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АНОТАЦІЯ 

 

Діденко І.О. Проблеми навчання та виховання учнівської молоді в роботі 

педагогічних з’їздів (1861-1920). – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія 

педагогіки» (011 – Науки про освіту). - Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С.Сковороди, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2017. 

Дисертація є історико-педагогічним дослідженням, спрямованим на 

визначення внеску педагогічних з’їздів досліджуваного періоду у розвиток проблем 

навчання і виховання учнівської молоді. 

У роботі вперше цілісно досліджено особливості організації та діяльності 

педагогічних з’їздів у конкретний історичний період (1861-1920 рр.) у контексті 

соціально-політичних зрушень, педагогічних реформацій; визначено і розкрито 

етапи обговорення на з’їздах проблем навчання і виховання; узагальнено напрями 

роботи з’їздів щодо розкриття проблем навчання і виховання учнівської молоді, а 

також проблеми навчання, що обговорювались на з’їздах, виховання і підготовки 

вчителя; угруповано педагогічні з’їзди; окреслено перспективи творчого 

використання набутого педагогічного досвіду розв’язання на педагогічних з’їздах 

проблем навчання і виховання учнівської молоді в сучасних умовах. Крім того, 

уточнено внесок освітянських з’їздів у розвиток педагогічної науки: створення 

педагогічних факультетів при університетах, відкриття педагогічних кафедр, 

організація дослідницьких лабораторій. Також, у ході дослідження до наукового 

обігу вперше було введено невідомі та маловідомі архівні документи (12), окремі 

факти, пов’язані з діяльністю педагогічних з’їздів, які розширили уявлення про зміст 

та напрями роботи педагогічних з’їздів, дозволили зробити висновки щодо умов 

організації та проведення вчительських з’їздів. Усе перераховане визначило новизну 

даного дослідження.  
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За результатами проведеного аналізу стану дослідженості проблеми було 

визначено ступінь і напрями її розробки у педагогічній і історичній площині, 

констатовано актуальність зазначеної проблеми, схарактеризовано вектор власного 

наукового пошуку: аналіз діяльності освітянських з’їздів, здійснений в 

опублікованих працях, статтях та спогадах самих організаторів, керівників та 

ідейних натхненників педагогічних з’їздів (М. Корфа, М. Бунакова, 

М. Лавровського, С. Русової, Д. Семенова, тощо); надання оцінки роботі 

педагогічних з’їздів, висвітлення їх діяльності на сторінках періодичної преси 

дорадянського («Вільна українська школа», «Світло», «Южный край», «Одесский 

листок») та радянського періодів («Советская педагогика», «Народное 

образование», «Вопросы психологии», «Семья и школа»); характеристика діяльності 

з’їздів у контексті розробки педагогічних, історико-педагогічних проблем 

сучасними дослідниками: аналіз концепції виховуючого навчання, виховання, 

розкриття сутності освітньої діяльності громадських організацій, ролі земств і 

прогресивних педагогів в організації педагогічних з’їздів, з’ясування чинників 

розвитку освіти та педагогічної думки в Україні, що дозволило визначити наукову 

нішу дослідження. 

З’ясовано, що глибоко усвідомлюючи важливість розробки проблем навчання 

і виховання учнівської молоді, педагоги, громадські діячі досліджуваного періоду 

(М. Лавровський, К. Ушинський, П. Каптєрєв, М. Корф, В. Водовозов, М. Бунаков, 

Д. Семенов, М. Пирогов, Д. Тихомиров, С. Русова, тощо) не тільки активно 

обговорювали їх на засіданнях педагогічних з’їздів, а й пропонували конструктивні 

рішення, рекомендації, пропозиції щодо організації пізнавальної діяльності 

школярів, застосування в шкільній практиці оптимальних форм, методів навчання, 

реалізації завдань морального, трудового, естетичного виховання, а також підняття 

статусу вчителя, як дієвого фактору забезпечення ефективності навчально-

виховного процесу. 

Вбачаючи в діяльності педагогічних з’їздів прогресивну місію, вони брали 

активну участь в організації їх роботи, керуванні ними, складанні програм роботи 

з’їздів, читанні лекцій, проведенні практичних занять і відкритих уроків з 
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наступним обговоренням, регулярному висвітленні подій з’їздів та їх аналізу на 

сторінках періодичної преси та у власних працях.  

Однак, у ході дослідження встановлено, що cпочатку не всі педагоги схвально 

ставились до з’їздів. Так, зокрема, Д. Семенов піддавав критиці з’їзди, які 

організовували й проводили земства, нарікаючи на низький рівень лекторів та 

організації з’їздів в цілому.  

У роботі також зазначено, що й самі земства розділились у своїх поглядах на 

роль педагогічних з’їздів: одні вважали їх тимчасовим засобом, на зміну до якого 

мають прийти вчительські семінарії та інститути, другі, навпаки, ставились до 

з’їздів, як до самодостатнього способу підготовки і перепідготовки вчителів, а треті 

зауважували, що участь у з’їздах та навчання в учительських семінаріях мають свої 

переваги для підготовки вчителів. 

Визначено і розкрито етапи обговорення на з’їздах проблем навчання і 

виховання: І етап (1861 – 1870 рр.) – етап початку обговорення на з’їздах окремих 

проблем навчання і виховання в період інтенсивного проведення локальних з’їздів 

(методи і прийоми викладання окремих навчальних предметів, приклад вчителя, 

зв’язок дисципліни і морального виховання); ІІ етап (1871 – 1898 рр.) – етап 

обговорення загальних проблем навчання і виховання в умовах поступової заборони 

проведення з’їздів (початкова освіта, освіта в реальних і класичних гімназіях, освіта 

дорослих, освіта дітей з вадами розвитку, домашнє навчання, моральне, фізичне 

виховання, тощо); ІІІ етап (1899 – 1916 рр.) – етап активного системного 

обговорення проблем навчання і виховання в умовах відродження педагогічних 

з’їздів (демократизація, націоналізація освіти, узгодження програм початкової, 

середньої і вищої шкіл, зв’язок педагогіки і психології, виховуюче навчання, тощо); 

ІV етап (1917 – 1920 рр.) – етап обговорення проблем навчання і виховання у 

контексті політичних зрушень у країні (українізація шкіл, обов’язковість, 

світськість, безкоштовність освіти, гармонійний розвиток особистості школяра). 

Узагальнено напрями роботи з’їздів щодо розкриття проблем навчання і 

виховання учнівської молоді (постановка і обговорення дидактико-виховних, 

організаційних питань, відкритих уроків, навчальних програм; розробка методичних 
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рекомендацій щодо викладання окремих дисциплін, зокрема географії, арифметики, 

іноземних мов, Закону Божого у різних навчальних закладах; здійснення 

просвітницької діяльності), а також зміст дидактичних проблем (методи навчання, 

зміст початкової і середньої освіти, навчальні програми, освіта дорослих, дошкільна 

освіта, тощо), проблем виховання (завдання, методи морального, релігійного, 

трудового, естетичного, фізичного виховання учнівської молоді). У роботі 

зауважено щодо особливої уваги, яку на з’їздах приділялось націоналізації освіти. 

На багатьох з’їздах порушувалось питання викладання рідною мовою, забезпечення 

учнів україномовними підручниками, введення курсу українознавства. Також у ході 

дослідження було з’ясовано, що делегати педагогічних з’їздів обговорювали 

можливості покращення освіти для дітей з вадами розвитку: глухих, сліпих і 

слабоумних, через зменшення кількості учнів у класі та запровадження нових 

методів викладання. 

У динаміці подано розв’язання на з’їздах проблем учительства: від постановки 

питання про вирішення матеріальних і побутових проблем учительства 

(забезпечення житлом, підвищення заробітної плати, справедливе нарахування 

пенсій, грошове утримання вчителів-інвалідів, безкоштовне навчання у початковій, 

середній і вищій школах для дітей учителів), підвищення самосвідомості вчителів, 

визначення їх правового та суспільного стану (скасування фізичних покарань, 

щорічних характеристик, поліцейського нагляду), до сприяння їхньому творчому 

пошуку, надання свободи в виборі методів і засобів навчання, наукового підходу до 

організації підготовки педагогічних кадрів (відкриття педагогічних факультетів при 

університетах, педагогічних кафедр, дослідницьких лабораторій, тощо), участі 

вчителів у житті суспільства, стимулювання процесу їх самовдосконалення. 

Особливу увагу проблемам вчителів було надано під час роботи з’їздів, 

організованих учительськими організаціями (Делегатські з’їзди Всеросійської 

вчительської спілки (1905 р., 1906 р.), Перший Всеросійський з’їзд імені 

К.Д. Ушинського (1902-1903 рр.), Другий Всеросійський з’їзд імені 

К.Д. Ушинського (1913-1914 рр.)). 
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Встановлено, що під час з’їздів обговорювались не тільки суто практичні 

педагогічні проблеми, але й теоретичні: наприклад, визначались поняття «фізичної 

освіти», «фізичного розвитку», «фізичної культури», «фізичного виховання» під час 

Першого Загальноземського з’їзду (1911 р.). 

На основі аналізу архівних матеріалів здійснено класифікацію з’їздів: а) за 

ставленням уряду та урядових організацій до діяльності педагогічних з’їздів (з’їзди, 

що проводились за цілковитої підтримки уряду; з’їзди, на яких заборонявся обмін 

думками; з’їзди, програму яких жорстоко контролював уряд; з’їзди, які 

використовувались політичними силами, як трибуна для висловлення своєї 

політичної позиції); б) за змістом і обсягом охоплених питань (з’їзди чіткої 

тематичної спрямованості: жіноча освіта, сімейне виховання, технічна освіта, 

статистика освіти; з’їзди, на яких обговорювались різноманітні загальні питання 

освіти, навчання і виховання учнівської молоді); в) за ініціаторами проведення 

з’їздів (з’їзди, організовані земствами; з’їзди, ініційовані вчительськими 

організаціями: вчительськими громадами взаємодопомоги, Всеросійською 

вчительською спілкою, Всеукраїнською вчительською спілкою). 

Окреслено перспективи творчого використання набутого досвіду організації і 

проведення педагогічних з’їздів у сучасних умовах на рівні організації: відновити 

статус освітянських з’їздів, намітити періодичність їх проведення, використовувати 

педагогічні з’їзди, як засіб підвищення професійного рівня працівників освіти, як 

арену обміну педагогічними ідеями, думками; на рівні методичного забезпечення 

навчання і виховання: розробка рекомендацій щодо реалізації завдань навчання і 

виховання учнівської молоді; презентація нових освітніх і виховних технологій, 

проектів; створення підручників нового покоління. 

З’ясовано, що подальшого дослідження потребують питання аналізу впливу 

прийнятих освітянськими з’їздами резолюцій, постанов на розвиток шкільництва в 

досліджуваному періоді. 

Ключові слова: виховання, методи, навчання, освіта дорослих, педагогічні 

з’їзди, педагогічні курси, підготовка вчителів, учнівська молодь. 
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This thesis is a historical pedagogical research targeted at identifying the 

contribution of the pedagogical congresses of the given period into the development of 

studying youth learning and upbringing problems. 
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The novelty of this research is that it as a comprehensive study of the features of 

organizing of pedagogical congresses during a certain historical period (1861 – 1920) in 

the context of sociopolitical changes, and pedagogical reforms; furthermore, the stages of 

discussion of the problems of education and upbringing at congresses are determined and 

revealed; the directions of congresses work on the problems of teaching and upbringing 

learners, as well as, problems of learning, upbringing and teacher training are generalized; 

pedagogical congresses are classified; the prospects for creative use of the experience of 

solving problems of teaching and upbringing learners at pedagogical congresses in modern 

conditions are outlined. Moreover, the contribution of educational congresses to the 

development of pedagogical science is revealed: the rationale for pedagogy and 

psychology interconnection, necessity for pedagogical departments and pedagogical 

faculties at universities creation, necessity for research laboratories setting up. Besides, 

some unknown and little-known archival documents were introduced (12), certain facts 

and regulations related to the pedagogical congresses broadened the understanding how 

the problems of education and upbringing were solved at pedagogical congresses. 

Analysis of the previous research allowed to uncover the degree to which this 

problem is already studied from pedagogical and historical points of view: in terms of 

pedagogical congresses activities analysis, that was done by the congresses initiators (M. 

Korf, M. Bunakov, M. Lavrovsky, S. Rusova, D. Semenov, ets) and published in their 

works; evaluation of pedagogical congresses found in print media of pre-soviet (‘Vilna 

ukrainska shkola’, ‘Svitlo’, ‘Yuzhny kray’, ‘Odessky listok’) and soviet press 

(‘Sovietskaya pedagogika’, ‘Narodnoye obrasovaniye’, ‘Voprosy psihologii’, ‘Semia i 

shkola’), as well as the analysis of modern research works in terms of pedagogical 

congresses activities, but as an element of the research devoted either to educational 

upbringing, or educational activities of non-governmental organizations, or the role of 

zemstvo (local governments) and advanced teachers in organizing of pedagogical 

congresses, or identifying the factors of education and pedagogical science development in 

Ukraine. All this allowed to identify the information and analysis gap, as well as, the room 

for the author’s own research. 
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It was found out that bearing in mind the significance of tackling the learning and 

upbringing problems of studying youth, teachers and social activists of the time period 

covered in the research (M. Lavrovsky, K. Ushynsky, P. Kapterev, M. Korf, 

V. Vodovozov, M. Bunakov, D. Semenov, M. Pirogov, D. Tykhomyrov, S. Rusova, etc.) 

were not only actively discussing these problems at the meetings during the pedagogical 

congresses, but suggested constructive solutions to those problems, ways of enhancing 

cognitive activity of schoolchildren, implementation of the best forms and methods of 

learning, ways of meeting the outcomes of moral, labour and aesthetic education, as well 

as ways of enhancing the status of a teacher, as a crucial factor the effectiveness of 

learning and upbringing process. 

They believed in great mission of the pedagogical congresses, that is why they 

participated actively in their organizing, chairing, compiling programs, delivering lectures 

and workshops, as well as open lessons with further feedback and discussions, besides 

they published their thoughts about what was going on during the congresses in press and 

their own research works. 

However, during the research it was found out that initially not all the teachers had 

positive attitude to the congresses. For instance, D. Semenov criticized heavily congresses 

organized and conducted by local goverments (zemstvo), due to the low level of lectures 

and congresses themselves. 

It was mentioned in the research that local governments (zemstvo) had different 

ideas about the role of the pedagogical congresses: the first group considered them as a 

temporary means that should be replaced by teacher seminaries and institutes, the second 

group, on the contrary, treated congresses as a self-sufficient means for teacher training 

and retraining, and the third group both of them: congresses and seminaries are beneficial 

for teacher training. 

the stages of discussion of the problems of education and upbringing at congresses 

are determined and revealed: І stage (1861 - 1870) - the stage, when some separate 

problems of education and upbringing in the period of intensive organizing of local 

congresses were discussed (separate subjects teaching methods, teacher as a role model, 

interconnection of discipline and moral education); ІІ stage (1871 - 1898) - the stage, 
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when the general problems of education and upbringing in the period of the gradual 

decrease of congresses number were discussed (primary education, adults education, 

education of children with special educational needs, homeschooling, moral and physical 

education); ІІІ stage (1899 - 1916) - the stage, when the problems of education and 

upbringing in the period of the pedagogical congresses revival were actively and 

systematically discussed (democratization and nationalization of education, 

correspondence of primary, secondary and higher education curricula, interconnection 

between Pedagogy and Psychology, upbringing education); IV stage (1917 - 1920) is the 

stage, when the problems of education and upbringing in the context of political changes 

in the country were discussed (Ukrainization of schools, compulsory, secular and free of 

charge education, balanced development of a learner’s personality). 

