх у матеріалі, переважно це був гіпс. При 

цьому, в історико-етнографічному й археологічному музеї ЄЗРУ, який створив 

викладач історії В. Ястребов, було багато зразків, які використовувалися як 

наочність для проведення занять.  

Учні ВРКК в цьому музеї теж знайомилися з різноманітною 

орнаментикою, зокрема й з місцевою українською (зібраною самим істориком), 

яка була широко представлена на предметах народних промислів і ремесел, на 

одязі, писанках, керамічному посуді, паперових документах та ін. Крім того 

кращими учнями класів була оформлена колекція малюнків і писанок 

В. Ястребова. Частина її була видана в Москві, інша – направлена Археологічній 

комісії. Таке живе спілкування учнів з артефактами історії і культури, як 

педагогічний метод, було досить ефективним. Приміром один із учнів П. 

Крестоносцева Б. Межировський, виїхавши до Америки, сам успішно розробляв 

орнаменти для текстильних виробів і проектував інтер’єри, займаючись 

дизайнерськими практиками. 

Отже, за систему навчання було взято професійний принцип, що 

відображав академічні та реалістичні тенденції в мистецтві. В структурі системи 

викладання простежувався помітний зв’язок з навчальними програмами інших 

рисувальних шкіл. У класах могла навчатися молодь непривілейованих станів. 

Важливу роль в матеріальному забезпеченні відіграло місцеве земство, яке 

забезпечувало класи усім необхідним. 

Таким чином, класи стали своєрідним художнім центром, який згуртував 

навколо себе молоді сили, для багатьох вони стали першою сходинкою у їх 
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подальшій творчості, сприяли поширенню професійної художньої освіти, 

виховували смак, давали навички які використовували в своїй практичній 

діяльності представники різних професій і ремесел, залучали до занять 

різноманітними формами образотворчого мистецтва широкі верстви населення. 

Важливим компонентом діяльності класів були художні виставки. 

Влаштуванням виставок робіт учнів, класи залучали велику кількість публіки, 

чим сприяли розширенню популярності класів та показували можливості занять 

образотворчим мистецтвом. Вечірні рисувальні і креслярські класи при 

Єлисаветградському земському реальному училищі, що були засновані завдяки 

діяльності П. Крестоносцева, зіграли визначну роль в культурно-освітньому 

розвитку Єлисаветграда і краю в цілому.  
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2.4. Творчий внесок випускників Вечірніх рисувальних і 

креслярських класів у розвиток української художньо-промислової освіти  
 

У Вечірніх рисувальних і креслярських класах Єлисаветграда, що 

керувалися положенням «Про рисувальні школи для вільних відвідувачів» 

Міністерства народної освіти від 9 червня 1873 р., отримали свій перший 

мистецький досвід молоді художники, які в майбутньому стали відомими 

митцями. Визначальну роль у цьому процесі, як було вже зазначено, відіграв 

високий кваліфікаційний рівень підготовки викладачів та встановлена ними 

система навчання.  

Випускників Вечірніх рисувальних і креслярських класів можна умовно 

поділити на три групи:  

1) учні, які здобули освіту для загального розвитку;  

2) учні, які отримали перші практичні навички в галузі образотворчого 

мистецтва, але не стали професійними художниками;  

3) учні, для яких класи були лише першою сходинкою в оволодінні 

основами образотворчого мистецтва і які згодом продовжили своє навчання у 

вищих навчальних закладах і стали високопрофесійними і знаними митцями.  

Варто зазначити, що єлисаветградський період життя і навчання більшості 

випускників класів іноді зовсім не згадується або ж означений побіжно, а часом 

подана інформація хибує на помилки і неточності. Тому висвітлення та 

уточнення відомостей до біографій митців єлисаветградського краю є 

надзвичайно важливим, адже більшість із них відомі не тільки в Україні – вони 

увійшли в історію мистецького життя багатьох країн світу. 

Нині, встановлено близько 100 осіб, що відвідували класи. Нижче поданий 

список викладачів та їхніх учнів (Таблиця 2.3). Інформація про учнів зібрана на 

основі звітної документації Єлисаветградського земського реального училища 

та взята із мемуарної літератури. 

Таблиця 2.3 
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Роки 
роботи 

Прізвище 
викладача 

Місце 
навчання 

Учні 

листопад 
1880 – 

травень 
1892 

П. Крестоносцев З 1859 

навчався, як 
вільний слухач 
у ПАМ 

І. Абраменко, О. Бочиняк, 
О. Вейзен, О. Вогиркін, 
С. Гінкул, С.Гостомінова, 
С. Дудін, О. Дульський, 
Н. Запорожченко, В. Іванов, 
С. Косовська, П. Косюра, 
Д.Кюльц,О.Стаборовський, 
(?). Мюстаховська, 
(?).Ободовська,І.Осмьоркін, 
(?).Сорокіна, Б. Фінкель, 
О.Харченко, І. Шапошніков 

13.03.1883–
8.10.1893 

П. Сорока Закінчив 
1871р. 
Московське 
Строганівське 
училище 
технічного 
малювання 

С. Гостомінова, О. Вощин, 
П. Ганський, 
(?).Гольдштейн, 
Є.Гружевський, О. Дикова, 
М. Дяченко, (?). Зеленська, 
(?) Мартинович, І. Митінов, 
В. Подольський, 
(?). Романовський, 
О. Ставровський, 
П. Федоровський, 
У. Шварц, А. Шмірт. 

1892-1904 М. Нікольський Закінчив 
Московське 
Строганівське 
училище 
технічного 
малювання 

(?). Андріященко, 
Г. Бострем, Д. Бронштейн, 
Д. Венгер, (?). Каплух, 
(?). Комбіран, 
П. Криштальов, 
П. Підтоптаний, 
Р. Плахотін, 
Л. Поляновський. 

1893–1897 М. Лебедєв Навчався 
1885–1893 в 
ПАМ 

О. Бромберг, Ю. Гермут, 
П. Косюра, (?). Лучинський, 
(?). Стасюк, В. Соколова-

Бородкіна. 
13.01. 1898–
1906 

А. Ольшанський Навчався в 
вечірніх 
класах ПАМ 

(?). Бульба, (?). Лопухін, 
(?). Мартиненко, 
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(?). Потрубач, 
П. Покаржевський 

З 1907 О. Біркін  Я. Бриліант, А. Гройсман, 
(?). Котляревський, 
Д. Литовкін, Л. Румянцев, 
П. Запорожченко, 
М. Волинець 

З 1910 В. Іващенко  С. Ворожбит, (?). Крейдич, 
М. Литовкін. 

1904–1917 Ф. Козачинський Навч. 1882–
1887 в ПАМ як 
вільний слухач 
(викл: І. Рєпін) 

К. Адамська, В. Грудненко, 
(?). Демченко, 
І. Екскузович, 
О. Осмьоркін, 
П. Запорожченко, З. Рибак, 
Д. Девінов-Нюренберг, 
А. Нюренберг, 
В. Грудненко, Є. Маланюк,  

Річні звіти викладачі класів подавали в кінці кожного навчального року. У 

цих звітах зазвичай містилась інформація про учнів, які під час навчання досягли 

найбільших успіхів (про окремих учнів було подано лише прізвища); про інших, 

як правило тих, що в подальшому професійно працювали в галузі 

образотворчого мистецтва, було подано основні біографічні дані та відомості 

про їх участь у художньому житті міста. Окрім того, учні, які продовжили своє 

навчання у вищих навчальних закладах художнього спрямування, були внесені 

в окремі списки, де вони були згруповані за назвами закладів, студентами яких 

стали. 

Одним із видатних вихованців Вечірніх рисувальних і креслярських класів 

був Самійло Мартинович Дудін, який став не тільки почесним членом Академії 

мистецтв, але і членом Академії наук, відкривши у сфері етнографії наукову 

методику фотофіксації культурних явищ – фактично започаткував візуальну 

антропологію в тодішній Російській імперії. Інтерес до малювання у митця 

проявився з раннього дитинства, у містечку Рівному Єлисаветградського повіту, 

де він народився 19 серпня 1863 р. (Прищепова, 2011, с. 609). 
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Після закінчення початкової школи у 1880 р. С. Дудін вступив до 

Єлисаветградського земського реального училища, де до четвертого класу був 

земським стипендіатом, а потім навчався за рахунок батьків. Паралельно з 

навчанням в училищі він відвідував рисувальні класи. Училище не закінчив, 

оскільки в останньому 7-му класі був заарештований за участь у місцевому 

громадсько-політичному гуртку «Громада», члени якого займалися культурно-

просвітницькою роботою. С. Дудін перекладав українською мовою твори 

письменників-народників. Тоді в пригоді стали його здібності до малювання: він 

робив оригінали прокламацій для друку та вирізував печатки для організації. У 

1882 р. гурток прилучився до харківської групи «Народної волі» і отримав назву 

«Єлисаветградський гурток саморозвитку» (Босько, 2007e, с. 123–124). Будучи 

у Єлисаветградській в’язниці С. Дудін, за пропозицією слідчого написав 

літературно-історичний твір «Огляд революційного руху в Єлисавстграді» 

(Шевченко, 2007, с. 49). У 1887 р. без суду в адміністративному порядку його 

вислали до Східного Сибіру. Згодом після амністії С. Дудін став учнем Академії, 

де навчався у класі І. Рєпіна. 

Важливою для творчого зростання молодого художника була участь 

влітку 1894 р. в експедиції організованій Академією наук, що займалась збором 

етнографічних матеріалів на території України. Академія мистецтв 

підтримувала такі подорожі своїх учнів під час канікул, оскільки, виконуючи 

різноманітні доручення, вони одночасно малювали місцеві краєвиди та робили 

замальовки типів населення краю. Як член експедиції С. Дудін побував і на своїй 

Батьківщині – Херсонщині та в сусідніх губерніях, де зібрав етнографічну 

колекцію та зробив обширне фотографування українського життя краю У листі 

до В. Радлова з Прилук художник повідомляв про результати своєї праці: 

«Мною закуплені на ярмарках і в селах костюми та речі домашнього вжитку... 

виконую деякі малюнки за начерками... друкую відзняті фотографії. Поки що 

зібрані експонати представляють Полтавську та Херсонську губернії» 

(Прищепова, 2001, с. 612). 
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Навчання в Академії мистецтв С. Дудін закінчив у 1897 р., але 

добровільно залишився ще на рік у класі І. Рєпіна. У його атестаті вказано, що 

за дипломну роботу «У храмі Таніти» «колишній учень Вищого Художнього 

училища при Академії мистецтв Самійло Дудін за відмінні досягнення в 

живописі і наукових предметах... під час перебування на відділенні живопису та 

скульптури удостоєний звання художника». У січні 1898 р. С. Дудін був 

відправлений Академією мистецтв, як пансіонер однорічне стажування за 

кордон (Прищепова, 2011, с. 645). 

Повернувшись до Петербурга, С. Дудін працював завідуючим відділом 

середньоазійських старожитностей, ученим секретарем Музею антропології та 

етнографії Академії наук. Продовжуючи займатись малюванням, художник з 

1900 р. брав активну участь у петербурзьких виставках. Значне місце у його 

творчості займала українська тематика. Його ім’я в історії українського 

образотворчого мистецтва майже невідоме, хоча він виконав разом із 

Н. Ткаченком, С. Васильківським, О. Сластіоном 27 графічних ілюстрацій до 

ювілейного видання «Кобзаря» (1911 р.); був художником-ілюстратором повісті 

М. Гоголя «Миргород» (1911 р.) та разом з українським художником 

М. Ткаченком проілюстрував видання «Вечори на хуторі біля Диканьки» 1911 

року (Гоголь, 1911, с. 4).  

Все своє життя С. Дудін співпрацював з Академією мистецтв, активно 

займався пропагандою мистецтва і був активним членом багатьох мистецьких 

товариств. Так, будучи членом Товариства імені А. Куїнджі, С. Дудін сприяв 

тому, щоб до колекції музею, який планували створити у Єлисаветграді, були 

передані картини, які закуповувалися Товариством на виставках. У 1914 р. до 

Єлисаветграда на Другу міську виставку він надіслав свою картину «Перед 

купанням», яку передав після її експонування до міського художнього музею (В 

обществе грамотности, 1911, июнь, с. 2). 

Високий рівень викладання художніх дисциплін у Вечірніх рисувальних і 

креслярських класах дозволив його випускникам вступити до інших закладів 

освіти. Про це свідчить той факт, що вже через 3 роки після їх заснування у 



 155 

1883 р. п’ятеро випускників класів вступили до Петербурзької Академії 

(С. Дудін, О. Вейзен, О. Харченко, П. Федоровський, П. Ганський), двоє до 

Московського училища технічного малювання та прикладних народних 

мистецтв барона О. Штігліца (Мартинович та Ободовська), одна випускниця –

на архітектурне відділення Московського училища живопису, архітектури та 

скульптури (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 39, Арк. 42). 

Завдячуючи грошовому фонду, заснованому П. Крестоносцевим для 

матеріальної підтримки найталановитіших учнів із бідних сімей, випускники 

рисувальних класів могли продовжувати навчання у інших мистецьких 

закладах. Так, один із випускників Вечірніх рисувальних і креслярських класів – 

Олексій Данилович Харченко, навчаючись на живописному відділенні Академії 

мистецтв, у жовтні 1883 р. надіслав до Правління Єлисаветградського земського 

реального училища лист з проханням видати йому одноразову матеріальну 

допомогу, оскільки зовсім не мав коштів на проживання (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 41, Арк. 45). 

Адміністрація училища, очевидно, позитивно відреагувала на прохання 

О. Харченка, оскільки рівно через рік у Правління училища надійшов лист з 

Академії, у якому на запит дирекції училища про колишніх учнів 

Єлисаветградського земського реального училища зазначалося, що академіст 

О. Харченко навчався на відділені живопису і що він у 1883–1884 р. для 

переходу з першого на другий курс по наукам іспиту не складав, а у квітні 1884 

року перейшов із головного у фігурний клас (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 51, 

Арк. 164–165).  

У цьому ж листі йшлося про ще одного випускника Вечірніх рисувальних 

і креслярських класів – О. Вейзена (відомості про його навчання в 

Єлисаветградському земському реальному училищі та у Вечірніх рисувальних і 

креслярських класах у його офіційній біографії відсутні). У листі з Академії 

мистецтв до дирекції Єлисаветградського земського реального училища 

повідомлялося, що О. Вейзен, навчаючись на архітектурному відділені, за 

архітектурний проект був удостоєний подяки від Ради Академії (ДАКО, Ф. 60, 
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Оп. 1, Спр. 51, Арк. 164). За час навчання у 1889 р. О. Вайзен отримав 2-у золоту 

медаль за проект міської Думи в Петербурзі, а у 1890р. – звання класного 

художника 1-го ступеня (Кондаков, 1914, с. 304). Відомо, що після закінчення 

Академії мистецтв О. Вейзен переїхав до Севастополя, де працював на посаді 

головного міського архітектора, проектуючи громадські та приватні будівлі 

(Сокол, 2006, с. 263). 

У 1892 р. О. Вейзен разом із своїм колегою В. Фельдманом відкрили в 

Севастополі школу технічного малювання, яку пізніше у 1893 р. об’єднали із 

рисувальною школою місцевого художника А. Карнєєва. В організаційній та 

практичній роботі вони багато в чому орієнтувалися на діяльність 

Єлисаветградських Вечірніх рисувальних і креслярських класів. Так у листах до 

адміністрації Академії мистецтв, О. Вейзен, посилаючись на досвід своїх 

попередників П. Крестоносцева і А. Карнєєва, обґрунтував практичну 

необхідність надання заняттям у школі чітко визначеної ремісничо-професійної 

спрямованості, що в свою чергу допомогло б їх учням ефективно використати 

набуті знання на практиці (Молева, 1967, с. 153). 

Серед талановитих випускників Вечірніх рисувальних і креслярських 

класів був художник Петро Федорович Федоровський, який продовжив свою 

освіту у 1885 р. в Академії мистецтв. Провчившись півтора року на 

архітектурному відділенні, він перевівся на живописне. Однак згодом, за 

наполяганням рідного дядька, який жив у Єлисаветграді і підтримував його 

матеріально, змушений був повернутись на архітектурне відділення, де за час 

навчання отримав малу і велику срібну медалі. У 1893 р. закінчив навчання в 

Академії із званням класного художника архітектури 3-го ступеня (Кондаков, 

1914, с. 401). Після закінчення навчання П. Федоровський працював на посаді 

міського архітектора у Томську, Тамбові, Нижньому Новгороді та Єлисаветграді 

(Герасимов, 2004, с. 14). 

Одним із учнів П. Крестоносцева у Вечірніх рисувальних і креслярських 

класах був Яків Васильович Паученко (1866 – 1914 рр.), який отримавши 

свідоцтво про закінчення класів, подав документи до Московського училища 
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живопису, скульптури і архітектури, де він навчався з 1883 р. Під час навчання 

у 1893 р. за один із архітектурних проектів він отримав срібну медаль. У 1896 р. 

Я. Паученко закінчив училище із званням некласного художника архітектури 

(РДАЛМ, Ф. 680, Оп. 2, Спр. 1943, Арк. 45). 

Усі роки свого творчого життя художник провів у Єлисаветграді, де 

працював архітектором. У тогочасній пресі відзначали, що за його проектами у 

місті побудовано перші зразки художньої архітектури, які на той час ще не 

зустрічались у провінції. Своєрідною візитною карткою архітектора став його 

власний будинок, побудований у неоруському стилі. На початку ХХ ст. цей 

будинок був одним із місць, де протікало культурне життя міста: тут періодично 

відбувались музичні вечори і театральні прем’єри, на яких були присутні 

єлисаветградці та гості міста. У такій атмосфері виховувався і племінник 

Я. Паученка – відомий художник О. Осьмьоркін. Нині у цьому будинку 

розміщений міський художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна. 

Окрім архітектурної діяльності, Я. Паученко керував успадкуваною від 

батька художньо-іконописною, іконостасною та художньо-позолотною 

майстерню, заснованою 1861 р. Майстерня на той час була досить затребуваною 

не тільки в місті та навколишніх селах, але й у інших прилеглих регіонах. Є 

відомості, що навіть Архипу Куїнджі один із священиків рекомендував поїхати 

вчитись ікононописній справі в Єлисаветград до «хорошого іконописця», маючи 

на увазі Василя Семеновича Паученка (Шутов, 1977, с. 94.). 

Майстерня була заснована відповідно до потреб часу, оскільки регіон 

розбудовувався, з’являлися нові церкви, які необхідно було розписувати, а 

також для них робити іконостаси. У різні часи в майстерні працювало від 11 до 

18 робітників. Художники виконували образи для іконостасів з живописними, 

золоченими, цированними і чеканними фонами; оновлювали старі ікони; 

прикрашали церкви священно-історичним живописом і орнаментами. Всі 

художні роботи, які проводились у майстерні, виконувались відповідно до 

канонів прийнятих Православною церквою і під особистим наглядом 

Я. Паученка. Саме тут писалися ікони для Успенського собору Єлисаветграда 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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(знищений у роки радянської влади) та Вознесенського собору міста Бобринця. 

Майстри-ремісники займалися також створенням кіотів, різноманітних 

футлярів, рам для ікон та іконостасів – останні вирізьблювались із дерева та 

золотились за проектами самого Я. Паученка. Крім того, тут розроблялись 

проекти для будівництва нових церков, а також реконструкції старих. Ця справа 

була досить обширною і прибутковою, оскільки сам Я. Паученко зазначав, що 

через велику кількість замовлень, він мав можливисть виготовляти їх за досить 

низькими цінами, через що не мав конкурентів. Крім того, для сільських 

товариств за виконані замовлення він дозволяв оплату частинами платежів, 

якщо в тих не вистачало коштів. Водночас виконавець гарантував, що всі 

замовлення він виконує якісно, добросовісно і відповідно до всіх вимог 

замовників (Гольденберг, 1887, с. 120). 

Після смерті Я. Паученка, у Єлисаветградській газеті вийшла замітка, де 

зазначалось, що він «...був невтомним працівником. Цілий ряд побудованих ним 

будинків – стали яскравим свідченням, що він був талановитим художником-

архітектором. Навіть будучи важко хворим, він з зусиллями пересуваючись по 

лісах, у останній вечір ще креслив деталі незакінченого будинку Харлаба» 

(Некролог Я.В. Паученка, 1910, октябрь, с. 4). Саме завдяки творчій і 

самовідданій праці Я. Паученка – архітектора, побудовані ним будівлі, і 

сьогодні створюють своєрідний архітектурний і неповторний образ міста. 

Менш відомим у Єлисаветграді був Петро Павлович Ганський, свого часу 

також учень Вечірніх рисувальних і креслярських класів. Будучи сином 

поміщика с. Миколаївка Ананьївського повіту, що знаходилось в околицях 

Єлисаветграда, П. Ганський початкову освіту отримав у місті, і вступив на 

навчання до Єлисаветградського земського реального училища, паралельно 

відвідуючи рисувальні класи (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 39, Арк. 40). У звіті 

Вечірніх рисувальних і креслярських класів за 1882–1883 навчальний рік 

зазначалось, що він був серед учнів, які виявляли блискучі успіхи у навчанні 

(ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 39, Арк. 23). Після закінчення училища П. Ганський 

продовжив навчання у Академії мистецтв, як вільний слухач, а згодом навчався 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
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мистецтву в Академії де-Бо-Ар в Парижі. П. Ганський входив до Одеського 

Товариства південноросійських художників і брав активну участь у виставках 

товариства, які експонувалися по багатьох містах на території України. Його 

твори періодично були представлені на виставках, що проходили у 

Єлисаветграді. 

У річному звіті Вечірніх рисувальних і креслярських класів за 1887–

1888 рр. є відомості про ученицю Стефанію Косовську. Під керівництвом 

вчителя П. Крестоносцева учениці С. Косовській було доручено написати 

портрет «нині Царствуючого государя імператора», який прикрасив актову залу 

училища. Вона, очевидно, вирізнялася серед інших учнів великим талантом до 

малювання, бо тоді доручали лише найкращим таку роботу (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 65, Арк. 107). Після закінчення класів С. Косовська вступила до 

Московського училища живопису, скульптури та архітектури.  

Про успіхи своїх учнів П. Крестоносцев писав у звіті за 1887–1888 рр., де 

зазначалося, що ним була отримана телеграма із Петербурзької Академії 

мистецтв, в якій повідомлялось, що колишні учні класів – Олександр 

Стабровський та Євген Гружевський витримали конкурс і були прийняті 

«академістами» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 65, Арк. 204), про що він із 

задоволенням доводив до відома правління Єлисаветградського земського 

реального училища. 

За час навчання у Петербурзі Олександр Антонович Стаборовський 

(1870 – ?) неодноразово був відзначений нагородами. Так, у 1893 р. він отримав 

2-гу срібну медаль, а у 1896 році – звання художника-архітектора за проект 

військово-історичного музею. Після закінчення Академії працював 

архітектором у С-Петербурзі, де виконав проекти: церкви Св. Олександра 

Невського (1898, у співавт. з А. Померанцевим) та Прибуткового будинку 

О. Уетмана (1912–1913, у співавторстві з Д. А. Крижанівським). Архітектор 

належав до Товариства Російських художників та Санкт-Петербурзького 

товариства архітекторів (Кондаков, 1914, с. 390). 
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Євген Іванович Гружевський (1869 – ?), навчаючись в Академії мистецтв 

також у 1893 р. був відзначений 2-ою срібною, а в 1894 р. – 1-ою срібною 

медалями. У 1896 р. він здобув звання художника-архітектора за проект залу для 

виставки. З 1897 р., як пансіонер Академії мистецтв, удосконалював 

майстерність за кордоном (Кондаков, 1914, с. 321). Як і О. Стаборовський він 

був членом Товариства Російських художників та С-Петербузького Товариства 

архітекторів. О. Стаборовський та Є. Гружевський були друзями ще з років 

навчання у Вечірніх рисувальних і креслярських класах, їх спільна творча 

діяльність простежувалася і в подальшому житті. В історії російського 

архітектурного мистецтва вони відзначились своїм спільним масштабним 

проектом – виконанням внутрішніх розписів Вознесенського кафедрального 

собору у Новочеркаську (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 65, Арк. 212). Разом з ними 

тоді працював і Ф. Козачинський, який після виконання цих робіт повернувся до 

Єлисаветграда і став викладачем Вечірніх рисувальних і креслярських класів. 

Як свідчить навчальний звіт Вечірніх рисувальних і креслярських класів 

1889–1890 рр., П. Крестоносцевим та П. Сорокою було проведено два художні 

конкурси (29.10.1889 р. і 12.05.1890 р.). На останньому з них серед малюнків з 

античних фігур кращими були визнані роботи Никанора Запорожченка та 

Івана Паученка. Серед рисунків з античних голів були відзначені роботи Юхима 

Жарка, Ольги Бочиняк, Івана Митінова, Василя Іванова, 

Бориса Межировського, Бориса Фінкеля, У. Шварца, О. Вощина (ДАКО, Ф. 60, 

Оп. 1, Спр. 65, Арк. 203). 

Один із вищезгаданих учнів Берко Йосипович Межировський (з 1911 

Борис Майор (Major B.) – американський живописець і графік, в офіційній 

біографії якого відсутня інформація про його початкове навчання малюванню у 

Єлисаветграді. Відомо, що після закінчення класів він продовжив вивчати 

мистецво в Росії, а згодом – у Німеччині (Мюнхен). У 1906 р., емігрувавши до 

США, він оселився в Нью-Йорку, де співпрацював з багатьма видавництвами та 

проектував інтер’єри. Все своє життя художник позиціонував себе, як майстер 

реалістичного живопису (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 65, Арк. 203). 



 161 

У травні 1890 р. до Петербурга на конкурс, який проходив у Академії 

мистецтв, були надіслані роботи учнів Вечірніх рисувальних і креслярських 

класів. Тоді перші номери отримали краєвиди Сергія Гінкуля і Ольги Дикової, а 

також композиція під назвою «Музичний вечір» Дмитра Кюльца. 

П. Крестоносцев відзначав цей успіх як особливий в історії діяльності класів і 

писав про це у річному звіті, назвавши прізвища цих учнів і зауваживши, що за 

одинадцять років його викладання в Вечірніх рисувальних і креслярських класів 

він таких талановитих учнів не мав. 

Зокрема, про С. Гінкуля П. Крестоносцев пише, що він «...прекрасно 

працював з античними фігурами, а в композиції до «Калевали» виявив досить 

значний талант» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 65, Арк. 203). Д. Кюльца він 

охарактеризував, як одного із кращих учнів, який досяг великих успіхів, 

незважаючи на те, що він навчався у Вечірніх рисувальних і креслярських класах 

всього декілька місяців і по закінченню навчального року відразу вступив на 

живописне відділення Академії мистецтв (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Арк. 203). 

Д. Кюльц виконував свої твори переважно в імпресіоністичній манері. Про це 

відомо із відгуків у періодичній пресі, де один із кореспондентів – Микола 

Вучетіч писав, що невеликі етюди Д. Кюльца «були б дуже милі, якби не були 

покриті туманом ілюзорного імпресіонізму» (Вучетич, 1910, октябрь, c.2–3). 

Близьким товаришем Д. Кюльца по рисувальних класах був П. Ганський, який 

значною мірою вплинув на його творчу манеру. Це пізніше відзначили одеські 

рецензенти, коли Д. Кюльц виставляв свої роботи на виставках Товариства 

південноросійських художників. Вони, зокрема, зауважували, що його етюди 

були «написані під помітним впливом Ганського, з яким Кюльца пов’язували 

давні особисті і творчі стосунки». (Афанасьев, Барковская, 2014, c. 273).  

Однією із талановитих учениць П. Крестоносцева була Ольга Аполонівна 

Дикова, про яку він писав: «Інколи вона користується яскравими кольорами. Але 

її пейзажі прикрасять будь-яку виставку» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 65, 

Арк. 203). Саме її роботи привертали увагу відвідувачів на міській художній 

виставці 1908 р. Тоді у газеті «Голос Юга» з’явилася стаття-огляд цієї виставки, 
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автор якої також відзначив картини О. Дикової, які, на його думку, «є основою 

всієї експозиції і займали центральне місце, як за кількістю, так і за цінністю 

закладеного в них художнього змісту. У її особі ми, безсумнівно, маємо справу 

зі справжнім хистом, який далеко виходять за межі «домашньої освіти», а 

горезвісні художники середнього рівня давно набили оскому. 

В історію культурно-просвітницького життя Єлисаветграда О. Дикова 

увійшла і як громадська діячка – вона була ініціатором і організатором 

проведення у місті багатьох благодійних виставок (Выставка картин, 1908, 

декабрь, с. 3) та входила до комітету з організації та експертної комісії 

кустарного й художнього відділу сільськогосподарських виставок (Местная 

жизнь, 1910, апрель, с. 3). Збереглося листування організаторів виставки з 

художницею. За її посередництвом представники товариства зверталися до 

чиновників, щодо облаштування приміщення для виставки (Местная жизнь, 

1910, март, с. 2). 

Зі звіту за 1891 рік відомо, що учні Вечірніх рисувальних і креслярських 

класів – С. Гінкул, П. Косюра, Д. Курбатов написали олійними фарбами, 

аквареллю, пером і олівцем 35 пейзажів. Також Д. Курбатов, І. Паученко, 

(?). Тимковський, (?). Авраменко представили на звітну виставку додатково ще 

багато пленерних етюдів з натури. Ці роботи у січні того ж року були надіслані 

на черговий конкурс до Академії мистецтв, де вони одержали 2 срібні медалі і 6 

похвальних листів. Педагогу цих учнів – П. Крестоносцеву тоді була винесена 

подяка правлінням Єлисаветградського земського реального училища: «за 

особливу старанність у роботі та значні успіхи учнів» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 101, Арк. 13). 

Радою Академії мистецтв неодноразово відзначалися роботи 

Пантелеймона Сергійовича Косюри, які він надсилав на конкурс. Твори 

П. Косюри постійно виставлялися на щорічних підсумкових виставках Вечірніх 

рисувальних і креслярських класів, які проходили в училищі (ДАКО, Ф. 60, 

Оп. 1, Спр. 101, Арк. 81). Після закінчення Єлисаветградського земського 

реального училища П. Косюра навчався в Інституті цивільних інженерів 
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(Петербург), а потім працював архітектором у Технічно-будівельному комітеті 

Міністерства внутрішніх справ та у Міській управі. У Петербурзі він 

спроектував кілька прибуткових будинків у стилі модерн. 

Ще про одного учня Вечірніх рисувальних і креслярських класів Дмитра 

Петровича Курбатова, відомо, що він походив з бідної міської родини. Його 

талант до малювання проявився у ранньому дитинстві. Коли він почав 

відвідувати рисувальні класи (На выставке, 1906, апрель, с. 3), то 

П. Крестоносцев перевів його відразу з 1-го відділу (де малювали оригінали) до 

4-го відділу (античних голів), де він став кращим учнем-репетитором (ДАКО, 

Ф. 60, Оп. 1, Спр. 39, Арк. 52). Роботи Д. Курбатова виставлялись на звітних 

виставках і відразу були помічені глядачами: «його твори надовго 

запам’ятовуються публіці, яка розуміється на мистецтві, а сам Д. Курбатов, 

представляє немалий інтерес, як для суспільства взагалі, так і для земства, 

зокрема, тим, що його твори є доказом того, що робота з викладання малювання 

у Вечірніх рисувальних і креслярських класах ремісникам є продуктивною» (На 

выставке, 1906, апрель) відзначав кореспондент однієї із місцевих газет. 

Отже, Д. Курбатов з 1891 р. продовжив своє навчання в Московському 

училищі живопису, скульптури та архітектури. Звідти він періодично надсилав 

свої твори на виставки, які проходили у Єлисаветграді. Так, із звіту Вечірніх 

рисувальних і креслярських класів за 1892–1893 навчальний рік відомо, що на 

річну виставку, він прислав шість картин, серед яких були: «Тиша», «Сутінки», 

«Берег річки в обід», «Крутий Бережок» та ін. (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 114, 

Арк. 2). Після успішного закінчення навчання у Москві, Д. Курбатов повернувся 

до Єлисаветграда, де працював: «не задля користі, а від любові до мистецтва, 

повністю присвятивши себе йому» (На выставке, 1906, апрель, с. 3). 

Поціновувачі і прихильники творчості художника зазначали, що, незважаючи на 

молодий вік (Д. Курбатову ще не було і 30 років), його твори виконані 

високопрофесійно і майстерно передають настрій у малюнках (Местная жизнь, 

1908, декабрь, с. 3). Такі схвальні оцінки-рецензії були досить частими у 

місцевій періодиці. Зокрема, у 1906 р. у газеті «Голос Юга» зазначено: 
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«…Виставлені ним пейзажі заслуговують на увагу. Візьміть його «Виток» – це 

початок річки Сугоклея. Яка свіжість фарб, яке дивовижне повітря. Також гарні 

картини «Берег Інгулу» і «Біля ставка». А у картинах «Засуха» і «Кінець червня» 

відчувається вся сила пензля цього талановитого художника. Інші виставлені 

речі дуже милі і звертають на себе загальну увагу» (Местная жизнь, 1906, 

апрель). 

Варто зазначити, що серед учнів, чиї успіхи були відзначені викладачами 

класів у 1892–1893 навчальному році і які повязали свій життєвий шлях з 

художнім мистецтвом були: Б. Межировский, С. Гінкул С. Гостомінова, 

В. Соколова-Бородкіна, Ю. Гермут (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 130, Арк. 47). 

Важлива подія для Вечірніх рисувальних і креслярських класів відбулася 

у 1893 р., коли було завершено обладнання скульптурного класу. Тоді у ньому 

навчалося сім учнів. У звіті за 1897–1898 навчальний рік зазначено, що 

отримавши достатню підготовку з скульптури, учні О. Бромберг та (?). 

Лучинський вступили до Одеського художнього училища, де продовжили з 

великим успіхом своє навчання і йшли в числі перших серед кращих учнів 

(ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 130, Арк. 88). Із цього звіту також відомо, що 

успішними учнями були живописці (?). Каплух та (?). Потрубач, а особливу 

увагу викладачі звернули на живописців (?). Мартиненка та П. Підтоптаного, які 

показали значні досягнення в малюванні античних фігур. Як написав про них 

керівник Вечірніх рисувальних і креслярських класів М. Нікольський: «…вони 

мають всі шанси вступити до Академії художеств, якщо на це вистачить 

матеріальних засобів їх батьків. Один із них, Мартиненко, на даний час вчиться 

у Києві в майстерні одного із поважних іконописців і відвідує Київську 

рисувальну школу. Він планує найближчим часом поїхати в С-Петербург, 

вступати до Академії художеств. Другий учень, Підтоптаний Павло, нині 

навчається у місцевого живописця та продовжує свої заняття в рисувальних 

класах з великими успіхами» (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 130, Арк. 151). 

У річному звіті за 1905–1906 навчальний рік за особливі успіхи у ВРКК 

були відзначені учні Фірсовськї малярної школи (названі тільки прізвища): 
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Бульба, Лопухін та Гольдштейн, про яких відомо, що вони згодом вступили до 

Одеського художнього училища. До Київського художнього училища вступив 

П. Покаржевський (учень міського училища) (Народное образование, 1906, 

с. 88). Його спогади (машинопис) зберігаються нині у Кіровоградському 

обласному художньому музеї (ДА–219). П. Покаржевський описує своє життя, в 

т. ч. Єлисаветградський період. Він почав малювати дуже рано і копіював 

ілюстрації з журналів «Нива» та «Живописное обозрение» Пізніше велике 

враження на нього справила виставка передвижників, яка прибула в 

Єлисаветград і де експонувались твори Рєпіна, Ге та інших членів Товариства 

пересувних художніх виставок. Вступивши до Єлисаветградського земського 

реального училища (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 178, Арк. 54), П. Покаржевський 

почав відразу відвідувати ВРКК. Там на нього звернув увагу педагог 

А. Ольшанський, який почав давати йому додаткові завдання, що сприяли 

розвитку таланту художника (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 117, Арк. 55). 

П. Покаржевський був успішним учнем, про що свідчив похвальний лист від 

Академії мистецтв. Згадуючи свої пленерні заняття, він пише: «У мене на 

батьківщині, пейзаж не відрізняється красою: безліса рівнина, що перетинається 

ярами, невеликі чагарники в низинах, гайки, річка Інгул. Але скільки радості я 

переживав, бродячи по берегах Інгулу, йдучи з дому на цілий день... Там я писав 

мої перші етюди, гуляючи з Ф. Козачинським» (Покаржевский, с. 5). 

У спогадах П. Покаржевського зустрічаємо імена інших тогочасних 

єлисаветградських художників: Олександр Осьмьоркін, Амшей Нюренберг, 

його брат Давид Нюренберг (псевдонім – Девінов) та (?). Камбіран. Всі вони 

були також вихованцями Вечірніх рисувальних і креслярських класів, а їхніми 

учителями були А. Ольшанський і Ф. Козачинський. Згадуючи (?). Камбірана, 

П. Покаржевський писав, що той «готував себе в архітектори». І, дійсно, у звіті 

Вечірніх рисувальних і креслярських класів за 1906–1907 навчальний рік, було 

відзначено, що Камбіран став учнем архітектурного відділення Академії 

мистецтв (Покаржевский, с. 6). 
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Про О. Осмьоркіна П. Покаржевський писав, що той спочатку 

захоплювався театром і в будинку свого дядька Я. Паученка брав участь у 

домашніх спектаклях. Про захоплення театром свідчать його малюнки 1900-

х рр. «Романтична сцена», «Ляльковий театр», «Арлекін і Коломбіна». Але 

згодом перемогла любов до живопису: «Мій дядько привіз з собою в провінційне 

місто стійке захоплення живописом його сучасників, а разом з ним безліч 

малюнків, етюдів і пейзажів. Захоплення мистецтвом ламало в мені заповідь 

синівської слухняності. Я став мріяти про заняття живописом» (Надеждин, 2004, 

июль) – писав Осмьоркін у своїх спогадах. У 1902 р. він вступив до ЄЗРУ 

(ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 224, Арк. 57; ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 220, Арк. 67), 

де почав відвідувати Вечірні рисувальні і креслярські класи і отримав перші 

професійні навички з малювання. Він згадував про заняття на природі з 

Ф. Козачинським: «це були уроки живопису з натури, які супроводжувалися 

риболовлею і варенням юшки. Все було тепло і сердечно...». У Кропивницькому 

музеї О. Осьмьоркіна зберігаються ранні краєвиди, виконані ним на пленерних 

заняттях. Згодом пейзаж став улюбленим жанром для художника. До кінця 

життя Ф. Козачинського він підтримував з ним дружні стосунки і подарував 

йому кілька своїх творів. Так, в експозиції Першої художньої виставки, що 

проходила в місті 1913 р., була представлена робота О. Осьмьоркіна «Монастир 

(етюд)», про яку в каталозі було зазначено, що вона із збірки Ф. Козачинського 

(Первая художественная, 1913, с. 9). 

До революції О. Осмьоркін періодично повертався до Єлисаветграду, де 

продовжував займатись творчістю, тут він створив серію портретів рідних і 

друзів, а також виконав роботи на пленері – краєвиди міста та його околиць. Про 

один із його приїздів згадував А. Нюренберг: «Ми часто зустрічалися. Він 

відвідував мою майстерню і багато малював. В юності А. Нюренберг часто 

ходив до Осмьоркіна за порадою щодо малювання, тоді вони разом навчалися у 

ВРКК (Нюренберг, & Тангян-Трифонова, 2010, с. 282). 

З Єлисаветградом пов’язана діяльність талановитого художника і педагога 

Амшея Марковича Нюренберга, який народився у Єлисаветграді у 1887 р. У 
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нього рано проявився талант до малювання, і згодом він почав відвідувати 

Вечірні рисувальні і креслярські класи, де Ф. Козачинський першим звернув 

увагу на здібності хлопчика. У 15-річному віці Нюренберг виставив у місцевій 

крамниці бюст Льва Толстого, який виконав під час занять у скульптурному 

класі Вечірніх рисувальних і креслярських класів. Цю скульптуру помітив 

місцевий меценат, німець за походженням п. Бернс. Згодом він спонсорував 

його навчання у Одеському художньому училищі. Про Бернса художник 

згадував: «...Мій учитель! Мій перший «меценат»! Він збирав мої ранні 

малюнки. Переживав і слідкував за моїми успіхами. Радів» (Нюренберг, & 

Тангян-Трифонова, 2010, с. 125). Твори А. Нюренберга любили і інші місцеві 

шанувальники мистецтва, його роботи були також у колекціях єлисаветградців 

А. Узловської та п. Гаккель. 

У 1911 р. А. Нюренберг закінчив живописно-скульптурне відділення 

Одеського художнього училища і в тому ж році поїхав до Парижа. Однак його 

життя там не склалося і незабаром він повернувся на Батьківщину. «Треба, 

звісно, поїхати в Єлисаветград... зміцніти, порожевіти і потім знову сюди 

повернутися. …в Єлисаветграді … є чудовий степ, простодушні кургани з 

запашними травами і високе, чисте, заспокійливе небо... Хіба в них мало аромату 

і краси?!... » – ділився він на папері своїми роздумами (Нюренберг, & Тангян-

Трифонова, 2010, с. 75). Повернувшись 1913 року до Єлисаветграда, він 

зайнявся викладацькою роботою. 

У 1919 р. у Єлисаветграді А. Нюренбергом була організована приватна 

художня майстерня, у якій працював його брат Д. Девінов-Нюренберг, друзі по 

Вечірніх рисувальних і креслярських класах (А. Штейнберг, Д. Бронштейн, 

Ф. Козачинський, М. Волинець (Народное образование, 1908, с. 72), а також 

його дружина П. Мамічева. У майстерні малювали портрети вождів та кольорові 

агітплакати. Налагодивши роботу в майстерні, А. Нюренберг ще додатково 

працював (1919-1920 рр.) редактором у Єлисаветградській газеті «Червоне 

село». За його словами, ця робота його настільки захопила, що він навіть на 

деякий час забув про живопис (Нюренберг, & Тангян-Трифонова, 2010, с. 128). 
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У своїх спогадах А. Нюренберг часто згадував свого товариша по Вечірніх 

рисувальних і креслярських класах – Й. Констаниновського. Про родину свого 

товариша А. Нюренберг писав: «Дід Константиновский – робітник більшовик… 

для всіх нас був символом людини з чистим сердцем, що завжди 

відгукується…». У 1919 р. Й. Константиновський емігрував до Палестини, 

згодом – до Каїру, де керував студією живопису, рисунка і скульптури. З 1923 р. 

він жив і працював у Парижі, мав своє ательє на Монпарнасі. 

Й. Константиновський проявив свої здібності як скульптор-анімаліст, 

виставлявся у престижних салонах, влаштовував персональні виставки в 

галереях. Наприкінці 20-х років мистець зайнявся літературною творчістю і 

почав писати твори французькою мовою під псевдонімом «Матвеев» 

(Нюренберг, & Тангян-Трифонова, 2010, с. 264). 

Досить успішною була творчість Казиміри Антонівни Адамської. Її твори 

були представлені у Єлисаветграді на Першій художній виставці. Будучи 

ученицею жіночої гімназії Єфимовської, вона відвідувала Вечірні рисувальні і 

креслярські класи, а потім все своє життя пов’язала з мистецтвом. У приватній 

збірці А. Єгурнової (Кіровоград) зберігається колекція графічних творів 

художниці, а також вирізки із польських періодичних видань в яких були 

репродуковані олійні портрети роботи К. Адамської-Ровби.  

Як свідчать сучасники художниці, свій стиль Казиміра Антонівна означала 

як модерн і в основному працювала у пейзажному і портретному жанрах. Після 

Єлисаветграда К. Адамська продовжила навчання мистецтву в Києві, а згодом у 

Парижі. У 1920-х рр. вона виїхала у Вільно, де одружилася з художником 

М. Ровбою. Там К. Адамська займалась педагогічною діяльністю, вона 

працювала вчителем малювання у середніх школах. Художниця брала також 

активну участь у виставках, які проходили у Вільнюсі, Варшаві, Кракові, 

Парижі, а також у США. Більшість її творів було втрачено під час Другої 

світової війни (Егурнова, 2008, с. 102, 103, 105). 

Серед кращіх учнів, зазначених у звіті Вечірніх рисувальних і 

креслярських класів за 1906–1907 рр., була зазначена Д. Пржишиховська, яка 
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продовжила навчання у Мюнхенській Академії мистецтв (Народное 

образование, 1908, с. 30). Після завершення навчання вона повернулася до 

Єлисаветграда і працювала вчителькою рисунка у гімназії Єфимовської, а також 

вела гурток з малювання. У 1930-х рр. для її мистецько-педагогічної практики 

Ґ. Нейгауз. відкрив художнє відділення у своїй Музичній школі. Там художниця 

поєднувала художню діяльність з педагогічною. З історичних джерел відомо, що 

саме Д. Пржишиховська дала перші навички рисунка і сприяла вступу до 

Одеського художнього училища Володимиру Федорову – першому члену 

Спілки художників України на Кіровоградщині (Долгіх, 2019, с. 180).  