The directions of congresses work on the problems of teaching and upbringing 

learners are generalized (the formulation and discussion of didactic and upbringing, 

organizational issues, open lessons, curricula, the development of methodological 

recommendations for certain disciplines teaching, in particular, Geography, Arithmetic, 

Foreign languages, the Law of God in various educational institutions, educational 

activity), as well as problems of education (teaching methods, content of primary and 

secondary education, educational programs, adults education, etc.), problems of 

upbringing (objectives, methods of moral, religious, labor, aesthetic, physical education of 

learners). 

It was emphasized in the research that much attention at the congresses was drawn 

to nationalization of education. Huge amount of congresses were considering the problem 

of introducing teaching in mother tongue, providing learners with course-books in 

Ukrainian, including the course of Ukrainian country studies into the curriculum. 

Moreover, it was found out during the research that delegates of pedagogical congresses 

considered the education improvement opportunities for disabled children: the deaf, the 

blind and those with mental disorder through decreasing the number of children in a class 

and introducing new methods of teaching. 

The problems of teachers considered in the congresses were covered in the research 

from different perspectives: from formulation of the question about tackling teachers’ 
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material constraints (providing with accommodation, pay rise, fair pension charge, 

allowance for disabled teachers, opportunities of free of charge studying for teachers’ 

children in primary, secondary and tertiary school), enhancing teachers’ self-awareness, 

determining of their legal and social status (eliminating of physical punishment, annual 

characteristics, police surveillance) to encouraging of their creativity, giving them freedom 

in choosing methods and means of teaching, introducing a scientific approach to teacher 

training (setting up Faculties of Pedagogy at universities, pedagogical departments, 

research laboratories, etc), incentivising teachers’ participation in society, inspiring their 

professional development. Much attention to teachers’ problems was devoted at 

pedagogical congresses, conducted by teachers’ organizations (Delegate Congresses of 

All-Russian Teacher Union (1905, 1906), I All-Russian Congress named after K.D. 

Ushynsky (1902 - 1903), II All-Russian Congress named after K.D. Ushynsky (1913 - 

1914)). 

It was found out that pedagogical congresses dealt not only with practical 

pedagogical issues, but with theoretical as well: for instance, during the I Zagalnozemsky 

Congress (1911) the definitions of ‘physical education’, ‘physical development’, ‘physical 

culture’, ‘physical upbringing’ were given. 

On the basis of archival documents research the pedagogical congresses were 

classified: a) according to the attitude of the government and governmental organizations 

to the pedagogical congresses (congresses fully supported by government, congresses 

with forbidden opinions exchange, congresses with program fully controlled by 

government, congresses, that were used by political forces for declaring their views and 

beliefs), b) according to the content and scope of issues covered (congresses with narrow 

scope of problems covered and a few issues for discussions; congresses, where a variety of 

different general problems of education were covered), and c) according to the initiators 

of the congresses (congresses, organized by local governments (zemstvo), congresses, 

initiated by teacher organizations: teachers’ communities of mutual assistance, All-

Russian Teacher Union, All-Ukrainian Teacher Union). 

The prospects for creative use of the experience of solving problems of teaching and 

upbringing learners at pedagogical congresses in modern conditions are outlined: to 
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retrieve the status of educational congresses, to outline the frequency of their conducting, 

to use congresses for teacher training and development of their professional level, for 

teachers’ opinions exchange opportunity; to develop recommendations for achieving the 

outcomes of educational process, to present new educational techniques, projects, to create 

next generation course-books.  

I should be mentioned that the impact of pedagogical congresses solutions on 

Pedagogy development in the framework of the given period needs further analysis and 

research. 

Keywords: upbringing, methods, education, education of adults, pedagogical 

congresses, pedagogical courses, teacher training, studying youth. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Бурхливий розвиток сучасної науки і техніки, 

інтенсивне поширення інформаційних технологій ставить нові цілі перед освітою, 

навчанням і вихованням учнівської молоді. Стратегічні напрями їх реалізації 

знаходяться в центрі уваги держави та зазначаються в офіційних документах: Указ 

Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року» (2013 р.) Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року» (2016 р.) і Закон України «Про освіту» 

(2017 р.).  

Розв’язання означеної проблеми неможливе без урахування досвіду минулого, 

надбань світової та вітчизняної педагогічної науки. Одним із явищ, яке мало 

потужний вплив на розвиток вітчизняної педагогічної думки другої половини ХІХ – 

початку ХХ століть, зокрема проблем навчання і виховання, стали педагогічні 

з’їзди. По-перше, освітянські з’їзди були квінтесенцією надбань педагогічної науки, 

важливою формою загально-педагогічного руху, з’їзди відповідали живим потребам 

школи, учительства. По-друге, з’їзди були «одним із порівняно швидких засобів для 

можливого вдосконалення вчительського персоналу та навчально-виховної справи в 

земських школах» (М. Бунаков). По-третє, з’їзди давали змогу народним вчителям із 

сільської глибинки поспілкуватися з провідними педагогами свого часу (М. Корф, 

М. Бунаков, К. Ушинський), відвідати їхні відкриті заняття, побачити на власні очі 

дієвість окремих методик, що сприяло вдосконаленню власних професійних знань, 

умінь та навичок. По-четверте, педагогічні з’їзди стимулювали вчителів до 

активності, творчості, давали можливість збиратися разом, вирішувати проблемні 

питання колегіально. 

Проблема діяльності педагогічних з’їздів другої половини ХІХ – початку ХХ 

століть не залишилась поза увагою педагогів, громадських діячів досліджуваного 

періоду і сучасних дослідників. Так, уперше досвід проведення з’їздів аналізувався у 
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працях їх організаторів, керівників та безпосередніх учасників: М. Корфа, 

М. Лавровського, М. Бунакова, С. Русової, Д. Семенова, К. Ушинського. 

Повідомлення про педагогічні з’їзди з’являлись у тогочасній пресі: «Одесский 

вестник», «Педагогический листок», «Вестник Одесского земства», «Русская 

школа», «Южный край», «Школьное обозрение», «Одесский листок».  На початку 

ХХ століття на території України почали друкуватися педагогічні журнали «Світло» 

та «Вільна Українська Школа», на сторінках яких також регулярно висвітлювались 

проблеми навчання і виховання, що порушувалися на педагогічних з’їздах. У 

подальшому розгляд питань змісту та напрямів діяльності педагогічних з’їздів у 

періодичній пресі активізувався лише у 50-70 рр. ХХ століття («Советская 

педагогика», «Народное образование», «Семья и школа», «Вопросы психологии»). 

У контексті розбудови пострадянської України, коли для педагогічного загалу 

були відкриті архіви, почали з’являтися монографічні праці, присвячені історії 

України та історії розвитку педагогічної думки в Україні, в яких знайшлось місце й 

педагогічним з’їздам, як одним із головних важелів реформ в освіті кінця ХІХ – 

початку ХХ століття (І. Албул, Б. Бід-Бад, В. Борисенко, Д. Бурдаков, Г. Васькович, 

Л. Ваховський, В. Вихрущ, О. Гоменюк, О. Гордійчук, І. Добрянський, 

О. Друганова, Л. Єршова, І. Зайченко, А. Коцур, І. Кучинська, Ю. Лавринчук, 

Д. Мазоха, Г. Непорожня, В. Постолатій, С. Сірополко, Н. Туренко, С. Якименко). 

Після здобуття Україною незалежності педагогічні з’їзди стали об’єктом 

наукових пошкуів. Так, С. Золотухіна вивчала з’їзди в контексті питань 

виховуючого навчання; Р. Гавриш, А. Гуз, Л. Дровозюк, Л. Корж, О. Мармазова, 

Н. Олійник, І. Шумілова – у зв’язку з освітньою діяльністю земств; О. Бабіна, 

І. Лисенко, М. Марчук, Ю. Надольська, М. Собчинська, – з позиції розвитку освіти 

та педагогічної думки в Україні; О. Донченко, Г. Котломанітова, З. Нагачевська - у 

контексті проблем виховання; А. Гречка, С. Дмитренко, О. Морозова – з позиції 

діяльності суспільних і громадських організацій у напрямі українізації освіти; 

Л. Гаєвська – у контексті державного управління; Н. Белозьорова, В. Вдовенко, 

Т. Гавриленко, О. Гайдай, О. Драч, М. Мінц - у межах розвитку початкової освіти. 
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Проте проблеми навчання і виховання учнівської молоді в роботі з’їздів цілісно не 

вивчалися. 

Доцільність дослідження зумовлено також об’єктивною потребою розв’язання 

існуючих суперечностей між: високим статусом педагогічних з’їздів у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ століття і недооцінкою їх ролі і значення у 

реформуванні шкільної і вищої освіти в сучасних умовах; прагненням використання 

прогресивного наявного історико-педагогічного досвіду відображення проблем 

навчання і виховання в роботі освітянських з’їздів і відсутністю цілісного 

неупередженого його вивчення й узагальнення; потребами духовного, морального, 

естетичного, фізичного, розумового розвитку учнівської молоді в закладах освіти та 

фрагментарністю використання набутого у вітчизняному просторі досліджуваного 

періоду досвіду. 

Отже, актуальність зазначеної проблеми, її недостатня розробленість, 

необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження «Проблеми навчання та виховання учнівської 

молоді в роботі педагогічних з’їздів (1861-1920)». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри загальної педагогіки і 

педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С.Сковороди «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в 

середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (РК№-1-200199004104). 

Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 5 від 24.06.2016 р.) 

Мета дослідження - визначити внесок педагогічних з’їздів досліджуваного 

періоду у розвиток проблем навчання і виховання учнівської молоді. 

Відповідно до мети поставлені такі завдання дослідження: 

1. Вивчити стан дослідженості окресленої проблеми; 

2. З’ясувати роль педагогів, громадських діячів в організації роботи освітянських 

з’їздів досліджуваного періоду, узагальнити їхні погляди на значення з’їздів у 

вирішенні проблем навчання і виховання учнівської молоді. 
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3. Визначити і розкрити етапи обговорення на з’їздах проблем навчання і виховання, 

схарактеризувати особливості їх розв’язання учасниками освітянських форумів; 

здійснити класифікацію педагогічних з’їздів досліджуваного періоду. 

4. Окреслити перспективи творчого використання набутого педагогічного досвіду 

обговорення на засіданнях з’їздів проблем навчання та виховання учнівської молоді 

у сучасних умовах. 

Об’єкт дослідження - діяльність педагогічних з’їздів у 1861-1920 рр. 

Предмет дослідження – досвід відображення проблем навчання і виховання в 

роботі педагогічних з’їздів досліджуваного періоду. 

Відповідно до поставлених завдань і мети було використано такі методи 

дослідження: загальнонаукові (аналіз, синтез, систематизація, зіставлення), які 

використовувались з метою узагальнення поглядів представників вітчизняної 

педагогічної думки на досліджувану проблему окресленого періоду; історичні 

(хронологічний, діахронічний, ретроспективний, історико-педагогічний, історико-

типологічний, історико-структурний), що дозволили простежити в динаміці зміст і 

напрями роботи педагогічних з’їздів досліджуваного періоду, дослідити вплив 

освітянських з’їздів на розвиток освіти в Україні в русі, змінах, часовій 

послідовності; проаналізувати якісні зміни в організації роботи з’їздів у межах 

визначеного історичного періоду; порівняльно-змістовні, що дозволили на основі 

аналізу архівних матеріалів, періодичної преси, монографій, творчої спадщини 

педагогів та нормативних документів зазначеного періоду узагальнити досвід 

організації і проведення педагогічних з’їздів окресленого періоду. 

Джерельна база дослідження. Фактологічний матеріал дисертації 

забезпечили: 

 • документи й матеріали Центрального державного історичного архіву 

України м. Києва (фонди: № 127 - Київська духовна консисторія, м.Київ, № 268 - 

Південне районне охоронне відділення Херсонської губернії, м.Одеса, № 275 

Київське охоронне відділення, № 301 – Жандармські установи Подільської губернії, 

№ 707 - Канцелярія попечителя Київського навчального округу, м. Київ, № 711 - 

Київська духовна академія, м.Київ, № 274 – Київське губернське жандармське 
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управління, м. Київ, № 1252 - Штаб-офіцер корпусу жандармів у м.Одеса, № 1439 - 

Чернігівське губернське жандармське управління, м.Чернігів); Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України м. Києва (фонди: 

№ 166 - Міністерство освіти України, № 2201 – Міністерство освіти Української 

Держави, м. Київ, № 2581 – Народне Міністерство освіти Української Народної 

Республіки, м. Київ); Державного архіву Харківської області м. Харкова (фонд р-

103 – Відділ народної освіти Харківського повітового виконавчого комітету рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів). Здійснено аналіз збірників 

нормативних документів і матеріалів, виданих Міністерством народної освіти, 

циркулярів управління навчальними округами, звітів керівників педагогічних 

з’їздів, зокрема М. Бунакова та М. Корфа; 

• малодосліджена історико-педагогічна література фондів рідкісних видань 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в м. Києві; Державної 

наукової архівної бібліотеки в м. Києві; Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В.О. Сухомлинського в м. Києві; Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В.Г. Короленка в м. Харкові; Наукової бібліотеки імені 

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

м. Києві; Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна в м. Харкові; 

• маловідомі для широкого наукового загалу публікації з висвітлення проблем 

навчання і виховання в діяльності педагогічних з’їздів у періодичних виданнях 

дореволюційного періоду: «Одесский вестник», «Педагогический листок», «Вестник 

Одесского земства», «Русская школа», «Южный край», «Школьное обозрение», 

«Одесский листок», «Світло» , «Вільна Українська Школа»; 

• монографії, дисертації провідних науковців, предметом дослідження яких 

стали явища, феномени, події і персоналії історико-педагогічного процесу 

визначеного нами періоду. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1861-1920 роки. Нижня межа 

(1861 р.) визначається роком проведення перших учительських з’їздів на території 

України та початком висвітлення на них проблем навчання і виховання учнівської 
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молоді, верхня межа (1920 р.) зумовлена суспільно-політичними змінами в Україні, 

що привело до докорінних перетворень усієї системи освіти в країні, політизації 

змісту проблем навчання і виховання, що обговорювались на педагогічних з’їздах. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що вперше: 

• цілісно досліджено особливості організації та діяльності педагогічних з’їздів 

у конкретний історичний період (1861-1920 рр.) у контексті соціально-політичних 

зрушень, педагогічних реформацій; 

• визначено і розкрито етапи обговорення на з’їздах проблем навчання і 

виховання: І етап (1861 – 1870 рр.) – етап обговорення окремих проблем навчання і 

виховання в період інтенсивного проведення локальних з’їздів; ІІ етап (1871 – 

1898 рр.) – етап обговорення загальних проблем навчання і виховання в умовах 

поступової заборони проведення з’їздів; ІІІ етап (1899 – 1916 рр.) – етап активного 

системного обговорення проблем навчання і виховання в умовах відродження 

роботи педагогічних з’їздів; ІV етап (1917 – 1920 рр.) – етап обговорення проблем 

навчання і виховання у контексті політичних зрушень в країні; 

• узагальнено напрями роботи з’їздів щодо розкриття проблем навчання і 

виховання учнівської молоді (постановка і обговорення дидактико-виховних, 

організаційних питань, відкритих уроків, навчальних програм; розробка методичних 

рекомендацій щодо викладання окремих дисциплін, зокрема географії, арифметики, 

іноземних мов, Закону Божого у різних навчальних закладах; здійснення 

просвітницької діяльності), а також проблеми навчання, що обговорювались на 

з’їздах (методи навчання, зміст початкової і середньої освіти, навчальні програми, 

освіта дорослих, тощо), виховання (завдання, методи морального, релігійного, 

трудового, естетичного, фізичного виховання учнівської молоді) і підготовки 

вчителя (обґрунтування важливості спеціальної підготовки вчителя, розроблення 

змісту, форм і методів підготовки вчителя, організація курсів, семінарів, 

стимулювання вчителів до творчої діяльності); 

• угруповано педагогічні з’їзди а) за ставленням уряду та урядових 

організацій до діяльності педагогічних з’їздів (з’їзди, що проводились за цілковитої 
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підтримки уряду; з’їзди, на яких заборонявся обмін думками; з’їзди, програму яких 

жорстоко контролював уряд; з’їзди, які використовувались політичними силами, як 

трибуна для висловлення своєї політичної позиції); б) за змістом і обсягом 

охоплених питань (з’їзди чіткої тематичної спрямованості; з’їзди, на яких 

обговорювались різноманітні загальні питання освіти, навчання і виховання 

учнівської молоді); в) за ініціаторами проведення з’їздів (з’їзди, організовані 

земствами; з’їзди, ініційовані вчительськими організаціями); 

• окреслено перспективи творчого використання набутого педагогічного 

досвіду розв’язання на педагогічних з’їздах проблем навчання і виховання 

учнівської молоді в сучасних умовах; 

• уточнено внесок освітянських з’їздів у розвиток педагогічної науки: 

обґрунтування зв’язку педагогіки та психології, створення педагогічних кафедр та 

педагогічних факультетів при університетах, організація дослідницьких 

лабораторій. 

До наукового обігу вперше введено невідомі та маловідомі архівні документи 

(12), окремі факти та положення, пов’язані з діяльністю педагогічних з’їздів, які 

розширили уявлення про зміст та напрями роботи освітянських з’їздів, дозволили 

зробити висновки щодо умов організації та проведення  вчительських з’їздів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

дослідження актуалізує педагогічні ідеї минулого, які мають типологічну схожість 

із сучасними проблемами дидактики, виховання та засобами їх колегіального 

вирішення, проблемами підготовки педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації 

вчителів. 

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(довідка № 66-04/114 від 08.12.2016), Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів художнього профілю №1 імені А.С. Макаренка (довідка № 185 

від 09.12.2016), Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу (довідка № 66-

82/132 від 12.12.2016), Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького (довідка № 311/03-а від 22.12.2016). 
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Положення та висновки, фактичний історико-теоретичний матеріал можуть 

бути використані у подальшій розробці питань історії освіти України, підготовці 

лекцій і спецкурсів з «Педагогіки», «Педагогіки вищої школи», «Історії педагогіки», 

«Педагогічної майстерності», підручників, посібників і методичних рекомендацій 

для студентів вищих педагогічних закладів, при написанні курсових та 

магістерських проектів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

дослідження доповідались на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному 

просторі» (м. Київ, 2014 р.), «Основні напрями розвитку педагогічної науки» 

(м. Харків, 2016 р.), «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до 

інновацій» (м. Київ, 2016 р.), «Педагогіка в системі гуманітарного знання» 

(м. Хмельницький, 2016 р.), «Становлення і розвиток педагогіки» (м. Івано-

Франківськ, 2016 р.); і науково-практичній конференції: «Гнучка модель навчання 

іноземної мови: проблеми, тенденції, перспективи» (м. Київ, 2014 р.) 

Матеріали дослідження обговорювалися й отримали позитивну оцінку на 

засіданнях кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди (2014-2017 рр.) 

Публікації. Результати дослідження опубліковано у 12 одноосібних працях, із 

них 5 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 4 з яких внесені до 

наукометричних баз, 2 статті – іноземною мовою у закордонних виданнях та 5 

статей - у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків до розділів, висновків та списку використаних джерел 

(усього 354 найменування, з них – 51 архівних матеріалів), 2 додатків (на 3 

сторінках). Загальний обсяг роботи - 237 сторінок (з них основного тексту – 191 

сторінка). 
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РОЗДІЛ 1 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 

З’ЇЗДІВ (1861 – 1920 рр.) 

 

1.1. Ступінь дослідженості проблеми 

 

Аналіз історико-педагогічної літератури [4; 23; 67; 117; 118; 122; 130; 131; 141; 

208; 241; 280; 290] свідчить, що вперше теми педагогічних з’їздів у другій половині 

ХІХ – на початку ХХ століть торкнулись у своїх працях їх організатори, керівники 

та безпосередні учасники: М. Корф, М. Лавровський, М. Бунаков, С. Русова, 

Д. Семенов. Так, найперший, хто дав оцінку тому, коли та як були організовані 

перші педагогічні з’їзди на території України та що на них обговорювалось, був 

ординарний професор Харківського університету Лавровський Микола 

Олексійович, який стояв у витоків перших вітчизняних з’їздів, які були проведені в 

Харківському навчальному окрузі у 1861 році. Він у 1862 році опублікував 

«Обозрение учительских съездов в 1862 году в Харьковском учебном округе», де 

зазначив, що у 1862 році педагогічні з’їзди було проведено у 10 містах Харківського 

навчального округу: Курську, Тамбові, Ізюмі, Орлі, тощо [290, с. 1]. Педагог надав 

коротку характеристику питанням, які висвітлювались під час цих з’їздів: проблеми 

дидактики (мета, способи та методи викладання російської мови, історії, поєднання 

теорії з практикою, необхідність упровадження пояснювального читання та бесід, 

надання свободи вчителю у виборі змісту навчання), проблеми дисципліни та 

морального виховання (було переглянуто засоби нагороди та покарання, 

підкреслено важливість впливу позитивного прикладу вчителя на моральне 

виховання учнів), вперше торкнулися зв'язку між навчанням та вихованням, 

організації бібліотек для стимулювання самоосвіти учнів [290]. 

М. Бунаков був не тільки організатором та керівником педагогічних з’їздів, 

але й у своїх працях висвітлював основну проблематику з’їздів, хід їхньої роботи та 

умови, за яких йому доводилось проводити з’їзди. У вибраних педагогічних творах 

М. Бунакова, які були опубліковані Академією Педагогічних Наук РСФСР у 1953 
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році, є цілий розділ «З’їзди народних учителів», присвячений огляду педагогічних 

з’їдів з 1872 року по 1884, керівниками яких були сам М. Бунаков, барон М. Корф та 

В. Водовозов [22]. М. Бунаков переважно не надає деталей програм та резолюцій 

з’їздів, він скоріше перелічує з’їзди, надає короткий опис головних питань порядку 

денного з’їздів та висловлює своє ставлення до подій під час з’їздів [22, с. 340-365]. 

Педагог зазначає, що земства сприймали педагогічні з’їзди, як «один з сильних та, 

порівняно, швидких засобів для можливого удосконалення вчительського персоналу 

та навчально-виховальної справи в земських школах» [22, с. 341]. Згадуючи з’їзди 

барона М. Корфа, М. Бунаков лише зупиняється на формальній стороні з’їздів, він 

пише, що з’їзди «майже не контролювались владою, збирались на запрошення 

керівника», та, незважаючи на присутність наглядаючого чиновника, «керівник мав 

певну свободу у виборі питань», які обговорювались, та форми, у яких проходили 

засідання з’їздів [22, с.342]. 

Говорячі про з’їзди, керував якими сам М. Бунаков з 1873 року, педагог 

вдається до більших деталей. Він достатньо детально описує програму свого 

першого з’їзду 1873 року в Костромі, тому що вона стала «схемою для цілої низки 

з’їздів» [22, с. 343-349], якими він керував потім; зупиняється на питаннях, які 

обговорювались під час його першого з’їзду: матеріальне забезпечення вчителів та 

створення позичально-ощадної каси народних учителів Костромської губернії, а 

також відкриття жіночої вчительської школи [22]. 

Зазначимо, що крім першого свого з’їзду, М. Бунаков згадав у своїй праці з’їзд 

у Пскові, куди він привозив із собою «велику колекцію наочних навчальних 

посібників», а також навчав учителів самих виготовляти ці посібники [22, с. 354-

355]. Також автор декілька сторінок присвятив розгляду організації домашньої 

освіти під час Ірбітського та Шадринського з’їздів. Він зауважує, що видання 14 

лютого 1882 року Циркуляру міністра освіти про  скасування вимоги мати 

вчительське звання для людей, які навчають грамоті в селі, питання домашньої 

освіти не могло не виникнути в роботі педагогічних з’їздів [22, с. 361-364]. У кінці 

статті М. Бунаков зазначає, що з 1872 року по 1884 рік (коли йому було заборонено 
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урядом керувати з’їздами) він провів 11 з’їздів, під час яких «навчив учительській 

справі» біля 2000 учителів [22, с. 365]. 

У 1905 році опублікував звіт про труди Першого Всеросійського з’їзду 

представників товариств взаємодопомоги особам учительського звання 

В. Василевич. Це досить ґрунтовна праця, у якій автор зібрав усі постанови з’їзду, а 

також декілька доповідей, які були заслухані під час роботи з’їзду: про діяльність 

закордонних учительських товариств, про проект статуту Спілки вчительських 

товариств, про правовий стан учителів, тощо [288]. Його працю можна розцінювати, 

як першоджерело, аналіз якого ми представимо і в цьому дослідженні. 

Активним учасником освітянських з’їздів була і С. Русова. Вона також 

регулярно висвітлювала події на сторінках першого українського україномовного 

журналу «Світло». Так, Софія Русова опублікувала статтю, де розповіла про 

Перший Загально-земський з’їзд з питань освіти, який готували для проведення в 

Москві у 1911 році. У своїй статті вона приводить попередню програму з’їзду та 

закликає обміркувати зміни, які потрібно внести до початку роботи з’їзду до його 

програми [237]. Пізніше в першому номері «Світла» за 1911 рік Софія Русова 

присвячує статтю Першому Загально-земському з’їзду з питань освіти, який 

пройшов на початку 1911 року в Москві, де докладно розповідає про питання, які 

обговорювались під час з’їзду, атмосферу на з’їзді, прийняті резолюції та свою 

оцінку підсумкам роботи з’їзду [238]. У п’ятому номері журналу за 1913 рік вона 

висвітлює результати роботи двох педагогічних з’їздів, які відбулися в кінці 1912 - 

на початку 1913 років в Санкт-Петербурзі: з’їздів з питань жіночої освіти та з питань 

сімейного виховання [242]. 

Педагог торкається питань, які були розглянуті під час цих з’їздів та деяких 

резолюцій, які було прийнято з проблем «спільного навчання та виховання 

хлопчиків та дівчаток», «відносин сім’ї та школи», «зв’язків середньої та вищої 

школи», «національного та позашкільного виховання» [242, с. 56-62]. У п’ятому 

номері журналу «Світло» за 1914 рік С. Русова друкує статтю, присвячену Першому 

Всеросійському з’їзду з питань освіти, який проходив в Петербурзі в кінці 1913 – на 

початку 1914 року [239]. Там педагог зазначає крім питань, які були розглянуті, про 
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роботу комісій, які було створено при з’їзді, а також про виставки, які було 

організовано. В тій же статті вона викладає тези свого виступу, який пролунав на 

з’їзді, і був присвячений ручній праці в національній школі [239]. Загалом С. Русова 

надає не тільки схвальну оцінку цьому з’їзду, а й наголошує на його «важливості та 

масштабності» [239, с. 18-19]. 

Діяльність з’їздів знаходила висвітлення періодично і в журналах того часу: 

«Світло», «Вільна українська школа», «Русская школа», газеті «Южный край», 

тощо. Взагалі в журналі «Світло» дуже часто з’являлись статті або короткі 

повідомлення про освітянські з’їзди, як великі, так і маленькі з 1910 по 1914 роки. У 

п’ятому номері «Світла» за 1911 рік бачимо повідомлення про Перший 

всеросійський з’їзд в справах експериментальної психології [207]. Окрім суто 

психологічних та медичних питань, під час з’їзду обговорювались та були ухвалені 

наступні резолюції: в початкових школах потрібно запровадити малювання та 

ліплення, як «спосіб фізичного й морального розвитку учнів», «бажано 

експериментально обслідувати педагогічні завдання, щоб зібрати фактичний 

матеріал для оновлення школи», «бажана серйозна психологічна підготовка 

вчителів», «бажана організація спеціальних шкіл для дітей от сталих», бажано 

надати можливість керівникам шкіл самим складати «шкільний план», а також 

організовувати «експериментальні школи» [207, с. 73]. 

У номері шостому цього ж журналу за 1912 рік лише згадується про те, що 

з’їзд учителів міських шкіл за положенням 1872 року, який пройшов в Петербурзі у 

1909 році, постановив скликати наступний з’їзд в Москві у 1912 році, але через те, 

що Товариство взаємної допомоги при Московському учительському інституті, 

якому було доручено організацію, зайнято «будівництвом Учительського дому», 

наступний з’їзд переноситься на 1913 рік [111, с. 52-53]. 

У п’ятому номері журналу за 1913 рік у розділі «Шкільна хроніка» 

повідомляється про Краєвий шкільний з’їзд у Львові, який відбувся 31 грудня – 1 

січня (1912-1913 років). На з’їзді обговорювали «поганий стан справ у приватних 

середніх школах», крім того зауважувалось, що поки уряд опікувався середніми 

школами, «поляки розпочали полонізацію українських початкових шкіл», крім того 
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організовували усілякі «перепони для відкриття українського університету у 

Львові», більш того, не надавали українцям рівні права із поляками [146, с. 71]. 

Однією з резолюцій з’їзду було ліквідувати змішані українсько-польські школи та 

замінити їх на «чисто українські» [146, с. 71]. 

У п’ятому номері «Світла» за 1914 рік згадується про декілька освітянських 

з’їздів одночасно [212]. В одній із статей йшлося про наслідки Першого 

Всеросійського з’їзду з питань освіти: одним із яких були репресії та утиски з боку 

уряду, наприклад, керівництво Курської губернії видало наказ негайно скласти 

список учителів, які брали участь у з’їзді в Петербурзі, також поступили й на 

Полтавщині. Крім того на Полтавщині та Катеринославщині вчителям заборонялось 

обговорювати з’їзд та розсилати постанови та доповіді з’їзду. Олександрівське 

земське управління навіть звільнило вчителя, який доповідав на з’їзді про 

національне питання в українській школі; а у Києві «професору Т. Лубенцеві 

заборонили читати доповідь про з’їзд» [212, с. 59]. У Києві також було постановлено 

звільнити «всіх, хто брав участь у з’їзді», та навіть було зміщено з посади завідувача 

позашкільною освітою Лебединського земства Грушенка [183, с. 78]. 