До кагорти талановитих учнів ВРКК відноситься живописець Василь 

Семенович Грудненко, який був виходцем із бідної селянської сім’ї у селі 

Компаніївка (нині – Кіровоградська область). Відомо, що виховувався він у 

родині Н. Бракер, яка в окрузі відвідувала багатодітні сім’ї з метою виявлення 

здібних дітей. Вона запримітила малого хлопчика, який добре малював і взяла 

його до себе у маєток під опіку. У 1906–1908 рр. В. Грудненко навчався у 

Вечірніх рисувальних і креслярських класах при Єлисаветградському земському 

реальному училищі у художника Ф. Козачинського. Після цього успішо склав 

іспити і вступив до Одеського художнього училища, а згодом закінчив 

Петербурзьку Академію мистецтв. Повернувшись до Єлисаветграда, він з 

1917 р. працював учителем малювання у середніх школах (Народное 

образование, 1908, с. 30). Картини художника зберігались у Кіровоградському 

музеї. 

Життя і діяльність Павла (?) Запорожченка – майстра-іконописця, якого 

Ф. Козачинський вважав одним із найталановитіших учнів у Вечірніх 

рисувальних і креслярських класах, варто розглянути детальніше, оскільки 

жодних згадок про нього у довідкових виданнях України немає, як і про його 

контакти з українськими художниками-емігрантами: М. Прасицьким, 

О. Семененко, Б. Палієм-Неїло і близьким до українських футуристів 

П. Ковжуном та ін.  
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Після навчання в Одеському художньому училищі П. Запорожченко 

повернувся до Єлисаветграда. У листопаді 1920 року П. Запорожченко як вояк 

УНР, разом із дружиною та сином потрапив до Польщі, отримавши статус 

політичного емігранта, він перебував у таборі для інтернованих у Пикуличах. 

Окрім П. Запорожченка, у таборі для інтернованих було ще кілька десятків 

художників. Один із них – ад’ютант С. Петлюри, полковник Борис Палій-Неїло, 

який організував творчу групу художників, що оформлювали постановки для 

театрального гуртка і читали лекції з історії мистецтва для інтернованих. 

Невдовзі після дислокації табору більшість членів цієї групи художників 

поселилися у Перемишлі (Колянчук, 2005, с. 218). Саме в Перемишлі Б. Палій-

Неїло організував «Київську художньо-живописну майстерню «Відродження». 

Її головним художником, а відтак і співвласником став П. Запорожченко 

(Шкурат, 1961, с. 341). Члени цієї майстерні займалися консервацією та 

відновленням поруйнованих Першою світовою війною церковних споруд на 

Галичині та на Лемківщині. Невдовзі майстерня вже не могла справитись з 

великою кількістю замовлень і у 1927 р. П. Запорожченко організував окрему 

власну малярсько-іконостасну майстерню (Савчук, 2001, с. 9). Художниками 

майстерні керованої П. Запоріжським у цілому було написано більше 7-ми тисяч 

ікон та відновлено біля 350-ти церковних споруд. Архівні дані свідчать, що 

більшість виконанних робіт було знищено після 1947 р. радянською владою. 

П. Запорожченко перед прибуттям у Польщу вже мав попередній досвід 

керування власною художньою майстернею у Єлисаветграді. Про це пише 

історик української еміграції в Польщі О. Колянчук (2005, с. 217). Можливо, 

саме в роботі єлисаветградської майстерні П. Запорожченка брав участь його 

товариш по Вечірніх рисувальних і креслярських класах – Ісахар-Бер 

Мойсейович Рибак, який народився в 1897 р. в Єлисаветграді. У 10-річному віці, 

хлопець почав відвідувати курси малювання для підготовки кваліфікованих 

художників-робітників при місцевій металообробній фабриці. А з 1908 р. 

навчався у Вечірніх рисувальних і креслярських класах. За порадою свого 

вчителя Ф. Козачинського І.-Б. Рибак вирішив продовжити художню освіту. Це 
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призвело до конфлікту з батьком, через що хлопець залишив рідну домівку і 

заробляв собі на життя тим, що разом з артіллю місцевих кустарів-малярів 

розписував сільські церкви на Херсонщині (Сиваченко, 2009, с. 50).  

У 1911 р. І.-Б. Рибак вступив до Київського художнього училища. У Києві 

в той час склалися сприятливі умови для розвитку національних культур, тож 

група активістів організувала культурологічну організацію «Культур-лігу», де 

І.-Б. Рибак завідував художьою секцією, а також займався викладацькою 

діяльністю. У 1918 р. під час денікінських погромів у Єлисаветграді загинув 

його батько, пам’яті якого художник присвятив серію акварелей «Погром» 

(1918). Згодом він переїхав до Москви, потім до Берліна. У Берліні художник 

створив кілька великих графічних циклів, у яких відобразив єврейське життя у 

містечках України. Вони були літографовані в альбомах «Местечко. Мой 

разрушенный дом. Воспоминания» (1923) і «Еврейские типы Украины» (1924). 

Одержавши визнання, І.-Б. Рибак міг переїхати до Парижа, але він повертається 

на батьківщину. У результаті двомісячної подорожі по єврейських колоніях у 

Херсонських степах з’явився новий альбом його малюнків «На єврейських 

полях України», виданий у Франції. 

На початку 1926 р. художник переїжджає до Парижа, де бере участь у 

салонах: Осінньому, Тюільрі, Незалежних. У 1930–1932 рр. персональні 

виставки його робіт відбулися в Голландії, Бельгії, Америці. Наприкінці 1950-

х рр. у місті Бат-Ям (Ізраїль) було відкрито Музей І.-Б. Рибака (Койфман, 2007, 

с. 4).  

Отже, про творчий потенціал Вечірніх рисувальних і креслярських класах 

свідчить те, що його випускники продовжували успішно навчатись у найкращих 

мистецьких закладах, а згодом стали відомими художниками, архітекторами, 

творчо реалізувавшись не тільки в Україні, але і за кордоном. Цілу плеяду 

видатних художників-педагогів виховав П. Крестоносцев, учні якого після 

отримання вищої спеціальної освіти, успішно займались викладацькою 

роботою. 
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2.5. Виставкова діяльність культурно-освітніх осередків 
Єлисаветграда як форма становлення українського дизайну на 
регіонально-громадському рівні 

 

В Україні, як і в Європі, втілювалася ідея першого теоретика дизайну 

Г. Земпера щодо виставкової діяльності художньо-промислових музеїв. 

Художньо-промислові музеї Г. Земпер розглядав як музейно-педагогічні 

комплекси, у яких повинні міститися експозиції новітніх творів прикладного 

мистецтва зі всього світу для їх використання в освітньому процесі (Дідовець, 

2020, с. 61–67). 

Вироби художніх ремесел поширювалися українською творчою 

інтелігенцією у вигляді виставок на інших історико-етнографічних територіях 

України. У другій половині ХІХ ст. в Україні створювалася система закладів 

художньо-промислової освіти: Публічна живописна школа Н. Буяловського 

(1865) у Києві, Одеська рисувальна школа (1865), Школа рисунку М. Раєвської-

Іванової (1869) у Харкові. Поширювався інтерес інтелігенції до народного 

мистецтва та ручної праці, створювалися відомі художньо-технічні майстерні, в 

середовищі яких конструктивні та образотворчі прийоми ремісничої праці 

слугували джерелом натхнення для виробництва предметів побуту масового 

вжитку.  

Результати співробітництва супрематистів на чолі з К. Малевичем з 

народними майстрами були представлені на «Виставці сучасного декоративного 

мистецтва» в галереї Лемерсье (1915 р.) та на другій «Виставці сучасного 

декоративного мистецтва» наприкінці 1917 р. У цих виставках взяли участь діячі 

авангардних груп, за ескізами яких вишивали майстри села Вербівки з 

Полтавщини: Н. Генке-Меллер, Н. Давидова, Л. Попова, О. Екстер, 

Є. Прибильска, К. Малевич.  

Збережені зразки дозволяють судити про те, що у художньо-творчій 

майстерні села Вербівки проводилися експериментальні пошуки композицій, у 
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яких предметна форма конструювалася з геометричних об’ємів, побудованих на 

сполученні контрастних кольорів (Дяченко, 2020). Ю. Дідовець (2020) звертає 

увагу, що особливістю цих майстерень-артілей було те, що традиції народної 

вишивки поєднувалися з творчістю художників-новаторів, і це застосовувалося 

в моделюванні одягу та декоративно-ужиткових інтер’єрних речей (подушки, 

панно, доріжки, серветки, сумки, шарфи, пояси тощо). Він зазначає, що це був 

цілком унікальний час, коли традиційні українські вишивальні промисли 

відійшли від аматорського рівня і отримали професійне оформлення і 

менеджмент. Таке художньо-промислове виробництво стало витоком сучасного 

українського етнодизайну (с. 61–67). 

За аналогією до інших історико-етнографічних регіонів України у 

Єлисаветграді культурно-просвітницьку діяльність здійснювало місцеве 

громадське ТПГР, активісти якого брали участь в організації щорічних міських 

художньо-промислових виставок. Чисельні публікації в місцевій газеті «Голос 

Юга» засвідчують, що особливою популярністю на цих виставках серед 

відвідувачів користувалися експозиції саме ремісничого відділу, на яких 

майстри різних профілів демонстрували свої вироби, а місцеві художники та 

учні презентували свої творчі роботи. На основі таких публікацій можна зробити 

висновок, що культурно-просвітницька діяльність громадського ТПГР 

здійснювалася з урахуванням напряму «національного романтизму». 

Завдяки ініціативі активістів ТПГР місто періодично відвідували виставки 

Товариства пересувних художніх виставок, діяльність якого була надзвичайно 

плідною і корисною для культурно-мистецького життя міста, адже завдяки йому 

Єлисаветградці регулярно знайомились з досягненнями реалістичного 

мистецтва, нарівні з жителями великих культурних центрів вони мали 

можливість бачити оригінали творів знаменитих художників.  

Вперше передвижники відвідали Єлисаветград у 1876 році. Це сталося 

майже випадково і було пов’язано із відкриттям V виставки Товариства 

пересувних художніх виставок в Одесі, а місто тоді перебувало у стані 

підготовки до оборони у війні з Туреччиною. Відвідувачів на виставці майже не 
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було, тому організатори скориставшись попереднім запрошенням членів ТПГР, 

направили її до Єлисаветграда (Говдя, 1978, с. 27, 29). 

В Єлисаветграді виставка перебувала з 24 жовтня по 11 листопада 1876 р. 

Для неї було виділено просторе приміщення Дворянського зібрання (зруйноване 

у 1990-х рр.). Зовнішній вигляд цього будинку зберігся на відбитку офорта 

роботи невідомого художника. У цьому будинку відбувались всі наступні 

виставки передвижників. Тут використовувалось електричне освітлення, що 

було великою рідкістю на той час і давало змогу подовжити роботу виставок до 

пізнього вечора, а глядачі відзначали, що твори «тільки вигравали при 

електричному освітленні» (Передвижная выставка картин, 1876, октябрь, с. 3). 

Першу виставку відвідали лише 800 глядачів (Выставка, 1876, 

октябрь, с. 3). У порівнянні з іншими містами ця цифра для організаторів була 

невтішною і прибуток від неї навіть не покрив витрати на перевезення, тому 

п’ять наступних років організатори обминали Єлисаветград. У зв’язку з цим 

члени ТПГР звернулися до П. Крестоносцева, який на той час вже жив у 

Єлисаветграді, з проханням, щоб він особисто поклопотався перед головним 

управління Товариства пересувних виставок про щорічне влаштування у місті 

виставок. Єлисаветградська громада зобов’язувалась взяти на себе всі витрати 

за проїзд, облаштування і утримання виставки. Товариство погоджувалось на ці 

умови, лише у тому випадку, коли виставка буде прибутковою; якщо збір за 

вхідні квитки буде недостатнім, то місто має доплатити організатором (Два 

слова на защиту, 1882, март, с. 3). 

Завдяки старанням громадськості міста Х виставка Товариства 

передвижників 1882 р. була спрямована до Єлисаветграда. В оголошенні у газеті 

«Елисаветградский вестник» повідомлялось: «Виставка експонується в залі 

Дворянського зібрання з 6 по 24 жовтня 1882 р. Вхід з 10 год. ранку до 5 год. 

вечора з платою по 30 копійок. Діти та учні класичної і військової прогімназій, 

жіночого і військового училищ, Кодіївської гімназії та Духовного училища 

платять по 10 копійок. Слухачі Вечірніх рисувальних класів мають 

безкоштовний вхід за квитками академіка П. Крестоносцева» (Десятая 



 175 

передвижная русская художественная, 1882, октябрь, с. 3). Протягом усієї своєї 

діяльності передвижники приділяли значну увагу залученню на свої виставки 

учнівської молоді. Адже як художник-педагог П. Крестоносцев розумів 

необхідність проведення виставок для виховання молоді, наголошуючи, що 

виставки це не тільки прекрасне свято мистецтва, але й унікальна можливість 

для учнів безпосереднього навчання у найкращих майстрів живопису.  

Просвітницька діяльність П. Крестоносцева і йому подібних озвучена 

І. Рєпіним у листі до М. Мурашка: «...Головним двигуном пробудження інтересу 

до мистецтва в Росії були виставки передвижників», і саме під їх впливом «...у 

деяких інтелігентних центрах російського життя вже утворились товариства 

художників і свої місцеві рисувальні школи. Одеса, Київ, Харків, Вільно, Рига… 

вже декілька років готують талановиту молодь до вступу в Академію та в 

експоненти пересувних виставок» (Турченко, 1956). 

На одній із виставок організатори були приємно здивовані активністю 

відвідування виставки. Розпорядник виставки, художник П. Івачов, писав до 

Харкова у листі до О. Потебні: «Єлисаветградці зустріли виставку досить 

привітно, дали прекрасне приміщення в Дворянському клубі, а відвідувачів було 

2250 чол. Збір – 540 руб., а дивіденду залишилося 288 руб. Більшого вимагати 

не можна з цього маленького міста (...). Зате в них є при земському реальному 

училищі прекрасна Рисувальна школа, що й не снилося Харкову. Учнів 60 осіб... 

Вчителем академік Крестоносцев» (ЦДІАУ, Ф. 2045, Оп. 1, Спр. 21, Арк. 7). Це 

було свідчення великого успіху, який мала виставка у провінційному 

Єлисаветграді і високої оцінки діяльності Вечірніх рисувальних і креслярських 

класів, адже Харківська рисувальна школа, відкрита ще значно раніше (1869 р.), 

разом з Київською та Одеською вважалась на той час чи не однією із кращих 

(Говдя, 1978, с. 27).  

Піклуючись про поліпшення мистецької освіти в провінції, передвижники 

надавали місцевим художнім школам допомогу, дарували оригінали робіт 

видатних художників. У документації єлисаветградських ВРКК є 

супроводжуючий лист завідувача пересувними виставками П. Івачова про те, що 
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класам були подаровані картини: «Грузчик» та «Вітряк» роботи В. Поленова; 

три етюди з натури художника О. Кисельова; «Старець» – М. Ярошенка та 

«Кримський вид» – Ю. Волкова (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 41, Арк. 41). 

Очевидно, що згодом додалися й інші твори, але відомостей про це немає. 

ХІІ виставка Товариства пересувних художніх виставок 1884 р. проходила 

в Єлисаветграді з 7 до 20 жовтня 1884 р. тоді її відвідало 1730 осіб. У пресі 

вміщено схвальний відгук про неї під назвою «О XII-й передвижной выставке», 

де анонімний автор підкреслив важливу роль пересувних виставок у 

ознайомленні провінційної публіки з кращими творами реалістичного напрямку 

та розвитку художнього смаку у місцевого населення (О XII–й передвижной 

выставке, 1884, с. 3). 

Окрасою ХІІ виставки став романтичний пейзаж М. Дубовського «Зима», 

який високо оцінив український етнограф і літературознавець М.Ф. Сумцов 

(1885) у статті «Малороссия на передвижных художественных выставках 

картин», відзначивши, що це був вдалий дебют молодого художника. У цій 

статті є також опис картини: на ній зображено куточок українського села 

зимової пори: дві хати, плетений тин, ворота і частина вулиці, що йде вглиб 

(с. 1–8). 

XVIII виставка Товариства пересувних художніх виставок 1890 р. 

перебувала в Єлисаветграді з 31 жовтня до 14 листопада і була як завжди 

очікуваною і значною подією для міста. Як видно із листа П. Крестоносцева до 

упорядника виставки Є. Хруслова від 19 жовтня 1890 р., місцева інтелігенція 

брала активну участь у вирішенні багатьох організаційних питань у підготовці 

виставки: «...Вибачте, що я дещо забарився з відповіддю, справа в тому, що 

потрібно було все владнати. Приміщення вже готове. Чекаємо з нетерпінням. 

Відданий Вам П. Крестоносцев. Довго Вас чекали – нарешті дочекалися» 

(Товарищество передвижных художественных выставок, 1987, с. 378). А 

інспектор єлисаветградських народних училищ в листі до Є. Хруслова, 

повідомляв, що виставку планують відвідати учні всіх міських училищ разом з 

викладачами. 
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До відкриття цієї виставки вперше у місті був виданий «Каталог XVIII 

передвижной выставки... Елисаветград, 1890 г.». У порівнянні з попередніми 

виставками, її експонування значно частіше висвітлювалось на сторінках 

місцевої періодики, щоб максимально привернути увагу жителів міста. Багато 

статей і повідомлень було надруковано у «Елисаветградскому вестнику»: 

«Заметка обывателя. Добро пожаловать» (31.10.1890), «Заметка «Любителя». На 

передвижной выставке» (7.11.1890), «Заметка Юнешева», «Еще о XVIII 

художественной передвижной выставке» (11.1890), «18-я передвижная 

выставка» (24, 30.10.1890). 

Ця виставка була особливою для містян ще й тому, що на ній були 

представлені твори єлисаветградських художників: «Етюд» Ф. Козачинського 

та «В околицях По» І. Похитонова, який тоді жив у Франції і передав пейзаж для 

експонування на виставках передвижників. Ця робота попала на виставку 

завдяки сприянню художника В. Полєнова. Про спілкування митця із 

І. Похитоновим відомо з його листа 1889 р. до дружини: «Вчора був я у 

Похитонова в майстерні і просидів близько двох годин; дуже він мені 

подобається, людина з художнім чуттям і не маньєрист, як я думав, а з любов'ю 

домагається правди. Особливо два етюди мені дуже сподобалися... Я вмовив 

його виставляти (твори), до нас на Пересувну виставку і він обіцяв. Він каже, що 

давно збирається, і дуже співчуває Пересувній виставці, що завдяки їй він 

зробився художником і за кордон відправився вчитися, щоб в ній брати участь. 

Все більше і більше переконуюсь, яка добра справа Пересувна виставка» 

(Пастон, 2010, с. 71). 

Зокрема, із біографії Івана Похитонова (1850–1923) можна дізнатися про 

цікавий факт, що вплинув на все його життя. Коли Пересувна виставка ще була 

в Одесі її відвідав молодий І. Похитонов, який згодом став відомим художником, 

хоча на той час він працював контролером кас Одеського банку. Тоді молодий 

юнак вперше побачив твори професійних митців, які його глибоко вразили і 

викликали бажання самому зайнятися живописом: «Виставка мене вразила... 

засліпила, я вперше опинився перед правдивим мистецтвом. Враження було 
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величезне, таке, що й не висловити його. Тут я зрозумів, що може витворити 

пензель і фарба. Приголомшений, пригнічений я довго стояв перед полотнами 

Боголюбова, М’ясоєдова, Беггрова…» (Рутковський, 1925, с. 6). 

Так, починаючи з XVIII виставки Товариства, на якій він так вдало 

дебютував, І. Похитонов починає постійно надавати свої картини для наступних 

виставок спочатку як експонент, а з 1905 р. (1915, 1916, 1917 рр.) як дійсний член 

Товариства. Твори І. Похитонова були затребувані і розкуповувалися на 

виставках. А 22-і його роботи придбав для своєї галереї П. Третяков, спеціально 

відвідавши художника у Льєжі. Збереглось листування І. Похитонова і 

П. Третякова, яке свідчить про їхні дружні стосунки, коли також було 

висловлено велике бажання І. Похитонова бути учасником виставок 

передвижників, «щоб стати зрозумілим і визнаним співвітчизниками» (Пастон, 

2010, с. 67).  

Серед тих, на кого позитивно вплинула діяльність передвижників, був 

уродженець Єлисаветграда – Микола Андрійович Околович (1876–1928, у 

майбутньому – професор Московського університету, а з 1912 р. зберігач фондів 

Російського Музею). На початку 1920-х років він емігрував за кордон. На 21-й 

виставці експонувалися два його твори – «Околиця міста» та композиція 

«Зустріч», репродукція з якої була вміщена у каталозі. На XXII-й виставці він 

був успішно представлений як експонент, художник з Єлисаветграда. Для 

молодого живописця стати експонентом Товариства пересувних художніх 

виставок було на той час найбільшим визнанням (Товарищество передвижных 

художественных выставок, 1987, с. 447). 

Про XXXVII виставку Товариства пересувних художніх виставок відомо, 

лише те, що вона експонувалася в Єлисаветграді протягом листопада 1909 р. 

Повідомлень і відгуків про неї у місцевій періодиці не знайдено. Відомо тільки, 

що на виставці була картина М. Пимоненка «Орачі», яку купив тоді власник 

місцевого заводу сільськогосподарських машин Роберт Ельворті. На час 

експонування виставки у Єлисаветграді, Р. Ельворті не було у місті. 

Повернувшись, він почув захоплені відгуки про картину «Орачі», на якій було 
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зображено милий його серцю сільськогосподарський сюжет. Р. Ельворті 

наздогнав пересувну виставку у Полтаві і купив її. Нині цей твір належить його 

онукові – Майклові Веббу, який проживає у Великобританії (Босий, 2012, 

с. 195). У радянські часи М. Вебб прислав до Кіровограда фотокопію картини в 

натуральну величину, за якою місцевий художник М. Бондаренко створив її 

живописну копію і подарував музею заводу «Червона зірка» (колишній завод 

Ельворті) (Степанова, 2013, січень, с. 3). 
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Таблиця 2.4  

Виставки Товариства пересувних художніх виставок, що експонувались  
в Єлисаветграді у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

№ Номер виставки Дата проведення Кількість 

відвідувачів 

1 IV 24.10. – 1.11.1876 800 

2 V 6.10. – 24.10.1882 2250 

3 XI 25/26.09. – 3.10.1883 1294 

4 XII 7.10. –29.10.1884 1730 

5 XIV 9.11. – 21.11.1886 1825 

6 ХV 30.09. –12.10.1887 1270 

7 XVIII 31.10. – 14.11.1890 1911 

8 ХІХ 22.10. – 14.11.1891 1478 

9 XX 3.11. – 15.11.1892 1244 

10 ХХІ 2.10. – 14.10.1893 1389 

11 XXII 13.11. – 27.11.1894 1435 

12 XXIII 5.11. – 19.11.1895 1120 

13 XXIV 22. 10– 1. 12 1896  

14 XXVI 4.11. – 15.11.1898 1925 

15 XXVII 28.10. – 7.11.1899 1420 

16 XXVIII 31.10. – 7.11.1900 1210 

17 XXIX 22.10. – 28.10.1901 849 

18 ХХХ 16.10. – 27.10.1902 1423 

19 XXXVII листопад 1909  

18 ХХХХІ 2.11. – 15.11.1913  

 

Аналізуючи благодійну та просвітницьку роль пересувних виставок, варто 

зупинитися на особі їх постійного розпорядника Єгора Хруслова – художника-

пейзажиста. В його архівній справі, що зберігається у фондах Третяковської 

галереї, є багато листів-подяк від чиновників Єлисаветграда, Кишинева, 

Полтави та Харкова за можливість відвідувати безкоштовно учням цих міст 

виставки Товариства пересувних художніх виставок (Товарищество 

передвижных художественных выставок, 1987, с. 493). Є. Хруслов був великим 

прихильником мистецтва. Він особисто був знайомий з багатьма відомими 

художниками, та якщо зустрічав талановиті твори художників-початківців, то 

намагався їх популяризувати, влаштовуючи на виставки. 
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Громадськість Єлисаветграда завжди тепло зустрічала виставки ТПХВ, а 

преса стверджувала, що діяльність Товариства була надзвичайно плідною і 

корисною для культурно-мистецького життя міста. Завдяки цим виставкам у 

краї зародилась і розвинулась художня критика, про що свідчать численні 

публікації у місцевій періодиці, які брали свій початок від коротких заміток-

вражень обивателів та інформаційних публікацій кореспондентів місцевих газет 

до перших описів, коментарів та аналітичних статей проблемного характеру з 

продовженням у кількох номерах. 

Пропагували традиції реалістичного мистецтва й інші виставки, які 

експонувалися в Єлисаветграді. Одна із них – Народна виставка картин, 

організатором якої був засновник Кам’янець-Подільської художньо-

промислової школи, художник-педагог і просвітянин В’ячеслав Костянтинович 

Розвадовський (1875–1943). Ще в період свого навчання у Вищому художньому 

училищі при АМ у Петербурзі він перейнявся ідеєю влаштування пересувних 

виставок, які могли б побачити найширші верстви населення і, передусім 

селянство. Він зібрав колекцію як оригіналів, так і репродукцій з творів 

українських і російських художників і впродовж 1904–1905 рр. представляв їх 

на виставках, маршрути яких пролягали через невеликі міста, містечка і села 

Київської, Подільської, Волинської, Чернігівської, Херсонської, Полтавської та 

Харківської губерній. 

У Єлисаветграді Народна виставка картин перебувала з 31 липня до 8 

серпня 1905 р. За кілька днів до її відкриття у місцевій періодиці було кілька 

повідомлень. До цього виставка побувала в Одесі, а також в окремих містечках, 

що були недалеко від Єлисаветграда: Березівка, Бобринець та Братське. У 

газетах писалося, що в усіх населених пунктах, виставка активно відвідувалася 

населенням (Местная жизнь, 1905, август, с. 3). 

На відміну від виставок передвижників, організатори Народної виставки 

не переслідували комерційні цілі, для того, щоб їх виставку відвідувало якомога 

більше людей, плата за вхід встановлювалася за принципом «хто скільки зможе» 

(Местная жизнь, 1905, август, с. 2). Маючи досить обмежені кошти навіть для 
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того, щоб орендувати приміщення для виставки, організатори проводили їх у 

наметі, який привозили з собою. 

У день відкриття виставки місцева газета повідомляла: «У неділю, о 10 

год. ранку, відкрилася в нас Народна виставка картин. Намет виставки 

розміщений на площі напроти земської управи. Виставка активно відвідується 

публікою» (Народная выставка картин, 1905, август, с. 3). Щоб виставку могли 

побачити якомога більше глядачів – вона вечорами додатково освітлювалася 

електрикою і була відкрита з 10 год. ранку до 22 години. 

Один із кореспондентів у своєму огляді, що був надрукований у газеті 

«Голос Юга», відзначав, що на виставці були представлені картини І. Рєпіна, 

М. Богданова-Бєльського, В. Розвадовського, О. Кисельова, К. Лемох і етюди 

О. Лажечнікова та ін. (Народная выставка картин, 1905, август, с. 3). Крім того, 

із газетних повідомлень є наступна інформація, з якої відомі назви картин, що 

користувалися найбільшим успіхом у відвідувачів: «В очікуванні гудка», 

«Весняне сонечко», «Куточок»; а також відомо, що сюжетами для картин 

художника В. Розвадовского, були поетичні твори Т. Шевченка (Местная жизнь, 

1905, август, с. 3). Відоме також прізвище одного із організаторів і 

розпорядників виставки п. Живковича, якому глядачі висловлювали свої 

подяки. 

Після Єлисаветграда маршрут Народної виставки пролягав через населені 

пункти у напрямку до Кременчука, а далі по території сучасної Полтавщини та 

Харківщини (Народная выставка картин, 1905, август, с. 3). 

Наслідувало досвід ТПХВ і створене в Одесі Товариство 

південноросійських художників, яке також влаштовувало пересувні експозиції. 

Товариство сприяло розвитку саме українського мистецтва, поширенню в 

суспільстві розуміння та любові у ставленні до нього, налагодженню 

безпосередніх зв’язків між художниками та їхніми шанувальниками. За роки 

своєї діяльності – від початку 1890 до 1922 р. – Товариство організувало понад 

сотню виставок (річні, пересувні, благодійні та ін.). Серед майстрів, які брали 

участь у виставках і культурних акціях Товариства, було чимало вихідців з 



 183 

Єлисаветграда, серед яких члени товариства – П. Ганський, М. Околович, 

І. Похитонов, а також експоненти: В. Акимович, К. Гвозданович (уродж. 

Прохорова, згодом Беклемішева; псевдонім Мішева,), С. Дудін, А. Ждаха 

(Смаглій), Д. Кюльц, І. Мексін, А. Нюренберг, І. Грінштейн (Афанасьев, 

Барковская, 2014).  

Ідея влаштувати виставку Товариства південноросійських художників в 

Єлисаветграді, виникла задовго до її реалізації. Спочатку його члени планували 

відправити сюди ІІ періодичну виставку, яка була організована 1891 р. і 

проходила по південному маршруту. Однак, Єлисаветград ця виставка 

обминула, оскільки в місті на той час перебувала виставка «передвижників». 

Прибула вона до міста тільки в 1910 р., де експонувалась з 7 по 28 березня. Не 

дивлячись на те, що ця виставка, була єдиною в Єлисаветграді за всю історію 

діяльності Товариства південноросійських художників, вона була досить 

детально висвітлена в пресі. 

Редактор єлисаветградської газети «Голос Юга» Д. Горшков сам особисто 

стежив, аби його газета відображала всі культурні й мистецькі події міста. Тож 

до прибуття в Єлисаветград ХХ виставки Товариства південноросійських 

художників для посилення інтересу містян писали про все, що було пов’язане з 

її організацією. А міська Контрольна комісія у процесі підготовки навіть 

розглянула пропозицію прокласти трамвайну гілку до приміщення, де 

проходитиме виставка (Ветка трамвая к выставке, 1910, март, с. 3). Завдяки 

клопотанням організаторів, які майже місяць займались організаційною 

роботою, питання оренди приміщення для виставки за сприяння С. Варун-

Секрета і секретаря Г. Вікторова вирішилося позитивно, про що повідомили в 

пресі. Також повідомлялося, що в експозиції виставки планувалося виставити 

близько 200 картин і кілька скульптурних творів, а для глядачів був 

запланований курс лекцій з мистецтва (Выставка, 1910, март, с. 3). 

У перший день відкриття виставки – 7 березня – її відвідало багато людей, 

чому сприяла чудова сонячна погода. Кореспондент «Голосу Юга» висловився 

щодо виняткової ролі виставки в культурному житті міста, яке, на його думку, 
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на той час перебувало в занепаді. Оскільки публіка, відколи в Єлисаветград 

перестали їздити «передвижники», була фактично позбавлена можливості 

стежити за розвитком мистецтва, виставка Товариства південноросійських 

художників викликала особливий інтерес. «Творчість південно-російських 

художників щасливо уникає крайнощів модернізму і дотримується найбільш 

правильного середнього шляху» – писалося в газеті про спрямованість творів 

художників. Далі кореспондент закликав жителів міста відвідати виставку: 

«Бажаючи успіху нашим гостям – художникам, дозволимо собі висловити 

надію, що наша публіка витримає хоча б поблажливий іспит на культурність і 

дасть таке число відвідувачів, при якому будуть можливі і наступні приїзди 

виставки. Було б дуже сумно, якщо і ці художники покинуть Єлисаветград, як 

це зробили передвижники» (Выставка картин, 1910, март, с. 3). 

Однак, 18 березня у статті «На виставці картин» анонімний дописувач 

відзначив, що виставка не вразила кількістю експонатів та іменами 

першокласних художників, хоча на ній були представлені різні жанри живопису: 

портрети, пейзажі, був графічний відділ, стилізовані малюнки, ескізи 

декоративних панно та скульптура – автор статті наголосив на тому, що з 

кожним роком на виставках Товариства дедалі більше переважає пейзаж: 

«Навіть такий типовий жанрист, як Костанді, і той перейшов на пейзаж». Далі 

автор під впливом власних вражень подав огляд експозиції. Про твори 

В. Крихацького «Шосе» та «Стара каплиця» було сказано так: «Перша річ в 

теплих тонах, дуже м’яко і з любов’ю написана, вся картина світиться і виконана 

з великим смаком; друга картина – з ліричним настроєм у сіруватих, але не 

холодних, тонах. У ній художник показав себе гарним живописцем» (Выставка 

картин, 1910, март, с. 3). Кореспондент відзначив етюди річки Синюхи (нині 

річка – знаходится на території Кіровоградської області) П. Волокидіна, етюди 

Г. Горєлова і І. Бродського. Останній на той час шукав нових шляхів у 

мистецтві: «Його витончені гілочки, що закривають верхні частини картин і 

дають їм перший план, вміло і зі смаком розподілені в картинах, своєю 

ажурністю вони милують око і роблять картини живими». Наприкінці рецензії 
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автор дав загальну оцінку виставці Товариства південноросійських художників, 

відзначивши, що: «Загалом виставка справляє приємне враження і повинна мати 

успіх у публіки» (На выставке картин, 1910, март, с. 3). 

21 березня 1910 р. один з авторів газети «Голос Юга» Р. Пекаторос 

помістив у ній аналітичний нарис, подавши в ньому оцінку творчості 

художників, роботи яких були представлені на виставці. Журналіст підкреслив 

унікальність південноросійських митців: «Наші південноросійські художники є 

Товариством надзвичайно цікавим. Живучи в провінції, – вони абсолютно 

уникли провінціалізму і йдуть – у черзі кращих своїх представників – з 

хорошими столичними художниками, відрізняючись від них хіба що, більш 

південним темпераментом і південними мотивами, а сучасні художники, на моє 

глибоке переконання, не відстають від своїх західних художників, і в них менше 

манірності ніж у тих і, можливо, є більше щирості. Повторюю, їх знають мало, 

мало тому, що ми живемо в Росії поза широким життям, яке висуває на висоту 

все талановите і створює йому славу. В цьому винна і наша закостенілість та 

байдужість» (Выставка, 1910, март, с. 3). 

На шпальтах газет звучала думка про те, що ці художники не відкидали 

здобутків передвижників, а навпаки, продовжували їх розвивати. Шляхетний 

«незгораючий передвижник» К. Костанді взяв від передвижництва все, що було 

в ньому живого, і це додало нової привабливості його картинам. Це відчували 

як глядачі, так і преса: «Він є досить сильним імпресіоністом… Він пише все 

сонячне, сильне, тепле, мелодійне. Все у нього виходить молодо і бадьоро. 

Найцікавіша на виставці «Синя хмара». У ній видно великого художника. 

Здається мені, що вона написана циклопічними брилами і що голова художника 

йде в саме небо. Сюжет простий: дерева, трава, веранда і синя хмара. Але яке 

сильне дихання у цієї хмари! Його дерева живуть красивим великим життям і 

розуміють небо. Раніше Костанді писав інакше, що можна бачити в його картині 

«Сімейна ідилія», яка була давно написана ним у стилі вже вимираючих 

передвижників, яким властиво блякнути від самої незначної прохолоди. Але 

пейзаж гарний, у ньому є настрій материнства. Сильний по кольору, свіжий і 
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яскравий. Його вечірній етюд «Вечір» написаний жваво, колоритно і з 

темпераментом. Сповнені настрою «Негода» та «Із пташиного польоту», які 

показують нам, що художник цілком на боці нових напрямів» (Выставка, 1910, 

март, с. 3). 

Кореспонденти газет схвально відгукувалися про колишнього 

єлисаветградця П. Ганського, називаючи його земляком. Адже свій творчий 

шлях художник розпочинав саме в цьому місті. «У творчості П. Ганського 

виразно відчувався вплив живописців Парижа, де він переважно мешкав. На 

виставці художник експонував низку різнопланових творів: «Ранковий чай», «За 

читанням», «У кафе», «Пейзаж», «Вранці», «Купальниці» та «Етюд»» 

(Выставка, 1910, март, с. 3). Про його етюд «Рlеіn-аіr» сказано так: «…на 

передньому плані голова дівчини, а задній план залитий сонцем. Незважаючи на 

те, що все обличчя дівчини в тіні, ви ним милуєтеся, і якась душевна чистота і 

ніжність відображена на ньому, деталі обличчя рефлексують і в сенсі колориту 

написані дуже добре, у прозорих тонах» (На выставке картин, 1910, март, с. 3). 

Дуже поетичним і, певною мірою, навіть філософським був відгук про 

гостей-живописців під назвою «Свято». Автор статті, сприймаючи виставку 

художників південної школи як справжнє весняне свято кольору, співзвучне 

Великодню, назвав їхні мистецькі одкровення специфічною духовною 

проповіддю, що була набагато ціннішою, ніж звичні словесні проповіді-лекції. 

Чистота і краса душі живописців, на думку кореспондента, полягали в тому, що 

«вони творили заради самої краси, зображуючи гаряче південне сонце, безкраї 

степи, річки і дику природу в її одвічному стані» (Выставка, 1910, март, с. 3). 

Чи не найцікавішою публікацією під час експонування виставки був допис 

від 23 березня «Діти на виставці картин» анонімного автора, який підписався 

«К-ий» (імовірно, це був відомий у місті художник-педагог Ф. Козачинський – 

І. Б.). Оглядач, зачарований тим, як учні висловлюють свої почуття та негайно 

діляться враженнями, наводить у статті власні спостереження за реакцією дітей 

на твори в експозиції, підкреслюючи, що їхнє сприйняття картин було іншим, 



 187 

ніж у дорослих, адже вони дають оцінку побаченому, насамперед спираючись 

на попередній досвід. 

Зацікавленість викликали і роботи скульптора Б. Едуардса. Окрім бюста 

«Шурка» на виставці експонувалось ще два його твори – бюст «Пастер» та 

«Барельєф» (Выставка картин, 1910, март, с. 3). Тут, варто зазначити, що 

Б. Едуардс був автором пам’ятника філологу-славісту історику, професору 

Новоросійського університету В. Григоровичу (1815–1876), який був 

встановлений на його могилі у Єлисаветграді у 1892 р. 
В останній день перебування виставки в Єлисаветграді кореспондент, 

підбиваючи підсумки її проведення висловив думку, що хоча матеріальний успіх 

виставки не викликав оптимізму в її організаторів, але мета зазначена 

Я. Борченнком була досягнута і сама виставка залишила визначальний слід у 

культурному житті міста, адже на ній жителі провінційного містечка мали змогу 

безпосередньо ознайомитися зі справжнім мистецтвом і отримати яскраві 

враження від його споглядання. 

У періодиці тих років час від часу з’являлися повідомлення про 

художників – вихідців з Єлисаветграда, які виставляли свої твори в інших 

містах. На жаль, за цими публікаціями було важко встановити і визначити 

тематичну спрямованість цих творів та їх живописно-композиційні особливості. 

За словами сучасників, ці твори були камерними, їм була притаманна 

поетичність у передачі ліричних образів природи рідного краю. Такими, 

наприклад, вважали пейзажі місцевого живописця Д. Курбатова і М. Полякова.  

Високопрофесійними творами називалися картини єлисаветградської 

художниці Марії Григорівни Цеткіної, що виставлялася в паризьких салонах. 

Так, в одній з публікацій газети «Голос Юга» йшлося про те, що серед 

художників, роботи яких було прийнято на весняну виставку в Парижі (Salon 

1911), є уродженка Єлисаветграда М. Цеткіна, яка в той час працювала там в 

Еміля Ренара. Про одну з її картин, яка експонувалася на виставці у Харкові 

писали так: «Відразу впадає в око невелика картина М. Цеткіної, надіслана з 

Парижа, «Жіноча голівка». У всіх деталях портрета видно справжнього 
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художника. Повз цей твір не пройдеш байдуже навіть на великій виставці: є 

експресія, смак та витонченість». Далі автор резюмував свій відгук, зазначивши, 

що, «якщо робота художниці прийнята в паризький весняний салон, то це вже 

вважається справою серйозною, адже там журі дуже прискіпливе і масштаби 

його суджень, зрозуміло, відповідні» (Искусство и литература, 1911, апрель, 

с. 3). 

У 1913–1914 рр. члени художньої секції Єлисаветградського ТПГР 

виступили ініціаторами проведення в Єлисаветграді двох міських художніх 

виставок. Передбачалось, що виставки мали пожвавити інтерес жителів міста до 

мистецтва, сприяти розвиткові художніх смаків та створити кращі передумови 

для прийняття інших виставок, а в перспективі – уможливити відкриття 

власного художнього музею (Северюхин, & Лейкинд, 1992, с. 130). На цих 

виставках експонувались не тільки твори місцевих художників, але і твори 

художників з інших міст, що робило їх діяльність відомими за межами краю. 

Крім того, на виставках можна було побачити новітні стильові течії, а самі 

виставки супроводжувалися читаннями лекцій з мистецтва. Ремісничо-художні 

відділи в яких були представлені найкращі зразки художньої промисловості, 

мали на меті, привернути увагу населення і таким чином підвищити вимоги 

містян до різної продукції (Искусство в Южной Росии, 1913, с. 165). 

9 березня 1913 р. від херсонського губернатора було отримано офіційний 

дозвіл Єлисаветградському ТПГР на проведення виставки. Усі витрати по 

доставці експонатів із залізничного вокзалу до приміщення, де проходила 

виставка, взяв на себе оргкомітет, до якого входили: міський голова Г. Волохін, 

присяжний повірений Г. Барановський, видавець газети «Голос Юга» 

Д. Горшков, директор комерційного училища В. Харцієв, а також викладач 

ЄЗРУ Ф. Козачинський, скульптор І. Золотаревський, художники 

С. Данішевський, А. Нюренберг, Г. Зусман, А. Узловська. До організації Першої 

міської художньої виставки також було залучено художників з Одеси, Києва, 

Полтави, Харкова, Москви. 
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Передусім слід відзначити, що ця виставка порівняно з іншими мала 

значно ширший універсально-просвітницький характер, про це засвідчує 

програма запланованих заходів:  

– експонування робіт визнаних митців з інших міст;  

–ознайомлення з приватними збірками єлисаветградських 

колекціонерів; 

– експонування творів місцевих художників, учнів місцевих 

навчальних закладів, дитячих робіт;  

– функціонування експозиції художньо-ремісничого відділу;  

– проведення лекцій про мистецтво. 

Перша міська художня виставка з художньо-ремісничим відділом у 

Єлисаветграді експонувалася з 15 по 28 квітня 1913 р. в будинку члена 

Єлисаветградського ТПГР Б. Рєзнікова. До відкриття був видрукуваний каталог, 

завдяки чому є можливість дізнатись про те, які художники були її учасниками 

і які твори були представлені. Виставка була поділена на сім тематичних 

відділів: 1) картини, малюнки, скульптура і графіка місцевих та іногородніх 

художників; 2) оригінальні твори учнів художніх шкіл і класів; 3) роботи дітей 

шкільного і дошкільного віку; 4) прикладне мистецтво: вишивка, тканини, 

дерев’яні, металеві та гончарні вироби, що мають художню цінність (роботи 

кустарів і художньо промислових шкіл); 5) речі старовини художнього й 

археологічного характеру, зразки прикладного мистецтва (посуд, фарфор, книги 

з ілюстраціями, мініатюри, вишивка, писанки); 6) картини, малюнки, гравюри й 

скульптура художників різних епох, шкіл і напрямів із приватних колекцій та 

фондів закладів Єлисаветграда і його околиць; 7) книги, брошури, альбоми, 

журнали з питань мистецтва і художньої творчості (ДАКО, Ф. 56, Оп. 1, Спр. 1, 

Арк. 53). 

Основне місце на виставці було відведено живописним та графічним 

творам місцевих художників: Ф. Козачинського, С. Данішевського, 

М. Полякова, А. Узловської, Д. Павлова, М. Панкеєва, В. Іващенко. Скульптура 

була представлена роботами І. Золотаревського і Я. Конторовича. Поряд з 
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досвідченими художниками свій доробок експонували учні художніх шкіл та 

училищ міста, у тому числі й ВРКК: К. Адамська, Д. Бронштейн, С. Ворожбит, 

А. Гройсман, М. Косюра, В. Грудненко, І.-Б. Рибак, О. Осмьоркін, 

Й. Константиновський, брати Амшей та Давид Нюренберги (Первая 

художественная выставка, 1913, с. 3, 4). 