Окрім цих питань, у цьому ж номері згадується про з’їзд земських учителів, 

який відбувся в Феодосії, та зазначається, що на цій хвилі під час з’їзду 

обговорювався тільки матеріальний стан школи, а всі питання, «що торкались 

організації учительства, мандруючих педагогічних музеїв та виставок», організатори 

були змушені викреслити із програми [109, с. 78]. Та, незважаючи на реакцію з боку 

влади, у цьому ж таки номері, було анонсовано Перший всеукраїнський з’їзд 

народного вчительства, який планувався на 25-26 липня 1914 року. До програми 

було включено наступні питання: «суспільне становище українського вчительства» 

в Галичині, Буковині, Угорщині, Канаді, Бразилії, тощо; стан української науково-

педагогічної літератури; «справа української дитячої преси і літератури, - як 

виховуючого чинника всеукраїнської нації»; «міжтериторіальні товариські 

відносини українського народного вчительства (спільні наукові курси, подорожі)» 

[107, с. 80]. 
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У шостому номері журналу за той же рік продовжується повідомлятися про 

утиски з боку влади українського вчительства за участь у з’їзді у Петербурзі, цього 

разу навіть доходить до підозр, що деякі вчителі брали участь під псевдонімами, що 

змушує вчителів звертатися до організаційного комітету з’їзду по довідку, що вони 

не брали участь з доповідями [45]. Але, незважаючи на це, у тому ж номері 

анонсуються два з’їзди: Окружний південно-західний учительський з’їзд [187] та 

З’їзд діячів по народній освіті [108]. Перший мали зібрати навесні 1914 року у Києві, 

та його головною метою було – «стати антитезою загально-вчительському з’їзду в 

Петербурзі» [187, с. 66]. Для цього у з’їзді мали взяти участь, у першу чергу, вчителі 

церковних шкіл, а вже потім земських [187]. Але цей з’їзд, згідно інформації 

наступного номеру журналу «Світло», так і не відбувся «з невідомих причин» [164, 

с. 108], крім того, його проведення було відтерміноване на невизначений термін 

[164]. Щодо другого з’їзду, який мав бути організований у Полтаві в серпні, то його 

метою було вироблення «програми сучасної статистики народної освіти», тощо 

[108, с. 66]. До програми також планувалось включити ухвали та програму Загально-

земського з’їзду зі статистики народної освіти, який відбувся у Харкові [108]. 

У 7-8 номері журналу за 1914 рік висвітлюються дані про роботу Загально-

вчительського з’їзду, а також Другого всеросійського з’їзду імені К.Д. Ушинського, 

які відбулись 23.12.1913-03.01.1914 рр. у Санкт-Петербурзі [44]. Повідомляється, що 

утиски активних учасників з’їзду не закінчились: звільнено з посади голову З’їзду 

вчительських товариств імені К.Д. Ушинського Золотарева, Т. Лубенця усунуто від 

викладання педагогіки в державних школах Києва. Найбільше переслідували 

вчителів, які виступали на з’їзді з доповідями «про рідну мову для рідної школи» 

[44, с. 106]. Лише Попечитель Харківського навчального округу «не переслідував 

учителів свого округу» за те, що останні взяли участь у з’їзді, який було дозволено 

урядом [44, с. 108]. 

У харківській газеті «Южный край» у номерах 11852 та 11856 від 22 та 24 

січня 1914 року також зустрічаємо декілька повідомлень про Перший Всеросійський 

з’їзд з народної освіти [83; 194]. А саме, вчителі, які були делеговані від Харкова, 

стисло, у 15 тезах, звітують на сторінках газети про хід роботи з’їзду [83]. Учасники 
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з’їзду повідомили, що під час його роботи обговорювались наступні питання: 

необхідність єдиної школи, допомога обдарованим дітям на продовження навчання, 

організація спеціальних шкіл для розумово-відсталих дітей, відкриття народних 

дитячих садочків, доступних для всіх, встановлення зв’язку школи з учителями, 

запровадження громадського контролю протягом всього курсу замість випускних 

іспитів, тощо [83]. Також на сторінках газети ділиться своїми враженнями про з’їзд 

М. Дашевський. Він пише, що загалом він має позитивне враження про роботу 

з’їзду, що учасники демонстрували широту поглядів, що з’їзд характеризувався 

великою кількістю учасників, наприклад в роботі секцій «Питання виховання та 

освіти» та «Методи викладання» взяли участь 4000 чоловік. М. Дашевський також 

зауважив, що найбільші дебати під час з’їзду викликав «американський метод 

навчання грамоті», який мав багато як прихильників, так і ворогів [194]. В кінці він 

закликав харківських учителів до створення педагогічного товариства для більшої 

узгодженості роботи освітян. 

В іншому україномовному журналі «Вільна українська школа» (№ 10, 1918 

року) майже одна сторінка присвячена аналізу з’їздів російських учительських та 

батьківських організацій [113]. В статті йдеться про те, що ці з’їзди були 

українофобні: «обидва з’їзди були присвячені російській школі», в резолюціях 

прослідковувалась теза «про велику духовну культуру російського народу», навіть у 

резолюції про навчання історії було записано: «тільки через російську історичну 

книгу можуть бути вивчені основні риси життя та побуту українського народу» 

[113, с. 356]. 

Таким чином, у статті підкреслюється, що резолюції цих з’їздів мали більш 

політичний зміст, ніж педагогічну спрямованість. У висновках батьківського з’їзду 

також зазначалось про насильницьку українізацію, тому українці, на знак протесту, 

«покинули з’їзд» [113, с. 356]. Автори доходять висновку, що ці з’їзди та 

учительська Спілка, до якої вступили учителі майже всіх українських повітів, мала 

на меті русифікацію, а пропозицію Бакалінського об’єднатися до Всеукраїнської 

Учительської Спілки ніхто не почув [113]. 
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Після занепаду Української Народної Республіки інтерес до вивчення з’їздів 

1861-1920 років згас, і відродився він вже у 50-ті – 70-ті роки ХХ століття. Спочатку 

у періодичній педагогічній пресі («Советская педагогика», «Народное образование», 

«Семья и школа», «Вопросы психологии») почали з’являтися поодинокі статті 

А. Вежелева, А. Філіппова, К. Галянової, І. Губанова, Л. Погосянц, Г. Махмудова, 

Д. Богоявленського. Так, у 1958 в журналі «Советская педагогика» дослідник 

А. Вежелев опублікував статтю «Учительские съезды и курсы в России (вторая 

половина ХІХ века)» [37, с. 79 – 88], де вперше, після досить тривалого періоду, 

виклав комплексне дослідження педагогічних з’їздів другої половини ХІХ століття. 

Але, як вже зазначала у своєму дисертаційному дослідженні В. Вдовенко, у тій 

статті є «певні неточності» [35, с. 4], а саме, першим педагогічним з’їздом 

А. Вежелев називає з’їзд в Олександрівському повіті Катеринославської губернії, 

який відбувся під керівництвом барона М. Корфа в жовтні 1867 року, хоча архівні 

першоджерела свідчать про те, що перші освітянські з’їзди відбувались на території 

Російської імперії ще у 1861 році, за «ініціативою ординарного професора 

Харківського університету М. Лавровського» [290, с. 1; 280, с. 6-7]. 

Дослідник А. Вежелев коротко виклав зміст першого та другого з’їздів під 

керівництвом барона М. Корфа: на першому з’їзді вчителі обмінялися досвідом 

роботи за підручником К. Ушинського «Рідне слово», поспілкувались про методику 

виразного читання, а також в загальних рисах обміркували «об’єм навчального 

курсу початкової школи» [37, с. 79]. З приводу другого з’їзду А. Вежелев зазначає, 

що він був кращім за перший, але жодного слова не було написано, чим саме. 

Дослідник пише, що з 1868 – 69 років педагогічні з’їзди стали досить масовим 

явищем, але ніяк не регламентувались вони тільки перші два роки, а з 1869 з’їзди 

вже проводились під пильним контролем інспекторів. А. Вежелев наголошує, що 

з’їзди організовувалися земствами до видання «правил 1875 року, якими 

встановлювався поліцейський контроль за ними» [37, с. 80]. Дослідник надає 

статистику, де й коли проводились педагогічні з’їзди, але не розкриває їх змісту та 

сутності. Він зазначає, що 35 років учительськими з’їздами керував Д. Тихомиров, а 

у 1873 році з великім успіхом пройшов з’їзд учителів у Костромі, яким керував 
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В. Водовозов, де для вчителів читався курс з російської історії, фізики, теорії 

педагогіки, тощо [37]. Щодо форми проведення з’їздів, то дослідник зазначає, що 

для вчителів проводились лекції, показові уроки, розповідалось, як правильно 

складати план уроку, наголошувалось на важливості планування уроків. А. Вежелев 

зауважує, що на з’їздах переважно розглядались наступні питання: методика 

навчання грамоті, наочність, методика пояснювального читання, проблеми 

дисципліни, тощо [37]. Також дослідник згадав про участь у з’їзді в Криму 

К. Ушинського, який приїхав на лікування, випадково зайшов на показовий урок, 

який проводився за його посібником та «практично з того моменту прийняв 

фактичне керування з’їздом на себе» [37, с. 82]. Серед питань, яких торкнулись 

учасники під час з’їзду були: «проблеми організації народної школи та методики 

початкової освіти» [37, с. 83]. А. Вежелев відстежив вплив політичної обстановки на 

процес проведення з’їздів: у 1875 році вони були заборонені, у кінці 70-х – на 

початку 80-х років уряд змушений був зняти заборону на проведення освітянських 

з’їздів під тиском революційних сил, а в квітні 1885 року, «на вимогу міністра 

внутрішніх справ П. Оржевського», з’їзди знову були заборонені [37, с. 84]. Однак, 

рух прогресивних освітян було вже не зупинити. А. Вежелев пише, що вчительські 

з’їзди 80-х років «характеризувались високою активністю учасників та ретельною 

підготовкою», а основні питання, які розглядались були: «зміст та методика 

наочного навчання, пояснювальне читання, виховне значення школи, нагороди й 

покарання, покращення становища вчителя» [37, с. 85]. 

А. Вежелев більш детально розглядає з’їзд учительок-семінарок, який відбувся 

в 1883 році в Твері під керівництвом Д. Тихомирова [37]. Серед питань, які 

розглядались під час з’їзду були наступні: «недоліки в підготовці учителів, методи 

початкового навчання, виховна роль школи, сприйняття школи народом, протидія 

священників, правове та матеріальне становище вчителя, навчання рідною мовою» 

[37, с. 86]. У своїй праці А. Вежелев доходить висновку, що незважаючи на тиск та 

переслідування з боку уряду, «неможливо переоцінити внесок М. Корфа, 

М. Бунакова, Д. Тихомирова, В. Водовозова, В. Вахтерова та інших прогресивних 

педагогів-учасників з’їздів в пропагування ідей К. Ушинського» [37, с. 87-88]. 
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У 1962 році в журналі «Народное образование» член бюро секції батьківської 

громади центральної ради Педагогічного товариства РСФСР, А. Філіппов у статті 

«Первый Всероссийский съезд по семейному воспитанию» надав короткий, на 

півтори сторінки, огляд питань, які розглядались на порядку денному під час з’їзду: 

«сім’я, як виховуюче середовище, наукове вивчення дитини, фізичне виховання, 

моральне, естетичне та розумове виховання, навчання в сім’ї, громадські організації 

з питань виховання та захисту дітей» [279, с. 94-95]. Автор зауважив, що проблеми 

релігійного виховання не були включені до програми [279]. У цьому ж році педагог 

К. Галянова також написала невелику статтю, присвячену цьому ж з’їзду, у журналі 

«Семья и школа» [55, с. 17-19]. У своїй праці педагог зупинилась на декількох 

важливих питаннях, які розглядались під час з’їзду: проблеми дошкільного 

виховання та дошкільних закладів виховання, проблеми взаємодії родини та школи, 

питання організації курсів з виховання та музеїв з дитячої гігієни для матерів, 

питання дитячої злочинності [55]. 

У 1963 дослідник В. Смирнов частково торкнувся педагогічних з’їздів у своїй 

ґрунтовній праці «Очерки по истории прогрессивной русской педагогики ХІХ века», 

а саме, участі у з’їздах та ставленні до них відомих педагогів, таких, як 

К. Ушинський, М. Корф, М. Бунаков, М. Пирогов, В. Водовозов [249]. Наприклад, у 

розділі, присвяченому В. Водовозову, В. Смирнов згадує про участь педагога в 

учительських з’їздах з 1872 по 1874 роки в якості лектора та керівника. Він також 

зауважує, що після 1874 року В. Водовозову заборонили брати участь у з’їздах «у 

зв’язку з неблагонадійністю», але зазначає, що ідеї педагога (розповсюдження та 

розвиток освіти, необхідність жіночої освіти, запровадження змін до змісту освіти, а 

саме, включення до програми вивчення рідної мови та літератури) продовжували 

обговорювати на подальших з’їздах [249, с. 272]. В. Смирнов не оминув увагою 

питання про участь у з’їздах іншого видатного педагога – М. Бунакова. Як зазначає 

дослідник, М. Бунаков уперше взяв участь у Всеросійському вчительському з’їзді в 

1872 році з лекціями з питань початкової освіти, а саме, з методики навчання рідній 

мові. У наступних з’їздах, які проходили в Ярославлі, Одесі, Херсоні, Тамбові та 

інших містах, педагог, як зазначив В. Смирнов, додав «лекції з питань шкільної 
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гігієни та історії російської літератури, а також практичні заняття, де наочно 

демонстрував впровадження методик та порад, які надавав під час лекцій» [249, 

с. 292-293]. В. Смирнов підкреслив, що навіть після заборони у 1884 році 

М. Бунакову з політичних причин брати участь у з’їздах, його ідеї про «наочність 

навчання, поєднання теорії та практики, поєднання в особі вчителя засобів навчання 

та виховання» продовжували обговорюватись на наступних освітянських з’їздах 

[249, c. 293].  

Окремий розділ було присвячено барону М. Корфу. В. Смирнов звернув увагу, 

що учасники педагогічних з’їздів «з ентузіазмом сприйняли» ідею М. Корфа 

«поєднувати теоретичні лекції з показовими уроками та обговоренням цих уроків», 

що надавало можливість не тільки набувати знання, але й «викликало бажання 

самоосвіти та прагнення до творчості у кожного окремого народного вчителя» [249, 

с. 239]. Дослідник пише, що М. Корфу між «періодами вимушеної еміграції» 

вдалося у 1873 та у 1881 роках керувати вчительськими з’їздами [249, с. 240-242], а 

останній з’їзд він провів у Бердянську в 1883 році, де висловлював «ідеї всеобучу, 

доступності освіти, обов’язкової початкової освіти, виховного прикладу вчителя, 

методу наочності, необхідності осмисленого засвоєння знань» [249, с. 244-248]. 

Окремі питання роботи з’їздів висвітлено в розділах, присвячених К. Ушинському і 

М. Пирогову. В. Смирнов зауважив що К. Ушинський за станом здоров’я не брав 

участі у з’їздах, які проводив барон М. Корф, але «всіляко підтримував їх 

організацію та вважав формою підвищення кваліфікації народних учителів» [249, 

с. 231], а М. Пирогов також дуже високо цінував значення педагогічних з’їздів, як 

«метод збагачення знань та досвіду народних вчителів» [249, c. 182]. 

Діяльність з’їздів і в подальшому привертала увагу дослідників. Так, у 1968 

році в журналі «Народное образование» № 6 І. Губанов пише статтю 

«А.В. Луначарский на первых учительских съездах», де в загальних рисах описує 

що говорив у своїх виступах і якої думки дотримувався перший радянський нарком 

освіти А. Луначарський під час трьох перших радянських педагогічних з’їздів 1918 

року: Першого з’їзду вчителів-інтернаціоналістів, Першого Всеросійського з’їзду 

вчителів та Першого Всеросійського з’їзду з Просвіти [64]. Слід зауважити, що 
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інформація про питання, які обговорювались на цих з’їздах подана досить стисло та, 

на нашу думку, упереджено. Увагу переважно зосереджено на постаті 

А. Луначарського та радше на політичних питаннях, ніж педагогічних [64]. У тому 

ж номері журналу надруковано статтю Л. Погосянц «Съезд учителей в 1913 году», 

де дослідник надає коротку характеристику передумовам та змісту роботи Першого 

Всеросійського з’їзду з питань народної освіти [215]. Він пише, що влада, хоча й не 

схвалювала організацію з’їзду, все ж таки надала дозвіл на проведення й не 

розганяла з’їзд, тому що боялась «опозиційного настрою народних вчителів», 

натомість потім влаштувала «травлю» з’їзду та його учасників в реакційній пресі 

[215, с. 96]. У з’їзді взяло участь 7000 учасників, а події викликали великий інтерес у 

суспільства. У статті автор надає стислу характеристику роботи 5 секцій та 3 комісій 

з’їзду, але, на нашу думку, в цьому обсязі неможливо висвітлити всі важливі 

питання, які розглядались під час такого великого та значущого з’їзду [215]. У тому 

ж номері журналу був представлений аналіз промов В. Леніна під час трьох з’їздів 

радянських часів: Першого Всеросійського з’їзду з просвіти (28 серпня 1918 року), 

Другого Всеросійського з’їзду вчителів-інтернаціоналістів (18 січня 1919 року) та 

Першого Всеросійського з’їзду працівників освіти та соціалістичної культури (31 

липня 1919 року) [235, с. 2 – 9]. Але в статті не наводяться резолюції чи рішення 

з’їздів, основна думка, яка висвітлюється в роботі, це те, що школа має бути тісно 

пов’язана з суспільним життям і політикою, що тільки «соціалістична школа може 

бути знаряддям виховання особистості» [235, с. 4 – 5]. Зауважимо, що, судячи зі 

статті, ці три з’їзди були трибуною політичної боротьби, аніж ареною педагогічних 

змін. 

У номері 5 за 1968 рік журналу «Советская педагогика», було розміщено 

статтю Г. Махмудова «Об экспериментальной педагогике в России (конец XIX в. до 

октября 1917 г.)», де дослідник, розповідаючи про виникнення такого явища, як 

експериментальна педагогіка, а також тенденції її розвитку, згадує декілька фактів 

про роботу з’їздів з експериментальної педагогіки, які мали місце на початку ХХ 

сторіччя [161, с. 103 – 115]. У статті зазначалось, що під час перших двох з’їздів з 

педагогічної психології основна увага приділялась «експериментальному вивченню 
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дитини» [161, с. 107], обговоренню таких методів, як «метод психологічних 

профілів, метод єдиного процесу та методи тестології» [161, с. 110 – 111]. Крім того, 

на другому з’їзді з експериментальної педагогіки суперечки відбувалися навколо 

«визначення місця педагогіки серед інших наук» [161, с. 108 – 109]. 

З’їздам з експериментальної педагогіки присвячена також стаття іншого 

дослідника Д. Богоявленського «Вопросы педагогической психологи на 

дореволюционных съездах в России (начало ХХ в.)», опублікована в 5 номері 

журналу «Вопросы психологии» за 1977 рік [17]. У статті автор торкається питання 

протистояння між двома діячами А. Нечаєвим та Г. Челпановим у поглядах на 

застосування психологічних методів у педагогіці, наводить відомості про метод 

«природного експерименту», який був запропонований А. Лазурським на з’їзді в 

1910 році [17, с.153-155]. Більшу частину своєї статті дослідник присвячує аналізу 

методів психологічного дослідження особистості, які обговорювались під час 

Другого з’їзду з експериментальної педагогіки, який проходив у 1913 році в 

Петербурзі [17]. 

З середини 90-х років ХХ століття, за часів розбудови незалежної України, 

проблема діяльності педагогічних з’їздів активізувалась в історичних та історико-

педагогічних дисертаційних дослідженнях. 

Однією з перших у пострадянській Україні торкнулась теми педагогічних 

з’їздів С. Золотухіна у 1995 році в дисертації «Розвиток теорії та практики 

виховуючого навчання в історії вітчизняної педагогічної думки (ІХ – ХІХ ст.)» 

[116]. С. Золотухіна у своєму дослідженні згадує Київський педагогічний з’їзд 

(1916 р.), під час якого розглядались питання виховуючого навчання: «вчитель, як 

вихователь, виховна значущість практичних занять, програма Закону Божого у 

зв’язку з виховним впливом цього предмета, здатність навчання виховувати» [116, 

с. 278, 289]. Крім того, дослідниця зауважує, що ідея «залежності вибору характеру 

методів від мети навчання» пролунала під час з’їзду вчителів Санкт-Петербурзької 

губернії (1883 р.) [116, с. 292]. У роботі підкреслено, що під час педагогічного з’їзду 

вчителів російської мови та словесності у Києві (1874 р.) розглядались декілька 

методик викладання мови», які могли б «сприяти вихованню учнів» [116, с. 294]. 
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Після ретельного аналізу першоджерел дослідниця зауважує, що, нажаль, того часу 

часто «самі керівники з’їздів та курсів не мали належної наукової компетенції, а 

слухачі – попередньої підготовки, не володіли педагогічними прийомами 

професійної діяльності» [116, с. 294-295]. 

Педагогічні з’їзди у контексті освітньої діяльності земств розкрито у 

дисертаційних дослідженнях А. Гуз (1997), Л. Дровозюк (1998), О. Мармазової 

(1998), Р. Гавриш (1998), Л. Корж (1999), І. Шумілової (2004), Н. Олійник (2008). 

Так, у 1998 році Л. Дровозюк у своїй праці «Освітня діяльність земств 

Правобережної України (1904 – 1920 рр.)» висвітлює діяльність земств під час 

проведення педагогічних з’їздів [92]. Вона зазначає, що на Першому 

Загальноземському з’їзді (1911 р.) було вирішено клопотати про передачу 

церковнопарафіяльних шкіл до земств, що надавало б таким школам «світського 

характеру» [92, с. 30], багато уваги було приділено «відповідності наочних 

посібників сучасним досягненням науки та техніки» [92, с. 40]. Серед питань, 

розглянутих на з’їзді згадуються проблеми «позашкільної освіти дорослих», її мети, 

завдань, форм та методів [92, с. 139], питання «створення мережі земських 

бібліотек» [92, с. 153].  

Підкреслимо, що про Перший Всеросійський з’їзд представників товариств 

допомоги особам учительського звання (1902-1903 рр.) Л. Дровозюк пише у 

контексті питань «покращення правового та матеріального стану викладачів», 

«виключного права» земств на затвердження шкільного керівництва [92, с. 95 – 96]. 

Крім того, дослідниця звернула увагу, що саме на Першому Всеросійському з’їзді з 

питань освіти (1914 р.) піднімали питання української національної школи, питання 

організації «земських педагогічних курсів» [92, с. 67, 93], питання «участі земств у 

розвитку позашкільної освіти дорослих» [92, с. 139]. 

Л. Дровозюк зупиняєься на декількох питаннях, які розглядалися під час 

Всеподільського з’їзду (27 – 28 серпня 1917 року), а саме: «створення 

Всеподільської учительської спілки, українізацію шкіл, забезпечення прав 

національних меншин в освіті, затвердження статутів Всеукраїнської та 
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Всеподільської учительських спілок, заснування українознавчих бібліотек» [92, 

с. 103 – 104]. 

Проблемі освітянських з’їздів в історичному аспекті приділила увагу 

дослідниця Л. Корж у праці «Освітня діяльність земств Харківської губернії (в кінці 

ХІХ – на початку ХХ століття)» у 1999 році. Вона торкнулась діяльності Першого 

Загальноземського з’їзду з питань освіти (1911 р.), схарактеризувала ініціативи, 

висловлені на з’їзді представниками Харківського земства: «розробка нових 

навчальних програм, створення системи заходів з позашкільної освіти, опіка над 

обдарованими дітьми» [135, с. 10]. 

Торкнулась теми з’їздів у 2004 році дослідниця І. Шумілова в роботі 

«Розвиток земських шкіл Приазов’я другої половини ХІХ – початку ХХ століття». 

І. Шумілова згадує Перший Загальноземський з’їзд з питань народної освіти щодо 

«реорганізації трирічних однокласних земських шкіл у чотирирічні» [281, с. 129]. 

Дослідниця зауважує, що це було викликано потребою україномовних дітей 

наздогнати матеріал, упущений через викладання нерідною мовою [281]. У зв’язку з 

цим, за словами автора, на з’їзді було запропоновано ввести викладання рідною 

мовою, хоча б «у перший період» [281, с. 138]. Крім того, І. Шумілова згадує про 

Перший Всеросійський з’їзд з питань освіти та з’їзди М. Корфа в 

Олександрівському повіті, який називає «найважливішим завданням з’їздів – 

підняти дух народних вчителів» [281, с. 151; 142, с. 201 – 202]. Більш детально 

дослідниця зупиняється на «вчительському з’їзді під керівництвом М. Корфа» у 

Бердянську (10 – 16 червня 1883 р.) [281, с. 152 – 155]. 

У 2008 році Н. Олійник у дослідженні «Освітня діяльність земств 

Чернігівської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття» згадує про 

таємні з’їзди, які влаштовує Чернігівське земство для боротьби з «шовіністичним 

поліцейським режимом царської влади» [188, с. 9], про участь Чернігівського 

земства в організації та проведенні губернських учительських з’їздів, під час яких 

«учителі набували нових методів роботи, ділились досвідом, розробляли уроки, 

проводили їх та обговорювали, аналізували літературу та складали списки 
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рекомендованої, обговорювали нагальні питання навчально-виховного процесу» 

[188, с. 13]. 

У контексті дослідження викликає інтерес робота О. Мармазової 

«Просвітницька діяльність земств України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» (1998), у 

якому «першим організатором і керівником освітніх з’їздів» названо барона Корфа, 

а першим з’їздом – з’їзд, проведений ним у 1867 році [158, с. 52]. Сучасні ж 

дослідження В. Вдовенко [36], Л. Гаєвської [52], знайдені нами архівні джерела 

[290, с. 1; 280, с. 6 – 7] доводять, що перші з’їзди були проведені ще у 1861 році. 

Дослідниця-історик аналізує з’їзди з фактичного боку: де й коли, скільки було 

їх проведено з 1867 по 1901 роки [158]. Дещо детальніше автор зупиняється на 

Першому Загальноземському з’їзді з питань освіти (1911 р.) і зауважує, що під час 

з’їзду було прийнято «відокремити середню школу від завдань професійної освіти» 

[158, с. 66]. Крім того, згадує Перший та Другий з’їзди завідуючих ремісничими 

училищами, які пройшли у Харкові. Зазначає, що під час Першого з’їзду (1898 р.) 

були «розроблені програми викладання столярного та слюсарно-ковальського 

ремесел, визначені норми санітарно-медичного нагляду за учнями, питання 

обладнання майстерень», а під час Другого з’їзду (21 – 24 червня 1910 р.) було 

«доповнено зміст програм спецпредметів, визначено розподіл годин по предметах 

навчання, обговорено проект уставу Олександрівських училищ Харківської 

губернії» [158, с. 76]. 

Діяльність з’їздів було відображено і у праці Р. Гавриш «Шкільна діяльність 

земського самоврядування на Лівобережній Україні в 1865 – 1919 роках» (1998). У 

дослідженні згадуються педагогічні з’їзди, що були організовані земствами: Перший 

загально-земський з’їзд у справах народної освіти (1911 р.), де були розглянуті 

питання матеріального та правового становища вчителів, методи та завдання 

початкового навчання, управління початковою освітою, земський з’їзд у Харкові в 

1913 року «з питань земської статистичної роботи в галузі освіти» [51, с. 45], з’їзд 

учителів народних училищ 1870 року в Харкові, де розглядалось «навчання грамоті 

звуковим методом» [51, с. 74], губернський вчительський з’їзд (25 – 28 травня 

1917 року у Полтаві), де йшлося «про українізацію шкіл» [51, с. 133]. 
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М. Собчинська (1995), О. Бабіна (2000), М. Марчук (2003), І. Лисенко (2009), 

Ю. Надольська (2012) торкались питання педагогічних з’їздів з позиції розвитку 

освіти та педагогічної думки в Україні. Так, у 1995 році М. Собчинська у 

дослідженні «Становлення і розвиток шкільництва і педагогічної думки в 

Українській Народній Республіці (1917 – 1920 рр.)» згадує декілька педагогічних 

з’їздів, які мали вплив на розвиток освіти України в зазначений межами 

дослідження період [250]. Дослідниця пише, що «співвідношення рідної та інших 

мов в навчальних програмах порушувалось на педагогічних з’їздах Одеського 

навчального округу ще в 1863-1867 роках» [250, с. 16]. Також автор пише про 

Всеросійський з’їзд учителів і діячів народної освіти у Фінляндії (1906 р.), де було 

«ухвалено резолюції про обов’язкову, загальну, безоплатну початкову освіту та 

викладання національною мовою», останню ініціативу підтримали делегати 

Всеросійського Загально-земського з’їзду в Москві (1911 р.) [250, с. 20], а також 

Першого Всеросійського з’їзду з сімейного виховання (1912-1913 рр.), Першого 

Всеукраїнського учительського з’їзду (1917 р.) та Харківського з’їзду вчителів 

(1917 р.) [250, с. 21, 38, 136, 146]. 

У 2000 році О. Бабіна у своєму дослідженні «Становлення та розвиток 

гімназійної освіти в Україні (в кінці ХІХ – на початку ХХ століття)» пише про «три 

гімназійні з’їзди молоді (1898, 1899 та 1900 рр.), де створювалась основа для 

організації спілки гімназистів та, які визначили такі типи гімназійного руху того 

часу: «рух самоосвіти, політичний, націоналістичний, економічної взаємодопомоги 

та морального впливу» [7, с. 9]. Крім того, дослідниця підкреслює, що під час 

Третього З’їзду Всеросійської вчительської спілки у Петербурзі (24-26 квітня 

1907 р.) було проголошено про створення Всеукраїнської спілки, на меті якої було 

реформувати українську освіту за принципами «націоналізації, демократизації та 

свободи» [7, с. 10]. Також автор згадує Педагогічний з’їзд у Києві (12-19 квітня 

1916 р.), під час якого багато уваги приділялось вихованню в школі, головною 

метою якої визнавався «всебічний розвиток учнів» [7, с. 11]. 

Проблеми організації роботи з’їздів, їх змістовий компонент розкрито 

М. Марчук у дослідженні «Освіта в Україні в роки національного відродження (1917 



41 
 

– поч. 1930-х рр.)» (2003). У ході розгляду питання українізації шкіл в Україні 

згадує Перший (травень 1917 р.) та Другий (серпень 1917 р.) Всеукраїнські 

учительські з’їзди, [159]. Автор акцентував увагу на постановах Першого з’їзду, 

зокрема у тій частині, в якій запроваджувалась українська мова викладання в 

Українських школах вже с 1 вересня 1917 року. Однак, зазначимо, що такі науковці, 

як Л. Гаєвська у 2008 році [53] та І. Зайченко у 2013 році [100], спираючись на 

архівні джерела, стверджують, що «українізацію пропонувалось проводити 

поступово та тактовно», з початку навчального 1917-1918 року «пропонувалось 

вводити українську мову навчання лише в початкових школах» [53, с. 95; 100, 

с. 370]. 

Дослідник М. Марчук згадує про інші постанови Першого Всеукраїнського 

з’їзду, серед яких: демократизація освіти: «українська початкова школа повинна 

утримуватись за рахунок держави, бути загальною та обов’язковою» [159, с. 58], 

крім того з’їзд вважав обов’язковою середню та вищу освіту, під час з’їзду було 

обговорено стан української народної освіти та перспективи її розвитку, 

необхідність «українізації педагогічних інститутів, курсів, учительських семінарій» 

[159, с. 59-60]. Автор звертає увагу на підтримку ідеї українізації Першим 

Всеукраїнським селянським з’їздом (травень-червень 1917 р.) [159]. Зі слів автора, 

питання розвитку реформи освіти, започаткованої Першим Всеукраїнським з’їздом, 

підхопили делегати Другого Всеукраїнського вчительського з’їзду (серпень 1917 р.), 

окрім продовження українізації освіти на всіх рівнях, під час Другого з’їзду було 

постановлено «відкрити український народний університет у Києві» [159, с. 60-61]. 