Серед експонатів виділялися твори митців Харківського літературно-

художнього гуртка, якими вперше було представлене нове українське мистецтво 

початку ХХ ст. – декоративно-прикладне, живопис, архітектура. Відділу 

харків’ян була надана окрема зала, де вони розмістили свої роботи. Тут 

експонувалось 18 творів С. Васильківського, який очолював цей гурток; 

5 орнаментів М. Самокиша; 24 архітектурні проекти С. Тимощенка та 

К. Жукова. Останній під час проведення виставки читав лекції про український 

художній стиль. Прикрасила виставку й велика колекція гравюр з тогочасних 

будівель в українському стилі. Окрім харків’ян, свої твори прислали й одеські 

митці: К. Костанді, П. Нілус, Т. Дворніков, – а з Москви – Н. Зайцев. 

Перед відкриттям виставки її організатори просили жителів міста та 

колекціонерів відгукнутися на їхній заклик і надати художні предмети та 

історичні експонати. Власники таких збірок зробили це з неабияким 

ентузіазмом, передавши для експонування картини, малюнки, гравюри, 

скульптуру авторства митців різного часу, шкіл та напрямків, а також предмети 

старовини художнього й археологічного характеру, зразки прикладного 

мистецтва. Тож у межах однієї експозиції було зібрано майже всі реліквії та 

художні скарби міста (От комитета по устройству, 1913, март, с. 3). 

Надав свою колекцію картин і член ТПГР, видавець місцевої газети «Голос 

Юга» Д. Горшков. Це були твори: О. Боголюбова, О. Кисельова, І. Левітана, 

І. Гінзбурга, К. Первухіна, В. Полєнова, О. Попова, а також твори місцвих 

художників С. Данішевського, Д. Павлова та ін. (Первая художественная 

выставка, 1913). В експозиції виставки були представлені твори з приватної 

збірки місцевої художниці А. Узловської твори Я. Башилова, Д. Бурлюка, 

І. Зайцева, О. Рибакова, О. Боголюбова, а також її власний живопис. Збірку 
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місцевого жителя Л. Піщанського репрезентували твори художників 

М. Алексоматі, Т. Дворнікова, Ю. Дмитренка, В. Заузе. 

До оргкомітету виставки входили представники Єлисаветградської 

дворянської родини Соколових-Бородкіних і Барковських, які надали значну 

кількість експонатів із власних колекцій. Так із збірки С. Соколова-Бородкіна 

експонувалася бронзова скульптура французького скульптора Р. Верле; з 

колекції Г. Барковського – натюрморти І. Астафьєва і І. Колесникова; 

Л. Барковської – бронзова скульптура Святої Варвари В. Беклемішева , а також 

портрет самого В. Беклемішева роботи художника О. Вахромеєва. Варто 

зазначати, що мати в колекції копію скульптури святої Варвари вважалося дуже 

престижним, адже навіть сама імператриця Олександра Федорівна замовила 

В. Беклемішеву копію цього шедевру. Л. Барковська ж отримала її, завдяки тому 

що В. Беклемішев, на той час член АМ і ректор Вищого художнього училища, 

був одружений на її родичці з Єлисаветграду. 

Аби привернути ще більшу увагу жителів міста до мистецтва, Голова 

повітового дворянства С. Соколов-Бородкін запросив на виставку 

С. Голоушева, який 18 і 19 квітня 1913 р. в залі Громадських зборів прочитав дві 

лекції. Відомо, що одна з них мала назву: «Пошук краси і правди в російському 

живописі у минулому і сьогоденні». Ознайомившись з виставкою, 

мистецтвознавець написав про неї дві статті, які були опубліковані в місцевій 

газеті. В одній із них він відзначив, що виставка в Єлисаветграді видалася 

цікавішою за ростовську, хоча у Ростові Товариство красних мистецтв мало 

більший досвід по влаштуванню таких виставок – на той час влаштувало вже 

три подібні виставки. Він також відзначив твори художників А. Нюренберга та 

С. Данішевського, як яскравих представників нових течій у живописі (Босько, 

2003, травень, с. 3). 

На виставці всі охочі могли придбати вподобані ними твори як місцевих, 

так й іногородніх художників. Відомо, що єлисаветградці придбали кілька робіт 

В. Васильківського. А художник П. Нілус, який був вражений багатством 

приватних колекцій, запропонував їх власникам обміняти деякі старовинні 
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предмети на свої пейзажі: «Сонячний день» і «Весна» (Первая художественная 

выставка,1913, с. 3). 

У художньо-ремісничому відділі виставки експонувалися зразки продукції 

кустарного виробництва (ДАКО, Ф. 56, Оп. 1, Спр. 1. Арк. 53). Тут були 

представлені роботи як єлисаветградських, так і майстрів з інших міст: вишивки, 

тканини, дерев’яні, металеві й гончарні вироби, що мали художню цінність. 

Частину з них становив доробок навчально-ткацьких майстерень. Відділ 

прикладного мистецтва та художніх промислів, за свідченням преси, викликав 

особливий інтерес глядачів (ДАКО, Ф. 56, Оп. 1, Спр. 12, Арк. 53). 

Як було зазначено в каталозі, тут експонувались вироби навчально-

ткацької майстерні Л. Нікифорової та Н. Бракер, її колекція стародавніх 

українських узорів, гобелени майстрині і навіть, як зразок старовинної 

української вишивки, унікальний предмет – сорочка гетьмана Полуботка, яка 

на початку ХХ ст. фігурує у кількох різних джерелах і каталогах виставок в 

Україні. Серед учасників виставки, як колекціонер, був і батько О. Осмьоркіна – 

Олександр Павлович. Працюючи землеміром поштово-телеграфної контори, він 

був небайдужим до мистецтва і збирав твори народної творчості, тому передав 

на виставку три рушники, розшиті золотими і срібними нитками та дерев'яну 

скульптуру. 

Перший досвід влаштування виставки був досить вдалим. Ця виставка 

стала найбільш відвідуваною за всю історію виставок в Єлисаветграді. Міська 

газета повідомляла, що лише за перші чотири дні було продано понад тисячу 

квитків, а за два тижні виставку відвідало безкоштовно 2000 осіб, а платних 

відвідувачів було майже 2,5 тисячі. Таким чином, організатори не тільки 

покрили витрати на її влаштування, а й отримали прибуток окрилені таким 

успіхом, члени Товариства загорілися ідеєю влаштовувати такі заходи щороку. 

Кореспондент місцевої газети відзначав, що вдалий перебіг виставки викликав 

сподівання на те, що наступна міська художня виставка, також матиме великий 

успіх і не залишить байдужими місцевих любителів мистецтва. Також він 

зауважив, що жителі Єлисаветграда почали активніше цікавитися живописом і 
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пластичним мистецтвом загалом, а це своєю чергою свідчило про підвищення 

їхнього культурного рівня (Художественная выставка, 1914, апрель, с. 53). 

Інформація про успіх цієї виставки ширилась і за межами міста – в 

часописі «Искусство въ Южной Россіи: живопись, графика, художественая 

печать», який видавався у Києві, біла стаття про цю виставку: «У кожній справі 

є важлвий початок, а якщо початок відразу стає на правильний шлях, то це вже 

є передумовою безсумнівного успіху. Ось чому не можна не вітати художню 

виставку, влаштовану Єлисаветградським товариством грамотності. 

Влаштування виставки в провінції не є легкою справою, і організатори зробили 

досить розумно, поєднавши на виставці разом з картинами зразки української 

архітектури і старовини, сучасні кустарні вироби і навіть шкільні роботи з 

художньої промисловості. Таким чином вийшла картина всього художнього 

життя краю...» (Искусство в Южной России, 1913, с. 68). 

Через рік у квітні 1914 р. в Єлисаветграді відбулася Друга міська художня 

виставка, влаштована частково на кошти, виручені від Першої художньої 

виставки. Задовго ще до її початку місцеві газети інформували читачів про 

чергові засідання мистецької секції ТПГР з приводу проведення виставки. 

Так, в одній із публікацій йшлося про те, що на одному із засідань член 

комітету Д. Горшков повідомив про свій візит до Москви, де він домовився з 

деякими художниками про участь у виставці. Комітет ухвалив рішення, що всі 

витрати по пересилці картин іногородніх художників бере на себе (Выставка, 

1914, март, с. 3). 

Маючи попередній досвід, організатори поставили собі за мету провести 

виставку, яка б продемонструвала відвідувачам різні мистецькі напрями і течії, 

та дала їм можливість самостійно, на підставі власних спостережень, а не чужих 

поглядів чи газетних сенсацій, скласти враження про сучасне мистецтво 

(Художественная выставка, 1914, апрель, с. 3). Важливою частиною виставки 

мали також стати предмети української старовини з приватних колекцій. До 

відкриття був видрукуваний каталог, також збереглось декілька фото залів 

експозиції. 
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За попередніми відомостями, опублікованими у пресі, виставка мала бути 

особливо цікавою. При цьому зазначалося, що відділ художньої промисловості, 

більшість експонатів якого мала скласти власність місцевих поціновувачів 

мистецтва, буде меншим, ніж на попередній виставці. Різноманітним і доволі 

чисельним було заплановано зробити відділ картин місцевих та іногородніх 

художників. Так, напередодні виставки повідомлялося, про прибуття експонатів 

московських та одеських митців. Прислав на виставку свої роботи і колишній 

житель Єлисаветграда, член оргкомітету Першої єлисаветградської виставки 

М. Поляков, який незадовго до того повернувся у Томськ. Також організатори 

мали на меті презентувати повніше український відділ, де був би представлений 

доробок київських майстрів. Відомо, що загальна кількість живописних творів 

становила близько 300 одиниць (Вторая художественная выставка, 1914, апрель, 

с. 3). 

Експонування виставки влаштували у Великій залі будинку Дворянського 

зібрання. Як зазначали кореспонденти, навіть коли ще не всі картини були 

розвішані, стало очевидним, що ця виставка не тільки не поступалася 

попередній, але й перевершила її у кількісному і якісному відношенні 

(Художественная выставка, 1914, апрель, с. 3). 

Так 7 квітня 1914 р. члени мистецької секції ТПГР відкрили Другу місцеву 

художню виставку. Як свідчать очевидці, вона користувалася неабиякою 

популярністю саме завдяки різноманітності представлених експонатів. Про 

значну зацікавленість виставкою свідчить і той факт, що вже протягом перших 

днів після її відкриття кілька картин було куплено місцевими любителями 

живопису (Художественная выставка, 1914, апрель, с. 3). 

Загалом виставка представляла собою своєрідний музей, у якому були 

представлені всі тогочасні течії мистецтва – реалізм, імпресіонізм, 

неоімпресіонізм, пуантилізм і навіть кубізм. До того ж майже вся гама 

проміжних течій і напрямків знайшла тут своїх представників. Рецензенти чітко 

поділили експозицію виставки на дві частини. Одна з них була представлена 

творами московських художників, виконаними у спокійних і рівних тонах: 
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«Світлотіньові завдання морського пейзажу, які так приваблювали завжди всіх 

художників, північні пейзажі з легким смутком в тонах, як спадщина Левітана, 

декілька архітектурних етюдів, nature morte і квіти, якими так бажано 

прикрашались вітальні», – такі сюжети переважали в цій частині. Тут 

експонувалися роботи А. Архипова, А. Васнецова, К. Коровіна, П. Петровічева, 

Л. Туржанського, О. Харламова та ін. Преса відзначила той факт, що К. Коровін, 

який надіслав на виставку свою картину під назвою «Рання весна», за умови її 

продажу половину вартості обіцяв пожертвувати Єлисаветградському ТПГР 

(Закрытие художественной выставки, 1914, апрель, с. 3). 

Фахівці відзначали, що більшість із цих творів могла б увійти до складу 

виставок передвижницького напряму; хоча в них вже можна було помітити 

вплив більш пізніх пошуків, але далі імпресіонізму вони і не заходили. Друга 

частина виставки була цілком протилежною до першої – значно лівішою за 

настроями, молодшою та яскравішою. Її здебільшого представляли 

«опозиціонери». Відвідувачі з першого погляду розуміли, що перед ними не 

просто картини, а результат запеклої художньої боротьби, між художніми 

напрямами, коли одна школа заміняла іншу, відкидаючи усі канони останньої, 

що було характерно як для Росії, так і для Парижа. 

Нові напрями на виставці були представлені творами московських 

художників, що належали до обє’днаня «Мир искусства» та «Союз русских 

художников», які були альтернативою передвижникам. У своїй творчості вони 

сповідували, передусім, естетичне начало, тяжіючи до модерну і символізму. На 

їх творчості позначилась монументальність і «стабільність» Поля Сезана, 

яскраві сонячні фарби Анрі Матісса, декоративні східні мотиви Поль Сіньяка і 

Жорж Сера, а для деяких художників орієнтиром стали ранні твори Пікассо. 

Безсумнівно, що саме ці твори, які представляли найпрогресивніші течії в 

живописі, мали викликати найбільший інтерес відвідувачів. Але вже на початку 

облаштування виставки, організаторам доводилось вислуховувати претензії, 

стосовно того, що вони надали занадто багато місця творам цих митців. Ця 

полеміка перекинулась на сторінки преси. В одній із них з цього приводу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
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надруковано: «Вважаємо за необхідне спростувати такі заяви. Із 68 художників, 

які беруть участь на виставці, до представників крайніх течій можна віднести не 

більше 15. Також неправда, що на виставці переважають місцеві художники – з 

усіх 68-ми учасників їх близько 12» (По поводу художественной выставки, 1914, 

апрель, с. 3). Тобто, твори представників новітніх течій становили трохи більше 

чверті від загальної кількості представлених творів. Ця виставка змістовно 

носила досить еклектичний характер, а концептуально тяжіла до чистого 

мистецтва, що певним чином виводило її за межі провінційності. Серед творів 

живопису представлених в експозиції жанрово домінував пейзаж. Згодом преса 

відзначала, що виставка справляла на відвідувачів цілком позитивне враження. 

Єдине, про що можна було шкодувати, – про дуже скромний скульптурний 

відділ, який був представлений лише двома творами (По поводу 

художественной выставки, 1914, апрель, с. 3). 

За традицією, що склалася під час Першої художньої виставки, експозиція 

супроводжувалася лекціями з мистецтва. Як і на минулій виставці, лектором 

виступив С. Голоушев (Художественная выставка, 1914, с. 3). У пресі з’явилися 

тези двох його лекцій: у першій з них, що мала назву «Що таке мистецтво», автор 

порушив досить широке коло питань з історії та теорії мистецтва, зокрема, 

поділився своїми філософськими та ідеологічними поглядами. Лекція 

складалася з таких розділів: «Роль і завдання мистецтва в історії людства», 

«Мистецтво, майстерність, ремесло, мораль», «Що об’єднує всі види 

мистецтва». В кінці лекцій ставив образне дискусійне питання: «Кому вінець? 

Красі Богині, чи її відображенню в зеркалі» (Лекции искусства, 1914, апрель, 

с. 3). 

Друга лекція під назвою «Відродження чи виродження?», подавала 

короткий огляд образотворчого мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. та аналіз 

філософського підґрунтя нових течій у ньому. Критик розглядав чимало 

злободенних питань, про що свідчать її розділи: «Значення мистецтва у житті», 

«Нові течії у мистецтві», «Модернізм як продукт буржуазії, що вироджується», 

«Примітивізм», «Сезан, Гоген, Ван-Гог», «Мистецтво, що впадає в дитинство, 
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Матісс і його послідовники», «Філософія імірессіонізму і кубізму. Їхні 

хворобливі нахили», «Філософія футуризму та його зближення з творчістю 

душевнохворих», «Краса художнього марення і його відмінність від марення 

хворого», «Здорові елементи футуризму і його справжня суть», «Брехня як 

основа мистецтва і тотожність декоративності» (Лекции искусства, 1914, апрель, 

с. 3). У період значних і помітних трансформацій у культурному й мистецькому 

житті соціуму кінця ХІХ – початку ХХ ст. С. Голоушев поставив актуальну 

проблему взаємозв’язку мистецтва і ремесел, що практично було видно у 

поєднанні експозиції виставки (Лекции искусства, 1914, апрель, с. 3). 

Далі 27 квітня 1914 р. газета «Голос Юга» повідомила про закриття Другої 

єлисаветградської виставки. Підбиваючи підсумки її перебігу, кореспонденти 

відзначали, що у громадськості міста ця виставка викликала менший інтерес, ніж 

попередня, і відвідувачів було замало. Було продано лише кілька картин 

місцевих художників та одну іногороднього московського – «Бузок» Е. Ліснера 

(Закрытие художественной выставки, 1914, апрель, с. 3). 

Таким чином, рік за роком поступово зростала у місті кількість цінителів 

мистецтва, серед яких сформувалося коло висококваліфікованих фахівців, серед 

яких була чимала кількість яскравих талановитих особистостей. Все це створило 

передумови для відкриття в Єлисаветграді постійного художнього музею. З цією 

ідеєю члени Товариства звернулися до АМ у Петербурзької через 

посередництво родини Соколових-Бородкіних розраховуючи на їх зв’язки з 

керівництвом Академії, які зіграють вирішальну роль у вирішенні цього питання 

(Василенко, 1916, с. 4). 

У період з другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні спостерігається 

поступове зростання музейної мережі, урізноманітнюються тематика музеїв, 

збагачується зміст їхньої діяльності. Тож і проблему відкриття першого музею в 

Єлисаветграді час від часу порушувало чимало зацікавлених осіб – педагоги, 

краєзнавці, художники. Кожен з них бачив міський музей по-своєму: одні 

вважали, що місту необхідний археологічний музей, інші бачили його 

краєзнавчим, педагогічним, пересувним з художнім відділом, а деякі 
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пропонували створити в місті окремий художній музей. Засновником музейної 

справи можна вважати учителя історії ЄЗРУ випускника Новоросійского 

університету Володимира Миколайовича Ястребова, який при училищі 1883 р. 

створив музей, який мав археологічні, нумізматичні, етнографічні та архівно-

історичні збірки (ДАКО, Ф. 60, Оп. 1, Спр. 42, Арк. 41, 46). Колекція цього 

музею експонувалась під час роботи IV Археологічного з'їзду (Одеса, 1884), де 

її унікальність і цінність була відзначена учасниками і головою з’їзду графом 

А. Уваровим. Згодом багато експонатів з училищного музею училища були 

передані до Ермітажу. На думку директора училища М. Завадського, цей музей 

мав би стати основою загальноміського музею. Будучи його завідувачем, 

В. Ястребов, завдяки своїй цілеспрямованості і наполегливості, підняв музей до 

рівня справжнього наукового закладу, залучивши до цієї справи учнів училища 

та громадськість. Наукова діяльність В. Ястребова (1992) з вивчення археології, 

ісоторії, етнографії краю дозволила йому залишитися в пам’яті багатьох 

поколінь самим видатним дослідником Степового краю (с. 5). 

Таким чином, у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в результаті активізації 

мистецького життя в Єлисаветграді шляхом проведення значної кількості 

виставок, благодійних творчих вечорів та конкурсів, проблема створення 

художнього музею для Єлисаветграда стала надзвичайно актуальною. Тому 

члени мистецької секції Єлисаветградського ТПГР, підіймаючи питання про 

створення художнього музею у місті, взяли на себе основну роль у реалізації 

здійснення цього довгожданого і затребуваного проекту. 

З початку 1900-х рр. на засіданнях ТПГР члени Художньої секції почали 

регулярно піднімати питання щодо створення художнього музею. 

Найголовнішим поштовхом для цього став лист художника І. Похитонова з 

Франції, у якому він писав, що готовий передати Єлисаветграду частину своїх 

картин, а по смерті заповісти всі картини і колекції, за умови, що у місті буде 

створений художній музей. Підтримку можна було одержати від АМ у 

Петербурзі, яка охоче йшла назустріч містам, що прагнули створювати художні 

музеї, надсилаючи їм у тимчасове користування картини відомих художників 
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(Биркин, 1913, с. 3). Всі починання єлисаветградського Товариства у цьому 

напрямку підтримав ще М. Гедройц – відомий меценат, громадський діяч та 

ініціатор створення художніх музеїв у різних містах України (Северюхин, & 

Лейкинд, 1992, с. 87). 

У 1913 р. на засіданні Комісії АМ по розсилці художніх творів у 

провінційні музеї, було розглянуто і задоволено прохання Єлисаветградського 

ТПГР про надання їм картин. Тоді ж у газетах з’явилося повідомлення, що АМ 

вже затвердила постанову про надання Єлисаветградському Товариству 

грамотності близько 15 творів. Крім того, автор писав, що очікуються картини 

від Товариства ім. Куїнджі, з яким також велося листування (Художественный 

музей, 1914, март, с. 3). На початку червня 1914 р. представники цього 

Товариства написали, що вони дарують музею Єлисаветградському ТПГР три 

твори А. Куїнджі: «Кавказ», «Берег моря» та «Лісова галявина». Крім того, 

уродженець Єлисаветграда член Товариства ім. Куїнджі С. Дудін у листі до 

Д. Горшкова повідомив, що вони і надалі будуть щорічно надсилати картини, які 

закуповуються Товариством на виставках за гроші, заповідані А. Куїнджі 

(В обществе грамотности, 1911, июнь, с. 3). 

Ще одного листа одержав Д. Горшков від І. Похитонова, в якому той 

писав, що він дарує музею від 5 до 10 своїх творів, а також кілька робіт інших 

авторів з його колекції, серед яких були: малюнок І. Левітана, картина 

М. Кузнєцова та кілька офортів. Крім того, І. Похитонов обіцяв залучити до цієї 

справи інших художників, які б надавали музею свої твори. Таким чином, 

складалася перша музейна колекція, яка загалом нараховувала близько 30-ти 

оригінальних творів, серед яких були і високомайстерні роботи. 

Для того, щоб відкрити музей восени 1914 р., потрібні були додаткові 

кошти для ремонту приміщення. Крім цього, необхідно було вирішити деякі 

юридичні питання – внести відповідні зміни до статуту ТПГР, які визначали б 

його відношення до музею (В обществе грамотности, 1911, июнь, с. 4). 

Згодом 15 липня 1914 р. Д. Горшков на засіданні Товариства повідомив, 

що Академія мистецтв передає для музею 14 картин (загальною вартістю 4900 
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рублів): «Христос перед Пілатом» – художника В. Бартоломея; «Revel» – 

Л. Лагоріо; «Зима» – Н. Протопопова; «Квітучий сад» – О. Писемського; 

«Товариші» – М. Земнова; «Травень – рожевий сад» – О. Шнейдера; «Китайська 

чайна» – К. Хорвата; «Слобода Мерефа» – С. Васильківского; «Вечір у селі» – 

П. Радімова; «Собор Солікамську» – В. Маковського; «Водяний млин» – 

І. Вершиніна; «Сіракузи» – Г. Кондратенко; «Вулиця в Стамбулі» – 

М. Касаткіна; «Перед купанням» – С. Дудіна (В обществе грамотности, 1914, 

июль, с. 4). А вже 22 жовтня 1914 р. в газеті «Голос Юга» з’явилося 

повідомлення про те, що Єлисаветградським ТПГР були отримані ці картини. 

Але на той час будинок, призначений Товариством для музею, був зайнятий 

військовим відомством. Тому картини за домовленістю з міською управою 

тимчасово розмістили у ремісничо-грамотному училищі (Присылка картин, 

1914, октябрь, с. 3).  

Подальша доля цих картин невідома, оскільки підготовка до відкриття 

музею збіглася з початком Першої світової війни, після чого був жовтневий 

переворот 1917 р., коли з боку більшовиків розпочались репресії проти 

земського руху та місцевих земців (Василенко, 1916, с. 3). Можливо, якщо 

картини уціліли під час воєнних подій, то вони могли потрапити до Палацу 

науки і мистецтва, а згодом до Краєзнавчого музею, створеного у 1929 р. і 

колекція якого у період німецької окупації була повністю розграбована. 

Відсутність творів і писемних свідчень того часу не дозволяють повністю 

виявити всі особливості культурно-мистецького процесу і виявити вплив на 

подальший розвиток художньої культури Єлисаветграда. Однак пам’ять про той 

період постійно жила і в опосередкованій формі впливала на історію і культуру 

міста. Розвиток художнього життя в Єлисаветграді наприкінці ХІХ ст. головним 

чином визначало коло місцевої інтелігенції яке входило до ТПГР. Діяльність 

Художньої секції товариства проявилась в організації різноманітних художніх 

виставок, які отримали широке висвітлення у місцевій пресі. Практично після 

кожної виставки на сторінках єлисаветградських газет піднімалось питання про 

необхідність створення місцевого художнього музею. Тож вже на початку 
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ХХ ст., результатом діяльності товариства було те, що місто поступово 

втягувалось в загальне русло развитку образотворчого мистецтва і підійшло до 

відкриття власного художнього музею. 

Матеріали Єлисаветградської преси початку ХХ ст. та виявлені архівні 

матеріали свідчать про піднесення культурно-мистецької та ремісничої 

діяльності місцевих освітньо-культурних осередків (ОКО), що позитивно 

позначилося на розвитку художньо-промислової освіти цього історико-

етнографічного регіону України. Зокрема, потреби у художньому і технічному 

проєктуванні і конструюванні місцевої промислової продукції особливо плідно 

забезпечували ВРКК Єлисаветграда. 

 

Висновки до розділу ІІ 

 

У розділі представлено досвід просвітницької і культурно-мистецької 

діяльності єлисаветградського Товариства поширення грамотності і ремесел 

(1873), ініціатором створення якого був М. Федоровський – засновник 

ремісничо-грамотного училища (1867). Метою діяльності Товариства була 

популяризація різновидів мистецтва, створення художньої секції, сприяння у 

функціонуванні художніх курсів, проведення практичних занять, організація 

лекторію з історії мистецтва для різних категорій населення; проведення 

культурно-масових заходів, виставок тощо. Членами художньої секції 

Товариства поширення грамотності і ремесел були провідні місцеві художники: 

С. Данишевський, І. Золотаревський, О. Біркін, М. Щеглов, Г. Зусман, 

Ф. Козачинський, А. Нюренберг, О. Осмьоркін, П. Сорока, А. Узловська та ін. З-

поміж основних напрямів діяльності Товариства визначено такі, як: організація 

артілей ремісників, видавництво книг про ремісничі, кустарні виробництва, 

представлення виробів ремісників на сільськогосподарських виставках, зокрема 

килимарства, орнаменталістики, гончарства, текстильного виробництва тощо, 

збереження старовинних оригіналів у музеях; заснування ремісничо-кустарних 

відділів; проведення благодійних вечорів (наприклад, «балів художників»), 



 202 

художніх виставок, аукціонів з метою зібрання матеріальної допомоги для 

талановитих учнів гімназій, училищ. Серед відомих членів Товариства 

схарактеризовано внесок І. Золотаревського (викладач малювання, ліплення і 

металопластики; лектор з історії мистецтва, ініціатор проведення практикумів 

для різних категорій населення міста), С. Данішевського (очільник приватної 

майстерні «Мистецтво» при відділі мистецтв «Худпром», викладач живопису); 

О. Біркіна (ініціатор створення художнього музею в Єлисаветграді, керівник 

художніх курсів при заводі сільськогосподарських машин, учасник педагогічних 

з’їздів; представник теорії виховання естетичного смаку і волі особистості через 

мистецтво); М. Щеглова (сприяв розвитку художньої освіти серед жінок, 

розвивав ужиткове мистецтво на засадах національних традицій); Н. Бракер 

(меценатство, підтримка ремісничої школи, вивчення і збереження кращих 

зразків вишивки і ткацтва краю) та ін. 

Висвітлено особливості організації Вечірніх рисувально-креслярських 

класів художником-педагогом П. Крестоносцевим і його подвижниками. Місією 

заснування класів стала реалізація реформаторської діяльності художників-

педагогів щодо підтримки талановитої молоді, яка представляла вагомий 

потенціал для розвитку художньо-промислової освіти регіону. Реформаторами 

у втіленні визначеної місії стали П. Крестоносцев, П. Сорока, М. Нікольський, 

М. Лебедєв, А. Ольшанський, Ф. Козачинський та ін. Засновник ВРКК 

П. Крестоносцев реалізовував ідею естетичного виховання учнів, розвитку 

прикладних мистецтв, підготовки майстрів для мануфактурної і ремісничої 

промисловості, заснував власну «Другу Петербурзьку артіль художників» (діяла 

до 1865 р.), підтримував діяльність Товариства з організації пересувних і 

постійних виставок, розвивав традиції іконопису, «емблематичного живопису», 

орнаменталістики тощо. Молоді художники після завершення навчання у ВРКК 

отримували можливість здобуття подальшої професійно-художньої освіти та 

успішного здійснення життєвого покликання. Серед них були живописці: 

С. Дудін, П. Ганський, К. Адамська, В. Акимович, М. Бланк, Д. Бронштейн, І-

Б. Рибак, А. Нюренберг, О. Осьмьоркін, І. Олінський, А. Островський, 
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П. Покаржевський, М. Портнов, Р. Гершанік; графіки: Б. Межировський, 

І. Мексін, О. Розумний; архітектори: О. Вейзен, Є. Гружевський, І. Екскузович, 

Б. Корнієнко, Я. Паученко, О. Стаборовський, П. Федоровський; іконописці: 

Г. Бострем, П. Запорожченко, О. Ніколенко; художники театру: Я. Венгер, 

М. Волинець; скульптори: Ю. Білостоцький, І. Золотаревський, 

Й. Констаниновський та ін. 

Схарактеризовано зміст та організаційні форми навчання у Вечірніх 

рисувальних і креслярських класах та Єлисаветградському земському 

реальному училищі (1870), що було спрямовано на опанування ремісничою 

майстерністю учнями, що закінчили міські та сільські школи, на здобуття ними 

практичної професії. Основними умовами навчання було наставництво, 

діалогічна взаємодія, забезпечення творчої атмосфери (читання творів, 

проведення дискусій з актуальних питань мистецтва і суспільного життя), 

активна участь у виставковій діяльності тощо. 

Зміст навчання передбачав опанування дисциплін (малювання, креслення 

та ін.) у межах рисувального класу, класу технічного креслення для ремісників, 

скульптурного класу; вивчення зарубіжного досвіду художніх технік, зокрема 

курсу з технік виконання орнаментів різних часів і народів тощо. Серед 

організаційних форм навчання і викладання в училищі, у вечірніх класах 

перевага надавалась таким, як: обговорення якості виконаних робіт, спільна 

творча робота молодих художників, залученість до діяльності Товариства 

виставок художніх творів; здійснення експериментальної навчальної діяльності 

шляхом відвідування індивідуальних вечірніх занять; проведення періодичних 

конкурсів, під час яких учні виступали експертами; підготовка робіт на 

конкурсні виставки в Академії мистецтв; сприяння у розвитку професійної 

майстерності викладачів (відрядження у Москву, Санкт-Петербург тощо); 

підтримка наукової роботи учнів і викладачів; проведення театральних вистав, 

діяльність духовного оркестру, організація екскурсій, літературно-музичних 

ранків і вечорів; залучення учнів і викладачів до організації музею, де було 
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представлено предмети народних промислів і ремесел, орнаменти на одязі, 

писанках, керамічному посуді, паперових документах та ін. 

З-поміж методів навчання увага акцентувалась на використанні 

«натурального методу» в оформленні класних приміщень, комплектів 

ілюстрованих таблиць, зразків гіпсових архітектурних орнаментів; стилізація, 

малювання на задані теми, малювання з натури і по пам'яті, вирізання ножицями; 

вправи з «постановки рук», зображення симетричних фігур, малювання 

предметів найпростіших форм у фронтальному положенні вугіллям, сепією, 

олівцями та чорнилом; малювання по пам’яті з орнаментів Жюльєна; 

опановування зображення античних голів на прикладі академічних зліпків за 

системою Дюпюї; малювання голів з натури, античних гіпсових голів; 

виконання завдань під час канікул (орнаменти, копії з малюнків, етюди на вільну 

тему та ін.). 

Узагальнено творчий внесок педагогів і випускників Вечірніх 

рисувальних і креслярських класів у розвиток української художньо-

промислової освіти. З’ясовано, що серед відомих і малознаних викладачів 

вечірніх класів, Єлисаветградського земського реального училища на особливу 

увагу заслуговує професійна діяльність реформаторів художньо-промислової 

освіти: П. Сороки (завідувач креслярського класу, розвивав технічне і 

перспективне креслення, викладав малювання та чистописання для учнів 2–6 

класів); М. Нікольський (викладав рисунок, скульптуру, живопис, розпис по 

фаянсу, креслення; вперше виступив з доповіддю про стан викладання художніх 

дисциплін у закладах освіти Єлисаветграда); А. Ольшанський (подвижник 

художньої освіти Єлисаветграда; викладач чистописання, рисунку, креслення); 

Ф. Козачинський (художник-ілюстратор журналів «Нива», «Север», 

«Живописное обозрение», «Всемирная иллюстрация», «Ежегодник 

Императорских театров» та ін.; надавав перевагу пленерним заняттям) та ін. 

В історію розвитку художньо-промислової освіти регіону, України 

увійшли випускники вечірніх класів, училища, з-поміж яких – С. Дудін 

(засновник наукової методики фотофіксації культурних явищ у сфері етнографії, 
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візуальної антропології; учасник численних етнографічних експедицій, 

співробітник Музею антропології та етнографії Академії наук);О. Вейзен 

(здійснення проектної діяльності у галузі архітектури, відкриття школи 

технічного малювання у Севастополі); П. Федоровський (міський архітектор у 

Томську, Тамбові, Нижньому Новгороді та Єлисаветграді); Я. Паученко (автор 

багатьох архітектурних проектів Єлисаветграда, за якими було побудовано 

перші зразки художньої архітектури міста; керівник художньо-іконописної 

майстерні, що займалась оновленням старих ікон, оздобленням церковних 

приміщень живописом і орнаментами); О. Стаборовський (художник-

архітектор, автор проекту війського-історичного музею, церкви Св. Олександра 

Невського і Прибуткового будинку О. Уетмана у Санкт-Петербурзі); О. Дикова 

(громадська діячка, ініціатор і організатор проведення благодійних виставок, 

експерт комісії кустарного й художнього відділу сільськогосподарських 

виставок); А. Нюренберг (викладач, керівник приватної художньої майстерні); 

П. Запорожченко (майстер-іконописець, військовий УНР, політичний емігрант); 

І.-Б. Рибак (один із засновників організації «Культур-ліга», завідувач художьої 

секції) та ін.  

На основі вивчення широкої джерельної бази висвітлено результати 

виставкової діяльності культурно-освітніх осередків Єлисаветграда як форми 

становлення українського дизайну на регіонально-громадському рівні. 

З’ясовано, що в Україні, як і Європі, втілювалася ідея першого теоретика 

дизайну Г. Земпера щодо виставкової діяльності художньо-промислових музеїв, 

що передбачало організацію експозицій новітніх творів прикладного мистецтва 

зі всього світу для їх використання в освітньому процесі. Виставки, конкурси, 

організовані єлисаветградським Товариством поширення грамотності і ремесел, 

слугували стимулом творчої діяльності та розвитку художнього смаку учнів, 

свідчили про високий рівень професійної майстерності, ефективну взаємодію з 

наставниками. Вивчення матеріалів періодичних видань дозволило з’ясувати, 

що під час виставок художники-педагоги використовували елементи музейної 

педагогіки, знайомили учнів з автентичними експонатами. Часто учні вечірніх 



 206 

класів, училища брали участь в організації щорічних міських художньо-

промислових виставок, організованих з ініціативи Товариства пересувних 

художніх виставок, діяльність якого була надзвичайно плідною і корисною для 

культурно-мистецького життя міста, адже завдяки йому єлисаветградці 

регулярно знайомились з досягненнями реалістичного мистецтва, нарівні з 

жителями великих культурних центрів мали можливість бачити оригінали 

творів знаменитих художників.  

Значення виставкової діяльності Єлисаветграда, як й інших культурно-

освітніх осередків України, полягає у створенні системи закладів української 

художньо-промислової освіти. Новітні твори прикладного мистецтва, розміщені 

у європейських та українських художньо-промислових музеях і пересувних 

виставках другої половини XIX – початку XXст., ми розглядаємо як ексклюзивні 

зразки продукції тодішнього художньо-промислового виробництва, яке у 60-х 

рр. ХХ ст. трансформувалося у дизайн-діяльність, а художньо-промислова 

освіта – у дизайн-освіту (освіту з художнього проєктування новітніх форм 

продукції). Тому виставкову діяльність культурно-освітніх осередків 

Єлисаветграда визначаємо як ефективну форму становлення українського 

дизайну на регіонально-громадському рівні. 

Результати дослідження, висвітлені у другому розділі, відображено в 

таких публікаціях: (Боса, 2010; Боса, 2011; Боса, 2011a; Боса, 2011c; Боса, 2012; 

Боса, 2012а; Боса, 2015; Боса, 2018; Боса, 2019; Боса, 2019b; Гулейкова, 2021a). 
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РОЗДІЛ ІІІ. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ОСЕРЕДКІВ ЄЛИСАВЕТГРАДА В СУЧАСНІЙ 
ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

У розділі схарактеризовано можливості використання надбань культурно-

освітніх осередків в українській дизайн-освіті; визначено перспективи 

конструктивного використання надбань культурно-освітніх осередків 

Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. в сучасній освіті 

 

3.1. Можливості використання надбань культурно-освітніх осередків 
в українській дизайн-освіті 

 

В сучасних умовах не можна не враховувати реалій XXI ст. – наростаючих 

процесів інтеграції та диференціації, що виявляються з одного боку, в 

глобалізації усіх сфер життєдіяльності і в етнізації, з іншого. При цьому перший 

процес стає все більш визначальним. Важливість історико-педагогічних 

досліджень зумовлена необхідністю з’ясування регіональних особливостей 

художньо-промислової освіти і шляхів її трансформації у сучасну українську 

національну дизайн-освіту. 

На думку З. Гуріч (2017), «у сфері художньої, художньо-педагогічної 

освіти спостерігається тенденція відродження культурологічних засад, що 

дозволяє долати кризу аксіологічних орієнтирів майбутніх педагогів, учнівської 

молоді. На всіх етапах історичного поступу культурологічні основи складали 

пріоритет змісту освіти, у якому відбувалась реалізація культурних надбань, 

кристалізація мистецько-культурних традицій, відповідно через освіту культура 

розвивалась як націє творчій чинник». Також дослідниця зазначає, що «на 

сучасному етапі культурологічні засади художньої освіти реалізуються у 

структуруванні змісту фахових дисциплін, дисциплін культурологічного, 

історико-педагогічного спрямування, у виборі традиційних методів і форм, 

організації педагогічної, пленерної практики у процесі підготовки вчителів 



 208 

образотворчого мистецтва. Водночас потребує удосконалення система 

професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва з урахуванням 

регіональної специфіки, що дозволяє формувати майбутніх учителів як «людей 

культури», розвивати у них світоглядну позицію щодо усвідомлення себе як 

носія історичного, інноваційного досвіду мистецької, художньої освіти в 

освітньому середовищі загальноосвітньої школи» (с. 170–171). 

Теоретико-методологічною основою сучасної художньо-промислової 

освіти визначено здобутки українських вчених з проблем методології освіти та 

історії педагогіки, професійно-мистецької світи, неперервного професійного 

розвитку особистості. Це досить широке коло сучасних учених: О. Адаменко 

(2007), Л. Березівська (2010), М. Вовк (2016), Н. Гупан (2002), С. Коновець 

(2012), В. Кремень (2003), Н. Ничкало (1999), Л. Онищук (2008), О. Олексюк 

(2013), О. Сухомлинська (2015), Г. Сотська (2011), В. Тименко (2017), 

Г. Падалка (2009), Р. Шмагало (2005) та ін.  

Проте, проблема врахування в освітньому процесі художньо-промислової 

освіти матеріальних і культурних здобутків історико-етнографічних регіонів 

України порушувалася незначною кількістю авторів. Зокрема, В. Тименко 

В. Бовсунівський (2018), формулюють визначення поняття «етнометодологія» 

як науки про методи самопізнання етнічних спільнот засобами історичної 

етнології й етнографії, психологічної та соціальної антропології та інших 

суміжних наук. Українська етнометодологія – це соціологічний напрям 

українського наукознавства, зорієнтований на вивчення своєрідних культурних 

традицій сприймання інформації єства та довкілля українським етнотипом, що 

виживає завдяки добуванню і виробництву матеріальних благ на власній 

території (с. 68–77). 

Окрім того, В. Тименко та В. Бовсунівський (2018) виокремлюють в 

етнометодології напрям етнографічних досліджень і називають етнодизайн 

(етнографічно зумовлене художнє проєктування) пріоритетним методом 

етнометодології, що забезпечує розвиток практичного інтелекту учнівської 

молоді. Етнодизайн, за їхнім визначенням, це комплексна міждисциплінарна 
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художньо-проєктна діяльність, що синтезує регіональні традиції художньо-

матеріальної культури, сучасні гуманітарні, мистецькі і технічні знання, методи 

художнього проєктування і технічного конструювання, а також спрямовується 

на створення етнокультурного предметного середовища, естетично оцінюваного 

як цілісне, співмірне, гармонійне (с. 68–77). 

Культурно-освітній простір регіонів забезпечується методом етнодизайну 

(етнографічно зорієнтованого художнього проєктування) на теоретичних 

засадах етнометодології.  

Організаційно-педагогічний досвід культурно-освітніх осередків 

Єлисаветграда відзначається методом проектів, широко відомим в освітньому 

середовищі на початку XX ст. Його називали також методом проблем і 

пов’язувався він з ідеями гуманістичного напряму у філософії та освіті, 

розробленими американським філософом і педагогом Дж. Дьюї та його учнем 

В. Кілпартиком. Заслуга єлисаветградського ТПГР полягає в тому, що вони на 

регіонально-громадському рівні успішно імплементували зарубіжний досвід 

методу проєктів, створивши підґрунтя для подальшої трансформації художньо-

промислової освіти у сучасну дизайн-освіту. 

Відтак, доцільно схарактеризуати досвід проектно-творчої діяльності 

Вечірніх рисувально-креслярських класів Єлисаветградщини з метою 

окреслення можливостей його імплементації в сучасній українській дизайн-

освіті.  

У дореволюційний період у Єлисаветградському земському реальному 

училищі (ЄЗРУ) діяли Вечірні рисувальні і креслярські класи (ВРКК), які 

щороку випускали більше сотні фахових ремісників з якісною 

конструкторською підготовкою. Вони окрім знань та навичок з класичного 

рисунку мали ґрунтовну підготовку з креслення та проекційного креслення 

(нарисної геометрії). Саме такий художньо-технічний синтез графіки властивий 

сучасним професійним дизайнерам. Здатність до художньо-технічних 

проєктних технологій забезпечувала працевлаштування випускників Вечірніх 

рисувально-креслярських класів у проєктних відділах найбільших підприємств 
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Єлисаветграда: завод сільськогосподарських машин братів Роберта і Томаса 

Ельворті, машинобудівний завод Танхема Бродського, завод землеробських 

машин і сільсько-господарських млинів А. Шкловського тощо.  

Реміснича молодь поповнювала штати десятків різноманітних майстерень. 

Фахівців для них також поставляли чисельні навчальні авторські студії, 

майстерні і курси інших профілів навчання. Із рекламних оголошень початку 

ХХ ст. відомо, що на той час у місті було досить багато приватних навчальних 

художніх студій, ковальських, ткацьких, іконописних, скульптурних, та інших 

ремісничих майстерень (Додаток А). 

Власниками багатьох художньо-промислових майстерень були колишні 

учні ВРКК, зокрема: іконостасна, художньо-іконописна і позолотна майстерня 

Василя Семеновича Паученка та архітектора Якова Васильовича Паученко 

(1897 р.); приватні художні майстерні П. Запоріжського, А. Нюренберга; 

навчальні скульпторно-мистецькі майстерні І. Золотаревського і Раппало; 

майстерня керівника технічного бюро Г. Зусмана; граверно-монограмна 

майстерня І. Мінкіна та ще біля чотирьох десятків ремісничих і ковальських 

майстерень, які виготовляли декоративне оздоблення предметного довкілля. 

У промислових майстернях ремісники і місцеві художники займались 

художнім оформленням приватних і громадських приміщень (нині це дизайн 

інтер’єрів), плакатів для масових вуличних святкових заходів і театральних 

вистав (дизайн костюмів), розписували храми (сакральний етнодизайн), 

одночасно навчаючи проєктно-художній творчості молодь.  

У міській газеті «Голос Юга» початку ХХ ст. наявні зразки рекламної 

продукції, в тому числі й створеної місцевими художниками. Привертають увагу 

кілька кольорових рекламних плакатів того часу найбільшого в місті заводу 

сільськогосподарських машин братів Р. і Т. Ельворті. На одному з них 

зображений сільський краєвид, на тлі якого місцевим селянам презентують нову 

сільськогосподарську техніку, розроблену з участю випускників ВРКК. Це 

засвідчувало становлення індустріально-промислового дизайну у Єлисаветграді 

другої половини XIX – початку ХХ ст. Адже новий соціально-економічний 
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устрій країни у післяреволюційний період на початку XX ст. вимагав від 

художників яскравих агітаційних реклам радянського способу життєдіяльності. 

Виникла гостра потреба в художниках-оформлювачах, які б вміли малювати 

плакати на різні актуальні теми і писати шрифтові транспаранти (нині це 

графічний дизайн). На першому етапі з такою навчальною метою 

використовувалися колишні приватні майстерні місцевих художників, одні з 

яких прийняли Радянську владу, а інші зберегли українську національну 

ідентичність (Таблиця 3.1).  

Таблиця 3.1 

Проєктно-художня творчість випускників Вечірніх рисувально-

креслярських класів Єлисаветграда в післяреволюційній Україні 

Випускники ВРКК Проєктно-художня творчість випускників ВРКК 

Амшей Нюренберг, 

власник приватної 

художньої майстерні  

Приймалися замовлення на виготовлення портретів 

нових вождів та кольорових агітплакатів, редагування 

і друкування місцевої більшовицької газети, 

оформлення різноманітних політичних вуличних 

акцій: парадів, перформенсів. Згодом А. Нюренберг 

був запрошений до Одеси, потім до до Москви, де в 

артілі, організованій В. Маяковським, малював перші 

радянські агітаційні плакати «Окна РОСТа». В одній 

із тематичних серій плакатів він зобразив 

Єлисаветградський залізничний міст з паротягом на 

ньому.  

Павло Запорожченко 

(Запоріжський), 

організатор і керівник 

артілі «Відродження», 

старшина війська УНР  

Організував і очолив у Перемишлі іконописно-

реставраційну майстерню «Відродження». 

Художники цієї артілі займалась реставрацією і 

розписами храмів (сакральний етнодизайн), 

понищених у ході Першої світової війни на території 

історичної української Лемківщини (нині Польща). 

Стильові особливості цих розписів мають 



 212 

традиційний набір українських національних 

символів: поєднання хреста і чотирьох тризубів між 

його раменами у центральному куполі, широке 

використання народної орнаментики Подніпров’я і 

регіону Карпат (етнодизайн «косівського розпису»). 

У церкві Св. Миколая в селі Стоянові, розписаній 

членом артілі «Відродження» Павлом Ковжуном та 

його учнями, на стінах бачимо тризуби в 

орнаментальних композиціях, перехрещені козацькі 

шаблі на тлі хрестів мальтійського типу, увінчаних 

терновим вінком і жовто-синіми стрічками, які 

доповнені цитатами з патріотичних українських 

пісень та Біблії. 

Семен 

Данішевський, 

керівник Зінов’ївської 

(Єлисаветградської, 

Кропивницької) 

художньо-

промислової школи та 

художнього технікуму 

 

Працював у руслі реалістичного мистецтва і був 

прихильником академічних методик навчання 

малюнку та живопису. Викладав основи класичного 

малюнку і живопису. Значна увага надавалася 

навчанню учнів писати різними шрифтами та вмінню 

ілюструвати актуальні на той час теми і сюжети (у 

форматі листівок, транспарантів, плакатів). Окрім 

індивідуальної роботи навчання учнів реалістичному 

малюнку, живопису та написанню шрифтів, було 

навчання їх злагоджено працювати у групах. Учні 

залучалися до виконання як реальних індивідуальних 

замовлень, так і колективних більш масштабних 

проєктів. На базі художньо-промислової школи був 

створений художній технікум, який мав вже інший 

профіль – готував вчителів малювання для 

початкових шкіл. 
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Григорій Синиця, 

учень Зінов’ївської 

(Єлисаветградської, 

Кропивницької) 

художньо-

промислової школи, 

випускник Одеської 

середньої художньої 

школи, Київського 

художнього інституту, 

«бойчукіст» –

соратник 

М. Рокицького та 

І. Падалки  

Працював на Межигірському фарфоровому заводі і в 

60-х роках проявив себе як один із лідерів 

художників-монументалістів, відомих як 

«шестидесятники». Художник не тільки не зрікся 

національних засад школи М. Бойчука, в основі якої 

лежала ідея відродження українського 

монументального малярства, а й розвинув та збагатив 

її засобами народної колористичної культури. 

Створив новий напрямок у сучасному 

монументальному мистецтві – «національну 

колористичну школу». В її основі лежить новий 

живопис, здійснюваний на колористичній основі, а 

прадавня ідея дуалізму вирішується завдяки 

діалектичному розумінні єдності протилежних 

кольорів: холодних і теплих, темних і світлих, 

наприклад – жовтих і синіх: «Лихоліття», «Бабини 

Яр» тощо. Винайшов нову техніку створення 

декоративних мозаїчних композицій із природних 

матеріалів, яку назвав флоромозаїка (флородизайн 

інтер’єрів), а в 1992 р. за неї був нагороджений 

Державною премією ім. Т. Шевченка. Великі 

формати робіт флоромозаїки і виразні фактури, які 

особливо добре «працюють» в умовах різкого 

бокового освітлення, зумовлюють їх широке 

використання в інтер’єрах.  

Михайло Божій,  

учень Зіновєївської 

(Єлисаветградської, 

Кропивницької) 

Працював цинкографом і художником у редакції 

місцевої газети, та оформляв до свят вулиці і площі 

міста. Працював у майстернях «Одесхудожника», 

кінорекламі і в групі художників-мультиплікаторів на 

Одеській кінофабриці. Брав участь у художніх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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художньо-

промислової школи,  

Народний художник 

СРСР, академік АМ 

СРСР (1962) і лауреат 

Державної премії 

України імені 

Т. Шевченка 

вітчизняних і зарубіжних виставках портретів рідних 

і товаришів, натюрмортів і пейзажів, які були 

відзначені на виставках самобутністю композиції та 

гармонією колористичних рішень. Працював у 

художньо-виробничих майстернях при Художньому 

фонді СРСР. 

 

Ремісничий та агітаційно-ідеологічний рівні організаційно-педагогічної 

діяльності Вечірніх рисувально-креслярських класів Єлисаветградщини містили 

таку важливу складову, як зв’язок художньо-конструкторської підготовки учнів 

з місцевим художньо-промисловим виробництвом і художніми майстернями, 

що характерне для сучасної дизайн-діяльності і дизайн-освіти.  

Варто зазначити, що надбання матеріально-художньої культури закладами 

художньо-промислової освіти стали пріоритетним джерелом для розвитку 

сучасного етнодизайну історико-етнографічного регіону Степової України, куди 

входила Єлисаветградщина (Додаток Р). 

Організаційно-педагогічний досвід Вечірніх рисувально-креслярських 

класів Єлисаветграддщини, як й інших історико-етнографічних регіонів України 

другої половини XIX– початку ХХ ст., сприяє становленню сучасної цілісної 

системи української дизайн-освіти і національного дизайну, що має поєднати 

етнодизайн з його тенденцією до стилю «національного романтизму» та 

раціонально зорієнтований стиль ергодизайну (інженерно-технічного 

проєктування).  

Cлід зазначити, що на початку ХХ ст. з’явилась концепція розвитку 

українського мистецтва, створена М. Бойчуком, яка мала важливе значення для 

розвитку національного стилю в контексті пластичних ідей світового мистецтва. 

Його метод базувався на органічному поєднанні й переосмисленні візантійських 

коренів української художньої культури, її народного мистецтва, ранньо-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ренесансних джерел та тогочасних пошуків сучасного європейського мистецтва. 

Школа М. Бойчука, його мистецька система була спрямована на національне 

відродження українського мистецтва, в 20-х роках оформилася як мистецький 

напрямок – бойчукізм. Його метод полягав у розвитку всіх форм українського 

мистецтва в їх єдності. Це була цілісна теоретично обґрунтована концепція, яка, 

спираючись на досвід модерну, передбачала піднесення всіх форм у синтезі. 

Саме тому бойчукісти внесли нове розуміння в розвиток монументального 

мистецтва, живопису, графіки, впритул підійшли до створення дизайну. Вони 

спрямовували свої ідеї на поєднання високохудожньої творчості з виробництвом 

повсякденних речей – в кераміці, ткацтві, гобелені, комплексному оформленні 

інтер’єрів. До цього напряму належали М. Бойчук, В. Седляр, І. Налепинська-

Бойчук, І. Падалка, О. Павленко та ін. (Кара-Васильєва, 2007, с. 56)  

Зокрема, на засадах раціонального формотворення (ергодизайну) 

зазначений вище організаційно-педагогічний досвід було модернізановано та 

імплементовано Міністерством народної освіти Української РСР в 

експериментальних програмах середньої загальноосвітньої школи «Основи 

дизайну» для 2–11 кл. (Додаток У).  

У пояснювальній записці цього освітньо-нормативного документа 

визначено організаційно-педагогічні засади реалізації змісту художнього 

проєктування у загальноосвітній школі. «Однією з форм активізації технічної та 

художньої творчості учнів є створення класів для вивчення основ художнього 

конструювання (дизайну). Ознайомлення учнів з основами дизайну дозволяє їм 

свідомо оцінювати якість промислової продукції, об'єкти житлової, виробничої 

і соціально-культурної сфер, виконувати художньо-конструкторську розробку 

нескладних промислових виробів на основі вимог ергономіки. Реалізація 

програми сприятиме розвиткові творчої думки учнів, буде формувати в них 

правильні естетичні смаки» (Інформаційний збірник, 1989). 

До основних завдань викладання предмету віднесено: розвиток художньо-

конструкторського мислення; набуття навичок комплексного вирішення 

технічних, економічних і естетичних завдань відповідно до вимог художнього 
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конструювання промислових виробів; навчання учнів використання 

ергономічних відомостей при проєктуванні виробів шляхом максимального 

урахування людського фактора; прищеплення умінь використовувати графічні і 

пластичні засоби для вирішення творчих завдань; розвиток естетичного смаку 

на прикладі кращих зразків вітчизняного і світового промислового мистецтва; 

вироблення правильних критеріїв оціню-вання творів промислового мистецтва; 

формування правильного і творчого використання кращих традицій 

вітчизняного і світового промислового мистецтва у практичній діяльності; 

розвиток критичного і конструктивного мислення; вироблення у школярів 

різноманітних прийомів художньо-конструкторських засобів вираження творчої 

думки; формування бачення зв'язку між змістом і формою (Інформаційний 

збірник, 1989). 

Програма складалася з двох частин: стабільної і варіативної. Зміст роботи 

за варіативною частиною добир ається спільно з представниками базового 

підприємства чи організацій-замовників і затверджується дирекцією школи, 

виходячи із можливостей матеріальної бази» (Інформаційний збірник, 1989). 

У тематичних блоках усіх програм з неперервної загальної дизайн-освіти 

простежується чіткий взаємозв’язок двох змістових компонентів: 

«Образотворча діяльність» і «Художнє конструювання та моделювання». 

Поєднання цих змістових компонентів зумовлює розвиток нового напряму 

творчості – проєктного. Основою проєктної творчості є художньо-технічна 

графіка, становлення якої відбувалося у Вечірніх рисувальних і креслярських 

класах Єлисеветграда у другій половині XIX – початку XX ст. 

Тематичний блок з художніх ремесел (етнодизайну) у програмах з основ 

дизайну для загальноосвітніх шкіл не виокремлювався, а натомість 

наголошувалося на проєктній художньо-технічній творчості (ергодизайні).  

Дослідники-педагоги Київської державної академії декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (А. Бровченко, 

Л. Горбань, Ю. Дідовець, Ю. Роїк, В. Тименко) з урахуванням зарубіжного 

досвіду дизайн-освіти, досвіду вітчизняної художньо-промислової освіти та 
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експериментальної апробації програм з основ дизайну для 2–11 кл. для 

загальноосвітніх шкіл розробили й обґрунтували дизайн-технологічну первинну 

систему дизайн-освіти (для закладів початкової, допрофільної, профільної, 

професійної (професійно-технічної) і передвищої освіти), а також розробили 

програми для післядипломної освіти вчителів-предметників з основ дизайну та 

етнодизайну (Додаток Ф). 

Важливою інновацією сучасної дизайн-освіти є підготовка майбутніх 

фахівців з дизайну і технологій та мистецтва і дизайну у закладах педагогічної 

та інженерно-педагогічної освіти. Тому досвід єлисаветградських культурно-

освітніх осередків може стати вагомим ресурсом у реалізації цього завдання. 

У такому контексті важливим вбачається досвід Кропивницького 

інженерного коледжу ЦНТУ, який знаходиться у тому ж будинку, де колись 

було відкрите Єлисаветградське земське реальне училище (ЄЗРУ) і де діяли при 

ньому Вечірні рисувальні і креслярські класи. У цьому закладі нині 

імплементуються і розвиваються педагогічні традиції ВРКК. Інженерний 

коледж ЦНТУ є одним із провідних навчальних закладів міста, в якому студенти 

мають можливість отримати найсучаснішу фахову дизайн-освіту. Базовим 

підприємством як колишнього ЄЗРУ, так і сучасного інженерного коледжу 

ЦНТУ є колишній завод сільськогосподарських машин Р. і Д. Ельворті, а нині – 

завод сільськогосподарського машинобудування «Червона зірка». 

Нині у коледжі ЦНТУ обладнано музей, у якому студенти мають 

можливість познайомитися із історією свого закладу – колишнього 

Єлисаветградського земського реального училища та його найвідомішими 

випускниками. В експозиції музею представлено документацію ЄЗРУ, атестати 

учнів, фотопортрети викладачів і колишніх учнів Вечірніх рисувальних класів 

(ВРКК) які пов’язали своє життя з мистецтвом. Серед них архітектори: 

О. Вейзен, Є Гружевський, О. Стаборовський, П. Косюра, П. Федоровський; 

живописці: С. Дудін, П. Ганський, О. Осьмьоркін, П. Покаржевський, 

О. Фойницький, А. Нюренберг, З. Рибак, О. Розумний; іконописці: Г. Бострем, 

Я. Паученко та ін. 
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Через 100 років після закриття радянською владою ЄЗРУ, а з ним і 

Вечірніх рисувальних класів, які діяли при ньому, у 2009 р. в тому ж будинку 

(нині інженерний коледж ЦНТУ) були знову відкриті Вечірні рисувальні класи. 

Ініціатором і керівником відроджених рисувальних курсів став викладач 

живопису відділення графічного дизайну мистецького факультету ЦДПУ 

ім. В. Винниченка Олександр Демиденко (щоправда ці курси тимчасово 

призупинені). 

Ця ініціатива була радо прийнята студентами та громадськістю і було 

розпочато навчальний процес. Відвідувачі класів разом із викладачем 

опановували програми з живопису, малюнку, композиції та інших дисциплін. На 

пленерних заняттях малювали краєвиди міста та річки Інгул. В позаурочний час 

розвивали свої творчі здібності, компонуючи і створюючи декоративні 

композиції, натюрморти, а також відтворювали свої образи у автопортретах. 

Вже через рік після відкриття класів, відбулася перша виставка робіт учнів для 

одногрупників і викладачів училища, яка мала великий успіх. 

Досвід єлисаветградського колишнього громадського ТПГР поширює 

нині кафедра образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету 

ЦДПУ ім. В. Винниченка спільно з музеями м. Кропивницького. 

Одним із авторитетних осередків мистецтва в місті Кропивницький є 

мистецький факультет ЦДПУ ім. В. Винниченка, заснований у 2002 р., і має три 

відділення: образотворче, музичне та хореографічне мистецтво, на яких 

здійснюють професійну підготовку майбутніх фахівців-педагогів сфери 

культури, мистецтва і дизайну. 

На відділенні образотворчого мистецтва готують художників-педагогів та 

фахівців у сфері образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. 

Викладачі перебувають завжди в активному творчому пошуку педагогічних 

методик, застосовують новітні освітні технології, розробляють освітньо-

мистецькі проекти, і вже мають на цьому шляху немало здобутків. Про це 

свідчать теми їхніх наукових досліджень, публікації у наукових збірниках, 
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навчальні посібники, підручники, виступи на Всеукраїнських і Міжнародних 

конференціях, постійна участь у семінарах, круглих столах та ін.  

Викладачі відділення образотворчого мистецтва підтримують та 

розвивають місцеві традиції, започатковані викладачами ВРКК: академіком 

портретного живопису П. Крестоносцевим, А. Ольшанським, П. Сорокою, 

М. Нікольським, Ф. Козачинським, С. Данішевським. Вони застосовують 

елементи музейної педагогіки, залучають студентів до творчих лабораторій, 

авторських майстерень, конференцій, практикумів на базі Обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського. Таким чином, 

проведення студентських виставок та ознайомлення з прогресивним досвідом 

художників-педагогів краю другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. сприяє розвитку 

професіоналізму майбутніх митців, учителів образотворчого мистецтва та 

дизайнерів, а також утвердженню цілісної позиції щодо власного професійного 

призначення.  

А ще в Музеї мистецтв Кіровоградської обласної ради кожного року 

протягом останніх десяти років традиційно проходить щорічна виставка-звіт 

дипломних робіт студентів кафедри образотворчого мистецтва і дизайну 

ЦДПУ ім. В.Винниченка – майбутніх художників-педагогів та дизайнерів. 

Співробітники художнього музею щороку проводять конференції, круглі 

столи та семінари, присвячені історичному, культурному та мистецькому життю 

краю. Визначною художньо-педагогічного подією міста є щорічні 

Мистецтвознавчі читання з нагоди дня народження О. Осмьоркіна. Зокрема, у 

2015 р. вони були присвячені темі: «Творчість художників – випускників 

Вечірніх рисувальних класів Єлисаветградського земського реального 

училища» з нагоди 135-річчя заснування. Одне зі студентських досліджень 

«Феодосій Козачинський та його учні» було присвячене життю, творчості, 

педагогічній діяльності художника-педагога та його учням. 

Художники-педагоги мистецького факультету ЦНПУ ім. В. Винниченка, 

В. Давидов, О. Пунгіна, Л. Кулініч, регулярно беруть участь у групових та 

персональних виставках образотворчого мистецтва, які організовує НСХУ, а також 
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залучають до спільної виставкової діяльності своїх студентів, та учнів мистецьких 

навчальних закладів. Така виставкова діяльність сприяє розширенню уявлення про 

регіональні мистецькі школи, обміну творчими задумами і художніми прийомами.  

Позитиним фактором є те, що активна виставкова діяльність викладачів 

мистецького факультету педагогічного університету була підтримана 

співробітниками міського художньо-меморіального музею О. Осмьоркіна, де 

освітньо-виховні заходи широко використовують елементи музейної педагогіки. 

В приміщенні цього музею, що є пам'яткою архітектури загальнодержавного 

значення (1899 р), колишньому власному будинку головного архітектора міста 

Якова Паученка (випускника Вечірніх рисувальних класів і рідного дядька 

Олександра Осмьоркіна) для студентів та жителів міста доцент О. Кіріченко 

провидить лекції з історії мистецтва, зокрема про видатних архітекторів міста, 

та їхніх архітектурні шедеври.  

При цьому і співробітники музею, окрім своєї регулярної екскурсійно-

виставкової діяльності, проводять для учнівської та студентської молоді краю 

спеціальні інтерактивні лекції про життя і творчість відомих митців краю. 

Особливо значущими для поглибленого вивчення історико-мистецьких процесів 

краю є наукові розвідки працівника музею, мистецтвознавця А. Надєждіна, 

зокрема його дослідження про невідомі сторінки життя, широке коло захоплень 

та особливості живописної мови одного із найвідоміших українських митців 

художника-педагога, професора Олександра Олександровича Осмьоркіна. У 

музеї представлені всі жанри, у яких працював художник: портрети, пейзажі, 

натюрморти. Для студентів художньо-графічного факультету ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, як і для їх далеких попередників учнів ВРКК, участь у 

виставках, фестивалях та конкурсах завжди є слушною нагодою перевірити свої 

можливості в творчості та дизайнерській креативності.  

За традицією, започаткованою на ВРКК, студенти художньо-графічного 

відділення мистецького факультету проходять літню практику «пленер». За 

програмою, студенти мають ознайомитися із колоритом і архітектурними 

особливостями міста. У роботах виконаних під час пленеру представлена 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1899
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відповідна мистецька атмосфера і характерні для минулих століть затишні 

квартали, а також архітектура талановитих головних архітекторів міста 

минулого. Важливою складовою пленерних занять є екскурсії по історичній 

частині міста, студенти спочатку слухають захоплюючі історії про будинки 

міста від викладачів, а іноді і від спеціально запрошених лекторів. Одним з таких 

є знавець історії місцевої архітектури та історії діяльності місцевих ковальських 

художньо-промислових майстерень В. Смотренко.  

Кафедрою образотворчого мистецтва і дизайну ЦДПУ ім. В. Винниченка 

започатковано особливий мистецький рух. Протягом десяти років з нагоди Дня 

художника для жителів міста викладачами та студентами організовуються 

вуличні акції «ALLA PRIMA». У ході заходу проводяться майстер-класи з 

батіку, малювання на склі, виготовлення кераміки. Творчі майстерні з живопису, 

графіки, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури дають учасникам 

змогу ознайомитись з технологіями, формами і засобами навчання, а також 

долучитись до створення колективного «творчого продукту».  

Набуваючи постійно нового досвіду, викладачі відділення графічного 

дизайну мистецького факультету постійно працюють над вдосконаленням 

програм з дисциплін художнього циклу для магістрів: «Теорія та практика 

рисунку», «Теорія та практика живопису», «Теорія образотворчої грамоти», 

«Теорія та практика декоративно-прикладного мистецтва», «Методика 

викладання образотворчого мистецтва у вищій школі», «Менеджмент у 

мистецтві». Вдосконалення цих програм зорієнтоване на етнодизайн як 

достатню і необхідну складову системи українського національного дизайну і 

дизайн-освіти, становлення яких розпочалося у ВРКК Єлисаветграда.  

У комплексі навчальних програм кафедри образотворчого мистецтва та 

дизайну ЦДПУ ім. В. Винниченка, спостерігається тенденція орієнтації на базові 

цінності національної культури, що дозволяє студентській молоді – майбутнім 

вчителям образотворчого мистецтва, художникам, дизайнерам та реставраторам 

долати власну кризу культурних орієнтирів. Саме на такий світоглядний напрям 
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нині зорієнтовані курси «Історія культури», «Історія образотворчого мистецтва», 

«Декоративно-прикладне мистецтво України», «дизайн» та ін.  

Поряд з цим, викладачами кафедри проводяться різноманітні освітньо-

виховні заходи:  

– семінари і круглі столи з обговорення проблем етнодизайну і розвитку 

місцевих народних промислів, наприклад про особливості гончарного осередку в 

селі Цвітному – Л. Кулініч, місцеві традиції вишивки і ткацтва –Л. Гарбузенко, 

дизайн сучасної української книжки – О. Пунгіна та ін.;  

– різноманітні заходи в музеях міста у руслі реалізації програм із музейної 

педагогіки, презентацій і тематичних виставок, присвячених життю і творчості 

видатних художників-педагогів міста: О. Осмьоркіна, Ф. Козачинського, 

П. Покаржевського, С. Дудіна та ін.  

Викладачі закладів вищої освіти (кафедри образотворчого мистецтва та 

дизайну ЦДПУ ім. В. Винниченка та кафедри графічного дизайну Київської 

державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені 

Михайла Бойчука) використовують конструктивний досвід художників-

педагогів ВРКК другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та власне є осередками 

наукових і освітніх практик для студентів із дослідження традиційної 

української та світової орнаментики як невід’ємної стильової складової 

сучасного образотворчого мистецтва і дизайну. 

Так, на кафедрі графічного дизайну КДАДПМД імені М. Бойчука 

студенти при підготовці дипломних проєктів 2018–2020 рр. здійснювали 

дослідження орнаментики церковних розписів на Лемківщині і Львівщині. Їх 

виконали у 20–40-х рр. ХХ ст. учасники іконописно-реставраційної майстерні 

«Відродження», якою керував П. Запоріжський (Запорожченко), один з 

колишніх кращих учнів ВРКК, викладачами якого були Ф. Козачинський, 

В. Іващенко та О. Біркін. Також студентами було розроблено оригінал-макети 

настінних календарів з використанням створеного ними каталогу українських 

народних і авторських орнаментів художників першої половини ХХ ст.  
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З метою впровадження етнодизайну на цій кафедрі, з-поміж інших 

дизайнерських дисциплін, з 2016 р. впроваджено викладання навчальних курсів 

«Орнамент у дизайні», «Семіотика орнаментики» та «Теорія і практика 

дизайну», на заняттях яких майбутні графічні дизайнери протягом двох 

семестрів ґрунтовно вивчають як світову, так і орнаментику в українському 

етнодизайні. 

Вагомою для навчання студентів етнодизайну є творча спадщина 

Г. Синиці. Нині більше сотні творів художника-монументаліста експонуються у 

Центрі культури і мистецтв НТУУ «КПІ», де представлені епічні живописні і 

мозаїчні композиції «Ярослав Мудрий», «Нестор-літописець», «XX століття», а 

також велика кількість акварельних робіт, які завдяки своїй стилістиці 

виглядають сучасними і стильними акцентами у просторі галереї. Своє 

натхнення художник черпав із світоглядних начал та мистецтва прадавніх 

культур, які існували на території України і культурна спадщини яких перейшла 

у сучасне народне мистецтво українців. Переосмисливши ідеї школи 

М. Бойчука, Г. Синиця творчо розвинув їх. Для цього він багато спілкувався з 

талановитими народними художниками – М. Приймаченко та Г. Собачко-

Шостак, ткалею Г. Верес, керамістом Ф. Олексієнком, майстром інкрустації 

соломкою О. Саєнком та ін., одночасно навчаючись у них і наслідуючи їх у 

творчості. Пізніше своїм учням художник-педагог Г. Синиця повторював: «Я 

безповоротно зрозумів і засвоїв: народне мистецтво – першоджерело художніх 

форм... Воно відоме давним-давно, воно жило, набиралося сил у народі, в його 

надрах. Етнографічні, сюжетні, інші ознаки – це ще не народність». Йдеться про 

систему мислення, де колір виступає як образ, про глибинне явище 

самобутнього в палітрі художника» (Вовчук, & Тьоткіна, 2008). 

Як педагог-новатор, котрий щиро закоханий у народне мистецтво, 

Г. Синиця виховав цілу плеяду учнів – послідовників мистецького напряму 

«український колоризм», а ще разом із ними створив низку монументальних 

мозаїк у Донецьку та Олександрії. Під його керівництвом працювали найближчі 

його друзі – шестидесятники: А. Горська, В. Зарецький, Г. Марченко, 
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Л. Тоцький, М. Шкарапута, та учні: О. Якименко, Г. Зубченко, Г. Пришедько. 

Учнями є відомі митці – художник і скульптор Микола Раджабов, самобутні 

художники О. Телятник, С. Козлов, А. Ярошевич, яка нині завідує музеєм-

кімнатою Г. Синиці, де зберігається біля двохсот творів митця.  

Нині кімната-музей стала справжнім мистецько-освітнім центром у 

м. Кривий Ріг, як для професійних художників, так і для учнів художніх шкіл та 

мистецького факультету місцевого університету. Тут регулярно проводяться 

виховні та освітні заходи з популяризації українського мистецтва та творчості 

Г. Синиці. Також апробовуються і вдосконалюються найефективніші методи і 

прийоми музейної педагогіки.  

У сфері сучасної художньо-промислової та дизайнерської освіти 

актуальною постає потреба в удосконаленні і трансформації всього процесу 

навчання, яка в минулому готувала фахових ремісників, а в сучасних умовах – 

передусім потрібно звернути увагу на професійну підготовку українських 

студентів-дизайнерів різного профілю, враховуючи національну і регіональну 

специфіку їхньої діяльності, що дозволить формувати їх як майбутніх «людей 

культури», розвиваючи у них світоглядну позицію щодо усвідомлення себе як 

носіїв конкретного історичного, культурного та мистецького досвіду. Подібну 

думку висловлює дослідник С. Гессен, котрий вважає головним завданням 

освіти залучення людини до культурних цінностей науки, мистецтва, моралі, 

права, економіки задля перетворення людини природної на людину культурну, 

а «бути в культурі означає спілкування з минулим та майбутнім» (Hessen, 1997).  

Досвід художньо-промислової освіти Єлисаветграда є цінним для 

становлення системи українського національного дизайну і дизайн-освіти. Ми 

його розглядаємо як первинну функціонуючу систему проєктно-творчої 

діяльності регіонально-громадського рівня. У публікаціях Ю. Дідовця, 

В. Тименка (2019), присвячених становленню сучасного українського 

національного дизайну і дизайн-освіти, обґрунтовано поняття «проста 

функціонуюча система». Значення ВРКК Єлисаветграда в тому, що вони являли 
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собою первинну систему проєктної творчості, єлисаветградський варіант 

реалізації методу проєктів Дж. Дьюї і В. Кілпартика. 

В обґрунтуванні системи українського національного дизайну і дизайн-

освіти А. Дяченко (2020) радить звертати увагу також на характерні особливості 

«українського національного модерну» (на систему етнодизайну): різноманітне 

використання принципів дерев’яної народної архітектури, форм розписів, 

кераміки, вишивки тощо; орієнтація на закони та домінанти народної естетики; 

творче переосмислення традицій українського мистецтва доби бароко; 

декоративізм, прагнення до зорових ефектів; акцентування функціонального 

спрямування витвору мистецтва.  

Отже, «Національний стиль» з використанням народного мистецтва має 

стати взірцем того всеохоплюючого синтезу, до якого прагнули мистці модерну. 

Синкретизм, притаманний народному мистецтву, передусім виявляється у 

невід’ємності мистецтва від побуту, у нерозривності естетичних якостей виробу 

та його функціонального спрямування, що особливо цінувалося діячами 

українського модерну. 

Принцип «залучення мистецтва до сучасного виробництва», 

запропонований лідерами руху «виробничого мистецтва», засвідчив новий етап 

пошуку форм участі мистців, науковців, державних діячів у галузях 

промисловості та у проєктуванні навколишнього середовища.  

На увагу заслуговує те, як Ю. Дідовець (2020) підкреслює необхідність 

продовження перспективної ідеї українського авангарду засобами етнодизайну 

– технології формотворення та декорування з урахуванням етнокультурних 

традицій історико-етнографічних територій України, що має стати сучасним 

брендом на європейських ринках у вигляді креативної індустрії дизайну 

продукції історико-етнографічних регіонів України. З використанням досвіду 

Єлисаветградського Товариства поширення грамотності і ремесл мають 

запрацювати регіональні кластери – це галузеве, територіальне та добровільне 

об'єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із науковими 

(освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої 
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влади з метою підвищення конкурентноздатності власної продукції і сприяння 

економічному розвитку регіону. 

Отже, сучасна педагогіка дизайн-освіти вимагає таких методів навчання, 

які об'єктивно ознайомлюють учнів та студентів з природою, матеріально-

художньою культурою історико-етнографічних регіонів України і з реальною 

дійсністю, та враховують як увесь попередній педагогічний досвід видатних 

художників-педагогів, так і найновіші досягнення цивілізаційного поступу 

суспільства й передусім – застосування найсучасніших комп’ютерних програм 

з ІТ-проєктування. 
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3.2. Перспективи конструктивного використання надбань культурно-

освітніх осередків Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. в 
сучасній освіті 

 

Перспективи конструктивного використання надбань культурно-освітніх 

осередків Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. в сучасній 

освіті мають ґрунтуватися на засадах таких методологічних підходів, як: 

історико-хронологічний підхід, що забезпечив об’єктивність, 

послідовність дослідження ґенези, передумов, особливостей становлення і 

розвитку художньо-промислової освіти у культурно-освітніх осередках 

Єлисаветграда;  

культурологічний підхід, що сприяв узагальненню досвіду культурно-

освітніх осередків регіону з позиції мистецької, культурної, історичної вартості;  

аксіологічний підхід, що визначив ціннісні пріоритети розвитку художньо-

промислової освіти в обраних хронологічних межах;  

полікультурний підхід, що зумовив дослідження практики реалізації 

зарубіжних ідей педагогами, митцями, представниками культурно-освітніх 

осередків у викладацькій, наставницькій діяльності;  

персонологічний підхід, що дозволив з’ясувати значення спадщини 

відомих і малознаних представників культурно-освітніх осередків 

Єлисаветграда для поступу художньо-промислової освіти. 

У процесі імплементації досвіду культурно-освітніх осередків 

Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. в сучасній освіті повинні 

враховуватися такі принципи:  

1. Принцип історизму передбачає об’єктивне висвітлення досягнень 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда з урахуванням специфіки 

історичного поступу регіону, міста, країни.  

2. Принцип культуровідповідності реалізується у вивченні і використанні 

досвіду культурно-освітніх осередків щодо підготовки кваліфікованих кадрів на 

основі цінностей культури, мистецтва.  
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3. Принцип науковості дозволяє врахувати досягнення наукової теорії у 

міждисциплінарному контексті з метою здійснення цілісного історико-

педагогічного дослідження та виокремлення можливостей структурування 

змісту, обґрунтування організаційних засад у процесі імплементації 

прогресивних ідей у підготовці майбутніх учителів мистецьких дисциплін, 

фахівців з дизайну.  

4. Принцип зв’язку з життям реалізується у процесі ознайомлення з 

досвідом організації формального і неформального навчання у культурно-

освітніх осередках Єлисаветграда; використання конструктивних ідей у 

сучасній педагогічній освіті, дизайн-освіті. 

5. Принцип систематичності і послідовності важливий у розкритті ґенези 

становлення художньо-промислової освіти Єлисаветграда, у вивченні спадщини 

відомих і малознаних митців, педагогів краю. 

6. Принцип міждисциплінарності враховує міждисциплінарну 

спрямованість діяльності представників культурно-освітніх осередків 

Єлисаветграда 

З урахуванням зазначених методологічних принципів і підходів було 

розроблено та представлено авторський тренінг для вчителів, викладачів 

мистецьких дисциплін щодо можливостей творчого використання надбань 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда, метою якого є збагачення 

теоретичних знань та практичних умінь з проблеми розвитку регіональної 

художньо-промислової освіти. 

У межах тренінгу здійснено структурування змісту навчання, добір 

відповідних форм і методів, що дозволяють заглибитися у проблему збереження 

та популяризації історико-культурної та освітньої спадщини України через 

вивчення досвіду ремісничих ковальських майстерень як професійних та 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда ХІХ – початку ХХ ст.; 

ознайомитись із давнім традиційним ремеслом – мистецтвом художньої ковки 

та на практиці випробувати себе у ролі учня майстра-коваля.  
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Матеріали тренінгу можуть бути використані для подальших розвідок і 

досліджень, які стануть корисними у науковій роботі для педагогів, 

мистецтвознавців, культурологів, краєзнавців, музейних працівників, 

художників та ін. 

Розроблений тренінг було впроваджено в освітній процес мистецьких 

факультетів закладів вищої освіти: Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету ім. В. Винниченка, Кропивницького інженерного 

коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету, 

Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 

імені Михайла Бойчука. 

Тренінг складається з теоретичної і практичної частини. До кожної 

частини запропоновано певний спектр форм і методів: лекційний блок, 

віртуальна екскурсія, завдання для самостійної роботи, тематика для творчо-

дослідницьких завдань, практична робота з елементами гри, тематика дискусій, 

тощо. 

У теоретичній частині розкривається історія ковальського ремесла другої 

половини ХІХ – початку ХХІ ст. Єлисаветградщини; досвід художньо-

промислової освіти краю, зокрема підготовки ремісників різного профілю, 

зокрема ковалів, в ремісничих майстернях міста, училищах і школах; 

проаналізовано творчу діяльність випускників Вечірніх рисувальних і 

креслярських класів (ВРКК), які отримали ґрунтовну художню освіту, зокрема 

вивчали курс орнаментального мистецтва.  

Під час викладу теоретичного матеріалу було запропоновано серію лекцій. 

Так, у ході лекції «Краєзнавче вивчення досвіду ремісничих осередків минулого 

та втілення напрацьованих ідей в сучасний освітній процес та практику» 

запропоновано для вивчення: 

– прогресивні ідеї педагогів-художників, які прагнули зберегти уцілілі 

старовинні зразки ковальського ремесла, що на початку ХХ ст. вийшло на рівень 

справжнього мистецтва. Зокрема, висвітлено діяльність краєзнавця і педагога 

В. Смотренка, який все своє свідоме життя проводив захоплюючі просвітницькі 
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екскурсії вулицями міста, вчив своїх учнів та студентів пізнавати і поважати 

історію свого міста. Результати власних пошуків і досліджень ремесла місцевих 

ковалів художник-педагог опублікував у книзі «Металеві мережива маленького 

Парижа» (2015). В. Смотренко робив креслярські замальовки старих парканів, 

балконів, ганків та парапетів, і таким чином, створив унікальну збірку малюнків 

художньої ковки Єлисаветграда ХІХ-ХХ ст.;  

– сучасний стан художньої освіти у закладах вищої педагогічної освіти. 

Зазначено, що на початку 2000-х років студенти – дизайнери мистецького 

факультету Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 

імені В. Винниченка, у процесі вивчення курсу «Декоративно-прикладне 

мистецтво», опановуючи ремесла краю, займались дослідженням архітектури та 

металопластики старої частини міста, зробили зарисовки внутрішніх та 

зовнішніх металевих виробів, які були створені ковалями ХІХ – початку ХХ ст. 

Студентами під керівництвом викладача (доц. О. Босий) було розроблено 

оригінал-макет каталогу ковальських виробів «Вогненне мистецтво Сварога», 

який засвідчив високий злет ремесла ковальства у місті у той час. На базі 

зібраного наочного матеріалу студенти-дизайнери виконували творчі навчальні 

завдання з вивчення мистецьких стилів у архітектурному і ландшафтному 

середовищі міста;  

– творчі здобутки випускників мистецького факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

В. Винниченка, які нині успішно працюють у проектних відділах сучасних 

ковальських майстерень Кропивницького; поєднання традиційного 

ковальського мистецтва минулого і сучасних комп’ютерних технологій. Нині в 

оформленні міського середовища поруч з ручною кованою орнаментикою 

ремісників-ковалів кінця ХІХ – початку ХХ ст., можна побачити результат 

переосмислення та трансформації – новий модерний декор, розроблений 

сучасними дизайнерами та майстрами ковальства. Це стильні та вишукані 

витвори як ручної роботи, так і зі штампованих елементів; 
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– результати діяльності випускників інженерного коледжу ЦНТУ 

(м. Кропивницький), який історично продовжує започатковану традицію 

підготовки ремісників, працюють у ковальських майстернях міста, своїми 

уміннями і знаннями зробили важливий внесок у розвиток економіки краю. 

Коледж випускає молодих інженерів з високотехнологічною комп’ютерною 

підготовкою і досвідом проектування у сфері промислового дизайну, які 

продовжують давні і славні ремісничі та мистецькі традиції міста.  

Під час опанування теми «Художній метал – традиції і сучасність» 

запропоновано тематику дискусій: «Коли і де на теренах України вперше почали 

виготовляти речі із бронзи і заліза?», «Які художні стилі мали вплив на 

формування образності художнього металу?», «Які конструктивні особливості 

створення металевої орнаментики?», «Які прадавні графічні символи лежать в 

основі мотивів орнаментики із заліза?», «Як була організована діяльність 

ремісничих цехів у давнину?», «Як відбувалося навчання та виховання майстра-

коваля в цехах?», «Які заклади і як у ХІХ ст. готували працівників ремісничих 

професій (ковалів)?», «Які легенди казки, повір’я, загадки чи прислів’я про 

ковалів вам відомі?», «Які ремісничі майстерні ковалів працювали у 

Єлисаветграді (прізвища, стилі)?», «Сучасний стан ковальського промислу та 

перспективи розвитку ремесла». 

Під час лекції з теми «Ремесло художньої ковки і сучасний дизайн» з метою 

активізації науково-пошукової роботи, розвитку аналітичних і дослідницьких 

умінь запропоновано підготувати виступи за результатами групової роботи: 

«Міфи та фольклор різних народів про ковалів та ковальство», «Історія 

ковальського ремесла мистецтва в Україні», «Види та типологія виробів 

художнього металу», «Архітектурні стилі і орнаментика художньої ковки», 

«Художній метал в архітектурі сучасного міста», «Композиція виробів 

ковальського ремесла: сітка, бордюр, розетка», «Види симетрії: центральна, 
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дзеркальна, багаторазова, неповна, асиметрія», «Символи в ковальстві: спіралі, 

сігми, волюти, хрести» та ін. 

Окремою темою лекції є вивчення творчої спадщини архітектора 

Я. Паученка, за проєктами якого розбудовувалося місто Єлисаветград. 

Зазначено, що у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Єлисаветграді на базі десятків 

ремісничих ковальських майстерень та кількох навчальних закладів, які 

готували ремісників широкого профілю, сформувалася одна з найпотужніших 

на теренах України реміснича школа художньої ковки з авторитетними 

вчителями-майстрами, сформованим власним стилем та місцевими традиціями. 

За результатами лекції можливе проведення дискусії на тему «Художня ковка – 

ремесло чи мистецтво». 

До практичної частини тренінгу включено: віртуальну екскурсію 

«Старими кварталами міста Єлисаветграда»; творче завдання «Розробка 

ескізу декоративної композиції за мотивами орнаментики художньої ковки 

ремісничих ковальських майстерень Єлисаветграда ХІХ ст.»; «мозковий 

штурм»; практичну роботу з елементами гри; практикум «Металеві візерунки 

Єлисаветграда». 

У ході віртуальної екскурсії «Старими кварталами міста 

Єлисаветграда» основна увага акцентується на аналізі архітектурних стилів та 

відповідних їм декоративних прикрас художньої ковки, різноманітті 

орнаментальних спіральних композицій ганків, балконів, парканів. У ході 

екскурсії проаналізовано творчість Я. Паученка – учня П. Крестоносцева, 

випускника ВРКК, який будучі головним архітектором міста, сприяв розвитку 

архітектурного мистецтва Єласиветграду. Під час екскурсії схарактеризовано 

роботи відомої ковальської майстерні Ш. Наймана і Д. Шаца; ремісничої 

майстерні сім’ї Володимирських; майстерні Ігоря та Йосипа Смирнових; 

найвідоміших майстрів міста – коваля М. Петренка, О. Ситника; архітекторів 

А. Достоєвського, О. Лішневського. 

Під час розробки ескізу декоративної композиції за мотивами 

орнаментики художньої ковки ремісничих ковальських майстерень 



 233 

Єлисаветграда ХІХ ст. запропоновано на основі зразків традиційної художньої 

ковки розробити ескіз власної композиції, у якій поєднання елементів відповідає 

правилам виконання роботи у металі. Перед виконанням творчого завдання 

учасникам запропоновано прослухати лекцію про тонкощі ковальського 

мистецтва, особливо виконання спіралі – головного образно-композиційного 

мотиву художньої ковки.  

«Мозковий штурм» спрямований розвиток мислення, креативності, 

творчої уяви. Слухачам запропоновано підібрати українське слово – відповідник 

слову «ШЕДЕВР». 

Основна мета практичної роботи з елементами гри полягає у розробленні 

ескізів і створенні тематичної орнаментальної композиції (шедевру) на основі 

спіральних елементів та їх поєднань згідно з правилами як це роблять ковалі при 

виконанні реальних замовних робіт. Запропоновано виконання наступних 

завдань:  

1. Експерименти з формотворчими можливостями спіралі. Можна 

малювати олівцем чи фломастером, використати канцелярські скріпки чи м’який 

дріт, або проекспериментувати на комп’ютері в одній із графічних програм, 

наприклад, Paint. У результаті такої комбінаторики отримуємо своєрідну 

орнаментальну абетку із простих мотивів, яка може бути доповнена. Кожному 

учаснику дається завдання придумати ще 3–5 власних варіантів. Ці мотиви 

дають безкінечну різноманітність всіх інших складніших мотивів для бордюрів, 

розеток та ін. 

2. На основі простих мотивів, створених під час попередньої вправи, 

необхідно розробити на основі дзеркальної симетрії ескіз стилізованого образу 

«Дерева життя». Елементи необхідно скріплювати так, щоб за цим ескізом 

можна було створити реальний виріб з металу (показати з’єднання). 

3. На основі дзеркальної симетрії побудувати дуальну схему моделі 

«Дерева життя». Вибрати і допрацювати найвиразніший варіант; на основі 

попередніх пошуків виразного образу «Дерева життя» розробити дизайн для 

хвіртки.  
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По завершенню виконаних завдань проводиться аналіз виконаних ескізів і 

підводяться підсумки. У ході рефлексивної бесіди, автором запропонована 

дискусія на тему «Художня ковка – ремесло чи мистецтво».  