Ще один з’їзд, який згадується у праці – це Обласний учительський з’їзд Півдня 

Росії, який було скликано на противагу Всеукраїнським з’їздам, та який висловився 

«проти українізації українських шкіл» [159, с. 64]. 

Окремі відомості про роботу з’їздів відображено в регіонально-спрямованому 

дослідженні І. Лисенка «Розвиток шкільної освіти та педагогічної думки на 

Чернігівщині (ХІХ – початок ХХ століття)» (2009). У якому згадується лише один 

з’їзд – З’їзд директорів учительських інститутів і семінарій у Києві (16 – 19 червня 

1910 року), на якому до курсу Глухівського інституту вводяться «тригонометрія, 
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космографія, вітчизнознавство, а також додаються години до курсу методики 

викладання російської мови, математики, історії, природознавства» [155, с.175 – 

176]. 

Як однієї з «основних форм впровадження педагогічних ідей в освіту регіону» 

торкається питання педагогічних з’їздів Ю. Надольська в дослідженні «Тенденції 

розвитку освіти і педагогічної думки півдня України (друга половина ХІХ – початок 

ХХ століття)» (2012). Автор зазначає, що саме на з’їздах розглядались проблеми 

освіти, поліпшення стану вчительства, запровадження викладання української 

мовою, «порушувалось мовне питання в інородчеських школах», а також ставилось 

питання про «підвищення кваліфікації вчительства» [168, с. 15 – 16]. 

З. Нагачевська (1995), О. Донченко (2005), Г. Котломанітова (2007) розглядали 

вчительські зїзди у контексті різних аспектів виховання. Наприклад, у 1995 році 

З. Нагачевська у дослідженні «Становлення і розвиток українського суспільного 

дошкільного виховання в Східній Галичині (1869 – 1939 роки)» охоплює лише один 

місцевий з’їзд – З’їзд українського жіноцтва Львова (червень 1902 р.), на якому було 

засновано жіноче об’єднання «Руських захоронок», які з того часу офіційно змогли 

долучитися до організації закладів дошкільного виховання [167, с. 58]. 

У контексті розвитку естетичного виховання розглядала діяльність з’їздів 

О. Донченко у 2005 році у дослідженні «Проблема естетичного виховання дітей 

дошкільного віку в педагогічній думці України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» [87]. 

Дослідниця підкреслювала, що питання дошкільного естетичного виховання 

висвітлювались під час Всеросійського з’їзду художників (1911), Всеросійського 

з’їзду з питань сімейного виховання (1912-1913 рр.), З’їзду з питань освіти жінок 

(1912-1913 рр.), Першого Всеросійського з’їзду з питань народної освіти (1913-

1914 рр.) [87]. Автор окреслила питання, що обговорювались на цих з’їздах: 

«заняття мистецтвом у родині та дитячому садочку, роль мистецтва у вихованні, такі 

форми естетичного виховання, як екскурсії у природу, до музеїв, виставок, 

організація дитячих свят, кінематограф, художня література, іграшки, театр» [87, 

с. 108 – 109]. 
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З позиції релігійного виховання у 2007 році Г. Котломанітова в праці 

«Релігійне виховання в історії шкільної освіти України (60-ті роки ХІХ ст. – 30-ті 

роки ХХ ст.)» згадує Перший та Другий Всеукраїнські з’їзди учителів (1917 р.) та їх 

значення для «запровадження демократичного реформування школи» [143, с. 105 – 

106]. Так, про Перший з’їзд дослідниця пише, що на ньому було визнане за 

необхідне навчати Закону Божому українською мовою, про Другий з’їзд вона надає 

більші відомості, а саме, під час з’їзду було постановлено: «релігійне навчання має 

бути узгоджене з батьками, прийнято проект єдиної національної школи», 

визначено, що «завданням школи є перш за все виховання» [143, с. 106]. Також 

Г. Котломанітова звернула увагу на роботу Загального з’їзду вчителів середніх і 

вищих шкіл Західної Області УНР (21 – 22 березня 1919 р.), який постановив, «що 

школа має бути національна, вільна від усяких односторонніх впливів держави, 

церкви, політичних партій» [143, с. 107]. Делегати підтримали постанову Другого 

Всеукраїнського учительського з’їзду, що релігійне виховання має бути узгоджене з 

батьками дитини [143]. 

Під кутом діяльності суспільних і громадських організацій у напрямку 

українізації освіти подивились на діяльність педагогічних з’їздів С. Дмитренко 

(2000), О. Морозова (2007), А. Гречка (2007). Так, у 2000 році С. Дмитренко у 

дослідженні «Громадсько-просвітницька діяльність української інтелігенції в 

Лівобережній Україні другої половини ХІХ століття» написала про лише один з’їзд, 

під час якого були обговорені проблеми освіти – археологічний з’їзд у Києві 

(1874 р.), який був «просякнутий ідеєю національного та духовного відродження» 

[79, с. 156]. 

О. Морозова у дослідженні «Рух за впровадження української мови в 

навчальних закладах України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття» (2007) 

висвітлила роботу декількох педагогічних з’їздів, на яких розглядались питання 

«впровадження навчання українською мовою», а саме: з’їзд під керівництвом Корфа 

в Харкові (7-21 липня 1881 р.), Третій з’їзд російських діячів у галузі професійної і 

технічної освіти (1903 р.), Всеросійський з’їзд учителів у Москві (1905 р.), з’їзди в 

Полтаві, Сумах та Катеринославі (1905 р.) [165, с. 93, 102-104]. Більш докладно 
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дослідник зупинився на З’їзді Всеросійської спілки учителів (1905 р.), під час якої 

обговорювались не тільки викладання українською мовою, а також переробка 

програм, випуск україномовних підручників, відкриття курсів для учителів з 

української історії, літератури, тощо, відкриття бібліотек з україномовною 

літературою, відкриття кафедр з української історії та етнографії при Одеському та 

Київському університетах. У зв’язку з питанням українізації автором перелічуються 

губернський з’їзд у Полтаві (1905 р.), з’їзд «учителів Звенигородського повіту на 

Київщині» (1905 р.) [165, с. 104], З’їзд представників організацій учнів середніх 

шкіл України у Києві (1905 р.), «Перший Всеросійський з’їзд діячів народних 

університетів та інших просвітницьких установ приватної ініціативи» у Санкт-

Петербурзі (1908 р.), Перший Всеросійський з’їзд у справах народної освіти (1913-

1914 рр.), З’їзд представників української молоді Лівобережної України в Харкові 

(1915 р.) [165, с. 107, 111-112]. Зазначимо, що хоча список згаданих педагогічних 

з’їздів у цьому дослідженні вражає, але автор згадує про них у контексті одного 

лише питання – українізації освіти, не висвітлюючи інших важливих питань, які 

обговорювались під час з’їздів. 

У 2007 році дослідниця А. Гречка у праці «Боротьба прогресивних сил 

Лівобережної України за українізацію освіти в 1900 – на початку 1917 рр.» пише, що 

«великий вплив на українізацію освіти» Лівобережної України мав Четвертий з’їзд 

Всеросійської учительської спілки, який проходив у Москві 18-24 червня 1907 року 

[59, с. 143]. Головним здобутком педагогічного з’їзду в квітні 1916 року А. Гречка 

називає постанову про обов’язкове запровадження української мови до програми 

шкіл в Україні, а також про необхідність виборювати автономію України у 

«державній системі Російської федерації» [59, с. 163]. «Важливою подією», за 

висновком дослідниці, «було резолюції за пропозицією С. Русової про введення 

української мови в народні школи України» під час Першого Загальноземського 

з’їзду з питань освіти (1911 р.) [59, с. 190-191]. 

У контексті державного управління оцінено діяльність з’їздів Л. Гаєвською 

(2010). Вона розглядала деякі педагогічні з’їзди з позиції управління середньою 

освітою в дослідженні «Розвиток державно-громадянського управління загальною 
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середньою освітою в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» [52]. 

Л. Гаєвська подає дані про дати проведення перших з’їздів в Україні, про список 

питань, які розглядались під час перших з’їздів: програми курсів російської мови, 

історії, географії; забезпечення шкіл підручниками; «доцільність вивчення 

малювання; моральне виховання» [52, с. 194-195]. Крім того, автор приводить 

обмеження, які накладались на проведення з’їздів «Тимчасовими правилами про 

з’їзди від 26 листопаду 1899 року» [52, с. 264], також дослідниця пише про 

декларацію, яку було прийнято під час Першого Всеросійського з’їзду 

представників учительських товариств взаємодопомоги (на межі 1902-1903 рр.), 

головною тезою Другого Всеросійського з’їзду 1908 року у Фінляндії було згадано, 

що «розвиток держави залежить від розвитку місцевого самоврядування в 

управлінні школою та розвитку кожної нації» [52, с.265 – 266]. 

Дослідження про управління освітою не могло обійтись без згадування 

програми роботи Першого загальноземського з’їзду з питань освіти (1911 р.), де 

йшлося про «повну передачу управління земськими школами до земств» [52, с. 268]. 

Л. Гаєвська одним з «найбільш резонансних» з’їздів свого часу називає Перший 

Всеросійський з’їзд з народної освіти, проведений на початку 1914 року, вона 

перераховує секції, які працювали під час з’їзду [52, с. 269-270]. Крім того, 

дослідниця торкається питань управління освітою, які розглядались під час Другого 

Всеукраїнського учительського з’їзду (1917 р.) [52]. Хоча дослідниця і згадала 

багато педагогічних з’їздів, її аналіз був комплексний з точки зору управління 

освітою, але багато педагогічних питань, які розглядались під час освітянських 

з’їздів, пройшли повз її увагу. 

О. Драч (2001), Т. Гавриленко (2004), О. Гайдай (2005), В. Вдовенко (2005), 

М. Мінц (2007), Н. Белозьорова (2011) проаналізували роботу педагогічних з’їздів з 

точки зору розвитку початкової освіти. Так, дослідниця-історик О. Драч приділяє 

увагу педагогічним з’їздам у двох дисертаційних дослідженнях: «Розвиток 

початкової освіти в Україні (1861 – 1917 рр.)» у 2001 році [90] та «Вища жіноча 

освіта в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття» у 2011 

[91]. У першій праці згадуються з’їзди барона М. Корфа в Харківській та 
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Херсонській губерніях, «як засіб підвищення майстерності педагогів початкової 

школи» [90, с. 88-89, 164]. Наступний з’їзд учителів Херсонської губернії на якому 

було розроблено «проект Статуту вчительської каси взаємодопомоги» [90, с. 115]. 

Також Ялтинський з’їзд народних учителів (1905 року), який постановив, що 

«українську мову потрібно ввести, як окремий предмет», а не як мову викладання 

інших предметів [90, с. 165]. З’їзд земських та міських діячів освіти України 

(1905 р.), де «вирішення питання мови викладання передавалось до місцевих 

установ», яким підпорядковувались навчальні заклади [90, с. 165]. Перший 

Всеросійський з’їзд з питань народної освіти, де лунали заклики про «необхідність 

надання свободи вчителю в навчальній роботі» [90, с. 113]. У другому своєму 

дослідженні О. Драч торкнулась тільки одного з’їзду – Перший з’їзд природознавців 

(1868 р.), де розглядались «питання вищої жіночої освіти» [91, с. 146]. 

У 2004 році Т. Гавриленко у дослідженні «Проблеми дидактики початкової 

школи в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.» згадує Всеросійський з’їзд з освіти 

жінок (наприкінці 1912 – початку 1913 рр.), де розглядались питання жіночої освіти, 

Загальноземський з’їзд (1911) в контексті рішення його учасників «перетворити 

трирічні початкові школи у чотирирічні» та надання школі «загально-освітнього 

характеру, ніж професійного» [50, с. 37-39], у зв’язку з останньою тезою в роботі 

також згадується Всеросійський з’їзд з питань народної освіти [50]. Також 

дослідниця зазначає, що в педагогічних з’їздах того часу «широко обговорювався 

принцип активності та самостійності в навчанні» [50, с. 71]. 

Отже, як свідчить аналіз наведених праць, проблема освітянських з’їздів 

досліджувалась, як правило, аспектно. Уперше освітянські з’їзди стали темою 

окремого дослідження у 2005 році в дисертації В. Вдовенко «Проблеми початкової 

освіти України в роботі педагогічних з’їздів (1861-1920 рр.)» [36]. Дослідниця 

ґрунтовно підійшла до проблеми вивчення діяльності педагогічних з’їздів, зробила 

їх періодизацію, виокремила 7 періодів в означених часових межах. Але предметом 

її дослідження переважно була початкова освіта в контексті діяльності з’їздів, в той 

же час проблематика з’їздів охоплювала набагато більший спектр питань, 



47 
 

наприклад, питання середньої, вищої та професійної шкіл. Крім того, в дослідженні 

нами були знайдені деякі неточності. 

Наприклад, В. Вдовенко згадувала про проведення Всеросійської промислової 

виставки в Нижньому Новгороді у 1896 році, під час якої, згідно даних дослідниці, 

відбувся з’їзд учителів. Проте, вивчення архівних матеріалів та спогадів учасників 

дало нам підстави констатувати, що ту подію назвати з’їздом було б невірно. Згідно 

Академічному тлумачному словнику української мови, «з'їзд – це збори 

представників яких-небудь організацій, груп населення, діячів у певній галузі, які 

обмірковують і вирішують суспільно-політичні, наукові та інші питання» [1]. 

Зауважимо, що на виставці Міністерство народної освіти організувало лекції, а 

відомство церковно-приходських шкіл влаштувало курси для педагогів. Однак, 

навіть сам М. Бунаков піддавав критиці організацію та проведення курсів і лекцій 

під час тієї виставки, він писав: «Лекції мали випадковий характер, відбувалися одна 

за одною без визначеного плану, який і не можливо було скласти, тому що лектори 

та склад аудиторії безперервно змінювались: вчителі допускалися на виставку 

групами, кожна тільки на відповідну кількість днів, лекторами взагалі були 

добровольці, які давали те, що могли дати без попередньо обміркованого наміру» 

[22, с. 368]. Більш того, ніхто з учасників при згадуванні про ті курси та лекції 

навіть не вживає слово «з’їзд». 

Зауважимо, що деякі важливі з’їзди дослідниця оминула увагою. Наприклад, 

Другий Всеросійський з’їзд імені Ушинського, який проходив у Санкт-Петербурзі з 

23 грудня 1913 року по 3 січня 1914 року, який за своїм представництвом та 

спектром розглянутих питань заслуговує не меншої уваги, ніж Перший 

Всеросійський з’їзд з питань народної освіти, який проходив в тому ж місті, в ті ж 

числа, якому дослідниця приділяє достатньо уваги у своїй праці. Можливо, 

В. Вдовенко могла прийняти ці два з’їзди за один, плутанина могла бути спричинена 

однаковими датами та місцем проведення: з 23 грудня 1913 року по 3 січня 1914 

року в Санкт-Петербурзі. Більш того, навіть в архівних документах відбувається 

деяка плутанина, наприклад, у архівній справі 5 столу другого управління 

Київського навчального округу згадується про роботу Першого Всеросійського 
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з’їзду з питань народної освіти, але  повна назва з’їзду в архівних документах 

звучить, як «Всеросійський з’їзд з питань народної освіти імені К.Д. Ушинського» 

[320, с. 63-63зв.]. Проте, нами знайдені факти, що це таки були два окремі з’їзди з 

різними програмами, хоча деякі питання перекликались [265, с. 13] і не можна 

випустити із поля зору роботи жодного з них. Зауважимо, що також було б доречно 

висвітлити п’ять психолого-педагогічних з’їздів, які проходили в Петербурзі у 1906, 

1909, 1910, 1913 та 1916 роках, які мали неабиякий вплив на визначення педагогіки 

як науки та її місця серед інших наук, на них піднімалися питання використання 

методів психології в навчання та вихованні дитини [17; 161]. Крім того, у зв’язку з 

обмеженням темою дисертації, яка охоплювала тільки питання початкової освіти, у 

дослідженні В. Вдовенко ми також не знаходимо згадувань про з’їзди вищих 

навчальних закладів України, які відбулись у 1918 році (Перший з’їзд вищих 

навчальних закладів України 30 травня 1918 року та Другий делегатський з’їзд 

професорів і викладачів вищих державних і приватних навчальних закладів України 

(м. Києва, м. Одеси, м. Ніжина), який відбувся 21 травня 1918 року) [317]. 