У процесі творчої самостійної роботи запланований практикум «Металеві 

візерунки Єлисаветграда», спрямований на формування умінь і навичок та їх 

практичного застосування шляхом виконання наступних завдань: 

– проєктування в ескізах і в матеріалі (дріт, листове залізо): дизайн вивіски 

на магазин чи майстерню; решітка для вікна; декоративний флюгер; ажурна 

декоративна решітка для шкільних рекреацій; підставка для квітів; підсвічник. 

(дзеркальна і центральна симетрія); 

– розробка ескізів фронтальної композиції (паркан, ворота) в одному з 

класичних стилів;  

– розробка ескізів та виготовлення макету оформлення просторової 

композиції: місце відпочинку з фонтаном, дитячий майданчик, з використанням 

елементів художнього металу: ганок; поручні сходів; парапети; тримач древка 

прапора, світильник.  

З метою детального вивчення прогресивних ідей і творчої спадщини 

подвижників художньої освіти Єлисаветградщини запропоновано додаткові 

теми для самостійної роботи: «Митці Степової України», «Особливості 

навчання учнів у майстрів-ремісників», «Особливості іспитів у майстра-

коваля». 

Для самостійної роботи можливе додаткове завдання, яке продовжить цю 

тему: розробити дизайн всього вхідного комплексу садиби у певному стилі 

(ворота, паркан, хвіртку, лавку, вивіску майстерні тощо); дизайн декору 

окремого будинку (двері, вікна, балкон, парапет, флюгер, ганок тримач для 

ліхтаря). 

Визначено доцільність використання у сучасній освітній практиці 

авторського довідникового видання «Митці Степової України (кінця ХІХ – 

початку XX століття)» (2013), у якому викладені результати дослідження 

проблеми персонології художньо-промислової освіти Єлисаветграда.  
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Крізь призму біографій митців, що представлені у довідковому виданні 

«Митці Степової України», розглядається розвиток художньої освіти на 

Єлисаветградщині (друга половина XIX – початок XX ст.). У словнику зібрано 

та уніфіковано понад 200 статей про митців та їхніх учнів, що перебували колись 

у степовому краї (Єлисаветградщина в цей період входила до Херсонської 

губернії, нині – територія Кіровоградської області з обласним центром 

м. Кропивницький).  

Дослідження біографій надало змогу окреслити відправні точки та шляхи 

майбутніх пошуків з метою історико-педагогічної реконструкції стану і 

динаміки культурно-освітнього процесу в краї, зародження та існування 

локальної художньої школи та мистецького поступу в цілому. Саме дослідження 

сприятиме узагальненню мистецького педагогічного досвіду та популяризації 

творчого використання ідей видатних педагогів у сучасних умовах, відіграє 

важливу роль у забезпеченні розвитку наукових досліджень сучасної 

педагогічної науки, освіти і практики.  

Вивчення, узагальнення та критичне переосмислення досвіду підготовки 

кадрів у сфері художньо-промислової освіти кінця ХІХ – початку ХХ століття, 

складає науковий інтерес і нині. Багато що з кращого досвіду викладання, 

вдосконалення методів, прийомів і організації навчання може бути використано 

для більш успішного вирішення завдань підготовки кадрів для художньої 

промисловості, зокрема дизайну. Також важливою складовою цього процесу є 

вивчення педагогічних персоналій, що становить один із з пріоритетних 

напрямів розвитку сучасної історико-педагогічної науки, свідченням чого є 

поява численних досліджень, присвячених знаним і маловідомим діячам, які 

зробили внесок у розвиток освіти і педагогічної думки України. 

Однією із ланок вивчення минулого освітнього досвіду є дослідження 

біографій митців, які отримали освіту в певних навчальних закладах, і, 

відповідно, через вивчення їх життєвого шляху можемо прослідкувати освітній 

вплив, визначити специфіку та якість навчання. На жаль, чимало імен митців, 

які народилися в степовому краї чи працювали тут певний час, загублено, а їхні 
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твори не збереглися або ж невідомі науковцям. Саме встановленню цих імен – 

художників-педагогів та їхніх учнів, уточненню біографій вже відомих 

персоналій, історико-педагогічній реконструкції освітнього процесу на 

Єлисаветградщині була присвячена тривала робота над словником «Митці 

Степової України».  

У контексті художньої освіти важливим є розгляд біографістики, що 

передбачає пошук джерел, які були пов’язані з конкретними персоналіями, що 

сприяє відтворенню цілісної ретроспективи становлення мистецької, художньої, 

художньо-промислової освіти.  

Вивчення педагогічних персоналій становить один із пріоритетних 

напрямів розвитку сучасної історико-педагогічної науки, що засвідчує поява 

численних дисертацій, монографій, статей, присвячених знаним і маловідомим 

діячам, які зробили реальний внесок у розвиток освіти і педагогічної думки 

України. У зв’язку із цим актуалізується потреба аналітичного осмислення 

української педагогічної біографістики, зокрема в галузі художньої, художньо-

промислової освіти освіти. Історико-біографічна інформація є репрезентацією 

соціокультурного поля історії певного соціуму.  

Праці вчених, педагогів становлять вагоме підґрунтя для дослідження 

регіональної специфіки розвитку художньої та художньо-промислової освіти.  

Однією із ланок вивчення минулого освітнього досвіду є дослідження 

біографій митців, які отримали освіту в певних навчальних закладах, і, 

відповідно, через вивчення їх життєвого шляху можемо прослідкувати освітній 

вплив, визначити специфіку та якість навчання. На жаль, чимало імен митців, 

які народилися в Степовому краї чи працювали тут певний час, загублено, а їхні 

твори не збереглися або ж невідомі науковцям. Саме встановленню цих імен – 

художників-педагогів та їхніх учнів, уточненню біографій вже відомих 

персоналій, історико-педагогічній реконструкції освітнього процесу на 

Єлисаветградщині була присвячена і тривала робота над словником «Митці 

Степової України». Це стало важливою джерельною базою і для подальшого 

історико-педагогічного дослідження. 
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Джерельною базою словника «Митці Степової України» стали 

документальні (писемні та візуальні) матеріали Державного історичного архіву 

України (Київ), Державного архіву Кіровоградської області, Архівних наукових 

фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. Також опрацьовано матеріали 

Національної бібліотеки України імені В. Вернадського (Київ), Національної 

Парламентської бібліотеки України, обласних наукових бібліотек Кіровограда, 

Одеси, Львова та Дніпропетровська. Загалом задіяно понад 1000 одиниць 

джерел і документів, що зберігаються в архівах, бібліотеках та музеях України і 

Росії, зокрема в містах: Сімферополь, Кіровоград, Київ, Львів, Одеса, 

Дніпропетровськ, Москва, Єкатеринбург, Томськ, а також у приватних 

колекціях. 

Водночас багато матеріалів, які сьогодні могли б доповнити інформацію 

про митців краю, зберігаються за межами України: у Бельгії – І. Похитонова; у 

Молдові – О. Фойницького; у Німеччині – І. Бабія; у Польщі – Г. Білінської-

Богданович, П. Запорожченка, К. Адамської-Ровби; у Росії – П. Крестоносцева, 

П. Покаржевського, О. Осмьоркіна; у Франції – П. Ганського та ін. 

Статті в словнику розміщено за алфавітом і складаються вони з таких 

частин: заголовна, біографічна, бібліографічна, перелік мистецьких творів та 

назва установи, де вони зберігаються. У статтях коротко подано відомості про 

життєвий і творчий шлях митців, місце навчання, а також характеристику 

творчості чи стилю, який вони наслідували. У кінці статті міститься 

бібліографія, де зазначено джерела, у яких можна знайти відомості про особу. 

Подано відомості про літературні твори, мемуари, листи митців, які доповнено 

портретами та репродукціями їхніх творів, низка яких представлені вперше. 

Видання містить іменний покажчик митців та список скорочень. 

У біографічному словнику-довіднику подано відомості про живописців, 

скульпторів, графіків, архітекторів, художників-педагогів і дослідників 

мистецтва, життя й діяльність яких пов’язані з Єлисаветградським та 
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Олександрійським повітами Херсонської губернії (нині – Кіровоградщина). 

Допоміжний апарат складають іменний покажчик, перелік умовних скорочень. 

Мистецьке життя степового краю розвивалося в загальноєвропейському 

контексті. Чимало краян, що представлені у словнику, здобули визнання і за 

кордоном, зробивши вагомий внесок у розвиток мистецтвознавства, мистецької 

освіти тощо. Так, у США добре відомі імена вихідців зі степового краю: класика 

американського живопису Івана Олінського та театрального художника Якова 

Венгера. Випускниками Єлисаветградського юнкерського кавалерійського 

училища були: художник Сергій Образков, який 1921 р. виїхав до Югославії, а 

після Другої світової війни працював у Каліфорнії; Віктор Арнаутов – пізніше 

лідер модерністів Каліфорнії; Костянтин Подушкін – самобутній майстер 

графіки у сфері поштової листівки; Володимир Доріані, який увійшов до 

п’ятірки найоригінальніших художників-неопримітивістів Америки Проживали 

у Франції: політичний діяч, письменник і художник Володимир Винниченко, 

живописець-неокласик Іван Бабій, Юрій (Георгій) Деконський, послідовник 

імпресіоністів, випускник Вечірніх рисувальних і креслярських класів Петро 

Ганський – автор як живописних, так і літературно-філософських творів. 

Випускник класів Ісахар-Бер Рибак став одним з організаторів відомої 

просвітницької організації «Культур-ліга» й теоретиком єврейського авангарду 

початку XX ст. Встановленню цих імен художників-педагогів та їхніх учнів, 

уточненню біографій вже відомих персоналій, історико-педагогічній 

реконструкції освітнього процесу на Єлисаветградщині була присвячена 

тривала робота над словником «Митці Степової України».  

Матеріали «Словника митців Степової України» можуть 

використовуватися як допоміжний засіб у процесі вивчення дисциплін «Історія 

педагогіки», «Історія мистецтва», «Методика викладання образотворчого 

мистецтва» та ін. Вони стануть у нагоді в процесі оволодіння студентам 

знаннями щодо становлення та розвитку педагогічної майстерності художників-

педагогів та їх учнів, а також знадобляться широкому колу дослідників: 

музейним співробітникам, мистецтвознавцям, педагогам, колекціонерам та ін. 
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Створення інформаційно-бібліографічного ресурсу «Митці Степової 

України» сприяє узагальненню мистецького педагогічного досвіду та 

популяризації творчого використання ідей видатних педагогів у сучасних 

умовах, відіграватиме важливу роль у забезпеченні розвитку наукових 

досліджень сучасної педагогічної науки, освіти і практики, підвищенні 

кваліфікації, безперервної самоосвіти.  
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Висновки до розділу ІІІ 

 

У розділі схарактеризовано можливості використання надбань культурно-

освітніх осередків в українській дизайн-освіті на основі досвіду сучасних 

закладів освіти Кіровоградщини. Акцентовано увагу на творчому використанні 

досвіду культурно-освітніх осередків Єлисаветграду другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. у процесі розвитку дизайн-освіти, етнодизайну, промислового 

дизайну, теорія, методологія і практика яких обґрунтована упродовж останніх 

десятиліть українськими і зарубіжними ученими. Доведено, що організаційно-

педагогічний досвід Товариства поширення грамотності і ремесел, Вечірніх 

рисувально-креслярських класів, Єлисаветградського земського реального 

училища сприяє становленню сучасної цілісної системи української дизайн-

освіти і національного дизайну.  

Схарактеризовано досвід розвитку традицій, ідей, досягнень культурно-

освітніх осередків Єлисаветграда у Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені В. Винниченка: відродження вечірніх 

рисувальних класів; підготовка художників-педагогів та фахівців у сфері 

образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну за освітньо-

професійними програмами; дослідницька діяльність викладачів і студентів 

університету з проблем теорії і практики художньо-промислової освіти; 

залучення студентів до творчих лабораторій, авторських майстерень, 

конференцій, практикумів на базі Обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Д. Чижевського; проведення студентських і викладацьких виставок; 

співробітництво з Художньо-меморіальним музеєм О. Осмьоркіна (проведення 

екскурсій, інтерактивних лекцій тощо); проходження пленерної практики, що 

передбачає ознайомлення з колоритом і архітектурними особливостями міста; 

організація щорічних вуличних акцій «ALLA PRIMA», під час яких проводяться 

майстер-класи з батику, малювання на склі, виготовлення кераміки; діяльність 

творчих майстерень з живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, 

скульптури; вивчення дисциплін з проблем теорії і практики декоративно-
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прикладного мистецтва, етнодизайну, історії мистецтв з урахуванням 

історичного досвіду культурно-освітніх осередків; упровадження проблемних 

курсів з дисциплін «Орнамент у дизайні», «Семіотика орнаментики» тощо. 

З-поміж конструктивних ідей, які варто імплементувати в сучасну освітню 

практику художньо-промислової освіти, дизайн-освіти, виокремлено такі: 

підтримка діяльності приватних майстерень, що враховують економічні 

потреби, мистецькі запити регіону; розвиток сакрального дизайну, дизайну 

інтер’єрів, костюмів, рекламного дизайну; здійснення моніторингу якості 

художньо-конструкторської підготовки учнівської молоді з урахуванням 

специфіки художньо-промислового виробництва краю; упровадження елементів 

етнодизайну в умовах закладів середньої і позашкільної освіти; використання 

можливостей виставкової діяльності, музеїв краєзнавчого, образотворчого 

спрямування щодо вивчення спадщини відомих і малознаних митців, педагогів, 

громадських діячів; реалізація ідеї наставництва у підготовці кваліфікованих 

кадрів, учителів образотворчого мистецтва, фахівців з дизайну тощо. 

Визначено перспективи конструктивного використання надбань 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку 

ХХІ ст. в сучасній освіті з урахуванням положень методологічних підходів 

(культурологічного, історико-хронологічного, аксіологічного, полікультурного, 

персонологічного) і принципів (історизму, культуровідповідності, науковості, 

зв’язку з життям, систематичності і послідовності, міждисциплінарності). 

Представлено авторський тренінг для вчителів, викладачів мистецьких 

дисциплін щодо можливостей творчого використання надбань культурно-

освітніх осередків Єлисаветграда, метою якого є збагачення теоретичних знань 

та практичних умінь з проблеми розвитку регіональної художньо-промислової 

освіти. Тренінг включає віртуальну екскурсію кварталами міста Єлисаветграда, 

розробку ескізу декоративної композиції за мотивами орнаментики художньої 

ковки ремісничих ковальських майстерень Єлисаветграда ХІХ ст., тематику 

дискусій, проблемних бесід, спектр практикум. Визначено доцільність 

використання у сучасній освітній практиці авторського довідникового видання 
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«Митці Степової України (кінця ХІХ – початку XX століття)» (2013), у якому 

викладені результати дослідження проблеми персонології художньо-

промислової освіти Єлисаветграда.  

 

Результати дослідження, висвітлені у третьому розділі, відображено в 

таких публікаціях: (Боса, 2013; Боса, 2020; Гулейкова, 2020; Гулейкова, 2021; 

Нuleikova, 2020b). 

 

 

 

  



 243 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дало можливість сформулювати такі висновки: 

1. Систематизовано джерельну базу з проблеми становлення і розвитку 

художньо-промислової освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда у 

синхронічному і діахронічному вимірах. Вивчення джерел у діахронічному 

вимірі (регіональні періодичні видання; законодавчі акти і офіційні документи 

державних і місцевих органів управління; звітна документація та протоколи 

засідань губернського та повітового земства; архівні матеріали навчальних 

закладів міста; статути, документи й звіти товариств; довідкові, краєзнавчі і 

статистичні збірники; мемуарна література і епістолярна спадщина, біографічні 

словники, каталоги, буклети й афіші виставок та ін.) зумовило аналіз надбань 

культурно-освітніх осередків Степової України загалом та Єлисаветграда 

зокрема наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., представлення досвіду 

просвітницької, виставкової діяльності товариств, закладів освіти та їх внеску у 

становлення художньо-промислової освіти регіону, вивчення персонології 

освіти Єлисаветградщини в обраних хронологічних межах. Студіювання праць 

у синхронічному вимірі сприяло висвітленню досвіду розвитку художньо-

промислової освіти Півдня України, Єлисаветрадщини, досягнень культурно-

освітніх осередків регіону, підготовки ремісничих кадрів для промисловості, 

досвіду організації виставкової діяльності, визначенню особливостей художньо-

промислової освіти як напряму регіонального етнодизайну. На основі 

теоретичного осмислення джерелознавчої основи проблеми дослідження 

обґрунтовано сутність понять регіональна художньо-промислова освіта, 

культурно-освітній осередок.  

2. Виявлено передумови становлення художньо-промислової освіти в 

Єлисаветграді другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: ретроспектива розвитку 

Степової України як макрорегіону; історичні процеси Кіровоградщини; 

заснування Єлисаветинської фортеці; розвиток мистецтва у козацьку добу; 

становлення церковного інтер’єрного живопису; поширення творів інтер’єрного 

призначення на духовно-церковному, освітньому і побутовому рівнях; вплив 
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економічних процесів на архітектуру міста; набуття Єлисаветградом статусу 

одного з важливих промислових центрів Півдня України; розширенням мережі 

навчальних закладів, активізація земського руху, діяльність просвітницьких 

організацій і благодійних товариств; економічно вигідне розташування міста; 

розширенні зв’язків краю з багатьма іншими регіонами, з зарубіжними 

державами, що сприяло розвитку промисловості, ремесел та культури міста; 

стрімкий розвиток сільського господарства, налагодження капіталістичних 

відносин, заснування заводів; розбудова архітектури міста і діяльність 

архітекторів; вплив національних і зарубіжних традицій та інновацій (школа 

малювання М. Раєвської-Іванової, Київська рисувальна школа М. Мурашка 

тощо); імплементації інноваційних ідей подвижників освіти (С. Русова, 

Н. Бракер, М. Пашковський та ін.) щодо необхідності створення можливостей 

для отримання профільної освіти на вечірніх курсах, розвитку кустарних 

промислів на основі традицій національної культури, етнічного орнаменту; 

організації виставкової діяльності, музеїв тощо.  

3. Проаналізовано зміст та організаційні форми художньо-промислової 

освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда. Діяльність Товариства 

поширення грамотності і ремесел (1873) була спрямована на організацію артілей 

ремісників, популяризацію різновидів мистецтва, створення художньої секції, 

сприяння у функціонуванні художніх курсів, організація лекторію з історії 

мистецтва для різних категорій населення; проведення культурно-масових 

заходів, виставок, представлення виробів ремісників на сільськогосподарських 

виставках, зокрема килимарства, орнаменталістики, гончарства, текстильного 

виробництва, збереження старовинних оригіналів у музеях; проведення 

благодійних вечорів, аукціонів з метою надання матеріальної допомоги для 

талановитих учнів гімназій, училищ. Зміст навчання у Вечірніх рисувальних і 

креслярських класах та Єлисаветградському земському реальному училищі 

включав опанування фахових дисциплін (малювання, креслення та ін.) у межах 

рисувального класу, класу технічного креслення для ремісників, скульптурного 

класу; вивчення зарубіжного досвіду художніх технік тощо. Організаційні 
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форми навчання і викладання в училищі, у вечірніх класах передбачали спільну 

творчу роботу молодих художників і наставників, відвідування індивідуальних 

вечірніх занять; проведення періодичних конкурсів; підготовка робіт на 

конкурсні виставки в Академії мистецтв; сприяння у розвитку професійної 

майстерності викладачів; підтримка наукової роботи учнів і викладачів; 

проведення театральних вистав, організацію екскурсій, літературно-музичних 

ранків і вечорів; залучення учнів і викладачів до організації музею та ін. 

Основними методами навчання в культурно-освітніх осередках було 

використання «натурального методу»; стилізація, малювання з натури і по 

пам'яті, вирізання ножицями; вправи з «постановки рук», зображення 

симетричних фігур, малювання предметів найпростіших форм у фронтальному 

положенні вугіллям, сепією, олівцями та чорнилом; малювання по пам’яті з 

орнаментів Жюльєна; виконання завдань під час канікул (орнаменти, копії з 

малюнків, етюди на вільну тему та ін.), пленерна діяльність тощо. 

4. Визначено творчий внесок представників культурно-освітніх осередків 

Єлисаветграда у розвиток української художньо-промислової освіти. З’ясовано, 

що подвижницька діяльність засновника Вечірніх рисувальних і креслярських 

класах П. Крестоносцев пов’язана з реалізацією ідеї естетичного виховання 

учнів, розвитку прикладних мистецтв, підготовки майстрів для мануфактурної і 

ремісничої промисловості тощо. Члени Товариства поширення грамотності і 

ремесел відкривали приватні майстерні з урахуванням економічних потреб 

регіону, ініціювали ряд реформаційних змін у галузі художньо-промислової 

освіти (створення музею, проведення лекторіїв для різних категорій населення 

тощо), сприяли розвитку прикладних видів мистецтва на основі національних 

традицій, здійснювали меценатську діяльність щодо підтримки талановитої 

молоді (О. Біркін, Н. Бракер, І. Золотаревський, С. Данішевський та ін.). 

Викладачі Вечірніх рисувальних і креслярських класів, Єлисаветградського 

земського реального училища стали реформаторами художньо-промислової 

освіти краю, реалізуючи у викладацькій діяльності принципи наставництва, 

взаємодії різних видів мистецтва з урахуванням соціокультурних, економічних 
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особливостей краю, обґрунтовуючи теорії розвитку естетичного смаку, 

професіоналізму, міждисциплінарності у набутті особистістю професії шляхом 

організації виставок, активізації пленерів, проектної роботи (Ф. Козачинський, 

М. Нікольський, А. Ольшанський, П. Сорока та ін.). Доведено, що випускники 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда (О. Вейзен, С. Дудін, 

П. Федоровський та ін.) сприяли інноваційному розвитку художньо-

промислової, мистецької освіти, архітектури, етнодизайну, антропології, 

етнографії, музейної справи, іконопису тощо у різних регіонах України. 

5. Обґрунтовано перспективи конструктивного використання надбань 

культурно-освітніх осередків Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку 

ХХІ ст. в сучасному культурно-освітньому просторі на двох рівнях: на 

державному (необхідність законодавчо-нормативного урегулювання розвитку 

художньо-промислової освіти; розроблення стратегії розвитку промислового 

дизайну, дизайн-освіти у сучасному законодавчому полі; реалізація концепції, 

положень дуальної форми здобуття професії у закладах фахової передвищої і 

вищої освіти; здійснення моніторингу потреб різних регіонів у кваліфікованих 

кадрах у сфері художньо-промислової освіти; підтримка всеукраїнських, 

міжнародних проектів з метою популяризації досягнень художньо-промислової 

освіти різних періодів; розроблення державних програм підтримки розвитку 

народних ремесел, мистецької освіти тощо); на регіональному (оновлення 

змісту, форм і методів підготовки фахівців з дизайну, художників декоративно-

прикладного мистецтва, народних промислів, художніх ремесел, вчителів 

образотворчого мистецтва з урахуванням надбань культурно-освітніх осередків; 

забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів на мистецьких 

факультетах закладів вищої педагогічної освіти; сприяння у розвитку приватних 

майстерень, здійснення виставкової діяльності, створення віртуальних 

платформ, електронних ресурсів, укладання довідниково-енциклопедичних 

видань з проблем теорії і практики художньо-промислової освіти; налагодження 

активної взаємодії закладів освіти, музейних установ, громадських організації 

задля збереження надбань культурно-освітніх осередків та ін.). 



 247 

Проведене історико-педагогічне дослідження не вичерпує усіх аспектів 

порушеної проблеми. Подальшого вивчення потребують проблеми вітчизняного 

і зарубіжного досвіду становлення художніх, художньо-промислових шкіл; 

використання ідей історико-педагогічного досвіду художньо-промислової 

освіти у музеєзнавстві, проектній діяльності, мистецтвознавстві.  
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училища за 1878–1897 гг. (Ф. 60, Cпр. 4, 37 арк.). Державний архів 

Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Каталоги первой и второй художественных выставок в г. Елисаветграде с 

участием А.А. Осмеркина. 1913, 1914 гг. (Ф.2963, Оп. 1, Спр. 129, 26 арк.). 

Російський державний архів літератури і мистецтв, Москва, Росія. 

https://rgali.ru/obj/12207973
https://rgali.ru/obj/12207973
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Книга приема учеников. 12 апреля 1896 – 7 января 1903 гг. (Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 134, 222 арк.). Державний архів Кіровоградської області, 

Кропивницький, Україна. 

Краткие списки (характеристики) преподавателей училища. 4 марта 1885 г. – 24 

декабря 1893 г. (Ф. 60, Cпр. 57, 295 арк.). Державний архів Кіровоградської 

області, Кропивницький, Україна. 

Лист О. Глєбова до командира Нової Сербії. (Ф. 9, Оп. 1, Спр. 115, Арк. 5). 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського, Київ, Україна. 

Лист директора місцевого земського училища М. Завадського до 

П. Крестоносцева. (Ф. 60, Оп. 1, Спр. 15, Арк. 136). Державний архів 

Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Лист К. Костанді до Голови дворянства в Єлисаветграді відносно влаштування 

виставки ТПРХ в Єлисаветграді. (Ф. 20, Спр. 54, Арк. 2). Наукові архівні 

фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України 

(НАФРФ ІМФЕ), Київ, Україна. 

Лист К. Костанді до О. Дикової стосовно приміщення для проведення виставки 

ТПРХ в Єлисаветграді. (Ф. 20, Спр. 54, Арк. 8). Наукові архівні фонди 

рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України (НАФРФ 

ІМФЕ), Київ, Україна. 

Лист К.К. Костанді до Я.А. Мета відносно приміщення для проведення виставки 

ТПРХ в Єлисаветграді. (Ф. 20, Спр. 54, Арк. 9). Наукові архівні фонди 

рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України (НАФРФ 

ІМФЕ), Київ, Україна. 

Лист О. Стіліануді до Я. Борченка відносно влаштування виставки в 

Єлисаветграді. арк. (Ф. 20, Спр. 54, Арк. 11, 12). Наукові архівні фонди 

рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України (НАФРФ 

ІМФЕ), Київ, Україна. 

Лист О. Стіліануді В. Корєневу стосовно приміщення для виставки в 

Єлисаветграді. (Ф. 20, Спр. 54, Арк. 17). Наукові архівні фонди рукописів 
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та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України (НАФРФ ІМФЕ), 

Київ, Україна. 

Личное дело Павлова Дмитрия Павловича. 13 августа 1905 – 11 сентября 1908. 

(Ф. 680, Оп. 2, Спр. 1943, 12 арк.). Російський державний архів літератури 

і мистецтв, Москва, Росія. 

Личное дело Паученко Якова Васильевича. 20 августа 1885 – 11 марта 1896. 

(Ф. 680, Оп. 2, Спр. 1943, 12 арк.). Російський державний архів літератури 

і мистецтв, Москва, Росія. 

Назначение Николая Семеновича Никольского руководителем Вечерних 

рисовальных классов, 1892 г. (Ф. 60, Оп. 1, Спр. 41, Арк. 157). Державний 

архів Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Назначение штатным педагогом Феодосия Сафоновича Козачинского в земское 

реальное училище, а также Вечерние рисовальные классы. (Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 191, Арк. 142). Державний архів Кіровоградської області, 

Кропивницький, Україна. 

Обзор деятельности Елисаветградского общества распространения грамотности 

и ремесел. (Ф. 304, Оп. 1, Спр. 42, 21 арк.). Державний архів 

Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Общая ведомость об успеваемости учащихся 1906 – 1907 гг. (Ф. 60, Спр. 220, 

144 арк.). Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, 

Україна. 

Опись имущества вечерних рисовальных классов. 21 января 1880 г. – 1898 г. (Ф. 

60, Оп. 1, Cпр. 33, 21 арк.). Державний архів Кіровоградської області, 

Кропивницький, Україна. 

Отчет Елисаветградского общества распостранения грамотности и ремесел, 

(Ф. 56, Оп. 1, Спр. 15, Арк. 60). Державний архів Кіровоградської області, 

Кропивницький, Україна. 

Отчет о 8-м конкурсе по рисованию, черчению и моделированию учебных 

заведений, бывшем в Императорской академии художеств в 1886 г. 
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(Ф. 707, Оп. 1, Спр. 6798, Арк. 460–477). Центральний державний 

історичний архів України, Київ, Україна.  

Отчет о состоянии Елисаветградского земского реального училища. 1883 – 1887 

гг. (Ф. 60, Оп. 1, Cпр. 39, 252 арк.). Державний архів Кіровоградської 

області, Кропивницький, Україна. 

Отчет о состоянии училища. 1890 –1892 г. (Ф. 60, Оп. 1, Cпр. 88, 231 арк.). 

Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Отчет о состоянии училища. 1 января 1893 – 1895 гг. (Ф. 60, Спр. 101, 202 арк.). 

Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Отчеты о состоянии Елисаветградского земского реального училища. 1873 – 

1898 гг. (Ф. 60, Спр. 13. 58 арк.). Державний архів Кіровоградської 

області, Кропивницький, Україна. 

Отчеты о состоянии Елисаветградского ремесленно-грамотного училища за 

1878–1897 гг. (Ф. 61, Оп. 1, Спр. 4, 112 арк.). Державний архів 

Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Отчеты о состоянии училища. Нач. – 1895. Конч. – 29 нояб. 1896. (Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 129, 177 арк.). Державний архів Кіровоградської області, 

Кропивницький, Україна. 

Отчеты о состоянии училища. (Ф. 60, Оп. 1, Спр. 65, 220 арк.). Державний архів 

Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Отчеты о состоянии училища. (Ф. 60, Оп. 1, Спр. 13, 120 арк.). Державний архів 

Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Отчеты о состоянии училища: 1 сентября 1896 г. – 14 мая 1901 г. (Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 130, 311 арк.). Державний архів Кіровоградської області, 

Кропивницький, Україна. 

Переписка с министерством просвещения по запросам о учащихся с земской 

управою о приведении к экзаменам учеников. Список лиц, подлежавших 

избранию в офицерские должности в государственном ополчении. 

7 января – 15 декабря 1883 – 1886 гг. (Ф. 60, Оп. 1, Спр. 51, 308 арк.). 

Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 
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Переписка с попечителем Одесского округа об изменении устава училища. 

Доклад ревизионной комиссии о состоянии училища. 13 июля – 

21 сентября 1883 – 1886 гг. (Ф. 60, Cпр. 42, 69 арк.). Державний архів 

Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Переписка с попечителем Одесского учебного округа о назначении и 

увольнении преподавателей со службы в училище. 9 января – 22 декабря 

1907 г. (Ф. 60, Спр. 226, 186 арк.). Державний архів Кіровоградської 

області, Кропивницький, Україна. 

Переписка с попечителем Одесского учебного округа о назначении учителей на 

должность. Послужные списки преподавателей училища. 31 декабря – 1 

января 1897 – 1899 гг. (Ф. 60, Спр. 138, 92 арк.). Державний архів 

Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Переписка с попечителем Одесского округа о проведении чтений религиозного 

содержания. Прошения об оказании материальной помощи о разрешении 

сдавать в найм частные квартиры. 22 мая – 26 ноября 1883 – 1886 гг. (Ф. 60, 

Оп. 1, Cпр. 41, 182 арк.). Державний архів Кіровоградської області, 

Кропивницький, Україна. 

Переписка с попечителем Одесского учебного округа о служащих, о назначении 

преподавателям должности, представлении отпусков и др. вопросам. 30 

декабря – 22 ноября 1903 – 1904 гг. (Ф. 60, Спр. 191, Оп. 1, 213 арк.). 

Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Переписка с попечителем учебного округа и прошения о назначении 

преподавателей на работу. 1893 г. (Ф. 60, Оп. 1, Спр. 138, Арк. 17). 

Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Переписка с попечителем учебного округа и прошения о назначении 

преподавателей на работу. Списки служащих, которым назначается 

пенсия. 30 декабря – 31 декабря 1899 – 1900 гг. (Ф. 60, Оп. 1, Спр. 158, 171 

арк.). Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 
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П. Ивачева – о пребывании выставки в Елисаветграде, Киеве, Одессе, о продаже 

картин. (Ф. 2045, Оп. 1, Спр. 21, Арк. 7). Центральний державний 

історичний архів України, Київ, Україна.  

Покаржевский, П.Д. Воспоминания (записки художника). Рукопис ДА-219. 

Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради, Кропивницький, Україна. 

Послужные списки (характеристики) преподавателей училища. 30 декабря – 8 

декабря 1893 – 1895 гг. (Ф. 60, Спр. 106, 114 арк.). Державний архів 

Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Программы по изучении в училище предметов. Протоколы заседаний 

экзаменационных комиссий, экзаменационные ведомости учащихся. 10 

апреля – 10 июня 1901 г. (Ф. 60, Спр. 217, 308 арк.). Державний архів 

Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий, экзаменационные 

ведомости. 2 апреля – 15 июня 1892 г. (Ф. 60, Оп. 1, Cпр. 97, 261 арк.). 

Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий. Программы по предметам. 

Ведомости приемных испытаний. 9 апреля – 14 июня 1894 г. (Ф. 60, Оп. 1, 

Спр. 114, 232 арк.). Державний архів Кіровоградської області, 

Кропивницький, Україна. 

Прошения преподавателей о назначении их на работу в училище. 8 июня 1873 г. 

– 14 августа 1881 г. (Ф. 60, Спр. 15, 153 арк.). Державний архів 

Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 

Свидетельства лиц, подвергшихся испытаниям за 1–6 класс. Прошения о 

допуске к повторным экзаменам. 5 января – 19 декабря 1909 г. (Ф. 60, 

Спр. 239, 220 арк.). Державний архів Кіровоградської області, 

Кропивницький, Україна. 

Свидетельства об образовании учащихся: прошение о приеме в училище, об 

освобождении от уплаты за учение и др. 7 января – 18 декабря 1907 г. (Ф. 

60, Спр. 224, 279 арк.). Державний архів Кіровоградської області, 

Кропивницький, Україна. 
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Создание в 1883 г. Владимиром Николаевичем Ястребовым музея при училище. 

(Ф. 60, Оп. 1, Спр. 42, Арк. 41, 46). Державний архів Кіровоградської 

області, Кропивницький, Україна. 

Стан справ у Новосербських полках в 1762 р. (Ф. 9, Оп. 1, Спр. 10, Арк. 20). 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського, Київ, Україна. 

Телеграма від О. Стіліануді до Я. Борченка в Кишинів відносно влаштування 

виставки ТПРХ в Єлисаветграді. (Ф. 20, Спр. 54, Арк. 15). Наукові архівні 

фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України 

(НАФРФ ІМФЕ), Київ, Україна. 

Телеграми О. Стіліануді стосовно приміщення для виставки в Єлисаветграді. 

(Ф. 20, Спр. 54, Арк. 3, 4). Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів 

ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України (НАФРФ ІМФЕ), Київ, Україна. 
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Додаток А 

Заклади художньо-промислової освіти Єлисаветградщини другої 
половини XIX – початку XX ст. 

 

Види закладів Заклади освіти в регіоні 
Ремісничі учбові заклади у 
Єлисаветграді 
 

 

 

 

– класи різьби по дереву при міському 5-ти 
класному училищі; 
– ремісничо-грамотне училище; 
– єврейське ремісниче училище при 
громадській Талмуд-Торі (слюсарно-

механічне і столярно-модельне відділення). 

Недільні і вечірні школи, 
курси і класи креслення та 
малювання у Єлисаветграді 
 

– ВРКК при ЄЗРУ; 
– вечірні курси при заводі Ельворті; 
– художні курси при ТПГР; 
– живописно-малярні класи при Фірсовському 
училищі. 

Ремісничі відділення і 
класи ручної праці при 
загальноосвітніх школах у 
Єлисаветграді 
 

 

 

– ремісничі класи при міському 5-му 
народному училищі;  
– рукодільні класи при Кущівській школі; 
– рукодільні класи при Пашутінській школі; 
– рукодільні класи при Пушкінській школі; 
– рукодільні класи при 5-ій Народній 
початковій школі 

Жіноча художньо-

промислова освіта в окрузі 
Єлисаветграда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– професійна жіноча школа; 
– Компаніївська художньо-реміснича школа 
вишивки й ткацтва; 
– навчально-ткацька майстерня у Компаніївці; 
– навчально-ткацька майстерня у с. Надлак; 
– навчально-ткацька майстерня, с. Тишківка; 
– навчально-ткацька майстерня у Антонівці; 
– навчально-ткацька майстерня у с. Глодоси;  
– Аджамська ткацька школа;  
– братська земська ткацька майстерня 
с. Братське. 

Приватні студії і майстерні 
 

 

 

– художньо-іконописна, іконостасна та 
художньо-позолотна майстерня Я. Паученка; 
– скульптурно-мистецька майстерня 
І. Золотаревського; 
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– граверно-монограмна майст І. Мінкіна; 
– скульптурна майстерня Раппало; 
– приватні уроки креслення і малювання 
керівника технічного бюро Г. Зусмана;  
– художня майстерня П. Запорожченко; 
– художня майстерня А. Нюренберга. 

  

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Гольденберг, М. (1887). Адресъ-календарь и Справочная книга (Елисаветградъ) 

на 1888 г. Елисаветградъ: Русская скоропечатня Гольденберга. 
Гончар, М.В. (2016). Розвиток нижчої професійної освіти на Півдні України у 

II половині XIX – початку XX століття. (Дис. канд. пед. наук). 
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 
Тернопіль. 

Елисаветградское общество распостранения грамотности и ремесел, 
г. Елисаветград Елисаветградского уезда Херсонской губернии (Ф. 56, Оп. 
1, Спр. 12, 53 арк.). Державний архів Кіровоградської області, 
Кропивницький, Україна. 

Колянчук, О. (2005). Павло Запоріжський – артист- маляр з Великої України та 
його православні співвітчизники. Церковний Календар. Перемисько-

Новосанчівська Єпархія, 217–225. 

На выставке (1907, Апрель 28). Голос Юга, с. 2. 
На выставке (1910, Апрель 26). Голос Юга, с. 2. 
На выставке (1913, Май 19). Голос Юга, с. 2.  
Народное образование в Елисаветградском уезде Херсонской губернии (1895 г.) 

(1896). Школьное бюро Елисаветградской уездной земской управы в 1895 
году. Елисаветград: тип. М.А. Гольденбергъ. 

Нюренберг, А., & Тангян-Трифонова, О. (Подгот. текста). (2010). Одесса–
Париж–Москва. Воспоминания художника. Москва: Мосты культуры; 
Иерусалим: Gesharim. 

 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/135379/source:default
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Додаток Б  

Отчет Елисаветградского общества распостранения  
грамотности и ремесел за 1903–1904 гг. 

Занятия этимъ предметом происходили въ 1-мъ, 2-мъ и практическомъ 
классъ преподавание велось по слъдующей программъ: въ 1-мъ классе учащъеся 

рисовали по сетке узоры съ стенных таблиць заимствованные из мозаикъ, 
вышевокъ и. т.п. геометрическихъ узоровъ со совместным изучением 
геометрических названий линий и фигур встречающихся въ рисункахъ. Во 2-мъ 
классе-рисования от руки по стеннымъ таблицамъ (изд.Брокмана) 
прямолинейные и криволинейные орнаменты, а к концу года девочки 
знакомились съ раскрашиванием акварельными красками, а мальчики 
знакомились съ рисованием геометрическихъ телъ съ натуры. Практический 
класъ. Все три отделения занимались совместно при двох уроках в неделю, но 
ученицы были разделены на три группы по числу отделений. 1-е отделение: 
начальные правила рисования орнамента. Правильные многоугольники. 
Правильные кривые окружности , звезднообразные резетки, овалы, спирали, 
арабески. Кривые заимствованные из царства растительного: стебли, листья и 
цветы, Знакомство учениц с красками, преимущественно акварельными. 
Примечание: при прохождении изложенного практикуется рисование по 
памяти. 2-е отделение. Рисование с таблиц натурального растительного 
характера и рисование монограмм и узоров применительно к рукоделию. 
Составные краски первого и второго разряда. 3-е отделение: рисование 
сложного орнамента с оригинала и раскраска его акварелью: составление узоров 
и монограмм (по данным образцам) с раскраской. Рисование искусственных 
цветов, рисование жывых цветов съ натуры. Знакомство с живописью по 
материям, дереву, стеклу красками акварельными, масляными, 
несмывающимися, бронзовыми и. т.п. 

Наряду с рисованием в ъ прежние годы преподавалось и черчение. 
Несомненно, что черчение очень много помогает рисованию, вырабатывая 
чистоту точность и тщательность в работе, в виду этого попечительство считает 
необходимым ввести наряду с рисованием и черчение хотя бы в минимальных 
объемах. 

Занятия в приготовительном классе в две смены. 
В 1896–1897 учебном году все увиличивающиеся наплыв детей, 

желающих поступить въ ремесляно-грамотное училише, побудилъ 
попечительство открыть, въ виде временной меры, младший приготовительный 
класъ. Но такъ как свободного помещения не оказалось, то попечительство 
нашло возможность ввести занятия в приготовительных классах въ две смены. 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел:  
Отчет Елисаветградского общества распостранения грамотности и ремесел, 

(Ф. 56, Оп. 1, Спр. 15, Арк. 60.). Державний архів Кіровоградської області, 
Кропивницький, Україна. 
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Додаток В 

Послужной список П. Крестоносцева 

Атестат по указу Его Императорского Величества государя 
Императора Александра Александровича. 

Предявитель сего бувшый преподаатель рисования ЕЗРУ, Академик, 
Статский советник Петр Александрович Крестоносце вероисповедания 
православного имеющий орден Св.Станислава 3 степени, происходящий из 
мещан, был женат на Елизавете Степановой православного вероисповедания 
имевшей детей: сына Константина родившегося 9 сентября 1865 р. дочь Зинаиду 
родившуюся 18 июня 1863 р. 

Был командирован Правлением ЕЗРУ в г. Херсон для предоставления 
Губернскому Земскому собранию работ учеников рисовального класса с 12 по 
23 октября 1884 г. И явился 3 ноября того же года. 

По окончанию курса в Санкт-Петергбургской Императорской Академии 
художеств за особые достижения в портретной живописи удостоен Советом 
Академии звания классного художника всех трех ступеней в следующем 
порядке: 3-ей степени с чином 14 июня 2сент 1860 г. 2-ой степени чином 1 
сентября 1863 г. 1 степени 4 сентября 1861 г. 

Перед назначением г-на управляющего Одесским учебным округом 
назначен учителем рисования, черчения и чистописания в Херсонскую 
гимназию 23 августа 1866 г. Г. Попечителем округа переведен в пансион при 
этой же гимназии 1 марта 1867 года согласно прошению уволен 16 мая 1867. 

Предложением г. Попечителя Одесского учебного округа назначен в 
Херсонской мужской гимназии назначен преподавателем рисования 4 сентября 
1867г. 

По распоряжению г. Попечителя согласно прошению перемещен 
учителем рисования в Екатеринославскую гимназию 2 января 1869 г. Согласно 
прощению уволен со службы 4 сентября 1870 г. 

Удостоен Министерством народного просвещения 16 февраля 1871 г. За 
№687 за выслугу в чин советника со старшинством 23 августа 1866 г. 

16 февраля 1871 Санкт-Петербургская Императорская Академия 
художеств за отличные познания в портретной живописи присвоила его своим 
Академиком и выдан ему диплом 4 ноября 1873 г. 

Предписаниями г. Попечителя Одесского учебного округа он определен 
учителем рисования в Перовское (Ростов на Дону) реальное училище 30 декабря 
1874 г. Согласно прошению. Уволен 15 марта 1876р.  

За преподавание рисования получил благодарность Его святительства г. 
Министра народного просвещения 19 марта 1876 г. 

Г. Попечителем переведен учителем черчения и рисования в Херсонское 
реальное училище 21 сентября 1877г. Утвержден классным наставником 3 
класса Херсонского реального училища 3 ноября 1887 г. 

Г. Учредителем Одесского учебного округа переведен: в 
Екатеринославскую женскую гимназию 7 июня 1878г.; в Елисаветградскую 
женскую гимназию с 10 сентября 1879г. в мужскую гимназию. 

https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiQrJnY0PbsAhVyAhAIHcEZBrAQkeECKAB6BAgnEC0
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6 сентября 1879 г. переведен в Елисаветградское земское реальное 
училище по представлению П. Крестоносцеа были организованы Вечерние 
рисовальные классы для вольноприходящих которые и были поручены ему в 
заведование. Преподавание в них велось со дня их открытия тоесть с ноября 
1880 г. по май 1892г.. 