Окремі відомості про організаційні і змістовні аспекти роботи з’їздів 

розкриває дослідник-історик О. Гайдай у праці «Рух української громадськості за 

національну початкову освіту: кінець ХІХ ст. – початок 1917 р.» (2005) Він 

зупинився на роботі Всеросійського Загальноземського з’їзду (1911 р.), Першого 

з’їзду з питань сімейного виховання (початок 1913 р.) та Першого Всеросійського 

з’їзду з питань народної освіти (початок 1914 р.) у контексті «переходу до 

викладання та навчання національною мовою» [54, с. 139-141]. Крім того, наведено 

виступ Т. Лубенця на Першому Всеросійському з’їзді з питань народної освіти з 

доповіддю про покарання, де він відстоював «гуманістичні принципи в вихованні» 

[54, с. 176]. Однак, в цій праці спостерігаємо певну невідповідність у термінах 

проведення. У дослідженні сказано, що Перший Всеросійський з’їзд з питань 

народної освіти пройшов «під час зимових канікул на межі 1912-1913 року» [54, 

с. 169], хоча нами достеменно встановлено, що цей з’їзд відбувся з 23 грудня 1913 

року по 3 січня 1914 року [81]. 
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У 2007 році М. Мінц у своїй праці з історії України «Розвиток початкової 

освіти на півдні України (1861 – 1917 рр.)» пише, що під час педагогічних з’їздів у 

Херсоні (1881 році), Єлісаветграді (1895 році), Одесі (1902 році) Херсонським 

губернським земством розглядалось питання про викладання українською мовою у 

зв’язку з тим, що «діти не розуміють російської» [163, с. 137]. Також дослідник 

торкається історичних передумов та умов, за яких проходили з’їзди в Херсоні (1869, 

1873 та 1903 рр.) та Одесі (1902 р.); зауважує, що «з роками простежується 

демократизація відносин між повітовими та губернськими управами в питаннях 

освіти» [163, с. 158]. 

У подальшому питання роботи з’їздів розкривалися дослідницею 

Н. Белозьоровою у праці «Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина 

ХІХ – початок ХХ століття)» (2011) [11]. У контексті проблеми початкової освіти 

вона зазначає, що під час  Першого Всеросійського педагогічного з’їзду 

розглядалось питання про «всебічний розвиток дитини в початкових школах 

четвертого етапу» [11, с. 105]. Хоча дослідниця не зазначає, який саме Перший 

Всеросійський з’їзд мається на увазі, а це досить важливо для історичної та 

педагогічної відповідності, бо в ті часи проводилось багато Перших Всеросійських 

з’їздів з педагогічних питань, але жоден не мав у своїй назві слова «Педагогічний». 

Така ж неточність допущена у назві Першого Всеукраїнського учительського з’їзду, 

який в дослідженні згадується, як Перший Український педагогічний з’їзд [11, 

с. 109]. Н. Белозьорова двома рядками згадує Перший Всеросійський загально-

земський з’їзд 1911 року та Перший Всеукраїнський учительський з’їзд 1917 року, 

під час яких делегати висловлювались за «введення української мови в початкових 

школах» [11, с. 109 – 110]. Ще одне згадування про педагогічні з’їзди ми бачимо 

ближче до кінця праці, де дослідниця пише, що «М. Бунаков керував літніми 

вчительськими з’їздами в 70-80 роках ХІХ століття» [11, с. 189]. 

Також питання з’їздів були висвітлені в роботах, пов’язаних з персоналіями, 

які брали участь у педагогічних з’їздах. У дисертаційному дослідженні «Громадська 

та освітньо-наукова діяльність Миколи Олександровича Корфа» М. Антощак у 2010 

році присвятила частину 4 розділу «Методична діяльність педагога» темі - 
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«М.О. Корф як організатор учительських з’їздів у 60 – 80-х роках ХІХ століття», де 

частково, як елемент загально-історичного дослідження, згадала з’їзди, 

організатором яких був барон М. Корф [5, с. 131 – 154]. Дослідниця детально описує 

історичні умови, за яких були проведені перші з’їзди М. Корфа, однак, вона 

припускається історичної неточності, називаючи М. Корфа «першопрохідцем в 

історії вітчизняних з’їздів». За нашими даними, барон М. Корф був тільки один з 

перших, хто «організував педагогічні з’їзди на території України» [5, с. 136]. У 

роботі переважно згадуються статистично-історичні дані про з’їзди: де та коли 

проводились, скільки «учасників було присутніми», які були «посади присутніх», 

скільки «відкритих уроків» проведено, скільки лекцій прочитано та за яким 

напрямом [5, с. 138]. З педагогічних питань, які були затронуті під час з’їздів, 

М. Антощак згадує проведення відкритих та пробних уроків з наступним їх 

обговоренням, «навчання учнів молодших класів учнями старших класів», «наочне 

знайомство вчителів з методами навчання», «виховну роль школи», розширення 

«курсу початкової школи» [5, с. 137-138, 140, 146, 148]. Але вищезгадані педагогічні 

ідеї з’являлись в дослідженні буквально одним реченням, без належного 

педагогічно-наукового аналізу. 

Відомо, що з діяльністю з’їздів пов’язана і діяльність Хр. Алчевської. Так, 

М. Мухін у роботі «Педагогічні погляди і освітня діяльність Х.Д. Алчевської» (1979) 

згадує Другий з’їзд російських діячів технічної і професійної освіти (1895 – 

1896 рр.), на виставці, під час роботи якого, Хр. Алчевська представляла Харківську 

недільну школу, залучивши такі «експонати», як наочні посібники, відомості, карти, 

діаграми, фотографії, тощо [166, с. 169]. 

За часів розбудови пострадянської України, коли для загалу були відкриті 

архіви, почали з’являтися великі монографічні праці, присвячені історії України та 

історії педагогічної думки в Україні, в яких також знайшлось місце педагогічним 

з’їздам, як одного з головних рушійних важелів реформ в освіті кінця ХІХ – початку 

ХХ століття.  

Дві глави своєї роботи «Шкільництво в Україні (1905-1920)» (1996) присвячує 

Г. Васькович дослідженню значення педагогічних курсів та з’їздів з 1905 по 1920 рр. 
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[29]. Він згадує Перший загальноземський з’їзд (1911 р.), під час якого розглядався 

стан освіти тих часів, можливість «запровадити навчання українською мовою» в 

національних школах, «відокремлення професійної освіти від загальноосвітньої» 

[29, c. 60 – 61]. Крім того, дослідник зупинився на роботі Всеросійського 

учительського з’їзду (1906 р.), у якому брали участь члени Всеросійської 

вчительської спілки, а також згадується Всеросійський учительський з’їзд (1913 – 

1914 рр.), під час якого обговорювалось питання «трудової школи» [29, c. 61 – 62, 

65]. В іншому розділі дослідник висвітлює діяльність двох Всеукраїнських 

учительських з’їздів (1917 р.) з позиції «українізації освіти», надаючи основні тези 

постанов обох з’їздів [29, c. 70 – 73]. Також автор пише про Перший Всеукраїнський 

Професійний учительський з’їзд, який обговорював питання підвищення 

кваліфікації педагогів [29, c. 73 – 74]. Крім того, в роботі представлені основні 

резолюції «інордичної комісії» Першого Всеросійського зїзду з питань освіти (1913-

1914 рр.) та двох Всеукраїнських учительських з’їздів (1917 р.) [29, c. 266 – 276]. 

Розповідаючи про різні педагогічні течії Б. Бім-Бад у монографії 

«Педагогические течения в начале двадцятого века» (1998) згадує промову 

І. Павлова під час Третього з’їзду з експериментальної педагогіки (1916 р.), 

присвячену «рефлексу цілі» [14, с. 29]. Науковець зауважує, що під час з’їзду, у 

пошуках нових форм, І. Павлов висловив переконання, що в людини вже є ціль, що 

вона з нею народилась, чим, за словами Б. Бім-Бада, він йшов проти ідеї 

К. Ушинського, що «волю людини потрібно формувати у зв’язку з цілями її свідомої 

діяльності»; так, автор підкреслює, що під час з’їздів з експериментальної 

педагогіки, виникали ознаки того, що «педагогіка, яка була спрямована на 

фізіологію, відсторонювалась від деяких прогресивних ідей великих педагогів ХІХ 

століття» [14, с. 30]. 

«Масовою та дієвою формою громадсько-педагогічного руху на зламі століть» 

називають педагогічні з’їзди І. Добрянський та В. Постолатій у праці «Громадська 

та приватна ініціатива в розвитку освіти України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» 

(1998 р.) [82, с. 126]. 
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Згадує роботу Першого та Другого Всеукраїнських учительських з’їздів 

(1917 р.) у контексті «українізації освіти» Л. Березівська в роботі «Освітньо-виховна 

діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)» 

(1999 р.) [12, с. 66 – 68, 112]. 

У 2000 році вийшла ґрунтовна, у двох частинах, праця В. Вихрущ за 

редакцією Л. Вовк «Дидактична дума в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ 

століття): проблеми розвитку теорії.», де згадується про великий вплив, які 

здійснили освітянські з’їзди 1864 – 1865 років на формування педагогічних поглядів 

на «роль підручників і навчальних програм на навчальний процес у школі» 

Попечителя Одеського навчального округу, А. Арцимовича, який впроваджував ідеї 

з’їздів щодо підручників та методів викладання в своєму окрузі [43, с. 288 – 289], 

також згадується про участь у 1864 році у Першому та Другому з’їздах у Одесі 

окружного інспектору В. Варенцова, який «сприяв обговоренню під час з’їздів 

гострих та важливих дидактичних питань» [43, с. 290]. Автор більш докладно 

зупиняється на питаннях Першого Одеського з’їзду (1864 р.), на якому піднімались 

питання створення програм, призначення керівництва та вчителів, підготовки 

педагогів та їх матеріальне становище, викладання в гімназіях та народних школах, 

зацікавлення викликала доповідь Варенцова про використання наочності в навчанні 

[43, с. 291]. Згідно данних В. Вихрущ, спочатку не знайшло підтримки у делегатів 

питання виховуючої функції навчання, доповідь К. Яновського «Про вплив 

гімназійного курсу на індивідуальний розвиток учня» зазнала критики з боку 

керівництва з’їзду та обговорення не отримала; пізніше з’їзд погодився, що 

«навчання повинно мати виховуючий характер» [43, с. 291 – 292]. На тому ж з’їзді 

розглядались питання навчальних програм для гімназії та «нових підходів до 

викладання»: про перехід до практичного навчання, замість простого вивчення 

підручників, навчання має відбуватися від практичних спостережень до теоретичних 

узагальнень, а також «від відомого до невідомого» [43, с. 292]. Під час Другого 

з’їзду в Одесі, як зазначає автор, розділилися думки делегатів щодо шляхів 

виховання дисципліни: одні відстоювали гуманістичний принцип взаємоповаги, 

інші – необхідність посилення покарань, як наслідок з’їзд дійшов висновку про 
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доречність таких форм впливу, як «порада, застереження, дорікання, залучення 

колективу та батьків», крім того, автор особливої уваги приділяє таким питанням 

з’їзду, як необхідність скасувати перевантаження учнів домашніми завданнями, 

впроваджувати нові форми роботи на уроках: «від механічного заучування та 

списування переходити до бесід» [43, с. 292 – 293]. 

У 2001 році Ю. Вільчинський випустив друге видання книги Степана 

Сірополка «Історія освіти в Україні». У ній згадується про з’їзд барона Корфа 

(1881 р.), під час якого Херсонське земство висловилось про «необхідність 

запровадження викладання українською мовою» [248, с. 345]. У тому ж контексті 

українізації освіти в Україні згадуються й Перший загально-земський з’їзд в справах 

народної освіти (1911 р.), Перший Всеросійський з’їзд з питань родинного 

виховання (1912-1913 рр.), Перший Всеросійський з’їзд в справах народної освіти 

(1913 – 1914 рр.), з’їзд у справі опікування над дітьми втікачів і виселенців (1915 р.) 

[248], з’їзд представників «Просвіт» у Києві (20-23 вересня 1917 р.), на якому 

обговорювались питання «позашкільної освіти дорослих» [248, с. 465]. 

У подальшому роботу з’їздів висвітлювали В. Борисенко та Г. Непорожня у 

праці «Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 – 

першій половині 1907 рр.» (2002), де вони торкаються роботи Всеросійського з’їзду 

учителів у Москві (1905 р.), у засіданнях якого взяли участь 152 делегати, під час 

якого відбувалось протистояння двох політичних сил: радикально-революційних, 

які закликали вчителів долучатись до повалення царського режиму, а також 

консервативних сил, які спромоглися відмовити делегатів від радикальних дій та 

заснувати професійну спілку вчителів та діячів освіти, реакцією радикальних сил 

була відмова від вступу до такої спілки. Незважаючи на утиски з боку уряду в 

червні 1905 року було скликано установчий з’їзд Всеросійської вчительської спілки, 

під час якого було оголошено, що Всеросійська вчительська спілка бере курс на 

демократизацію та децентралізацію освіти, що в практичному застосуванні вело до 

«впровадження викладання рідною мовою в національних школах» [20, с. 56]. 

Дослідники також згадують Другий з’їзд Спілки (4 – 7 червня 1906 р.), під час якого 

з’явились перші ознаки переходу до «світської школи» [20, с. 93]. 
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Деякі відомості про Третій з’їзд Всеросійської вчительської спілки (1906 р.), 

на якому було в черговий раз привернуто увагу вчительства та суспільства до 

«національних проблем української освіти» знаходимо в роботі І. Кучинської 

«Виховання громадянськості в Україні (друга половина ХІХ – ХХ ст.)» (2009 р.) 

[149, с. 62]. 

У історико-педагогічних працях [18; 19; 56; 61; 98; 136; 137; 214] іноді 

знаходимо згадування про невеликі з’їзди. Так, В. Борисенко в роботі «Боротьба 

демократичних сил за народну освіту в Україні 60 – 90-х років ХІХ ст.» (2011 р.) 

пише про простого вчителя А. Франжолі, який «влітку 1874 року проводив 

учительський з’їзд» на Чернігівщині, під час якого обговорювались проблеми 

впровадження нових методів навчання [19, с. 92]. 

Київський з’їзд учителів (1 червня 1887 р.), у зв’язку з організацією курсів для 

вчителів з церковного співу, ручної праці згадується у роботі А. Коцур і 

О. Гордійчук «Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882 – 

1908 рр.)» (2011) [144, с. 35]. 

У деяких монографіях також знаходимо факти про педагогічні з’їзди. Так, У 

2011 вийшла колективна монографія «Освіта в Україні ХІХ – початку ХХ століття» 

під редакцією Д. Мазохи, у якій висвітлюються події Першого та Другого 

Всеукраїнських учительських з’їздів (1917 р.) з позиції українізації шкіл: заснування 

українського педагогічного журналу, видання українських підручників, 

впровадження української мови навчання, визнання школи «національною, єдиною, 

трудовою» [192, с. 174-175, с.177, с. 187]; згадується Перший Всеросійський з’їзд з 

питань народної освіти (1913 – 1914 рр.) у контексті питання українізації шкіл. Під 

час цього з’їзду, за данними авторів, вивчалось питання «наочності у 

природознавстві», а також «користі ручної праці в національному вихованні» [192, 

с. 235 – 237]. 