Удостоен медали Св. Станислава 6 сентября 1881 г. за истинно-усердную 
службу и все труды всеми орденами Св. Станислава 3-ей степени 2 января 1882 
года. 

Получил благодарность Елисаветградского учебного земского собрания за 
распространение художественных знаний в обществе и между учениками в 
частности 8 мая 1882 г. Удостоен правительственным секретарем за №64 
проведен за выслугу в качестве Коллежского Ассесора с 23 августа 1869 – 31 

мая 1882 г. 
Предложением г. Попечителя Одесского учебного округа согласно 

прошению уволен от должности преподавателя рисования Елисаветградской 
женской гимназии 3 сентября 1885 г. 

Указом правительственного сената от 18 мая 1887 г. за № 72 проведен за 
выслугу в надворные советники со старшинством с 25 июня 1879 г. 18 мая 
1887 г. 

Указом правительственного сената за 27 сентября 1888 г. за № 122, 

проведен за выслугу в коллежские советники со старшинством с 4 августа 
1883 г. 27 сентября 1888 г. 

Указом правительственного сената переведен от 10 января 1890 г. за № 9 

проведен за выслугу, в статские советники со старшинством с ;августа 1887г. – 

10 января 1890 г. 
Предназначением г. Попечителя Одесского учебного округа 11 августа 

1892 г. за «875 уволен в отставку согласно прошению с 15 августа 1892 г. 
По повелению 9 мая 1893 г. назначена ему пенсия за свыше 17-ти летнею 

службу по 400 рублей в год. 
 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Краткие списки (характеристики) преподавателей училища. 4 марта 1885 г. – 24 

декабря 1893 г. (Ф. 60, Cпр. 57, 295 арк.). Державний архів Кіровоградської 
області, Кропивницький, Україна. 
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Додаток Г 

Лист прочитаний П. Крестоносцевим 1884 р. на засіданні Херсонських 
губернських зборів в якому він розкрив історію створення та діяльність 

Вечірніх рисувальних і креслярських класів 

Заявление въ Херсонское губернское земское собрание, отъ преподавателя 
вечернихъ рисовальныхъ классовъ для вольноприходящихъ при 
Елисаветградскомъ земскомъ реальномъ училищь, академика Императорской 
академии художествъ П.А. Крестоносцева. 

Вследствие постановления Елисаветградскаго уезднаго земскаго 
собрания, я имею честь, въ настоящее время, представить губернскому собранно 
коллекцию ученических работъ вечерней рисовальной школы, существующей с 
1880 года въ Елисаветграде при заемскомъ реальномъ училище и содержащейся 
за последние два года на счетъ Херсонскаго губернскаго земства. Представляя 
собранию эту выставку, я считаю обязанностью познакомить губернское 
земство съ историей возникновения и развития школы, а также и высказать свой 
взгляд на значение существующей школы и ее возможное будущее 

Бывшее правление Елисаведградскаго земскаго реальнаго училища, въ 
постоянной заботе о всестороннем духовномъ развитии своихъ учениковъ и 
придавая должное значаще въ этомъ деле искусству, – желало всегда сделать 
последнее доступнымъ для всехъ желающих им пользоваться, без исключения. 
Въ 1879 году, я имел честь получить приглашение отъ имени правления 
училища и занять должность учителя рисования въ Елисаветградскомъ земском 
реальном училище. По вступлении моемъ въ должность, правление Училища 
предложило мне заняться устройствомъ рисовальнаго класса сообразно 
педагогическими и художеетвеннымъ требовашямъ. 

Въ первую же зиму моего пребывания, правление разрешило выписать на 

первое время, не только предметы необходимый для преподавания, но и 
коллекцию эстампов для основания художественного кабинета, посредством 
которого учащиеся могли бы знакомиться съ образцами искусства, Въ течении 
каникулъ 1880 года было перестроено помещение класса, приготовлена 
необходимая целесообразная мебель, и для удобства, на случай появления 
желающихъ заниматься рисованиемъ въ свободное отъ изобразительных 
занятий время, были выписаны лампы. Осенью 1880 года, когда все устройство 
класса было окончено, желающихъ заниматься по вечерамъ явилось 8 человекъ 
собственно учениковъ реальнаго училища Такимъ образомъ 4 ноября 1880 года 
открылся 1 классъ для вольно-приходящихъ На первое время, по причине слабой 
подготовки поступивших возможно было вести только рисование углемъ съ 
оригиналовъ. Къ концу учебнаго года къ 1-му июня 1881вольныхь школъ. 
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Весною 1882 года, я удостоился благодарности Елисаветградского уездного 
земскаго собраня. 

Къ началу 1882/3 учебнаго года вечерния рисовальная школа обогатилась 
2 античными фигурами и 3 античными головами, присланными отъ 
Императорской академии художествъ въ даръ школе, вследствии 
представленныхъ въ академию ученическихъ работъ. 

До 1882/3 учебного года вечерние рисовальные классы содержались на 
средства земскаго реальнаго училища, въ осеннюю же сессию Херсонское 
губернское земское собрате, вследствии ходатайства правления училища, 
ассигновало на пополнение учебныхъ пособий вечернихъ рисовальныхъ 
классовъ 1500 руб Такъ какъ деньги эти не могли быть получены до начала 
учебнаго года, то античныя фигуры, въ которыхъ была уже въ то время 
настоятельная надобность, не могли быть выписаны; для открытья же фигурнаго 
класса, 2-хъ фигуръ пожертвованныхъ академией было недостаточно. Между 
темъ, не желая задерживать дальнейшее движение учениковъ, я открылъ V 
натуральный головной классъ, для которого были выписаны отдельныя лампы. 

Шесть лучшихъ учениковъ, после надлежащаго испытания, перешли въ 
натуральный классъ. Усепехъ ихъ превзошелъ мои ожидания. Учащихся въ 
1883/4 году было 92. Учениковъ земскаго реального училища 52, неучащихся 
18. ученицъ общественной женской гимназии 14, частной женской гимназии 4, 
классической прогимпазии 3 и военной прогимназии 1. 

Не имея возможности лично преподавать во всехь классахъ и не будучи въ 
состоянии. за неимениемъ средствъ, пригласить помощниковъ, я учредилъ 
дежурство изъ 7 старшихъ учениковъ, по преподаванию въ первыхъ двухъ 
классахъ. 

Передъ началомъ 1883/4 учебнаго года 5 изъ старшихъ учениковъ 
поступили въ высшие учебные заведения: 1 въ академио художествъ на 
архитектуру, 1 въ академию художествъ на живопись, 1 въ Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества на архитектуру, и 2 въ школу професиональных 
искусствъ барона Штиглица. Объ успехахъ въ академии хужествъ первыхъ 
двухъ учениковъ правление училища имеетъ официальные сведения. 
Подробный отчетъ за 1883/4 годъ своевременно предоставленъ мною правлению 
училища для доклада губернскому собранию. Въ настоящемъ году двое 
поступило въ Московское училище живописи Ваяния и зодчества. Получена 
коллекция античныхъ фигуръ и сформирован 6-й класъ античныхъ фигуръ. 

В настоящем своем виде школа достигла общих элементарных классовъ, 
или приготовительного класса по академии художеств. 

Из всех земств России, Херсонское земство первое взяло на себя почин 
введиния художественного элемента в образование массы. Цель в высшей 
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степени благая по ее плодотворности в будущем, если дело не закончится на 
элементарном образовании т.е. на полдороге. Элементарных школ, если не 
художественных, то научных у нас много, но это и составляет позволю себе так 
думать, ту тягость общества, которую оно теперь испытывает; большая часть 
молодых людей стремится в учебные заведения Не из жажды чисто научных 
знаний, но желает и ищет приобрести знания практические, с которыми они 
могли бы заработать кусок хлеба.  

Тоже самое можно сказать и относительно искусств. Школа съ чисто 
художественным направлением не дает практических результатов. 
Елисаветградская рисовальная школа оставаясь до сих пор на чисто 
художественной почве, служить практически только тем немногим избранным, 
для которых легко переменить Елисаветградскую школу на академию или на 
Штиглицевскую школу. Все же остальное или продолжают учиться вследствие 
непобедимой любви к искусству, или оставляют учения. Но и первые, рано или 
поздно, должны будут покинуть школу, вынося тяжелое сознание, что время их 
пропало на изучение таких вещей, которых в то же время не научили применять 
к делу. Профессиональный школы соединенные с ограниченным научным 
курсом, есть все что может желать большинство вашего общества. Чисто 
научные школы, как и чисто художественные — должны быть достоянием 
людей вполне обеспеченных жизненными средствами.  

Основание профессиональных, классов уже положено в вечерней школе. 
В текущем году школа должна получить архитектурные модели и коллекции 
орнаментовъ до 400 № № всех Европейскихъ стилей. Послъ общихъ 
элементарныхъ рисовальных классов орнаментъ есть основание всякой 
промышленной производительности, далъе следуетъ только применение. Для 
осуществления его потребуются расходы, а такъ как расходы должны быть 
вполне целесообразны и производительны то я бы просил губернское земство, 
если оно согласится съ изложенными мною мыслями, избрать изъ своей среды 
на этот год лиц интересующихся школьным делом, для изучения в Москве и 
Петербурге существующих профессиональных школ и для совместного со мною 
составления учебных планов и смет. Вот все о чем могу я просить в настоящее 
время губернское земство.  

В заключение приведу слова уважаемого всеми бывшего директора 
Елисаветградского земского реального училища. М. Р. Завадского, сказанные 
имъ на одномъ изъ годовыхъ конкурсов: «Искусство рисования имеет не одно 
только образовательное значение; оно настоятельно необходимо для 
промышленности. За границей вполне осознана эта истина. Мы видим что 
правительства не щадя средств на устройство богатейших художественных и 
техно-художественных музеев, а общество старается об устройстве возможно 
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большего числа рисовальных школ. В Англии существут более 3 тысяч 
рисовальных школ. Священые слова Государя да возбудят и в нас желание и 
ревность служить делу могущему принесть пользу нашему отчеству. Его 
императорскому Величеству благоугодно выразить желание прийти на помощь 
вообще по устройству художественных музеев в городах. Составлена при 
академии художеств особая комиссия для всесторонней разработки сего 
важного мероприятия. Его императорское величество Великий Князь Владимир 
Александрович, в рескрипт на имя Харьковского городского головы просит 
довести до свединия города, что правительство и Имераторская академия 
художеств почтуть священою обязанностью споспешествовать всеми 
средствами устройству в г. Харьков перваго городскаго музея России, дабы и 
все прочие города приложили все старания и средства завести у себя учреждения 
необходимые для развития художественого элемента въ русскомъ обществе и 
поднятия нашей промышленности». 

Отъ себя же я могу добавить, что если, благодаря горячему участию 
земства и его серьезному взгляду на этот предмет, для начала «вечернего 
рисовального класса» школа изъ года въ годъ последовательно развивалась, то я 
твердо верю, что земство не оставить въ полдороге начатое имъ самимъ дело, и, 
при избрании имъ изъ своей среды лица или коммисии, которая направила бы 
дальнейше развитие школы, вполне может, как и прежде расчитывать на мой 
самый беззаветный трудъ.  

23 октября 1884 г. Херсон.  
 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Отчет Херсонского губернского земства за 1884 г. (1885). Сборник Херсонского 

земства, 17, 4, 285–289 
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Додаток Д 

Звіт М. Нікольського про поїздку до Москви на засідання Комітету  
з питань, які стосуються малювання і креслення 

Доповідь про роботу 2-го з'їзду російських діячів з технічного та 
персонального освіти (по секції реального училища) 

Строганівська школа малювання у своєму будинку влаштувала виставку 
учнівських робіт. Роботи безумовно прекрасні в строго-систематичному 
порядку, за яким можна бачити весь послідовний хід викладання.  
Програма та роботи 1-го класу практично нічим не відрізняється від робіт від 
інших малювальних шкіл; заслуговує на увагу тільки прийом тушовки, що 
складається у швидкому прокладанні тіней вугіллям і розтушовкой.  
У 2-му класі переважають групи геометричних тіл і гіпсові вази різноманітні 
форм з більш ретельною растушовкою; потім ряд гіпсових орнаментів.  
У 3-му класі малюнки більш складні, орнаменти з гіпсу-різноманітних стилів, 
чим дуже багата школа; при чому у виконанні орнаментів мною була помічена 
особливість такого роду; контур складного орнаменту вимальовувався досить 
ретельно, а протушовивалась тільки сама незначна частина його. Прийом 
чудовий чим значно зберігається час, що йде на цілу обтушовку всіх частин 
великого орнамента, часто симетричного. Є також малюнки з гіпсових античних 
фігур, здебільшого виконані в одному контурі з легкої прокладкою тіней.  

Третім класом закінчується загальноосвітній курс малювання 
Строганівської школи. Далі йдуть по ділу по спеціальностях - учні вибирають 
собі спеціальні відділи: декоративний, шпалерний, ткацькі-набивний, 
скульптурний і гончарний. З 3-го класу учні починають вправляючись у 
творенні орнаментів різноманітних форм і стилів, також малюнків, які 
стосуються обраної спеціальності, при чому до їх послуг є при школі художні 
музей, що складається з різноманітних предметів мистецтва всіх стилів та епох 
і бібліотека багата різноманітними виданнями альбомів з орнаментів.  

Живопис акварельними фарбами – обов'язковий для всіх. Матеріалом 
слугують тут малюнки викладача, що складаються виключно з квітів та листя, з 
яких початківці копіюють. Підбір матеріалу, як за своїм витонченості, так і за 
ступенем складності і розмаїття фарб-не змушує бажати кращого. Справу веде 
досвідчений викладач досить почесних років-колишній учень професора 
Васильєва, від якого він успадкував, як метод викладання, так і частину 
навчального матеріалу. Пвсля орнаментів займаються малюванням штучних 
квітів, для чого в класі є дуже цінна колекція різноманітних штучних квітів із 
зеленню французької роботи. Від акварельного живопису учні переходять до 
живопису по фарфору та фаянсу муфельними фарбами. Живопис по фарфору та 
фаянсу дуже розповсюджений в школі завдяки наявним пристосуванням, 
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матеріалу та досвідченому викладачу. Малюнки для тарілок, ваз та інших речей 
великою частиною складаються учнями в стилі, вказаному викладачем, знову за 
допомогою тих же посібників, які знаходяться в шкільному музеї і бібліотеці. 
Фарби для цього живопису готуються самим викладачем. Для роботи є особливі 
кімнати з самими простими пристосуваннями. Декоративний живопис має 
особливу програму; учні складаючи ескізи декорацій; пишуть клейовими 
фарбами квіти, орнаменти та панно. Роботи учнів по декоративного живопису 
особливо гарні-відрізняються незвичайним смаком композиції, колоритом і 
простотою виконання. Ст.20. 

Звичайний живопис має багато спільного з живописом декоративним. 
Учням дається кольоровий папір, на якому вони повинні гуашнимі фарбами 
розфарбувати малюнок за ескізом, раніше складеними ними або з даного 
малюнку, при чому від них вимагається лише гармонійне поєднання фарб з 
кольором даного паперу. Кращі роботи учнів з живопису декоративного і 
шпалерного виконуються звичайно в присутності самих учнів.  

Скульптура. На учнівській виставці творів цього відділу було дуже мало, 
але завдяки люб'язності інспектора школи, мені була надана можливість 
докладно оглянути скульптурний і гончарний класи. Є дві досить зручні 
кімнати, обладнані всіма необхідними речами моделями та зліпками з натури. 
Великі речі переважно орнаменти, виконуються з глини в систематичному 
порядку-з гіпсових орнаментів, потім з малюнків стильних. Барельєфи і твори 
(прикраси для альбому, підсвічник і ін.) виконуються з червоної воскової маси 
дуже еластичної і досить міцної. Кращі роботи учнів надходять до форм, для 
відливу речей з гіпсу і спеціальних формочок.  

Гончарний відділ порівняно не великий, по обставлених всім необхідним 
приладдям. Учні цього відділу однаково з учнями інших спеціальностях 
проходять загальноосвітній курс малювання 3-го класу, працюють 
акварельними фарбами, пишуть по фарфору та фаянсу, довго вправляються 
ліпленням різноманітних орнаментів з воску, а потім складаючи малюнки для 
різних ваз, глечиків, тарілок та ін в різних стилях за вказівкою викладача з 
належною забарвленням. Для ваз Кушина, чашок і тому подібних речей креслять 
розгортки тобто окремі викрійки малюнків які проектуються у натуральну 
величину. Кращі твори виконуються з глини, обпалюються і покриваються 
кольоровою поливою. Завдяки люб'язності завідувача мені була надана повна 
можливість докладно ознайомитися з технічною стороною цієї справи; їм були 
викликані два майстри, що працюють при школі, і вони не дивлячись на 
святковий час, досить охоче познайомили мене з подробицями гончарства. Для 
того, щоб у свою чергу ближче познайомити з способом виробництва, я придбав 
чотири речі, виконані в майстерні Строганівського училища. 1) Братина в рос. 
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ХV століття з опуклими і втиснутий прикрасами, залита дво-кольоровою 
поливою. 2) Глечики (копія з Грузинського) з рельєфними орнаментами, 
пофарбований у два шари. 3) Тарілка в росс. ХVIIст. З плоским малюнком, 
різноманітною кольоровою поливою і золотими розлученнями. 4) тарілка з 
рельєфними прикрасами. Ст . 21.  

Ось короткий опис послідовного виконання цих робіт: Малюнок 
призначений для виконання (напр. Глек) надходить спочатку до токарю, який з 
дерева виточує загальну форму (без ручки і носика) потім полірує. На 
підготовлений таким чином предмет наноситься за допомогою кольоровго 
перекладного паперу малюнок (розгорнення) і опуклий орнамент виконується з 
кольорового воску; ручка носик і ін. робиться окремо чи то з воску чи то з глини. 
Подібна робота виконується самим учнем або спеціально наявними для того 
майстром. Потім з цього оригіналу знімається гіпсова форма і відливається з 
гіпсу. З оригіналу робиться гіпсова досить щільна форма, що складається з 
декількох частин, при чому носик, ручка і. ін. Приставки формуються окремо. 
Приготована глина тонким шаром вдавлюється в кожну частину гіпсової форми 
потім по частині їх з'єднують, ставляться на гончарний круг обертається і 
згладжуються зсередини просто пальцями. Після всього форма знімається і 
виходить річ з досить чітким відбитком. Орматура – носик, ручка та ін 
формується окремо і з'єднується за допомогою глини. Далі річ просушується, 
очищається, вкривається поливою потім розфарбовується і знову обпалюється. 
Для виконання цих робіт при Строганівському училищі є три спеціальні кімнати. 
В одній з них містився гончарний для випалювання посуду з приміщенням 
більше, ніж для 60 великих речей (і вартістю близько 200р). І мала муфельна для 
випалювання фарфорових та фаянсових речей (70р.) При гончарному відділі є 
два майстри гончара, один з них був учнем Строганівської школи в числі 
вільних-відвідувачів, він ліпить з воску з даного малюнку, одним словом 
виконує всю технічну роботу, за що отримує 350р. у рік платні. Другий його 
помічник підготовляє глину, виконує глиняний посуд на формувальної колі, 
розтирає поливу - словом виконує чорнову роботу за винагороду в 300р. на рік. 
Подібними майстрами, за запевненням завідувача дуже багаті повіти 
Московської губернії, де особливо розвинені гончарні промисли. 
М. Нікольський. Ст 22. 

Короткий огляд учнівських робіт з малювання шкіл при 2-му з'їзді 
російських діячів з технічного та професійної освіти у 1895 році. На виставці 
при 2-му з'їзді було лише 14 реальних шкіл, які вислали роботи своїх учнів з 
малювання і креслення. Всі роботи виконані за існуючими програмами і 
виставлені в систематичному порядку, з якого метод і хід викладання видно 
досить ясно. Що стосується ступеня підготовки та рівня загального розвитку 
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учнів, то по цим роботам судити дуже важко, тому що всі наявні на обличчя 
роботи виконані тільки кращими учнями відповідних класів при участі в них 
самих керівників, в чому щиросердно зізнаються багато викладачів. Всі майже 
виставлені роботи вже побували на академічних конкурсах, про що свідчать 
квитки з печаткою Академії Мистецтв, наклеєні на деякі роботи, з виразом 
схвалення у вигляді похвали та медалей. При детальному огляді всіх робіт 
особливу увагу звернули на себе роботи учнів.  

Тверське реальне училище. Крім звичайних малюнків, виконаних за 
програмою, занадто багато часу й уваги звернено на перспективу. 
Необмежувалась коротким курсом перспективи, викладач змушує учнів 
виконувати перспективні малюнки нутрощів кімнати, сходи з натури при повній 
обтушовці всіх деталей-майже з фотографічною точністю. Не можна сказати, 
щоб така робота могла принести істотну користь учням, розвиваючи в їхній смак 
і навик, жваво і скоро роблять малюнки з натури, так як в даному випадку учень 
має справу тільки з лінійкою і циркуляром приділяючи порівняно мало часу на 
вправи руки й очі. Малюнки з гіпсових орнаментів хороші, але тушовка їх 
надзвичайно клопітка, так що є сильнішими в можливості виконання такого 
числа малюнків при відомій кількості часових уроків. 

Лівенському реальне училище. Перспективні малюнки з повною 
обтушовкой – хороші. Є роботи додаткового класу (глиняний і порцеляновий 
посуд), виконаний з натури, а також роботи учнів 4-го класу (метал. Чайник, 
чашка, і тарілка) з натури - навіть дуже хорош, але на жаль несамостійні.  

Приватне реальне училище Воскресенського в Москві. Виставило 
учнівські роботи всіх класів. Увагу всіх звертали на себе роботи старших класів. 
Малюнки з античних фігур, гіпсових голів виконані високо – художньою 
академічною манерою при вечірньому освітленні. Подібні роботи, за 
запевненням багатьох, могли б бути окрасою навіть академічних малювальних 
класів. Виставлені роботи, хоча і належать учням але виконані всі з одного і 
тойже манерою і навіть з упевненістю можна сказати одною і той самою рукою. 
Московське реальне училище в даному випадку було дещо скромне, воно 
виставило цілий ряд учнівських робіт, виконаних найрізноманітнішими 
прийомами, не соромлячись якості безсумнівно всі роботи носять характер 
самостійності і видно повна відсутність викладацького штриха. Домашні роботи 
учнів старших класів дуже гарні, їх доволі багато і всі виконані з натури. Бажано 
було б знати, як можуть учні знаходити скільки вільного часу для виконання 
домашніх робіт з малювання, і чи не може це бути перешкодою при виконанні 
обов'язкових уроків і домашніх робіт з інших предметів?  

Кишинівське реальне училище крім звичайних робіт програмних 
виставило роботи учнів 5, 6 і додаткового класу. Виконані олійними фарбами з 
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різноманітної натури. Поява таких робіт серед класних - явище для реального 
училища досить рідкісне; деякі з цих робіт удостоєні нагороди на минулому 
академічному конкурси.  

Що стосується робіт з креслення як технічному так і геометричному, то 
воно ведеться у всіх реальних училищах. У багатьох роботах видно присутність 
акварельних фарб, разтушованих сепією і тушшю. У виконанні видно чистота і 
акуратність. Роботи з малювання інших реальних училищ нічого особливого з 
себе не представляють. 

Віленська малювальна школа Виставлені роботи безумовно гарні. 
Особливу увагу звертають на себе малюнки олівцем з кольорової натури за 
оригінальністю виконання, що складається в тому, що перед обтушовкой 
малюнок попередньо покривається акварельними фарбами, відповідного тону, 
чим досягається особлива м'якість і гармонійність його частин. Школа заснована 
у 1866. Курс трирічний; і приемний вік від 12 до 20 років, число учнів 120 чол. 
Класи відкриті щоденно крім святкових і передсвяткових днів і канікул; 3 уроки 
на тиждень для чоловіків від 10.30 до 1ч., 3 уроки для жінок о від 11.30 до 1ч 
крім того вечірні заняття від 5 до 7 ч. вечора. 

Ризьке ремеслянное училище тут на малювання приділено 17 годин на 
тиждень. Виставлені роботи показують досить суворо обмірковану систему 
викладання. Особливо гарні роботи старших класів (орнаменти і голови з гіпсу) 
отримали на академічному конкурсі в 1894 році 15 нагород. Крім 
загальноосвітнього курсу малювання, проходить спеціальне малювання 
стосовно ходу відомого ремесла напр. – палітурник виключно займається 
складанням творів у виді тонких прикрас для кришок і книг і альбомів, золотих 
і срібних справ майстри складають малюнки для ваз, бокалів тарілок та іншого; 
столяри-малюнки меблів і окремих частин і т.д. У тому ж ряді йдуть і роботи та 
з креслення слюсаря і ковалі креслять окремі частини машин, інструменти з 
оригіналів, дерев'яних та металевих моделей. На креслення приділяється 14 
годин. Крім того в училищі є загальноосвітні предмети. Приймальний вік не 
молодше 14 років; Плата за навчання 2 рублі на півріччя. При школі є бібліотека 
і багаті збори художньо-ремеслянних малюнків. Училище засноване в 1872 році 
а утримується на кошти ремесляно-ризького Гром. Викладачів 7 чол. 

Севастопольське реальне училище. Роботи вражають своєю кількістю і 
різноманітністю, але виставлені вони були в повному безладді, так що 
простежити систему викладання є майже неможливим. Особливу увагу на себе 
звертають канікулярні малюнки, малюнки з натури виконані сепією і з великим 
смаком. У класних роботах 5, 6 і додаткового класу помічаються сміливі 
відступи від програми які у вигляді малюнків з натури кольорові (глиняна і 
фарфоров посуд), виконані олівцем і аквареллю. У виконанні робіт з гіпсових 
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орнаментів помічається особливий для реальних училищ майже новий прийом 
малювання – що складається з однієї легкої і досить сміливої прокладки тільки 
загальних голови і падаючих тіней, причому для скорочення часу учні 
користуються різними допоміжними засобами – розтушовкой, ватою і. ін. 
Загалом роботи учнів Севастопольського реального училища відрізняються від 
робіт інших реальних училищ своїм сильним і під час відступом від 
загальноприйнятої сухої і вузької програми малювання, що і підтверджується 
цілою низкою похвальних відгуків, отриманої на минулому академічному 
конкурсі переважно за роботи з натури.  

Школа малювання Раєвської-Іванової у Харкові виставила кілька 
прекрасних альбомів з роботами учнів і учениць. Метод викладання та програми 
елементарного урсу малювання нічого нового з себе не представляє, тому що 
цілком схожа з програмою нормальної малювальної школи, яка існує при 
педагогічних курсах в Академії Мистецтв. Гідним уваги є роботи акварельними 
і олійними фарбами. Всі вони представлені здебільшого з себе копії з оригіналів 
є такі дуже гарні речі, виконані з мертвої натури. Виставлено кілька віньєток 
учнівських робіт, дуже мило виконаних олівцем на цінно-графічному папері 
акварельними фарбами. Є кілька орнаментів виліплених з глини і воску і 
відлитих в гіпсі. Досить багатий відділ з технічного креслення з розфарбуванням 
паркетів, бордюр і орнаментів, є також креслення архітектурних частин –
карнизи, валюти, колони і навіть цілі фасади будинків з планом. Для слюсарів і 
ковалів креслення кілька спеціалізується (болти, гайки, інструменти і частини 
машин з забарвленням). Школа ця заснована в 1869 році; Викладається анатомія 
- 20г., Малювання – 24г., Живопис – 15г., Ліплення – 4г., Перспектива – 2г. Плата 
за навчання 20 р. на рік; всіх учнів 75 чол. Ст.24. 

Діяльність 11-ї секції графічних мистецтв.  
Засідання 11-ї секції відкрилось 29 грудня 1895 р. під головуванням 

Мамонтова і закінчилися 5 янв. 1896р. На засіданні були прочитані і детально 
розібратися реферати що стосуються питання по предмету малювання і 
чистописання в середньому і нижчому навчальному закладі. Так як представлені 
всі реферати далеко не вичерпали, через брак часу, усіх взятих питань з 
малювання, то з 11 секції виділилася особлива комісія яка взяла на себе обов'язок 
детально розробити питання про вечірніх та недільних малювальних і 
креслярських класах для осіб, які не вчаться в навчальних закладах, де 
викладаються графічні мистецтва-головним чином для ремісників. Вироблені 
комісією положення і приблизна програма з цього предмету були внесені у 
загальні збори 11-ї секції.  

1. Першим був прочитаний реферат Раєвської-Іванової, щодо малювальної 
школи в Харкові «про викладання малювання в нашому навчальному закладі за 
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американською системою», яка полягає в тому що: після звичайного 
початкового малювання з геометричних фігур, вона пропонує малювання з 
живих рослин-листя і квітів вважаючи це частково перехідним ступенем до 
малювання з гіпсових орнаментів; при чому реферат свій Раєвська 
супроводжувала описом зроблених нею дослідів. Тези: Бажано щоб у наших 
загальноосвітніх середніх і нижчих навчальних закладах були проведені досліди 
навчання малювання по американській системі; бажано також щоб малювання з 
гіпсових орнаментів передувало малювання з живих рослин. Тези, після 
прочитання були прийняті зборами.  

2. Доповідь Струкова «Про бажаних поліпшення у постановці навчання 
малювання в наших школах і про необхідність влаштування класів малювання 
для осіб нездібних до мов у школах» Почесний і дуже досвідчений викладач 
малювання на початку своєї доповіді говорить про те становище, яке тепер 
займає малювання в наших середніх і нижчих навчальних закладах з часу 1-го 
з'їзду російських діячів з технічного та професійної освіти, потім звертають 
увагу на положення цього предмета у Франції, де з офіційних даних навчання 
малювання у школах, що є на рахунку громад і держави постановлено на ряду з 
навчанням грамоти для дітей від 6 до 13 річного віку. З 13 річного віку вони 
вступають для продовження навчання в загальноосвітні школи, професійні і 
художні, дивлячись по своїм здібностям і потребам життя. Цим автор пояснює 
перевагу творів французького народу, щодо витонченості виконання, так і щодо 
художності задуму. Далі доповідач пропонує і нам скористатися прикладом 
Франції – ввести малювання по можливості одночасно з грамотністю, якщо ми 
бажаємо досягти стану нашої обробної промисловості. При цьому р. Струхов дає 
їх статистичні дані про кількість художників у Франції та Росії. У Франції на 45 
млн. населення фахівців художників 23.000ч. (На рахунок представленому на 
французької виставці в Москві, тоді як у Росії на 100млн. Художників та 
вчителів малювання ледве нараховує 1000 чоловік. Навчання малювання слід 
віднести до числа обов'язкових предметів у кожному навчальному закладі. З 
причини залучення на службу здатних викладачів малювання бажано взагалі 
вирівняти їх з винагороди за працю і в службових правах, а також і в праві на 
пенсію з викладачами наукових предметів. Зізнається корисним відкриття 
недільних і вечірніх класів малювання і креслення для осіб які не навчаються в 
школі, особливо там де розвинуті кустарні промисли. Представлені їм тези 
одностайно прийняті.  

3. Доповідь Булатова «Про значення шкільного малювання; цілі яка 
переслідується при вивченні його і методи, які можуть бути прийняті до 
належної постановки цього предмета в наших школах». Автором були 
представлені тези: 1. Про необхідність збільшити загальноосвітню і педагогічну 
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підготовку тих осіб, які мають намір присвятити себе викладанню малювання, 
при чому їм було вказано на особливе значення поедагогічних курсів при 
Академії мистецтв. 2. Необхідно сприяти про ТММ, щоб позначок з малювання 
у всіх навчальних закладах було додано також значення, яке має позначки з 
інших предметів. 3. Слід ходотайствувать, щоб там, де малювання становить 
предмет обов'язковий, були введені вступні іспити з малювання, інакше 
вступаючі сильно порушують загальне класне викладання від чого збільшується 
число невстигаючих. 4. Необхідно виробити доцільні програми для малювання 
загальноосвітнього в середніх і нижчих навчальних закладах та малювання 
прикладного в професійних школах. Всі тут тезиси запропоновані автором були 
прийняті.  

4. Доповідь Хмельніцкого «Чи варто в загальноосвітніх школах вводити 
навчання малювання фарбами?». Вислухавши цю доповідь, збори ухвалили: 
було б дуже бажано допустити по можливості в програму малювання в 
загальноосвітніх школах введення малювання акварельними фарбами та 
ознайомлення учнів з вченням про квіти.  

5. Доповідь Швиркова «Про значення обстановки при навчанні 
малюванню» Автор говорить про необхідність пристрою особливого 
приміщення для рисувально класу в навчальних закладах з кабінетом для 
зберігання посібників з загального курсу малювання, який відповідає вимогу 
програми, внести хоч список до навчального плану і дати навчальним закладам 
можливість приобретения цих посібників. Доповідь прийнята.  

6. Доповідь Зав’ялова «Про засоби якими можна було б підняти інтерес до 
малювання серед учнів, а також у суспільстві» Одним з таких засобів автор 
вважає влаштування невеликих виставок учнівських робіт у навчальних 
закладах і великих округах, звідки така виставка повинна слідувати по містах до 
відповідних навчальні заклади, при чому викладач малювання місцевого 
навчального закладу керує цією виставкою, супроводжуючи в сою чергу її далі. 
У такій виставці повинні брати участь своїми роботами всі навчальні заклади 
округу, надсилаючи з кожного класу по три роботи (погана, середня і хороша), 
а також і рукоділля місцевих навчальних закладів.  

Об’єднане засідання 2-ї секції реальних училищ з 11-ї секції-графічних 
мистецтв.  

1. Доповідь Сирікова «Про необхідність звернути увагу на докладне і 
грунтовне вивчення перспективи у реальних училищах». При цьому автор 
пропонує свій метод малювання предметв у перспективному скороченні з 
натури. Метод і тези не прийняті. 

2. Доповідь Степанковської «Про становище малювання і чистописання в 
реальних училищах» для поліпшення становища графічних мистецтв у реальних 
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училищах автор вважає: зробити урок малювання 2-х годинним починаючи з 2-

го класу; збільшить кількість уроків чистописання в 1-му кл.; Оклади викладачів 
малювання та права їх на пенсію вирівняти з окладами і правами викладачів 
інших предметів; виробити раціональну програму з малювання для реальних 
училищ; виробити зразки класів, меблів, посібників; ввести живопис фарбами, 
перспективу і теорію тіней.  

Наприкінці засідання були прочитані відгуки, прислані від 26 реальних 
училищ з питань дотичних вивчення існуючої програми малювання і креслення 
в реальних училищах, при чому більшість з них подали думку за введення 
живопису акварельними фарбами з 4-го класу і додавання одного уроку 
технічного креслення в 4-му класі.  

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Доклад о работе ІІ сьезда русских деятелей по техническому и персональному 

образованию. 15 января – 24 декабря 1896 г. (Ф. 60, Оп. 1, Спр. 119, 
Арк. 55). Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, 
Україна. 
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Додаток Е 

Лист з Міністерства народної освіти директору ЄЗРУ, де повідомляється 
про нагороду М.С. Нікольського 

Министерство народнаго просвящения попечителя одескаго учебного 

округу (Канцелярия / Одесса / 1900 г. / За 16094) Г. Управляещму 

Елисаветградским реальным училищем 

Его императорское высочество, президент императорской Академии 

Художеств, на основании ходотайства избраной сей Академиею Комиссии, 

рассмотревшей работы по рисованию, доставленных учебными заведениями 

Министерства народного просвещения на ХVІІІ конкурс, отнесся в его 

министерство в числе других преподавателей рисования учебных заведений 

Одесского ученого округа учителя назначеного предмета Елисаветградского 

реального училища Н. С. Никольского к высочайшей награде во внимание к 

особенно полезной его деятельности. 

Вследствии сего департамента Народного просвещения, по приказанию 

Управляющего Министерством, Г. Товарища Министра, отношением от 4 

Сентября за № 22902, просит о включении г. Никольского в общее 

представление о наградах по округу за настоящий год если к означеному 

награждению не встретится никакого препятствия. 

Сообщая об изложенном, имею честь присовокупить, что представление о 

наградах за служебные отличия по округу отдельно в текущем году в 

установленный для таких ходотайств срок и число наград определено, согласно 

п. 6 Отд. 1 распоряжения Министерства Народного Просвещния от 6 августва 

1876 г. за № 8527… 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Переписка с попечителем учебного округа и прошения о назначении 

преподавателей на работу. Списки служащих, которым назначается 
пенсия. 30 декабря – 31 декабря 1899 – 1900 гг. (Ф. 60, Оп. 1, Спр. 158, 171 
арк.). Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 
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Додаток Ж 

А.47 Відомості про П. Ганського у журналі успіхів учнів 
Єлисаветградського земського реального училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Ведомости успеваемости учащихся. 1883 – 1886 гг. (Ф. 60, Cпр. 38, Арк. 142). 

Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 
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Додаток З 

А.48 Атестат про закінчення Єлисаветградського земського реального 
училища учня Вечірніх рисувальних і креслярських класів П. Косюри 

Атестат 

Дан сей сыну губернского секретаря Пантелеймону Сергеевичу Косюре 

православнго вероисповедания, родившемуся в январе 1874 года, в том что он 
вступивши в Елисаветрадское Земское реальное училище в августе 1884 г. при 
отличном поведении обучался по 15 июня 1890г. и окончил полный курс по 
общему отделению. 

На окончательном испытании он, Косюра, оказал следующие успехи: В 
Законе Божем – отлично (5); Русский язык – хорощо (4); Французский язык – 

удовлетворительно (3); Немецкий язык – удовлетворительно (3); География – 

отлично (5); История – хорошо (4); Рисование – отлично (5); Черчение – отлично 
(5); Математика, а именно: Арифметика – отлично (5); Алгебра – отлично (5); 
Геометрия – хорошо (4); Тригонометрия – отлично (5). В эстетической истории 
– отлично (5); Физика – хорошо (4); Гимнастикой занимался – хорошо (4). 

Посему он, Косюра, имеет право поступать в общее отделение 
дополнительного класса реальных училищ. При вступлении в гражданскую 
службу он, Косюра, на основании статьи 91. Устава реальных училищ 
пользуется правами общими с воспитанниками средних учебных заведений. По 
отправлению воинской повинности он, на основании статьи 92 того-же Устава 
пользуется льготами предоставленными первому разряду по образованию. 

Во свидетельство чего выдан ему, Косюре сей атестат за надлежащей 
подписью с приложением печати училища. 

г. Елисаветград, 7 июня 15 дн. 1893 г. 
Почетный попечитель / Директор училища и председатель правления 

И.о. обязанности инспектора / Законоучитель / Преподаватели / Секретарь 
Совета № 218 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий, экзаменационные 

ведомости. 2 апреля – 15 июня 1892 г. (Ф. 60, Оп. 1, Cпр. 97, 261 арк.). 
Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 
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Додаток К 

А.49 Свідоцтво П. Покаржевського про закінчення 1-го класу 
Єлисаветградського земського реального училища 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Дело о взымании государственного квартирного налога. 6 апреля 1894 г. 26 

февраля 1903 г. (Ф. 60, Спр. 117, Арк. 134). Державний архів 
Кіровоградської області, Кропивницький, Україна. 
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Додаток Л 

А.52 О.О. Осьмьоркін у списку успішності учнів Єлисаветградського 
земського реального училища 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Общая ведомость об успеваемости учащихся 1906 – 1907 гг. (Ф. 60, Спр. 220, 

144 арк.). Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький, 
Україна. 
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Додаток М 

Тимчасові правила, якими керувалась діяльність ВРКК і які згодом були 
внесені до Статуту ВРКК, утвердженні 1887 р. 

1) Рисувальні класи знаходяться під прямим керівництвом директора 
училища, та при безпосередньому завідуванні керівника класів, в даному 
випадку академіка П. О. Крестоносцева та його помічника П. Р. Сороки. 

2) У класи допускаються як учні училища, так і посторонні особи обох 
статей із дозволу директора та керівника класами. Список учнів представляється 
директором правлінню училища в якому відмічаються всі зміни, що 
відбуваються у складі учнів протягом року. 

3) Учні які навчаються у вечірніх класах за винятком учнів училища 
платять за навчання гроші на півріччя наперед, в терміни призначені для внеску 
плати учнями училища. Від оплати звільняються за представленням завідувача 
класами і за дозволом правління училища тільки бідні. Гроші вносяться до каси 
училища на загальній підставі, але записуються в депозит рисувальних класів.  

Всі учні рисувальних класів повинні мати власні засоби для малювання, 
окрім дошок.  

4) По закінченню учбового року, під час сесії Земських Зборів у актовій 
залі училища влаштовується виставка з конкурсною оцінкою робіт учнів. 

5) На цих конкурсних виставках можуть бути оголошені звіти і виголошені 
промови, схвалені педагогічною радою про діяльність класів протягом року.  

6) На публічних конкурсних виставках може співати тільки хор з учнів 
училища, за участю любителів і службовців училища, Як виняток із особливого 
дозволу директора, до турбот якого відноситься організація учнівського хору, із 
сторонніх осіб можуть бути допущені лише окремі особи, якщо в хорі, не 
вистачає їх голосу.  

7) Дні і години для занять у вечірніх класах визначаються за згодою 
керівника класів та директора училища і мають бути затверджені правлінням. 

 8) На дрібні витрати в рисувальних класах правління відпускає в 
розпорядження директора необхідні суми авансом, а на значніші витрати 
просить кожного разу особливий дозвіл правління, що візується рішенням 
правління. Потім, ніякі обмеження чи виписки в кредит не допускаються. 

9) Все майно вечірніх класів завідувач заносить в інвентарну книгу, 
прошиту шнуром, з печаткою і підписом правління, під спостереженням 
директора. 

10) Після закінчення кожного року, керівник класів представляє 
правлінню через директора до 1-го лютого звіт про річну діяльність і 
матеріальний стан класів. 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Общий отчет елисаветградской уездной управы за 1888 г. (1887). Елисаветград: 

Паровая Лито-Тип. Гольденберга.  
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Додаток Н 

А.11. Програма викладання малювання у ВРКК при ЄЗРУ 

за 1895 –1896 р. 

Объяснительная записка 

Вечерние рисовальные и чертежные классы для вольноприходящих 
основаны 1880 году Херсонским губернским земством при ЕЗРУ и содержатся 
на средства губернского Земства. Классы пользуются освещением и обставлены 
всеми необходимыми предметами и пособиями. Вечерние занятия начинаются 
ежегодно с половины сентября и продолжаются до половины Мая за 
исключением Рождественских праздников. К занятиям в рисовальных классах 
допускаются лица обоего пола бесплатно без званий и сословий и не моложе 12 
лет. Занятия проходят ежедневно кроме праздничных и предпраздничных дней 
до 8 ч. вечера без перерыва.  

Учащиеся разделяются на три группы и преподавание ведется по 
следующих программах 

1-я гр. 
Начальное рисование по сетке – прямолинейные и криволинейные 

орнаменты. Рисование с классной доски без помощи сетки вслед за 
преподавателем рисующем на классной доске. Материалом в данном случае 
служат простейшие фигуры и геометрические формы (квадрат, восьмиугольник, 
треугольник, круг, эллипс, улиткообразная спираль. При этом ученики должны 
отличать фигуры геометрически правильные от неправильных. 

Рисование со стенных таблиц: разнообразные сочетания геометрических 
фигур прямолинейных и криволинейных элементов с легкой оттушевкой. 

2-я гр. 
Рисование с проволчных моделей. Всему классу ставится одна или две 

одинаковых по величине и положению проволочные модели в сокращении, 
начиная с простых (квадрата, щестиугольника, восьмиугольника, круга, куба, 
призмы, цилиндра). Ученикам объясняются причины перспективных 
сокращений предметов (картинная плоскость, горизонт, луч зрения, главная 
точка схода одталения и т д. 

Рисование геометрических тел плотных с оттушевкой. Данное тело ученики 
сначала рисуют с проволочной модели, затем ставится такой же величины 
плотная модель. Учащиеся знакомятся с происхождением главных теней, 
полутонов и рефлексов. Учебный материал располагается в следующей 
последовательности: куб в разных положениях, пирамида, цилиндр, конус, шар. 
Группа геометрических тел. 

3-я гр. 
Рисование гипсовых орнаментов различных стилей. Гипсовая голова 

Дюпона и античная, с гипсовых античных фигур и головы с натуры. 
По праздникам и воскресеньям. Дням успешные ученики занимались 

живописью акварельными и масляными красками с орнаментов и мертвой 
натуры. Материалом в данном случае для акварельной живописи служат 
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оригиналы узоров, листьев и коллекции засушенных бабочек, а для масляной 
живописи живая натура и другие оригиналы и предметы. 

Классы черчения 

Начиная с 8 до 10 часа всегда преимущественно для ремесленников 
проходят курс технического черчения заканчивая вычериванием зубчатых помп 
и спиральных машин как с таблиц так и с натуры по данному масштабу. 

Курс перспективы проходит учениками 2-й группы. 
Классы лепки 

В 1894–1895 году в класс допускаются ученики достигшие особых успехов 
в рисовании гипсовых орнаментов. Роботы исполняются учащимися из глины и 
упитан. воска. Материалом служат гипсовые орнаменты различных стилей, 
гипсовые части человеческого тела и лица.  

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Отчеты о состоянии училища. Нач. – 1895. Конч. – 29 нояб. 1896. (Ф. 60, 

Спр. 129, 177 арк.). Державний архів Кіровоградської області, 
Кропивницький, Україна. 
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Додаток О 

А. 12. Річний звіт ВРКК за 1895–1896 навчальний рік 

 

 Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел:  
Общий отчет елисаветградскогой уездной земской управы за 1896 г. (1897). 

Елисаветрад: Паровая Лито-Тип. Гольденберга.  
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Додаток П  

3.4.7 Фото рекламного оголошення Іконостасної, художньо-іконописної і 
позолотної майстерні В.С. Паученко (батько Я.В. Паученко). 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Гольденберг, М. (1887). Адресъ-календарь и Справочная книга (Елисаветградъ) 

на 1888 г. Елисаветградъ: Русская скоропечатня Гольденберга. 
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Додаток Р 

Головні етнографічні регіони України XVIII – XX ст. 

 

 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел: 
Архів Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара». 

Джерело фото: etnoua. info. URL: 

https://ua.igotoworld.com/ua/article/953_etnograficheskie-regiony-

ukrainy.htm 

 

https://ua.igotoworld.com/ua/article/953_etnograficheskie-regiony-ukrainy.htm
https://ua.igotoworld.com/ua/article/953_etnograficheskie-regiony-ukrainy.htm
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Додаток С 

 

Авторський тренінг «Особливості становлення художньо-

промислової освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда (суч. м. 
Кропивницький): на прикладі розвитку ковальського ремесла та 
мистецтва» 

 

Тренінг допоможе вчителям дисциплін образотворчого циклу та творчій 
молоді заглибитися у проблему збереження та популяризації історико-

культурної та освітньої спадщини України (через ознайомлення з діяльністю 
ремісничих ковальських майстерень як професійних та культурно-освітніх 
осередків Єлисаветграда ХІХ – початку ХХ ст.; ознайомитись із давнім 
традиційним ремеслом – мистецтвом художньої ковки, та на практиці 
випробувати себе у ролі учня майстра-коваля, який має створити власний виріб.  

Теоретична частина. Сучасне місто Кропивницький (колишній 
Кіровоград, Єлисаветград) успадкувало від майстрів минулого справжній музей 
просто неба: твори художньої ковки та ливарництва, значна частина яких 
виконана в стилі модерн. Нині це справжній бренд міста та його візитівка, яку у 
свій час створювали зокрема й учні художньо-промислових осередків 
м. Єлисаветграда. 

В Україні з давніх часів коваль був шанованою людиною. Високий 
соціальний статус ковальського ремесла закономірний: у свідомості людини 
доіндустріальної епохи обробка металу взагалі межувала з магією та таємним 
знанням. Від коваля значною мірою залежало саме виживання спільноти, тож не 
випадково український фольклор часто зображає його чарівником або могутнім 
богатирем, що приборкує дракона.  

Задокументована, але дуже фрагментарна, історія ковальського ремесла в 
краї, відноситься до середини ХVІІI ст., і відображена переважно в архівних 
документах Російської імперії, які стосуються окупації цієї території, та початку 
будівництва у 1754 р. фортеці Св. Єлисавети, передмістя якої пізніше і стало м. 
Єлисаветградом. Поодинокі згадки про ковалів того часу є в Інституті рукопису 
Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, а також обласних 
державних архівах України.  

У результаті останніх розкопок на території колишньої фортеці 
Св. Єлисавети археологами з міста Кропивницького виявлена кузня, що є 
свідченням про існування у краї ковальського ремесла вже у перші роки її 
існування. Відомо й те, що примусово виселеним з цієї території українцям як 
«неуказному населенню» (незаконне) на нових південніших землях дозволялося 
займатися ремеслами. Є згадка і про ремісників, яких за термінологією ХVIII ст. 
називали «художниками» (Полное собрание законов, 1830; Полонська-

Василенко,1960). 

Місцевих ремісників різних, спеціальностей для будівництва фортеці не 
вистачало, тому їх вербували із Гетьманщини. У травні 1763 р. для будівництва 
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Архангелогородського карантинного будинку було замовлено на роботи «100 
особенных работников» (майстрів) (Сенатский Архив, 1901). 

Комендант фортеці О. Глєбов у листі до командира Нової Сербії, просив 
для будівництва «прислати ковальський інструмент і 10 пудів заліза «для 
казенной надобности» (ІР НБУ, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 115, Арк. 5).  

У документі про стан справ у Новосербських полках в 1762 р. згадуються 
люди ремісничих спеціальностей – ковалі, столярі, токарі, теслі, паяльщики. (ІР 
НБУ, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 10, Арк. 20).  

Український історик Сергій Шамрай у своїй праці перераховує ремісничі 
спеціальності, які були в Новосербському полку: ковалі, слюсарі, теслі та ін. 
(Шамрай, 1929, с. 261).  

Дослідниця С. Дідик, зазначає, що в указі про заснування Новоросійської 
губернії від 1764 р. згадуються цехи, (які виникли у середині 1750-х рр.), їх 
наявність свідчить про певний розвиток ремесел у краї, але в той же час існував 
брак ремісничого люду і необхідні ремісничі вироби жителі краю виготовляли 
самі, виключно для задоволення власних потреб. 

Вже в ХІХ ст. єлисаветградські ковалі стали широко відомі на теренах 
тодішньої імперії. Черпаючи свої вміння з народного мистецтва, вони не 
залишалися осторонь нових віянь у технологіях того часу. Статистичні дані із 
«Сборника Херсонскаго Земства», № 2 (ст. 28) за 1887 рік – засвідчують, що у 
місті на той час було 11.818 ремісників, із них: ковалів і слюсарів – 592 чол. 

Досить велика кількість ковалів у невеликому провінційному місті, була 
зумовлена тим, що з ХІХ ст. тут діяло кілька великих, як на той час заводів і 
фабрик, та існувало одне з найбільших кавалерійських військових училищ в 
імперії, тож була велика потреба в ковалях для обслуговування екіпажів і коней, 
у виготовленні інструменту для створення механізмів і машин, у забезпеченні 
потреб міського будівництва, яке в цей час активно розвивалося. Нині в місті 
існує цілий мікрорайон, який має назву «Ковалівка», адже саме тут знаходилась 
переважна більшість ковальських майстерень. У 1874 році в місті була заснована 
реміснича майстерня братів англійців – Р. і Т. Ельворті, на базі якої був 
створений завод сільськогосподарських машин. Він став одним з 
найпотужніших у всій імперії і потребував значної кількості фахових 
ремісників, які б знали основи малювання і креслення, могли накреслити розрізи 
деталей і механізмів чи розробити архітектурні плани. До 1917 року на цьому 
заводі працювало вже біля 7 тисяч робітників. Як писав О. Пашутін (Пашутин, 
1992). «Саме через велику кількість тямущих ковалів та слюсарів у краї англійці 
Томас і Роберт Ельворті у 1874 р. в Єлисаветграді вирішили збудувати 
найбільший в окрузі завод…». З другої половини XIX ст. ковальство набуває ще 
активнішого розвитку в місті завдяки привозному дешевому залізу з 
металургійних заводів Європи, та скасуванню жорстких цехових регламентацій, 
внаслідок чого ремеслом будь-хто, незалежно від соціального стану.  

Започаткування системної художньо-промислової освіти у краї вивело 
ремесло ковальства на новий рівень, воно стало явищем мистецтва. Ще з 1867 
року у місті працювало Ремісничо-грамотне училище. У 1870 році з ініціативи 
земства було відкрито реальне училище. Учні якого ґрунтовно вивчали 
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проекційне креслення та малювання, тож могли накреслити розрізи деталей і 
механізмів, розробити архітектурні плани і декор інтер’єрів, або намалювати 
вишуканий орнамент для металевих балконів, парканів чи воріт, які в кінці ХІХ 
на поч. ХХ ст. стали візитною карткою чи не кожного власника будинку 
центральної частини міста. 

Отже навчання молодих ремісників різного профілю, в тому числі й 
ковалів, проходило в десятках ремісничих майстерень міста, в училищах і 
школах. Проте найвагоміших результатів на той час досягали колишні учні 
Вечірніх рисувальних і креслярських класів (далі ВРКК), які отримали 
грунтовну художню освіту, до якої входив і курс вивчення орнаментального 
мистецтва. Саме це був час і найбільшого розквіту ремесла ковальства в місті. 
Тоді ж активно забудовувалася центральна його частина під керівництвом 
головного архітектора – колишнього випускника ВРКК, – Я. Паученка. Він був 
одним із перших і найталановитіших учнів свого вчителя, академіка портретного 
живопису – П. Крестоносцева, засновника ВРКК, які діяли з 1880-го по 1917 рік 
при місцевому земському реальному училищі, і випустили загалом майже 4 
тисячі учнів.  

Будинки, збудовані за проектами Я. Паученка, були прикрашені 
вишуканими металевими орнаментами, ескізи до яких робив він сам, що і дало 
можливість за короткий час створити неповторний образ міста. Малюнки 
архітектурних проектів художника і архітектора Я. Паученка, які нині 
експонуються у музеї О. Осмьоркіна, засвідчують, що на них промальовані всі 
головні елементи декору будівель, включаючи й ескізи орнаментики художньої 
ковки, що вже певним чином гарантувало створення якісного і стильного твору, 
а досконалість декору в матеріалі – залежала вже від професіоналізму ковалів, 
які виконували поставлені перед ними завдання. Варто наголосити також на 
тому, що у свідоцтві, виданому Я. Паученку про навчання на ВРКК з 15.11.1881 
по 1.6.1883 рр., підписаному його вчителем, П. Крестоносцевим, зазначалось, 
що за успіхи у «малюванні з орнаментів» і за «малювання орнаментів» (власних) 
він отримав оцінки «відмінно».  

На ВРКК учні-реалісти і всі бажаючі освоювали класичний малюнок, 
живопис, скульптуру, проекційне креслення, орнаментику і розпис по фарфору 
Такий ґрунтовний курс навчання, за словами П. Крестоносцева, відповідав 
практичній підготовці двох перших курсів Петербузької академії мистецтв. 

  
Проект кованих парапетів для даху будинку купця М. Соловйова. 

Архітектор Я. Паученко. Фонди меморіального музею О. Осмьоркіна.  
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Свідоцтво видане Я. Паученку про навчання на Вечірніх рисувальних 
класах з 15.11.1881 по 1.6.1883рр., які діяли при Єлисаветградському земському 
реальному училищі. Підпис: Викладач Імператорської Академії Художеств П. 
Крестоносцев. Рисование с орнаментов – «отлично», рисование орнаментов 
(власних) «отлично». Фонди меморіального музею О. Осмьоркіна.  



 328 

З щорічних звітів викладачів ВРКК стало відомо, що більше двох десятків 
випускників ВРКК змогли здати іспити до Перербузької академії художеств і 
продовжили там своє навчання та стали відомими живописцями, а також 
зодчими свого часу (цей широкий і досліджений матеріал представлено у 
довідковому виданні «Митці Степової України» (2013). Тому не випадково, що 
й ковальські майстерні Єлисаветграда повсякчас поповнювалися молодими 
фаховими ремісниками-художниками, які могли втілити в життя навіть досить 
складні художні проекти, адже кожна із ремісничих ковальських майстерень 
мала свій виразний стиль, та набір впізнаваних формотворчих елементів. Це дає 
можливість і нині розпізнати та класифікувати роботи значної кількості 
єлисаветградських майстрів та їхніх учнів, зразки яких виявлені також і в інших 
містах. Однією з прикмет виробів художньої ковки Єлисаветграду було те, що 
більшість їх були виготовлені з одного й того ж металу. За версією краєзнавця 
В. Смотренка, – інженер заводу Ельворті Коль, спеціально замовляв у США цей 
сплав для ремісничих майстерень. Переважна більшість кованої орнаментики на 
будинках старого міста – це стильні і нерідко високохудожні твори, часом 
досить складні за технологією виконання. Привертають особливу увагу ажурні 
просічні фігури – кошики, шишки з різними видами кручення і переплетінь 
металу, оригінальне склепування на листовому металі тощо. І це невипадково. 
Адже ковальські майстерні міста значною мірою поповнювалися і молодими 
ремісниками, випускниками Ремісничо-грамотного училища, де вони ґрунтовно 
вивчали предмет «ковальська справа».  

Можна вважати, що у другій половиніі ХІХ-го – початку ХХ-го ст. в 
Єлисаветграді на базі десятків ремісничих ковальських майстерень та кількох 
навчальних закладів, які готували ремісників широкого профілю, сформувалася 
одна з найпотужніших на теренах України реміснича школа художньої ковки зі 
своїми авторитетними вчителями-майстрами, сформованим власним стилем та 
місцевими традиціями.  

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.  
1. Віртуальна екскурсія «Старими кварталами міста Єлисаветграда».  
Під час екскурсії основна увага акцентується на аналізі архітектурних 

стилів та відповідних їм декоративних прикрас художньої ковки відзначаючи 
різноманіття орнаментальних спіральних композицій ганків, балконів, парканів. 
В місті було зафіксовано більше 30-ти майстерень, у яких на 1887 рік працювало 
592 коваля.  

Орнаментика завжди виконувала як інформаційно-комунікативну 
функцію, так і роль прикраси предметів з каменю, дерева чи металу, що завжди 
відповідало властивостям матеріалу, естетиці певної епохи та одухотворювало 
життєвий простір людини загалом. Саме через велику кількість залізного декору 
Єисаветград називали маленьким Парижем. А у старій частині міста навіть 
важко знайти будинок, який не прикрашений вишуканими орнаментами. 

Численні балкони, ворота, парапети, ганки, паркани, тримачі для прапорів, 
ліхтарів та вивісок створені у час найбільшого розквіту ремесла ковальства в 
місті, коли головним архітектором міста був випускник ВРКК і учень П. 
Крестоносцева – Я. Паученко. В арсеналі кожного майстра, як і в Я. Паученка, 
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були улюблені мотиви і символи. Одним із перших у місті зустрічає вранішнє 
сонце стилізований флюгер-півень з листового металу на вежі його будинку 
(нині меморіальний музей О. Осмьоркіна). Одну із веж Я. Паученка будинку 
прикрашає кований тризуб, зроблений ковалями за ескізом, який також можна 
побачити в експозиції музею.  

Потрапивши у штучне середовище міста, людина завжди прагнула 
оточити себе живими об’єктами природи: квітами, деревами, птахами, тому 
вони навіть у вигляді гіпсових чи металевих орнаментів посідають важливе 
місце на стінах будинків. Особливо вишукано виглядає багато декорований 
рослинними орнаментами, совами і людськими масками будинок Барського 
(нині краєзнавчий музей). Вершини двох його куполів увінчують великі ковані 
металеві тризуби-квіти, виконані у стилі модерн.  

    
Ковані Тризуби на власному будинку Я. Паученка та на будинку Барського. Поч. 
ХХ ст. 

Не тільки у Єлисаветграді, а й у кількох інших містах можна побачити 
роботи відомої ковальської майстерні Ш. Наймана і Д. Шаца (у Харкові була 
філія їхньої майстерні). У своєму ремеслі вони тяжіли до німецького стилю 
«плетена корзинка», яка була їхнім своєрідним фірмовим знаком-оберегом. 

Такими плетіннями прикрашені поручні сходів у будинках №36, №38 на 
колишній Івановській вулиці та балкон будинку на Нижньо-Донській. Їх декор, 
як правило, виконаний за класичною схемою: у центрі знакового поля головний 
орнаментальний мотив в обрамленні сіток і бордюра. У народній міфологічній 
свідомості сітка – це символ долі. Вона захищала добро від зла, тому 
сприймалася, як знак-оберіг (оскільки у своїй структурі мала хрещате 
переплетіння).  
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Майстерня Ш. Наймана і Д. Шаца. Балконна решітка на будинку 

Тарановського. Реклама майстерні Ш. Наймана і Д. Шаца. Адрес-

календар.Єлисаветград 1913. 
Більшість кованих виробів на будинках були не тільки 

прикрасами, але й своєрідною візитною карткою господаря, і 
розповідають про його захоплення, професію, рід, іноді це 
ініціали господаря, або майстра-коваля, що виготовив річ. Так, 

замовником решітки для вікна будинку № 62 по вул. Пушкіна, був, чоловік який 

займався хімією. Про це свідчить знак поміщений на консолі його балкона.  
Клейма кількох воріт на Двірцевій вулиці та дверей Грецького собору 

зберегли ім’я одного із найвідоміших майстрів міста – коваля Миколи Петренка. 
Характерною ознакою робіт його майстерні було використання особливої 
методики ковки: на сталевий лист металу наносився малюнок, а зверху 
наклепувались дрібніші деталі і гнуті елементи орнаментів. Прикладом такої 
роботи є композиції на вхідних дверях Ковалівської церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці з символами: Віри – хрест, Надії – якір та Любові – серце. Райське 
дерево роботи М. Петренка можна і нині побачити на воротах однієї із садиб, що 
на колишній вулиці Биковій. 

На старому фото збереглась одна з робіт майстра – це грати на садибі 
колишнього бухгалтера заводу Ельворті Олександра Тарановського. 
(вул. Жовтневої революції, 37). На хвіртці викувані ініціали «АТ», а поруч – 

коло пробите стрілою. Грати Кафедрального собору Різдва Пресвятої 
Богородиці, виконані також у цій майстерні. Ініціали «Я» і «К» на них означають 
«Яків Караманенко» – це староста церкви, який замовив ці грати і ворота. На 
жаль, не збереглася одна з кращих робіт М. Петренка – копія грат з парку 
Тюільрі, роботи короля Людовика ХІІІ разом з ковалем Шарлем Пюррі. Ці грати 
раніше прикрашали будинок Гунькіних (на розі вул. Двірцевої та Декабристів). 
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У декорі воріт для міської аптеки М. Петренко використав мотив з 15-ти 
металевих крапель. За розповідями старожилів, вони мали нагадувати старим і 
забудькуватим відвідувачам, котрі виходили з аптеки на вулицю, ще раз про 
необхідну дозу крапель прийому серцевих ліків. Напроти цієї аптеки, є ще одні 
ворота М. Петренка, прозвані жителями міста «Ворота смерті», бо саме через 
них у катівні колишнього НКВС у 30-ті роки «чорні воронки» щоночі масово 
завозили «ворогів народу». 

  
М. Петренко. «Ворота смерті» і парапети на буд. колишнього НКВС. Вул. 

Двірцева. 
Сім’я цигана-коваля. Менший син працює на міхах. Чечора, Єлисаветград, 

поч. ХХ ст. Архів ЄЗРУ.  
Ворота колишньої церковної канцелярії міста позначені розквітлим 

хрестом і стилізованими завитками-параграфами, до реставрації на них також 
було клеймо М. Петренка, яке прибрали.  

Ганки та ворота з клеймами і рослинним орнаментами на Іванівській 
вулиці виготовлені ремісничою майстернею сім’ї Володимирських, батьком і 
трьома його синами: Самійлом, Йосипом та Давидом. Їх улюбленими мотивами 
були – лаврові вінки, акантове листя, ромашки. Своєрідним фірмовим знаком 
їхніх робіт, є присутність мотиву літери «В», що утворена подвійною спіраллю 
заповненою маленькими колами.  

Ідея єдності людини і природи широко знашла своє продовження в 
художньому металі міста. Не дивлячись на те, що орнамент кованого металу 
значно відстороненіший від ілюстративності, притаманній іншим видам 
мистецтва, все ж у багатьох узорах вгадуються знайомі обриси гілок дерев, 
трави, квітів і в кожному з них присутня незнищенна ідея життя.  

Майстерня родини Володимирських виготовила ворота для садиб 
Якубовського та лікаря Вайсенберга (нині обл. відділ охорони здоров’я (вул. В. 
Чорновола). У кованих композиціях на цих воротах, у центрі накладних вінків є 
ініціали – ДВ та СВ (Доротея та Самуїл Вайсенберги). 
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Ініціали господаря і його дружини на воротах садиби лікаря 
С. Вайсенберга та бухгалтера заводу Ельворті – Олександра Тарановського 
(А.Т.). Майстерня сім’ї Володимирських. 

За допомогою осьової симетрії майстри-ковалі створювали різноманітні 
розетки, квіти, які найчастіше розміщувалися в центрі великих орнаментальних 
полів. Непорушні самі по собі металеві решітки завдяки спіралям справляють 
враження рухомих об’єктів, викликають асоціації спіралевидного росту рослин, 
руху води та повітря.   

Зразком такої композиції є ковані грати на дверях банку, що на 
центральній площі міста, створені О. Ситником. Композиція роботи досить 
проста. В центрі – накладний хрестоподібний чотирилистник оточений 
орнаментованим полем та спіралями. Така схема відповідає стандартним 
композиціям з народних вишивок і різьби. Це традиційний архаїчний 
міфологічний мотив геометричної моделі Всесвіту з сакральним Центром 
Світу (хрестом) у якому росте Дерево Життя. Чотири сторони світу означені 
листочками з яких у навколишній простір проростають гілочки-спіралі з 
пуп’янками, маніфестуючи таким чином міфологічну ідею торжества життя 
допоки існує Дерево Життя. При цьому фон навколо чотирилистника 
заповнений спіралями, викликає й асоціації пов’язані з Всесвітом. Як правило 
для розеток ковалі вибирали 1–2 елементарних мотиви, хоча інколи їх було і 
більше.  

Багато у місті невеликих робіт майстерні Ігоря та Йосипа Смирнових. 

Серед них орнаментальні решітки та тримачі для прапорів.  

 
Тримачі для прапорів. Роботи ремісничої майстерні Ігоря та Йосипа 

Смирнових 

За словами дослідника міської старовини та діяльності ремісничих 
ковальських майстерень Вадима Смотренка, жителі міста згадували гарний 
«Піковський місток» який з’єднував береги річки Інгул та ливарну майстерню 
поляка Піковського, яка існувала в місті на поч. ХХ ст.  

Прикладом непорозуміння, а можливо й гучних скандалів стала діяльність 
Піковського у Єлисаветграді, адже він замість традиційних кованих металевих 
виробів для прикраси архітектури почав відливати їх з чавуну, що значно 
скоротило термін виготовлення замовлень та здешевило продукцію. Відтак він 
досить швидко переорієнтував на себе значне число замовників від своїх 
конкурентів. Про що свідчить і нині досить велика кількість литих чавунних 
ганків на будинках старих. Його роботи, це чавунні гвинтові сходи в актовому 
залі жіночої гімназії (нині ЦУПУ), а також цікаві литі чавунні кронштейни під 
балкони на Будинку офіцерів і на корпусі музики мистецького факультету 
ЦУПУ ім. В. Винниченка (архіт. А. Достоєвський). На них можна розгледіти 



 333 

знак фортеці та символи, можливо, річок Інгулу та Біанки і рибу, яка колись у 
великій кількості водилась в Інгулі.  

 

 
 

Ганки ливарної майстерні поляка Піковського. Вул Двірцева. 
Єлисаветград. Поч. ХХ ст. 

У період свого заслання до Єлисаветграду (1849–1858 рр.), міським 
архітектором був А. Достоєвський (брат письменника Ф. Достоєвського). Саме 
він започаткував в Єлисаветграді традицію робити на дахах будинків огорожу 
для страховки при прибиранні снігу, ковані металеві бар’єри, так звані снігові 
парапети. По всьому місту їхній орнамент не повторюється жодного разу. 
А. Достоєвський будував у грецькому стилі з елементами готики, про це згадує 
у листі нього брат Федір : «У готичному, улюбленому тобою стилі» 

 
Маєток князя Соколова-Бородкіна у с. Червоновершці. Архітектор 

А. Достоєвський вперше почав застосовувати ковані снігові парапети на даху. 
На даху будинку нинішнього спортивного клубу «Зірка» зберігся парапет, 

зроблений, за часів заснування заводу сільськогосподарських машин братами-

англійцями Р. і Т. Ельворті – від якого почалася історія сучасного заводу 
«Червона зірка». 

Парапети і сходи у стилі модерн створені за проектом архітектора 
О. Лішневського, можна побачити актовому залі старого корпусу ЦУПУ 
ім. В. Винниченка (колишня жіноча гімназія). Парапети роботи ковалів 
майстерні Шаца і Наймана збереглися на будинку головпоштамту.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1849
https://uk.wikipedia.org/wiki/1858
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Парапети. Арх. О. Лішневський (ЦУПУ ім. В. Винниченка). Ворота 

«Вірність» з «Одісеї» 

У декількох садибах міста зустрічається орнаментальний мотив 
невідомого майстра-коваля, який складається з 12-ти кілець та стріл. 
В. Смотренко називає його умовно «Вірність», оскільки, мотив 12-ти стріл і 
кілець, є у відомому сюжеті з «Одісеї» Гомера, коли до Пенелопи прийшли 
сватались женихи, а вона пообіцяла, що вийде заміж за того, хто зможе 
натягнути лук Одісея й вистрілити таким чином, щоб стріла пролетіла через усі 
12 кілець.  

2. РОЗРОБКА ЕСКІЗУ ДЕКОРАТИВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ЗА МОТИВАМИ 
ОРНАМЕНТИКИ ХУДОЖНЬОЇ КОВКИ РЕМІСНИЧИХ КОВАЛЬСЬКИХ 
МАЙСТЕРЕНЬ ЄЛИСАВЕТГРАДА ХІХ СТ. 

На основі зразків традиційної художньої ковки, розробимо ескіз власної 
композиції, у якій поєднання елементів відповідає правилам виконання роботи 
у металі. 

ПОПЕРЕДНЯ ІНФОРМАЦІЯ-БЕСІДА 

Спіраль – головний образно-композиційний мотив художньої ковки. 

Відомо, що усі живі організми, а також неживі об’єкти природи прагнуть набути 
у просторі спіральних форм. Підпорядковані математичному закону гармонії 
золотої пропорції – спіралі присутні як в мікро- так і в макросвіті: у будові ДНК, 
у формах мушлі равлика, рогах барана чи формі шишок, а також у завитках 
урагану і навіть у структурах галактик.  
 

 
Спіральні форми у живій і неживій природі 

Мистецький досвід людства лише підтверджує цей універсальний закон 
природи тим, що одна з найцікавіших і форм у природі – це динамічне 
закручування по спіралі. У давні часи люди бачили у знакові спіралі символ 
розвитку і відображення гармонії космічного порядку, Гете назвав її «лінією 
життя», а митці сприймають як вияв ідеальної краси.  

Спіраль, у якій кривизна зростає за законом геометричної прогресії 
називається логарифмічною спіраллю, або «золотого перетину». Але в природі 
існує також спіраль, що розвивається постійним кроком (Архімедова спіраль), 
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але вона зустрічається досить рідко – лише у нумулітів (морських тварин 
третинного періоду) і у деяких кристалах.  

    
Види спіралей. Мушля нумуліта (третинний період) — зразок архімедової 

спіралі. 
Золота пропорція виявлена ще Піфагором і побудована на її основі Золота 

спіраль задають досконалу структуру об’єктам і роблять їх візуально 
красивішими, навіть автоматично ШЕДЕВРОМ, що є важливою складовою 
сучасного мистецтва та дизайну. 

  
Спіральні композиції у сучасному графічному дизайні.  
Цікаво, що у минулі століття у середовищі ковалів шедевром називали 

екзаменаційний виріб самостійно виготовлений ремісником-підмайстром. 
Шедевр був доказом його майстерності, який він повинен був подати на розгляд 
цеху для того, щоб набути статусу майстра та бути офіційно зачисленим до цеху. 
Насправді таким шедевром могла бути сокира, ніж-тесак, підкова чи якийсь 
інший виріб. 

«Статут цеху ковалів, золотих справ майстрів, казанярів, латунщиків, 
слюсарів, зброярів і ножівників Мінська. 1591» дає уявлення про права та 
привілеї майстрів, розкриває характер і рівень ремісничого виробництва ковалів, 
засвідчує, що підмайстри, і учні були безправними (пер. з польської). 

Ст.4. Прагнучи до того, щоб ремесла нашого цеху здобули у всіх славу і 
схвалення, встановлюємо, щоб кожний, хто хоче стати майстром в місті…, 
власноруч виготовив у присутності 2-х призначених цехом для спостереження 
майстрів шедевр зі свого ремесла і передав його в цех ... 

Ст.5. Шедеври ковальського ремесла: тесак, підкова, сокира, – які 
каретник не може зробити. …Синів і дочок майстрів ми звільняємо… від 
шедевра…, і ставимо їм у обов'язок тільки організацію вечері приготовленої за 
звичаєм…  

МОЗКОВИЙ ШТУРМ  
Пропозиція слухачам знайти українське слово – відповідник слову 

«ШЕДЕВР» Запропонуйте свій варіант такого перекладу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
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Варіанти відповідей: взірець, дивотвір, преславний, дивовижний, 
надзвичайний, велетвір, кращетвір, перлина, «клас!» тощо.  

Шедевр (від фр. chef d'œuvre — головний твір) – довершений у своєму 
жанрі твір, що отримав захоплені відгуки від критиків за надзвичайну 
майстерність. Нового, сучасного значення слово набуло в кінці 18-го століття, 

коли у світі почали формуватися музеї, для яких відбиралися твори особливої 
художньої довершеності. У сучасному розумінні шедевр – це довершений і 
найкращий витвір мистецтва в будь-якій галузі чи сфері: шедевр скіфського 
мистецтва – золота царська пектораль із Товстої Могили, шедевр архітектури 
Єлисаветграда – власний будинок архітектора міста Я. Паученка тощо 
(Літературознавча енциклопедія: Шедевр, 2007, с. 585). 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАМИ ГРИ. 
Розробка ескізів і створення тематичної орнаментальної композиції 

(шедевру), на основі спіральних елементів та їх поєднань згідно правил, як це 
роблять ковалі при виконанні реальних замовних робіт.  

За визначенням орнамент – це візерунок побудований на ритмічному 
повторенні та поєднанні подібних елементів (геометричних або стилізованих 
природних форм). Серед образотворчих засобів які здавна використовувалися у 
художній ковці при розробці ескізів орнаментики для архітектури, – 

найголовнішою була динамічна лінія прута, яка й зумовлює сприйняття всього 
виробу в цілому як лінеарної композиції. А основні елементарні мотиви 
орнаментів – найчастіше спіралі, підпорядковуються дзеркальній симетрії. 

ЗАВДАННЯ 1. Експерименти з формотворчими можливостями спіралі 
(можна малювати олівцем чи фломастером, використати канцелярські скріпки 
чи м’який дріт, або поекспериментувати на комп’ютері в одній із графічних 
програм, напр. Paint. У результаті такої комбінаторики отримуємо своєрідну 
орнаментальну абетку із простих мотивів, яка може бути доповнена. 

Кожному учаснику дається завдання придумати ще 3–5 власних варіантів. 
Ці мотиви дають безкінечну різноманітність всіх інших складніших мотивів для 
бордюрів, розеток та ін. Важливим моментом композиційних рішень поєднань 
спіральних елементів є те, що всі вони повинні кріпитися один до одного за 
допомогою скріплюючих скоб, як це показано на фото. 

   
 

Помітне місце займає спіраль у народному мистецтві. Проста і виразна 
лінія лежить в основі орнаментки писанок. Огортаючи яйце, спіраль втілювала 
міфологічний образ Всесвіту, який бачився у вигляді згорнутого спіраллю 
Космічного Змія, на ньому тримався увесь Всесвіт, і він зв’язував собою все 
живе у Природі, людський і потойбічний світ, життя і смерть. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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Спіральні елементи в українському народному мистецтві писанки. 
(трикветр, сигма, сварга, закручена ружа, хрест, спіралі, завитки)  
Для носіїв традиції спіраль ототожнювалась зі спіралевидним вертінням 

води – виром, сніговієм, смерчем, спіральним бігом сонця, як символами плину 
часу. У весняних хороводах (Кривий танець), спіраль пов’язана з магічною ідеєю 
оберегу та ініціаційного Шляху для дівчат. У сфері міфу подвійна спіраль 
моделювала небезпечний перехід по лабіринту із людського світу в потойбічний 
і назад (саме про такі мандрівки розповідають і відомі міфи про Тезея та 
Аріадну, Орфея і Еврідіку). Таким чином спіраль є знаком вічності і 
безкінечності життя, шляхом у незвідане, початком і кінцем циклів у природі 

ЗАВДАННЯ 2. На основі простих мотивів створених у попередній вправі 
придумати і розробити на основі дзеркальної симетрії ескіз стилізованого образу 
ДЕРЕВА ЖИТТЯ. Елементи необхідно скріплювати так, щоб за цим ескізом 
можна було створити реальний виріб з металу (показати з’єднання).  

Первинні спіральні мотиви є тим рівнем в морфологічній ієрархії 
орнамента, на рівні якого починає складатись образна структура і зароджуються 
перші асоціації, які й визначають характер орнаментики. В художньому металі, 
у простих абстрактних завитках, ми легко впізнаємо стилізовані образи рослин, 
Дерева Життя, Богині-Матері, Космічного Змія. 

 
Зразки образу ДЕРЕВА ЖИТТЯ у стилістиці художньої ковки  
ЗАВДАННЯ 3. На основі дзеркальної симетрії побудувати дуальну схему 

моделі ДЕРЕВА ЖИТТЯ. Вибрати і допрацювати найвиразніший варіант.  
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Одним з найпоширеніших символів у народному мистецтві є символ 

«Дерева Життя» або Світового Дерева це образ втіленої родючості, пов'язаної 
також з образом Богині-Матері. Найдавніші колядки донесли до нас прадавні 
уявлення людей про ті часи, коли «ще не було ні неба, ні землі, а було тільки 
синє море, а на ньому – явір зелений» (верба золота). Так у вигляді Дерева Життя 
у фольклорі уявлявся стрижень світобудови, навколо якого встановлювалася 
рівновага всіх протилежностей у світі. Але це дерево в народному мистецтві 
ніколи не зображалося реалістичним, а завжди стилізованим і спрощеним. Воно 
відображає 3 яруси Світобудови: Низ (нав) – це підземний світ, річка, всяка вода 
і коріння, у вигляді двох завитків. Середина (яв) – земний і реальний світ людей. 
Верх(прав) – світ небесних світил і місце перебування богів та душ предків. 
Дерево Життя – це і Дерево Роду, де кожна квітка є знаком члена родини, а всі 
разом – увесь родовід. 

Особливою властивістю Дерева Життя є його здатність перетворюватися 
у жінку (Богиня-Мати) і навпаки. З піднятими до неба руками (крилами) – вона 
володарка всіх зон природи (неба,землі і води), а її ноги, часом перетворюються 
у два корені-завитки, або закінчуються голівками водяних зміїв – усе це знаки 
нижнього світу. Образ змієногої Богині вже присутній на кераміці культури 
Трипілля–Кукутені, у мистецтві золотарства скіфів, які вважали змієногу 
Богиню Апі – своєю праматір’ю. Її ж бачимо на медальйонах-змійовиках епохи 
Київської Русі, та у вишивці ХІХ ст. І в сучасному художньому ковальстві – цей 
вічний образ Богині-Матері Природи, виглядає також досить ефектно і 
декоративно.  

 

   
Трипілля-Кукутені, богиня скіфів Апі, змійовик епохи Русі, вишивка 

ХІХст., сучасна ковка  
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ЗАВДАННЯ 4. На основі попередніх пошуків виразного образу ДЕРЕВА 
ЖИТТЯ розробити дизайн для хвіртки. На цьому етапі можна розробити 
спіральні елементи у вигляді суцільної рамки до композиції, або добавити деякі 
декоративні мотиви знизу і вгорі над основною композицією.  

 
Компоновка у формат хвіртки композиції на основі мотиву ДЕРЕВА 

ЖИТТЯ  
 

ПІДСУМОК:  
АНАЛІЗ ВИКОНАНИХ ЕСКІЗІВ ДЛЯ ДИЗАЙНУ ХВІРТКИ 

 
Виконані на практикумі ескізи для дизайну хвіртки 

ІІІ. ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП: 
1. Дискусія і відповіді на питання: «Художня ковка-ремесло чи 

мистецтво» 

2. Краєзнавче вивчення досвіду ремісничих осередків минулого та 
втілення напрацьованих ідей в сучасний освітній процес та практику. 

Матеріали для рефлексивної бесіди про значення отриманої інформації 
та реального досвіду застосування у сучасних творчих та навчальних 
практиках ідей художньо-промислової освіти, зокрема у галузі художньої 
ковки. 
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Одним з перших, хто звернув увагу у другій половині ХХ ст. на особливе 
значення ковальської майстерності для іміджу міста, був Вадим Смотренко. Він 
прагнув зберегти уцілілі старовинні зразки ковальського ремесла, яке на початку 
ХХ-го століття вийшло на рівень справжнього мистецтва. Краєзнавець і педагог 
В. Смотренко все своє свідоме життя проводив захоплюючі просвітницькі 
екскурсії вулицями міста, вчив своїх учнів та студентів пізнавати і поважати 
історію свого міста. Результати власних пошуків і досліджень ремесла місцевих 
ковалів опублікував у книзі «Металеві мережива маленького Парижа» (2015). 

Проте, з 90-х років ХХ-го ст. у місті склалася така ситуація, що значна кількість 
старих будинків разом зі зразками художньої ковки почали нещадно нищитися 
новітніми забудовниками.  

Тож В. Смотренко почав робити креслярські замальовки старих парканів, 
балконів, ганків та парапетів, і таким чином створив унікальну збірку малюнків 
художньої ковки Єлисаветграда ХІХ – ХХ ст. При цьому у його приватній 
колекції також є й витончені малюнки одного із найвідоміших міських 
архітекторів – Я. Паученка, зокрема ескіз кованої огорожі для лікарні Святої 
Анни. Донька В. Смотренка передала грати кін. ХІХ ст. із його колекції до 
краєзнавчого музею. Нині в історичній частині міста збереглося близько 150-ти 
зразків ковальського мистецтва. Більша половина з них – це оригінальні і 
високо-художні вироби ковалів ремісничих майстерень кінця ХІХ – початку ХХ 
ст.  

На початку 2000-х років студенти – дизайнери мистецького факультету 
педагогічного університету ім. В. Винниченка, у процесі вивчення курсу 
«декоративно-прикладне мистецтво», вивчаючи ремесла краю, займались 
дослідженням архітектури та металопластики старої частини міста, зробили 
зарисовки внутрішніх та зовнішніх металевих виробів, які були створені 
ковалями ХІХ – поч. ХХ ст. Студентами під керівництвом викладача 
(доц. О. Босий) було розроблено оригінал-макет каталогу ковальських виробів 
«Вогненне мистецтво Сварога», який засвідчив високий злет ремесла ковальства 
у місті у той час. На базі зібраного наочного матеріалу, студенти – дизайнери 
виконували творчі навчальні завдання з вивчення мистецьких стилів у 
архітектурному і ландшафтному середовищі міста. Спочатку вони виконували 
прості вправи з елементарних спіральних елементів, які є основою орнаментики 
з металу, а потім розробляли власні ескізи для оформлення сучасних приватних 
садиб та громадських будинків міста.  

    
Студентські замальовки орнаментики м. Єлисаветграда. Кін. ХІХ – поч. 

ХХ-го ст.  
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Кілька випускників мистецького факультету, нині успішно працюють у 
проектних відділах сучасних ковальських майстерень Кропивницького, 
поєднуючи у своїй роботі як традиційний досвід ковалів минулого, так і 
можливості новітніх комп’ютерних технологій. Результатом таких тенденцій є 
те, що сьогодні в оформленні міського середовища поруч з ручною кованою 
орнаментикою ремісників-ковалів кін. ХІХ – поч. ХХ ст., можна побачити 
результат переосмислення та трансформації – новий модерний декор, 
розроблений сучасними дизайнерами та майстрами ковальства. Це стильні та 
вишукані роботи як ручної роботи, так і зі штампованих елементів (що значно 
здешевлює дорогу ручну роботу та скорочує термін її виконання). Нині свої 
вироби пропонують більше десятка новостворених ковальських майстерень 
міста. Адже і нині в місті, особливо у приватному секторі, простежується 
сформована давня традиція – що господар має обов’язково прикрасити свою 
садибу та будинок (паркани, ворота, балкон, вікна, сходи) металевими 
орнаментальними виробами.  

У ковальських майстернях міста нині працюють й випускники 
інженерного коледжу, який історично продовжує започатковану традицію 
підготовки ремісників, які своїми уміннями і знаннями зробили важливий 
внесок у розвиток економіки краю – як це більше 100 років тому, планував 
зробити ще академік П. Крестоносцев, відкриваючи ВРКК для підвищення 
фахової підготовки ремісників, які готувало ЄЗРУ. Закономірним є те, що нині 
інженерного коледж знаходиться у приміщеннях того ж самого колишнього 
ЄЗРУ. Нині він випускає молодих інженерів з високотехнологічною 
комп’ютерною підготовкою і досвідом проектування у сфері промислового 
дизайну, які продовжують давні і славні ремісничі та мистецькі традиції міста.  

 

 

 

 
Єлисаветградське земське реальне училище. Мистецький і ремісничий 

осередок міста. Поч. ХХ ст. 
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Ремісничо-грамотне училище. 1913. Сучасний вигляд РГУ. Архітектор 

Я. Паученко.  
Великий вибір робіт ручної художньої ковки від сучасних ковалів міста 

Кропивницького можна побачити на сайті ковальської майстерні 
«Єлисаветградский ковальський двір». Це традиційні паркани, балкони, ганки, а 
також каміни, світильники, металеві меблі та ін. Серед пропозицій нових 
виробів є металеві ліжка, столи, каміни, світильники, які експортуються також 
закордон. 

    
 Вивіски сучасних ковальських майстерень м. Кропивницького. Кований 

мангал. 2020. 
Досить красномовним є один із відгуків, на форумі в Інтернеті який 

супроводжував статтю, що стосувалася архітектурного образу міста Кіровограда 
(нині Кропивницький): Teosof Неділя, 2 грудня 2012. 00.45. «Нещодавно були в 
Кіровограді і були зачаровані та закохалися в це місто. Як дбайливо жителі 
зберегли старовинний центр! Дійсно маленький Париж! Побувайте в 
Кіровограді!» 
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Додаткові матеріали 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ У МАЙСТРІВ-РЕМІСНИКІВ 

У епоху середньовіччя ремісники почали об’єднуватися в професійні 
товариствами, які називалися цехами. На перших порах їх існування майстер і 
його помічники та учні, можливо досить демократично спільно працювали і 
однаково дорожили честю свого цеху. Старанний учень з часом міг стати 
підмайстром, а підмайстер міг отримати звання майстра.  

Доля учнів підмайстрів була непростою. Адже майстер не поспішав 
навчити його всім особливостям свого ремесла. Перші кілька років учню не 
давали ніяких професійних робіт. Він прибирав у майстерні і покірно виконував 
всі доручення. Відомі випадки коли у договорах по найму учня вписували і його 
можливість втечі від майстра. Але загалом учень-втікач був зобов'язаний 
повернутися до колишнього майстра, щоб відбути увесь термін свого учнівства. 
Чез певний час такого учня починали допускати простих допоміжних робіт в 
майстерні, які поступово ускладнювалися. По закінченню навчання учень 
отримував від майстра посвідчення, про те, що він відтепер може стати 
підмайстром і отримувати від майстра плату за роботу. 

У майстрів завжди було кілька помічників – підмайстрів, переважно це 
були сільські хлопці які приїхали в місто, з метою оволодіти професією 
ремісника. Їхній робочий день міг тривати від сходу і до заходу сонця, а плата 
за роботу була мінімальною. Майстри завжди боялись, що їхній дохід може 
зменшитися, тому не поспішали давати знання ймовірним конкурентам і всіляко 
обмежували доступ нових людей у свої майстерні та ускладнювали 
випробування. Тож отримати звання майстра було дуже важко. Підмайстер за 
своє навчання мав отримати гарну характеристику майстра, сплатити великий 
вступний внесок, влаштувати гулянку для численних колег по цеху, і головне – 

виготовити досконалий виріб – шедевр. А пізніше шедеврами стали називати 
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будь-які видатні твори мистецтва. Лише сини майстра і рідня могли без проблем 
отримати заповітний статус майстра. Тож у містах проживало безліч так званих 
«вічних підмайстрів», які не могли стати майстрами. Для того щоб спільно 
боротися з цією проблемою, вони інколи об'єднувалися у свої союзи – братства, 
але у містах такі товариства заборонялися.  

У ХІХ – ХХ ст. у зв’язку з цивілізаційними процесами, цехова форма 
організації праці ремісників, яка була досить ефективною на перших етапах 
розвитку, стала руйнуватися і гальмувати розвиток ремесел. Статути цехів 
втрачали свою актуальність, оскільки, забороняли для членів цеху будь-які 
нововведення і винаходи. Тому в нових економічних умовах кінця ХІХ ст., 
цехова система зазнала краху. На зміну цехам прийшли фабрики і заводи з новим 
поділом праці і рівнем техніки. А слово «цех» набуло нового змісту, – так стали 
називати лише відділення фабрик і заводів. Л. Григор'єв 

  

ОСОБЛИВОСТІ ІСПИТІВ У МАЙСТРА-КОВАЛЯ 

Досить жорсткі правила Статутів ковальських цехів, зумовили чітку 
регламентацію діяльності ковальських майстерень в умовах жорсткої 
конкуренції. Відтак цехове керівництво визначало комплекс зразкових виробів 
(«шедеврів»), на які орієнтувалися ремісники, тому й перший самостійний виріб 
учня, після його офіційного посвячування в майстри – також за традицією 
називали «шедевр».  

Проте сторонньому та малодосвідченому юнакові стати фаховим ковалем 
було зовсім не легко. Для того, щоб отримати дозвіл на роботу ковалем, потрібно 
було попередньо певний час (інколи 3 роки й більше) відпрацювати учнем 
коваля, отримати свідоцтво підмайстра, а потім скласти екзамен на якому 
показати свою фахову майстерність, про що попередньо, могло бути 
повідомлено в місцевій пресі. Наприклад кандидати в «підковувачі коней» 
подавали у цех прохання про допуск до екзаменів. До нього додавалися: 
автобіографія, свідоцтво про освіту та свідоцтво про завершення навчання у 
конкретного майстра-коваля.  

Є свідчення про подібні екзамени прийому в ковалі початку ХХ ст., як це 
відбувалося в Західній Україні. Сам екзамен складався з двох частин: практичної 
та усної, теоретичної. Виконання практичного завдання з ковальства не повинно 
було тривати більше трьох днів роботи – залежно від складності. Зміст 
практичної роботи та у якій кузні вона буде виконуватися, визначав голова 
комісії, а наглядав за роботою – один з екзаменаторів. Після виконання роботи 
спостерігач надавав письмове посвідчення, що кандидат виконав роботу 
самостійно, без сторонньої допомоги. Учень фактично здавав два екзамени: з 
ковальської практики загалом, та окремо, з уміння підкувати коня. При цьому до 
усного екзамену кандидат допускався тільки тоді, коли він задовільно виконав 
практичне завдання. Усна перевірка передбачала визначення знань кандидата 
про метали, їх якість, а також ціни та інші розрахунки. Після успішного 
складання екзаменів кандидати отримували свідоцтво майстра-коваля, 
порядковим номером документа та датою. Проте не всі кандидати з першого 
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разу могли скласти екзамени, тому їм надавалася можливість перездати екзамен 
через рік.  

Про існування такої практики на початку ХХ ст. у Західній Україні відомо 
з протоколу екзаменаційної комісії від 5 жовтня 1928 р. на звання коваля в 
Галичині (м. Станіслав), де один з 5-ти проекзаменованих кандидатів Станіслав 
Гошовський, хоч і викував ручний молоток та кліщі, проте усного екзамену не 
здав, а тому отримав рік на покращення теоретичних знань. Особливістю було і 
те, що в Галичині саме усний екзамен та освітній ценз були великою 
перешкодою в отриманні ковальського звання для сільських юнаків, які в певній 
мірі практично освоїли ковальське ремесло, але через брак освіти до екзаменів 
не допускалися. Але й саме навчання на майстра-коваля було досить дорогим.  

Це засвідчує лист початку ХХ ст. членів цеху ковалів м. Станіслава до 
міністра промисловості та торгівлі. У листі перераховано витрати учня за 
навчання протягом 3,5 років у майстра-коваля: оплата майстру складала суму – 

900 зл., робочий одяг і взуття – 600 зл., запис у цех – 14 зл., екзамен ремісничий 
– 60 зл., екзамен з підкування коней – 60 зл., оплата ветеринару – 50 зл., дрібні 
видатки до екзаменів (подання, гербові марки, матеріали) – 30 зл., проїзд – 10 

зл., екзамен школи покращення знань – 26 зл., а разом – 1749 злотих!  

На той час для більшості охочих стати майстрами-ковалями на Галичині, 
така сума була просто непідйомною – зазначає авторка статті Наталія Храбатин.  

Література: Ковалі старого міста: Хто і як працював з металом у 
Станиславові сто років тому. Сайт-газета «Галицький кореспондент». – 

29.10.2011. ( https://gk-press.if.ua/x5465 

  

ТЕМИ ДЛЯ ДИСКУСІЙ: 
«ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ – ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ» 

1. Коли і де на теренах України вперше почали виготовляти речі із бронзи 
і заліза? 

2. Які художні стилі мали вплив на формування образності художнього 
металу? 

3. Які конструктивні особливості створення металевої орнаментики? 

4. Які прадавні графічні символи лежать в основі мотивів орнаментики із 
заліза?  

5. Як була організована діяльність ремісничих цехів у давнину? 

6. Як відбувалося навчання та виховання майстра-коваля в цехах? 

7. Які заклади і як у ХІХ ст. готували працівників ремісничих професій 
(ковалів)?  

8. Які легенди казки, повір’я, загадки чи прислів’я про ковалів вам відомі? 

9. Які ремісничі майстерні ковалів працювали у Єлисавеиграді (прізвища, 
стилі)? 

10. Сучасний стан ковальського промислу та перспективи розвитку 
ремесла. 

file:///C:/Users/Олександр%20Босий/Desktop/РЕМЕСЛО%20КоВАЛЬСТВо/29.10.2011
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Тематика теоретичних і практичних занять семінару  
«РЕМЕСЛО ХУДОЖНЬОЇ КОВКИ І СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН» 

1. Міфи та фольклор різних народів про ковалів та ковальство. 
2. Історія ковальського ремесла мистецтва в Україні. 
3. Види та типологія виробів художнього металу. 
4. Архітектурні стилі і орнаментика художньої ковки .  
5. Художній метал в архітектурі сучасного міста. 
6. Композиція виробів ковальського ремесла: сітка, бордюр, розетка. 
7. Види симетрії: центральна, дзекальна, багаторазова, неповна, асиметрія, 
8. Символи в ковальстві: спіралі, сігми, волюти, хрести та ін. 

ПРАКТИКУМ 

«МЕТАЛЕВІ ВІЗЕРУНКИ ЄЛИСАВЕТГРАДА» 

1. Проектування в ескізах і в матеріалі (дріт, листове залізо): 
- дизайн вивіски на магазин чи майстерню; решітка для вікна;  
- декоративний флюгер;  
- ажурна декоративна решітка для шкільних рекреацій;  
- підставка для квітів; підсвічник. (дзеркальна і центральна симетрія) 
2. Розробка ескізів фронтальної композиції (паркан, ворота) в одному з 

класичних стилів.  
3. Розробка ескізів та виготовлення макету оформлення просторової 

композиції: місце відпочинку з фонтаном, дитячий майданчик, з використанням 
елементів художнього металу: ганок; поручні сходів; парапети; тримач древка 
прапора, світильник;  

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
1.Боньковська С.М. Ковальство на Україні. Київ.– 1991. 

2. Антонович Є.А., Захарчук–Чугай Р.В., М.Є. Стан– кевич, Декоративно–
прикладне мистецтво. Л. – 1992.  

3. Могилевський В. Художній метал в архітектурі Києва у контексті 
проблеми традиції. /Пластичне мистецтво. №1. – 2002. – С.92–95. 

 4. Могилевський В.Сучасний художній метал в арх.–ітектурі 
історичного міста //Сучасність. –1997. –№7–8. 

5. Марінченко О.І. Метал в архітектурі Києва. – Київ–Львів. 1948. 
6. Наталя Кабанова «У коваля руки золоті». В журналі «Берегиня». Число 

№1. (32) – 2002. – Ст. 55–58.  

7.Котлярова С. Відродити патріотизм своєї вулиці / Котлярова С. // 
Вечірня газета. – 2004. – 12 березня. – С. 5 "Рідне місто моє" – таку назву мав 
вечір-зустріч з краєзнавцем Вадимом Смотренком, яка пройшла в міській 
бібліотеці № 5. 

8. Котлярова С. Хранитель історії Єлисаветграда / Освітянське слово. – 

2014. – – С. 6. 
9.Крутоус О. Кущівка відома і невідома / Наше місто. – 2012. – 12 квітня. 

– С. 3 

10.Куманський Б. Фрагменти втраченої пам’яті / Народне слово. – 2009. 

– 2 червня. – С. 4–5 Розмова з хранителем історії Вадимом Васильовичем 
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Смотренком про рідне місто. В статті розміщені світлини із зображеннями 
будівель Єлисаветграда із власного архіву співрозмовника. 
 

ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ, ЯКЕ ПРОДОВЖИТЬ ЦЮ ТЕМУ, ДЛЯ 
САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ ВДОМА: 

1. Розробити дизайн всього вхідного комплексу садиби у певному стилі 
(включає ворота, паркан, хвіртку, лавку, вивіску майстерні тощо). 
2. Дизайн декору окремого будинку  
(включає двері, вікна, балкон, парапет, флюгер, ганок тримач для ліхтаря). 

 
Зразок ескізу до проекту вхідного комплексу садиби 

(ворота, паркан, 2 хвіртки). Стиль – класицизм. 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел:  
Боса, І.О. (2013). Митці степової України (кінця ХІХ – початку XX століття). 

Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. 131 с.  
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Додаток Т 

 

 
Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел:  

Боса, І.О. (2013). Митці степової України (кінця ХІХ – початку XX століття). 
Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. 131 с.  
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Додаток У 

 

Програма середньої загальноосвітньої школи «Основи дизайну» 
для 2–11 класів 

Для експериментальної апробації 

ПРОГРАМИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

Основи дизайну 

Пояснювальна записка 

Розподіл навчальних годин за розділами курсу для учнів 2–4-х класів 

 Р о з д і л и  Кількість годин по класах 
п/п  2 3 4 

1  3 4 5 

1 

2 

А. Стабільна частина Вступне заняття 

Образотворча діяльність 

 Художнє конструювання і моделювання  

1 

33 

34 

1 

33 

34 

1 

33 

34 

 Б. Варіативна частина 

Суспільно корисна, продуктивна праця 
(виготовлення виробів для потреб школи 
та дошкільних закладів) 
Суспільно корисна, продуктивна праця 
(виготовлення виробів для потреб школи 
та дошкільних закладів)

34 34 34 

 В с ь о г о  102 102 102 

 

2-й клас 

А. Стабільна частина  
Вступне заняття 

І. Образотворча діяльність  

Вчимося зображувати бачене. Художня техніка. Ми та наші друзі. Зимова 
краса. Ліплення звірів і птахів. Робимо прикраси для дому. Готуємося зустрічати 
Новий рік. Весняні барви. 

II. Художнє конструювання і моделювання 

Про роботу художника-конструктора. Щедра природа. Готуємо 
інструменти до роботи. Робимо гарні речі та іграшки. Будуємо гарний будинок. 
Машини майбутнього. 

Б. Варіативна частина  

Виготовлення іграшок для дитячого садка, дитя чого будинку, прикрас для 
школи 

3-й клас 

А. Стабільна частина  
Вступне заняття 

І. Образотворча діяльність  

Ознайомлення з архітектурою та будівництвом нашого міста. Будуємо 
композиції з різних предметів на аркуші. Вивчаємо кольорові композиції. 
Вчимося у природи і робимо гарні іграшки  

II. Художнє конструювання і моделювання 
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Чудові перетворення аркуша паперу. Вчимося робити «добрі» і «злі» 
іграшки з паперу, тканини, дроту 

Б. Варіативна частина  

Виготовлення іграшок для дитячого садка, дитя чого будинку, прикрас для 
школи 

4-й клас 

А. Стабільна частина  
Вступне заняття 

І. Образотворча діяльність  

Мистецтво у нашому домі. Створюємо красивий орнамент. Малюємо 
казкових героїв. Поезія пейзажу Весняні фарби. Світ тварин і птахів. 

II. Художнє конструювання і моделювання 

Створюємо об'ємні форми за допомогою різноманітних матеріалів. 
Пізнаємо пропорції в техніці. Виконуємо проект декоративної решітки для 
шкільного квітника.У світі шрифтів. Вчимося красиво писати. Створюємо свій 
власний шрифт 

Б. Варіативна частина  

Готуємо виставки своїх робіт на базовому підприємстві, у школі, в 
дитячому садку; прикрашаємо клас, школу, дошкільну установу 

5-й клас 

А. Стабільна частина  
Вступне заняття 

І. Образотворча діяльність  

Декоративно-прикладне мистецтво стародавнього світу.Використання 
природних матеріалів при створенні декоративної композиції. Побудова 
декоративної композиції на площині. Колір у природі та в житті людини. 

II. Художнє конструювання і моделювання 

Кольори в художньому конструюванні. Кольорові гармонії. Світло і колір 
у виробничому середовищі. Набуваємо досвіду графічної роботи у кольорі 
Використання двомірних модульних структур 

III. Технічна графіка та робота в майстерні  
Технологічні властивості деревини. Художня обробка деревини в умовах 

шкільної майстерні. Технологія складання і оздоблення художніх виробів з 
деревини. Ручна обробка деревини. Поняття про креслення. Фотографіка. 

Б. Варіативна частина  

Створення ескізів оптимальних варіантів фарбування стін у навчальних 
закладах, у приміщеннях школи, виробничих приміщеннях базового 
підприємства; участь у роботі по художньому оформленню приміщень дитячого 
садка, школи. 

6-й клас 

А. Стабільна частина  
Вступне заняття 

І. Образотворча діяльність  

 Декоративно-прикладне мистецтво середньовіччя і Відродження. 
Монотипія. Малюнок пером. Гіпсографія. Середовище, у якому живемо. Місто 
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вчора і сьогодні. Ліплення. Естетичне сприйняття. Лінія у природі і в мистецтві. 
Форма. Спрощення і узагальнення форми Світло і тінь. Власна тінь. Падаюча 
тінь. Півтінь. 

II. Художнє конструювання і моделювання 

Графічні вправи в техніці «аерограф» Виконання імітацій різних 
матеріалів за фактурою та текстурою. Графічні вправи в техніці «аерограф» 
Виконання імітацій різних матеріалів за фактурою та текстурою.Об'ємна 
композиція. Вправи на ускладнення структури форми методом «віднімання» і 
«додавання» З історії дитячої іграшки. Розробка проекту дитячої іграшки. 

III. Технічна графіка та робота в майстерні  
Загальні відомості про прямокутне проектування. Розміщення видів на 

кресленнях. итання креслень та зображення предметів Аксонометрія 
Технологічні властивості металів Художня обробка металу в умовах шкільної 
майстерні.Характеристика деталей і механізмів, що використовуються у 
техніці.Технологія складання і оздоблення художніх виробів з металу. 

Б. Варіативна частина  

Створення ескізів оптимальних варіантів фарбування стін у навчальних 
закладах, у приміщеннях школи, виробничих приміщеннях базового 
підприємства; участь у роботі по художньому оформленню приміщень дитячого 
садка, школи. 

7-й клас 

 А. Стабільна частина  
Вступне заняття 

І. Образотворча діяльність  

Декоративно-прикладне мистецтво Західної Європи XVII—XVIII 

ст.Бесіда про малюнок. Лінійно-конструктивний малюнок.Натюрморт із 2–3 

простих за формою предметів. Малюнок із 2–3 гіпсових тіл. Рисунок промисло
 вого виробу. Зображення фігури людини. Використання кольору у живописі. 
Закономірності побудови об'ємної форми кольором. Натюрморт із близьких за 
кольором предметів. Гризайль. 

II. Художнє конструювання і моделювання 

Біоніка. Пластична стилізація рослинних форм. Модель стилізованої 
рослинної форми природи. Об'ємно-просторова структура композиції та її 
особливості в художньому конструюванні (модель настільної лампи). 

III. Технічна графіка та робота в майстерні  
Поняття про складальні креслення. Читання типових з'єднань деталей. 

Зображення різноманітних з'єднань. Токарно-гвинторізний верстат. Настільний 
горизонтально-фрезерний верстат. Механічна обробка металу. Механічна 
обробка деревини. Елементи автоматики. Виготовлення деталей різноманітної 
форми. 

Б. Варіативна частина  

Виготовлення деталей промислових виробів на замовлення базового 
підприємства.  

8-й клас 

А. Стабільна частина  



 353 

Вступне заняття 

І. Образотворча діяльність  

Декоративно-прикладне мистецтво Західної Європи XIX – XX ст. 
Панорама розвитку техніки живопису. Композиція у змішаній техніці. Ескізи 
драпірування. Барельєф. Художня обробка деревини, металів та інших 
матеріалів. Малюнок гіпсового орнаменту. Малюнок архітектурної деталі 
(капітелі). Колорит. Закономірності колориту. Натюрморт в інтер'єрі. Етюд 
весняного пейзажу.  

II. Художнє конструювання і моделювання 

Історія промислового мистецтва. Підпорядкованість «головного» і 
«другорядного» в художньому конструюванні. Основні вимоги до засобів 
відображення інформації. Шкільні контрольно-вимірювальні прилади, 
нескладні промислові прилади. Графічна композиція. Проект упаковки для 
вимірювального приладу. Методика розробки товарного знаку 

III. Технічна графіка та робота в майстерні  
Виконання ескізів деталей з натури. Читання складальних креслень. 

Переріз і розріз. Робота з тканиною. Робота на швейній машині. Моделювання і 
художньє оформлення  сучасного одягу. 

Б. Варіативна частина  

Розробка моделей одягу для ляльок (на замовлення базового 
підприємства). Пошиття дитячого одягу, простих моделей для дитячого 

9-й клас 

А. Стабільна частина  
Вступне заняття 

І. Образотворча діяльність  

Давньоруське декоративно-прикладне мистецтво. Мистецтво, народжене 
вогнем. Художнє скло, кераміка. Ліплення вази за картонною моделлю. 
Малюнки античної вази. Будова і зображення голови людини. Побудова 
античної голови у трьох поворотах на одному горизонті. Живопис голови 
людини. Нариси міського пейзажу. 

II. Художнє конструювання і моделювання 

Вивчення радянського дизайну, формально-стильових характеристик , 

форм. Розробка формально-стильових характеристик  об’ємних форм. 
III. Основи технічної естетики і ергономіки. 
Предмет і завдання технічної естетики. Технічна естетика в СРСР і за 

кордоном. Методи художнього конструювання. Комплекс вимог до 
проектування масової промислової продукції. Предмет та історія ергономіки. 
Принцип ергономічного аналізу. Оптимізація засобів і систем відображення 
інформації . 

IV. Технічна графіка та робота в майстерні  
Будівельні креслення. Перспективні зображення. Макетування Художня 

обробка текстильних матеріалів 

Б. Варіативна частина  
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Розробка орнаментації на тканинах базового підприємства; виконання 
макраме для оздоблення приміщень дитячого садка, школи; виконання ескізів 
розпису на тканинах 

10-й клас 

А. Стабільна частина 

 Вступне заняття 

І. Образотворча діяльність 

Російське декоративно-прикладне мистецтво XVIII – XIX ст. Живопис 
маслом за допомогою шпателя; композиції в теплих і холодних тонах. Діалог з 
природою. Вивчення геометрії тваринних і рослинних організмів. Симетрія. 
Кольорові нариси фігури людини Малюнок черепа людини в трьох поворотах. 
Живопис фігури людини в інтер'єрі 

II. Художнє конструювання і моделювання 

Художнє конструювання в зарубіжних країнах. Моделювання виробів 
декоративно-утилітарного призначення з відходів виробництва. Поняття про 
хіротехніку. Взаємозв'язок анатомії руки з характером рухомих трудових 
процесів. Ручний інструмент. 

III. Технічна графіка і робота в майстернях, пов'язана з профілем базового 
підприємства 

Б. Варіативна частина  

Суспільно корисна, продуктивна праця: розробка художньо-

конструкторської документації на нові вироби, що випускає базове 
підприємство. 

11-й клас 

А. Стабільна частина 

Вступне заняття 

І. Образотворча діяльність  

Суспільно корисна, продуктивна праця: розробка художньо-

конструкторської документації на нові вироби, які може випускати місцева 
промисловість. Декоративно-прикладне мистецтво Західної Європи XVII – 

XVIII ст. Бесіда про малюнок. Лінійно-конструктивний малюнок. Натюрморт із 
2–3 простих за формою предметів. Малюнок із 2–3 гіпсових тіл. Рисунок 
промисло вого виробу. Зображення фігури людини. Використання кольору у 
живописі. Закономірності побудови об'ємної форми кольором. Натюрморт із 
близьких за кольором предметів. Гризайль. 

II. Художнє конструювання і моделювання. 
Біоніка. Пластична стилізація рослинних форм. Модель стилізованої 

рослинної форми природи. Об'ємно-нросторова структура композиції та її 
особливості в художньому конструюванні (модель настільної лампи). 

III. Технічна графіка і робота в майстернях. 

Поняття про складальні креслення. Читання типових з'єднань деталей. 
Зображення різноманітних з'єднань. Токарно-гвинторізний верстат. Настільний 
горизонтально-фрезерний верстат.  Механічна обробка металу. Механічна 
обробка деревини. Елементи автоматики. Виготовлення деталей різноманітної 
форми. 
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Б. Варіативна частина 

Виготовлення деталей промислових виробів на замовлення базового 
підприємства. 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел:  
Інформаційний збірник Міністерства народної освіти Української РСР (1989, 

Грудень 24). 
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Додаток Ф 

Програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників із 
загальної дизайн-освіти 

 

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які 

пропонує ТОВ «ОСВІТА 3000» і MOФ імені Ярослава 

Мудрого на 2020–2021 н. р. 

http://osvita3000.com.ua/тематика курсів. 

Програми представників наукової школи “Педагогічний дизайн”, що є 

науково-педагогічними працівниками Київської державної академії 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 

та науковці Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

Лекції, проєктування, педагогічна діагностика професійного 

самовизначення. 

1. Володимир Тименко. «Художнє проєктування вчителя-предметника», 

«Педагогічна діагностика дизайн-обдарованості», «Класифікація 

мистецтв: образотворчі й архітектонічні», «Етнодизайн учителя-

етнофора», «Кнауф-дизайн художнього гіпсу», «Основи емоційного 

інтелекту», «Музейна педагогіка: ігродизайн».  

Майстер-класи з ІN-дизайну, етнодизайну  

2. Лесі Горбань: «Електронна продукція вчителя-предметника» . 

3. Анатолія Бровченка: «Ігродизайн з художнього дерева», «Художнє 

конструювання з природних матеріалів: корінопластика», «Етнодизайн 

з художнього дерева: видовбування дерев’яного посуду». 

4. Юлії Роїк: «Етнодизайн кераміки: гончарство», «Етнодизайн 

кераміки: надглазурний розпис», «Етнодизайн кераміки: сграфіто», 

«Етнодизайн кераміки: монотипія». 

5. Людмили Кущ: “«Етнодизайн витинанки», «Етнодизайн з 

бісероплетення», «Етнодизайн з художнього текстилю», «Етнодизайн з 

художньої соломки», «Етнодизайн з конструкційних матеріалів», 

«Етнодизайн з паперопластики» 
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ПРОГРАМА  
“Художнє проєктування вчителя-предметника” 

(В.Тименко. Наукова школа “Педагогічний дизайн”) 

Напрям: інноваційні методи навчання за STEАM-підходом 

до освіти інформаційного суспільства: S – science (науки), T – technology 

(технології), E – enginering (інжиніринг),  

A – art (гуманітарні і мистецькі дисципліни), M – mathematics 

(математика). 

Цільова аудиторія: вчителі-предметники згідно зі STEАM-підходом. 

Мета: навчати методу художнього проектування за змістом STEАM-

освіти з його системотворчим компонентом АРТ 

(дизайном/етнодизайном) , пробуджувати уявлення про середовище 

особистісно-ціннісної життєдіяльності. 

Зміст лекцій-дискусій. Тривіум (три дороги) і квадривіум (чотири 

дороги). Етнодизайн з художнього розпису і сучасний графічний дизайн 

(середовище «людина-графічні знаки»).  

 Проєктування: «Графічний хаос».  

 Тестування: «Піктограми». Етнодизайн садово-паркового 

мистецтва і ландшафтний дизайн (середовище «людина-природа»). 

Етнодизайн з декоративного мистецтва і сучасний дизайн інтер’єрів 

(середовище «людина-художні образи»). Етнодизайн національного 

одягу і сучасний дизайн костюма (середовище «людина-людина»). 

Етнодизайн з прикладного мистецтва та сучасний індустріальний дизайн 

(середовище «людина-знаряддя праці»).  

Навчально-методичне забезпечення з допрофільної дизайн-освіти 

Розділи «Дизайн предметного середовища» у підручниках з трудового 

навчання для 8 і 9 класів (обслуговуючої праці і технічної праці) 
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Для 
роботи з електронним додатком підручників для 8 і 9 класів з 
обслуговуючої праці виконайте такі дії:  
1. Зайдіть на сайт http://interactive.ranok.com.ua  
2. Знайдіть розділ «Електронні додатки до підручників. 8 клас».  
3. Виберіть назву підручника «Трудове навчання. 8 клас».  
4. У розділі «Матеріали до підручника» виберіть потрібний розділ “ 
Дизайн предметного середовища”. 
5. Натисніть посилання «Розпочати роботу».  
Навчально-методичне забезпечення з профільної дизайн-освіти 

  

 

Спеціалізація “Основи дизайну” для профільного 
навчання дозволить учням опанувати засоби виразності, 
створюючи дизайнерські проєкти;  
набути навичок творення образів. У процесі практичної діяльності  
за визначеними технічними умовами учні навчаться передавати 

проєктні задуми художньо-графічними засобами у формі  
дизайнерських проєктів, розробка яких сприятиме оволодінню  
основними компетентностями, визначеними навчальною програмою. 
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Теоретико-методичне забезпечення з дизайн-освіти (монографії, 
посібники) 

   

   

 

ПРОГРАМА  
 «Електронна продукція вчителя-предметника»  

(Л. Горбань. Наукова школа “Педагогічний дизайн”) 
Напрям: організація уроків з використанням ІКТ 

(інформаційно-комунікаційних технологій). 
Цільова аудиторія: вчителі-предметники, практичні 

психологи, соціальні педагоги. 
 Мета: допомогти учителю оволодіти педагогічним дизайном (навчальним 

проєктуванням): навчати організації уроків з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій; застосовувати електронні підручники, 
енциклопедії, готові навчальні програми, демонстраційні програми тощо; 
формувати здатність розробляти електронні продукти згідно з власною 
методикою навчання предмета. 

Зміст практикуму. Сутність поняття «ІКТ-компетентності педагога». 
Компоненти ІКТ-компетентності вчителя. Зміст складових ІКТ-

компетентності вчителя. ІКТ-компетентність вчителя на практичних заняттях. 
Практичне розроблення вчителем-предметником навчальної електронної 
продукції. 

Проєктування. ІN-дизайн навчального унаочнення. 
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ПРОГРАМА  
 «Педагогічна діагностика дизайн-обдарованості» 

 (В.Тименко. Наукова школа “Педагогічний дизайн”) 
Напрям: педагогічна діагностика. 
Цільова аудиторія: вчителі-предметники, практичні психологи, 

члени батьківського комітету. 
Мета: виявлення профілів обдарованості учасників навчального 
процесу: ПО (практичної обдарованості), ЕО (естетичної обдарованості), 
АО (академічної обдарованості). 
Зміст лекцій-дискусій. Теорія «множинного інтелекту» Х. Гарднера. 
Емоційний інтелект учнів початкової школи. Академічний інтелект 
учнів основної школи. Практичний інтелект старшокласників. Дизайн-

обдарованість як синтез інтелектуальних здатностей.  
Практична самодіагностика дизайн-обдарованості курсистів 
(авторський ДДО: диференційований діагностичний опитувальник В. 
Тименка “Три дороги в тридев’яте царство”, японська гра-кокологія 
(коко-душа, логія - наука) та інші тести. 
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ПРОГРАМА  
 «Класифікація мистецтв: образотворчі й архітектонічні» 

(В. Тименко. Наукова школа “Педагогічний дизайн”) 
 

Напрям: дидактика педагогіки мистецтв. 
Цільова аудиторія: учителі мистецтва і художньої культури. 
Мета: формувати компетентності з дидактики АРТ- педагогіки, навчати 
розробленню класифікації образотворчих й архітектонічних мистецтв.  
Зміст лекцій. Сім вільних мистецтв. Тектоніка – універсальний засіб 
композиційної виразності. Архітектонічні мистецтва. Образотворчі 
мистецтва. Синтез образотворчого й архітектонічного мистецтв. Синтез 
акторської й хореографічної творчості. Синтез словесної й музичної 
творчості.  
Розроблення унаочнення «Класифікація мистецтв». 
 Самодіагностика: «Доші Аюрведи», «Візерунки пальців».  

 

ПРОГРАМА  
 «Музейна педагогіка: ігродизайн» 

 (В. Тименко. Наукова школа “Педагогічний дизайн”) 
Напрям: музейна педагогіка. 

Цільова аудиторія: педагоги закладів позашкільної освіти, учителі 
технологій (трудового навчання), педагоги малих академій мистецтв, 
мистецьких ліцеїв, вальдорфських шкіл. 
Мета: формувати компетентність з музейної педагогіки, навчати 
методів ігродизайну; формувати уявлення про експонати Державного 
музею художньо-технічної іграшки МОН України і творчо варіювати 
особистісно-ціннісні типові зразки-експонати засобами ігродизайну.  
Зміст занять: Музейна педагогіка в науковій освіті. Експозиції 
промислових, народних і авторських іграшок Державного музею 
художньо-технічної іграшки МОН України. Класифікація іграшок за 
середовищами життєдіяльності людини: природа, техніка, інші люди, 
художні образи, знаки інформації.  
Практична робота (за вибором): творче варіювання особистісно-

ціннісних типових зразків-експонатів. 
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ПРОГРАМА  
 «Етнодизайн учителя-етнофора  

 (В. Тименко. Наукова школа “Педагогічний дизайн”) 
 

 
 Напрям: національне виховання  
 Цільова аудиторія: заступники директорів з виховної 

роботи, керівники гуртків з художньої і технічної творчості, учителі-
предметники з художньої культури, мистецтва, технологій (трудового 
навчання), керівники учнів-дослідників МАН, Малих академій 
мистецтв, педагоги мистецьких ліцеїв і вальдорфських шкіл. 

 Зміст лекцій-дискусій. Етнометодологія, етнологія, етнографія. 
Етнофор. Слов’яно-германські племена. Острів Рюген. Історико-

етнографічні території України: Середнє Придніпров’я. Етнічна 
обдарованість (за творами П.П. Чубинського).  

 Презентація: Етніка: міні-словник ключових слів. 
  Проєктування: «Україноцвіття».  
 Тестування: фізіогноміка обличчя.  
 Модульний контроль: етнічна обдарованість педагога-етнофора.  

 

ПРОГРАМА  
 «Технології дизайну: художній гіпс»  

(Ю. Дідовець. Наукова школа «Педагогічний дизайн») 
    

Напрям: навчальне проектування  
Цільова аудиторія: педагоги закладів позашкільної освіти, учителі 
технологій (трудового навчання), педагоги Малих академій мистецтв, 
мистецьких ліцеїв, вальдорфських шкіл. 
Мета: формування проектно-художньої компетентності з художнього 
гіпсу, вибір особистісно-ціннісних технік художнього гіпсу. 
Усвідомлення особливостей Кнауф-дизайну. Емоційно-позитивне 
ставлення до алгоритму проєктної творчості з використанням технік 
художнього гіпсу.  
Зміст занять. Особливості проектної технології Кнауф-дизайну. 
Послідовність художнього проектування виробів з гіпсоматеріалів (за 
вибором дизайн-груп). Декорування інтер'єрів з використанням технік і 
технологій художнього гіпсу. Дизайнерське мислення і уява. Види 
проектно-художньої діяльності.  
Проєктування: Художнє конструювання способом накладання 
декоративних елементів на гіпсокартонну основу (за зразком і даною 
послідовністю дій). Макетування з використанням технології різьблення 
художніх композицій на гіпсокартоні (за зразками або власним 
задумом).  
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Проєкти монтажників гіпсокартонних конструкцій з професійної 
(професійно-технічної) дизайн-освіти 

 

  

 

ПРОГРАМА 

 «Етнічний ігродизайн з художнього дерева» 

(А. Бровченко. Майстер-клас з етнічного ігродизайну) 
 

Напрям: художнє проектування дитячих іграшок з 
деревини і дерева. 

Цільова аудиторія: керівники гуртків з художньої технічної 
творчості, учителі-предметники з художньої культури, мистецтва, технологій 
(трудового навчання), керівники учнів-дослідників МАН, педагоги малих 
академій мистецтв, мистецьких ліцеїв і вальдорфських шкіл.  
 Мета: сприяти розвитку креативності, навчати конструювання іграшок з 
використанням технології художнього дерева, виховувати емоційно-

позитивне ставлення до етнічної матеріально-художню культури історико-

етнографічної території свого народження.  
Зміст практикуму: Народні іграшки з дерева: використання традицій. 
Обладнання для конструювання дерев’яних іграшок. Технологія ігрового 
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ПРОГРАМА 

 «Художнє конструювання  
з природних матеріалів: корінопластика» 

 (А. Бровченко. Майстер-клас з етнічного 
ігродизайну) 
Напрям: техніки і технології художнього 

конструювання 

Цільова аудиторія: керівники гуртків з художньої технічної творчості, 
учителі-предметники з художньої культури, мистецтва, технологій 
(трудового навчання), керівники учнів-дослідників МАН, педагоги 
малих академій мистецтв, мистецьких ліцеїв і вальдорфських шкіл. 
 Мета: сприяти розвитку креативності, навчати традиційної техніки 
корінопластики, розвивати емоційно-позитивне ставлення до етнічної 
матеріально-художню культури історико-етнографічної території свого 
народження.  
Зміст практикуму: Вироби інтер’єрного призначення: використання 
традицій. Обладнання для художнього конструювання у техніці 
корінопластики. Технологічна послідовність конструювання виробів у 
техніці корінопластики.  

 

ПРОГРАМА 

 «Етнодизайн з художнього дерева:  
видовбування дерев’яного посуду» 

 (А. Бровченко. Майстер-клас з етнічного 
ігродизайну) 

Напрям: художнє проектування творів декоративно-вжиткового 
мистецтва з деревини. 
Цільова аудиторія: керівники гуртків з художньої технічної творчості, 
учителі-предметники з художньої культури, мистецтва, технологій 
(трудового навчання), керівники учнів-дослідників МАН, педагоги 
малих академій мистецтв, мистецьких ліцеїв і вальдорфських шкіл. 
 Мета: сприяти розвитку креативності, навчати видовбування з 
деревини предметів домашнього вжитку, виховувати емоційно-

позитивне ставлення до етнічної матеріально-художню культури 
історико-етнографічної території свого народження.  
Зміст практикуму: Предмети традиційного народного побуту. 
Обладнання для видовбування дере’яного посуду. Традиційна 
технологія видовбування посуду з деревини.  
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ПРОГРАМА  
 «Етнодизайн кераміки: гончарство» 

 (Ю. Роїк. Майстер-клас з етнодизайну кераміки) 

Напрям: технологія етнодизайну кераміки 

Цільова аудиторія: вчителі технологій, образотворчого мистецтва, 

керівники гуртків 

Мета: ознайомлення з властивостями глини, практичними обробками 

матеріалу,підготовки матеріалу до роботи на гончарному крузі, 

створення утилітарного українського виробу з етнодизайну кераміки. 

Зміст практичних занять. Етнодизайн кераміки як сучасна арт-терапія 

для людей різного віку. Створення сувенірно-подарункового виробу 

використовуючи гончарний круг та ангобний розпис на крузі. Вивчення 

усіх етапів виготовлення посудини на гончарному крузі (центрування 

глини, витягування й здавлювання маси, формування порожнини і 

днища, зрізання, виготовлення ручки та ін.).Поверхневе ознайомлення з 

старовинною технікою «молочіння» та декоруванням виробів по 

сирому: ритування, ангобний розпис, штампи, рельєф та ін. 
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ПРОГРАМА  
 «Етнодизайн кераміки: надглазурний розпис» 

 (Ю. Роїк. Майстер-клас з етнодизайну кераміки) 

Напрям: технологія етнодизайну кераміки 

Цільова аудиторія: вчителі технологій, образотворчого мистецтва, 

керівники гуртків 

Мета: ознайомлення з технологією надполив’яного розпису по 

фарфору (емалі); створення тарелі чи чашки з застосуванням 

надполив’яного розпису. 

Зміст практичних занять. Створення подарункового виробу 

використовуючи надполив’яні фарби та фарфорові форми (тарелі, 

чашки). Ознайомлення з технологією надполив’яного розпису 

керамічних виробів. Вивчення усіх етапів розпису. Ознайомлення з 

інструментами та матеріалами потрібними для роботи (спирт, вата, 

пігменти, флюс, «кошатки», гліцерин, скіпідар та ін.) 
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ПРОГРАМА  
«Етнодизайн кераміки: монотипія» 

 (Ю. Роїк. Майстер-клас з етнодизайну кераміки) 

Напрям: технологія етнодизайну кераміки 

Цільова аудиторія: вчителі технологій, образотворчого мистецтва, 

керівники гуртків 

Мета: ознайомлення з властивостями глини, практичними обробками 

матеріалу,підготовки матеріалу до роботи на гончарному крузі, 

створення утилітарного українського виробу з етнодизайну кераміки. 

Зміст практичних занять. Етнодизайн кераміки як сучасна арт-

терапія для людей різного віку. Створення сувенірно-подарункового 

виробу використовуючи гончарний круг та ангобний розпис на крузі. 

Вивчення усіх етапів виготовлення посудини на гончарному крузі 

(центрування глини, витягування й здавлювання маси, формування 

порожнини і днища, зрізання, виготовлення ручки та ін.).Поверхневе 

ознайомлення з старовинною технікою «молочіння» та декоруванням 

виробів по сирому: ритування, ангобний розпис, штампи, рельєф та ін. 
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ПРОГРАМА  
 «Етнодизайн кераміки: сграфіто» 

 (Ю. Роїк. Майстер-клас з етнодизайну кераміки) 

 

Напрям: технологія етнодизайну кераміки 

Цільова аудиторія: вчителі технологій, образотворчого мистецтва, 

керівники гуртків 

Мета: ознайомлення з технологією сграфіто (ритування); створення 

тарелі чи обємної форми з застосуванням сграфіто. 

Зміст практичних занять. Декорування виробів. Техніка виконання 

сграфіто. Вивчення усіх етапів виконання сграфіто: створення виробу, 

сушка, покриття ангобами, нанесення орнаменту, продряпування до 

основи черепка. Застосування орнаментальних мотивів з різних етнічних 

регіонів України. Ознайомлення з інструментами потрібними для 

роботи ( пензлик, шило, стеки, гострі інструменти та ін..) 

   

 

 

Додаток підготовлено автором на основі опрацювання джерел:  
Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників ТОВ «ОСВІТА 3000» 

і MOФ імені Ярослава Мудрого на 2020–2021 н. р. URL: 

http://osvita3000.com.ua/ 
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Додаток Х 

Довідки про впровадження результатів дослідження 

Додаток Х-1 
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Додаток Х-2  
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Додаток Х-3 
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Додаток Х-4 
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Додаток Ц 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дослідження 

1. Боса, І.О. (2018). Культурно-освітня діяльність Єлисаветградського 

Товариства поширення грамотності і ремесл (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Освіта 

дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (14), 92–103.  

2. Боса, І.О. (2019). Історичний огляд навчання учнів вечірніх рисувальних 

класів Єлисаветграда кінця ХІХ – початку ХХ століття: багатогранність творчих 

особистостей. Науковий часопис Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи, 68, 

24–28. 

3. Боса, І.О. (2019). Роль Вечірніх рисувальних і креслярських класів при 

Єлисаветградському земському реальному училищі у професійному 

становленнімитців кінця ХІХ – початку ХХ століття. Естетика і етика 

педагогічної дії. 20, 128–136. 

4. Боса, І.О. (2020). Особливості формування художньо-промислової 

освіти в Єлисаветграді (нині – Кропивницький) кінця ХІХ – початку ХХ 

століття. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 8 (90), 

7–10. 

5. Гулейкова, І.О. (2020). Передумови становлення художньо-промислової 

освіти в Єлисаветграді (нині – м. Кропивницький) в другій половині ХІХ – на 

початоку ХХ ст. Імідж сучасного педагога, 5 (194), 58–62. 

6. Нuleikova, І.О. (2020). Development of art education in the Yelisavethrad 

region (second half of XIX – beginning of XX century) according to the dictionary of 

«Artists of steppe Ukraine». ScienceRise: Pedagogical Education, 4 (37), 35–40.  

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Боса, І.О. (2011). Художня освіта в Єлисаветграді (Кіровограді) кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. Художня творчість Григорія Крука в контексті 

світового мистецтва: Всеукраїнська науково-практична конференція, Івано-

Франківськ, 27–28 жовтня (с. 188–199). Івано-Франківськ: «Лілея-НВ».  

http://www.stattionline.org.ua/histori/114/21449-dzherela-finansuvannya-blagodijnix-tovaristv-odesi-kin-xix-poch-xx-st.html
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Додаток Ч 

Відомості про апробацію результатів дисертації 
Масові міжнародні науково-практичні заходи міжнародного рівня 

1. Міжнародна науково-теоретична конференція «Стильова панорама 

українського мистецтва», м. Київ, 18 грудня 2008 р., очна форма участі. Тема 

доповіді: Культурно-мистецьке середовище Єлисаветградщини кінця ХІХ–

початку ХХ століття.  

2. Міжнародна наукова конференція «Народна культура України: традиції 

і сучасність», м. Київ, 8–10 жовтня 2009 р., очна форма участі. Тема доповіді: 

«Культурно-мистецький процес і розвиток музейної справи в Єлисаветграді 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. (нові архівні матеріали)».  

3. Міжнародна наукова конференція «Сучасні художньо-мистецькі та 

етнокультурні процеси поліетнічного середовища України», м. Київ, 8 грудня 

2011 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Роль товариства поширення 

грамотності і ремесл у художньому житті Єлисаветграда на межі ХІХ–ХХ ст.».  

5. ІІІ Міжнородна наукова конференція «Сучасний освітній простір: 

трансформація національних моделей в умовах інтеграції», Лейпциг, 25 жовтня 

2020 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Академическое влияние на 

становление художественно-промышленного образования Елисаветграда 

второй половины XIX – начала XX века.  

6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення 

вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук», Київ, 1–2 

березня 2019 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Благодійні мистецькі 

вечори та виставки Єлисаветграда (нині – Кропивницький) наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст. (соціально-педагогічний аспект). 

7. ХVІІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам`яті професора 

О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, 

інновації, тенденції», Київ, 1 грудня 2021 р., заочна форма участі. Тема доповіді: 

Мистецька та педагогічна спадщина Ф. Козачинського в контексті розвитку 

художньо-промислової освіти в Україні наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.  
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8. Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні і регіональні 

аспекти суспільного розвитку», Копенгаген, 26–28 лютого 2021, заочна форма 

участі. Тема доповіді: Бойчукіст Микола Ніколенко: емігрантська доля 

репресованого іконописця. 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука України: 

перспективи та потенціал», Одеса, 15–17 вересня 2011 р., заочна форма участі. 

Тема доповіді: До питання створення першого художнього музею в 

Єлисаветграді за матеріалами преси кінця ХІХ – початку ХХ ст.». 

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Художня творчість 

Г.Крука в контексті світового мистецтва», Івано-Франківськ, 27–28 жовтня 

2011 р., очна форма участі. Тема доповіді: Художня освіта в Єлисаветграді 

(Кіровограді) кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

11. Науково-практична конференція «Концептуальні шляхи 

реформування та розвитку педагогічних наук», Миколаїв, 10–11 травня 2019 р., 

заочна форма участі. Тема доповіді: Художньо-педагогічна діяльність 

Марії Чижевської.  

Масові науково-практичні заходи регіонального рівня 

12. Науково-практична конференція «В майбутнє – разом з бібліотекою: 

роль бібліотек у соціокультурній інфраструктурі регіону», Кіровоград, 22–23 

вересня 2011 р., очна форма участі. Тема доповіді: «Відображення художньо-

культурного життя Єлисаветграда у періодичних виданнях кінця ХІХ – поч. 

ХХ ст.». 
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