Російські дослідники також не оминули увагою проблематику педагогічних 

з’їздів. Так, у 2011 році науковець з Нижнього Тагілу А. Уткін опублікував дві 

статті, присвячені з’їздам: невелику за обсягом «Профессиональная функция и 

социальная миссия учительских съездов второй половины ХІХ века» [272] та більш 
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ґрунтовну «Миссия учителя в социально-педагогической проблематике 

всероссийских съездов учителей (вторая половина ХІХ – начало ХХ века)» [271]. 

Хоча за детальним аналізом, друга стаття - це розширена копія першої статті, автор 

навіть не вдається до перефразування, використовуючи ті самі слова для 

передавання тих самих ідей, по суті, перша стаття повністю, слово в слово 

процитована в другій, за винятком першого та останнього абзаців, але розширена та 

доповнена [271, с. 140 – 151; 272, с. 137 – 141]. А. Уткін стисло розглядає 

виникнення педагогічних з’їздів та еволюцію напрямів їх роботи, детально не 

вдаючись до подробиць тематики та проблематики питань, які розглядались під час 

з’їздів. Більш того, згідно формулюванню висловлювань, автор наголошує, що в 

статтях аналізується «діяльність з’їздів учителів Росії» [271, с. 139] та «еволюція 

однієї з форм професійного об’єднання російського вчительства» [272, с. 137], 

тобто, таким чином, зовсім нівелюється роль та внесок України та українського 

вчительства в організацію та проведення вчительських з’їздів та, як наслідок, у 

розвиток освіти в цілому. Хоча саме в Україні було започатковано проведення 

педагогічних з’їздів, велика їх кількість відбулась в українських містах, більш того, 

суттєвим було представництво українського вчительства на Всеросійських 

освітянських з’їздах, під час яких українські педагоги відігравали найактивнішу 

роль. Крім того, у роботах автора нами були виявлені неточності. Наприклад, 

дослідник пише, що метою з’їздів 70-х років було «стати заміною загальноосвітній і 

педагогічній підготовці вчителя» [271, с. 141; 272, с. 137], але згідно архівних 

джерел проведення занять із вчителями під час освітянських з’їздів було покликане 

не замінити освітню та педагогічну підготовку вчителя, а заповнити прогалини в цій 

підготовці, ні в якому разі не принижуючи ролі професійної педагогічної підготовки 

вчителів, навпаки, під час з’їздів наголошувалось на необхідності реформування 

вищої педагогічної освіти, надання наукового підґрунтя педагогічній науці, для чого 

пропонувалось засновувати кафедри педагогіки при університетах. Наведення 

висловлювань про з’їзди «педагогів-учасників М. Бунакова, М. Корфа, П. Каптєрєва, 

Д. Тихомирова» не надає повної та об’єктивної оцінки ролі педагогів в організації та 

проведенні з’їздів [271, с. 142 – 144; 272, с. 138]. 
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У статті дослідника М. Демчишина «Педагогические съезды первой трети ХХ 

века и их значение в контексте становления и развития теории и практики 

внешкольной педагогики России» (2011) згадуються декілька з’їздів початку ХХ 

століття, під час яких розглядались питання позашкільної освіти: Перший та Другий 

з’їзди з експериментальної педагогіки, Перший загально земський з’їзд, Перший 

з’їзд з питань сімейного виховання, Перший Всеросійський з’їзд з питань народної 

освіти, Перший Всеросійський з’їзд з позашкільної освіти [66]. Більш детально 

автор розглянув проблематику та наслідки останнього з’їзду, який, на його думку, 

став першою сходинкою до «повного розвалу системи позашкільної освіти» [66, 

с. 168] у зв’язку з її політизацією. 

Неточності припустилася російська дослідниця М. Масанова у статті 

«Подготовка народных учителей в России во второй половине ХІХ века» (2013) 

[160], зауваживши, що «перший з’їзд народних учителів було проведено в 

Серпухові в 1872 році» [160, с. 179]. Хоча, згідно архівних джерел та сучасних 

праць, відомо, що перший учительський з’їзд відбувся у 1861 році на Харківщині. 

Загалом, дослідниця обмежилась тільки статистикою проведення з’їздів з 1872 по 

1873 роки, та «схвальними» висловленнями міністра народної освіти з приводу 

педагогічних з’їздів у звіті 1872 року [160, с. 179]. 

Серед найбільш ґрунтовних праць, які розкривають питання організації та 

проведення педагогічних з’їздів особливої уваги заслуговує монографія І. Зайченка 

«Освіта і педагогічна думка в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.» (2013), де 

дослідник згадує багато педагогічних з’їздів у загальних рисах [100]. Перші з’їзди у 

дослідженні згадуються у зв’язку зі створенням та діяльністю Всеросійської 

учительської спілки, так, І. Зайченко пише про Перший з’їзд Всеросійської спілки 

вчителів і діячів народної освіти (1905 р.), де були розглянуті «установчі питання» 

цієї організації: фінансові, правові та питання надання взаємодопомоги, а також 

надання професійно-політичного статусу Всеросійській учительській спілці [100, 

с. 339 – 340]. Також дослідник згадує ще три з’їзди Всеросійської вчительської 

спілки (1905, 1906 та 1907 рр.), у процесі роботи яких було вироблено програму 

діяльності Спілки: матеріальна, правова допомога вчителям, «підвищення їх 
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професійного рівня» [100, с. 340]. Пізніше автор пише про Всеросійський 

учительський з’їзд (квітень, 1917 р.), під час якого було «відновлено діяльність 

Всеросійської вчительської спілки, яка була припинена в 1908 р.», крім того, 

дослідник зауважує, що на з’їзді суперечності точилися не тільки між учителями та 

Міністерством освіти з його програмою, але й всередині самої Спілки, однак 

делегати змогли знайти спільну мову та створити «спільну з Міністерством освіти 

комісію для реформування освіти» [100, с. 355]. 

Наступний з’їзд, який привабив увагу І. Зайченко був Перший Всеросійський 

з’їзд у справах народної освіти (серпень, 1918 р.), на якому обговорювалось 

створення «єдиної загальноосвітньої трудової школи» [100, с. 368]. Також дослідник 

згадує Перший Всеукраїнський учительський з’їзд (5-6 квітня 1917 р.) у контексті 

заснування «Всеукраїнської шкільної ради» для проведення українізації початкових, 

середніх та вищих шкіл в Україні [100, с. 370 – 371, 379], а також Другий 

Всеукраїнський учительський з’їзд (10-12 серпня 1917 р.), під час якого було 

розглянуто план «Проекту створення єдиної української школи» [100, с. 371, 380]. 

Описуючи роботу Першого Всеукраїнського професійного учительського з’їзду (13-

15 серпня 1917 р.), автор зазначає, що саме «тоді було створено Всеукраїнську 

учительську спілку» [100, с. 371]. У своїй монографії І. Зайченко надає особливого 

значення внеску І. Стешенка, П. Холодного, С. Черкасенка, В. Науменка та 

Т. Лубенця у розгляд прогресивних змін під час роботи Першого Всеросійського 

з’їзду з питань освіти (1913 – 1914 рр.) та двох Всеукраїнських учительських з’їздів 

(1917 р.) [100, с. 407, 435, 437, 440, 444]. 

Проблему з’їздів розглядали й харківські вчені. Так, О. Друганова та 

Н. Туренко у монографії «Внесок інтелігенції Слобідського краю у вирішення 

проблем виховання дітей дошкільного віку, збереження й зміцнення їхнього 

здоров’я (історико-педагогічний аспект)» (2014) подають дані про З’їзд у справі 

опікування над дітьми втікачів і виселенців у Москві (1915 р.), під час якого була 

розглянута пропозиція С. Сірополка про те, що навчання таких дітей має 

«відбуватися рідною мовою у притулках і школах, створених Всеросійською 

Спілкою земств і міст», крім того, учені зауважують, що цю ініціативу також було 
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підтримано на Харківському з’їзді з організації розумних розваг для населення 

Харківської губернії (2015 р.) [94, с. 79]. Автори більш докладно в своїй праці 

зупиняються на роботі секції дошкільного виховання Харківського з’їзду з 

організації розумних розваг, та зазначають питання, які обговорювались у секції: 

«поліпшення діяльності дошкільних установ, визначення змісту, форм та методів 

дошкільного виховання та інші проблеми в цій галузі» [94, с. 94]. Схвально делегати 

висловлювались про «дитячі садочки та ясла», висловлювались за необхідність 

«адаптації системи М. Монтесорі та Фребеля до місцевих умов» [94, с. 96], за 

«організацію літніх майданчиків» [94, с. 97], за користь «фізичної праці», ігор, 

«читання художньої дитячої літератури», музики, екскурсій для виховних цілей [94, 

с. 98, 100, 104] та «користь водних процедур, гімнастики та правильного 

харчування» – для збереження здоров’я дітей [94, с. 98]. Також з позиції 

дошкільного виховання розглядався Перший Всеросійський з’їзд у справі сімейного 

виховання (1912-1913 рр.), під час якого обговорювалась необхідність «покращення 

підготовки виховательок дошкільних закладів» [94, с. 107]. 

В подальшому знаходимо деякі згадування про з’їзди в монографії Л. Єршової 

«Трансформація виховного ідеалу в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). 

Київський, Одеський, Харківський навчальні округи» (2015), де дослідниця 

зазначає, з якими труднощами стикнулось проведення Першого Всеросійського 

з’їзду з питань народної освіти (1913 – 1914 рр.): «перешкоджання розповсюдженню 

запрошень, залякування вчителів, перешкоджання роботі інордичної комісії, яка 

постановила, що педагог має бути відданий своїй національній особистості», а 

також заборона виступів С. Русової та Т. Лубенця [97, с. 326]. Л. Єршова зауважує, 

після з’їзду уряд, наляканий постановами з’їзду з «українського питання», почав 

переслідування активних прибічників українізації та інших прогресивних 

педагогічних ідей [97, с. 430 – 431]. Також автор пише про суперечності навколо 

особистості вчителя, які виникли під час роботи Київського педагогічного з’їзду 

(1916 р.): реакційні сили підтримували позицію покірного вчителя, прогресивні сили 

– позицію активного вчителя, «авторитет якого підривався поліцейським наглядом» 

[97, с. 326 – 327]. 
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Не залишили поза увагою з’їзди під керівництвом барона М. Корфа, основною 

метою яких було підвищення професійного рівня вчителів через обмін думками, 

досвідом, відвідування уроків, дослідники С. Якименко та Ю. Лавренчук у 

монографії «Гуманістичні ідеї в педагогічній спадщині М. Пирогова та М. Корфа: 

порівняльний аналіз» (2015) [284, с. 155 – 156]. 

Також у 2015 році торкнувся деяких аспектів діяльності з’їздів другої 

половини ХІХ століття студент Інституту історії та культури Єлецького державного 

університету ім. І.О. Буніна Д. Бурдаков у своїй статті «Вклад Н.Ф. Бунакова в 

развитие идей Н.А. Корфа об учительских съездах во второй половине ХІХ века.» 

[26]. Рецензентами статті виступили доцент кафедри російської історії Єлецького 

державного університету, кандидат історичних наук О. Малишева та старший 

викладач цієї ж кафедри, кандидат історичних наук М. Жиров. Незважаючи на 

поважних рецензентів, маємо зауважити, що проблематика з’їздів в цій студентській 

праці розглянута досить поверхнево: на 6 сторінках статті охоплено період з 1834 по 

1900 роки. Крім того, це робота більше має відношення до історії, ніж до історії 

педагогіки: Д. Бурдаковим переважно наведена статистика з’їздів та описані 

передумови та складнощі в організації освітянських з’їздів. Однак, зазначимо, що в 

статті дослідником підкреслено цінність педагогічних з’їздів для «розвитку 

педагогічної думки», «об’єднання вчительства» та «стимулювання до професійної 

діяльності» [26, с. 3]. Також розглянуто окремі проблеми, які обговорювались на 

з’їздах зазначеного періоду: методичні питання та проблеми, які виникають під час 

навчання, питання початкової освіти, особистість вчителя початкової школи [26]. 

Але навіть в історичній площині студентом допущені деякі неточності: наприклад, 

зазначено, що саме М. Корфу «належить ініціатива проведення вчительських 

з’їздів» [26, с. 2], чим він наслідує ствердження радянського дослідника 

А. Вежелева, який у своїй статті «Учительские съезды и курсы в России (вторая 

половина ХІХ века)», опублікованій в журналі «Советская педагогика» в 1958 році, 

також вважав М. Корфа основоположником вітчизняних педагогічних з’їздів [37]. 

Однак, як уже було зауважено, дослідниця В. Вдовенко в 2005 році спростувала це 

твердження, доводячи, що згідно архівних джерел «вчительські з’їзди проходили в 
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Харківському навчальному окрузі ще в 1861 році» [35, с. 4]. Цієї ж точки зору 

дотримуємось і ми, посилаючись на архівні джерела: Циркуляр по Харківському 

навчальному окрузі 1861 року та «Огляд вчительських з’їздів» М. Лавровського 

[290, с. 1; 280, с. 6 – 7]. 

Серед найсвіжіших досліджень, які торкаються теми з’їздів, уваги заслуговує 

монографія «Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій 

України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» (2017) І. Албул, О. Гоменюк, 

О. Балдинюк і інших [2]. Автори підкреслили, що Ліга освіти була серед 

організаторів Всеросійського з’їзду діячів освіти (28 – 31 грудня 1908 р.), під час 

якого відбувалась боротьба за скасування обмежень режиму на «діяльність 

просвітницьких організацій, публічних лекцій, читань», було затверджено проект 

закону про введення загальної освіти [2, с. 173]. Дослідники згадали про Перший 

Всеросійський з’їзд з освіти (серпень, 1918 р.), під час якого було проголошено 

«боротьбу з неграмотністю серед дорослого населення» [2, с. 229]. Також в роботі 

згадується вплив Другого з’їзду російських діячів з технічної та професійної освіти 

(1895-1896 рр.) на «розвиток недільних шкіл» [2, с. 339]. 

Таким чином, аналіз історико-педагогічної літератури дозволив з’ясувати 

ступінь дослідженості проблеми, визначити напрями наукових пошуків: розкриття 

ролі й значення освітянських з’їздів, вивчення змістової складової діяльності з’їздів 

у сучасних історично-педагогічних працях (освітня діяльність земств, розвиток 

освіти та педагогічної думки в Україні, деякі проблеми виховання, діяльність 

суспільних і громадських організацій у напрямку українізації освіти). 

 

1.2. Загальна характеристика організації та діяльності педагогічних 

з’їздів (1861-1920 рр.) 

 

На основі аналізу матеріалів з’їздів [80; 95; 106; 110; 112; 202; 205; 206; 280; 

290] виділено чотири етапи обговорення на з’їздах проблем навчання і виховання. І 

етап (обговорення окремих проблем навчання і виховання в період інтенсивного 

проведення локальних з’їздів) розпочався з проведення першого з’їзду у 1861 р. та 
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закінчився у 1870 р. Отже, аналіз архівних джерел (протоколів, постанов з’їздів) 

[280; 315; 330; 334; 338; 339; 340], історико-педагогічної літератури [21; 47; 65; 88; 

99; 132; 147; 182; 290] дозволив стверджувати, що 1861 рік виявився переломним 

для України та Росії: у першій чверті 1861 року було скасоване кріпосне право, що 

оголило суспільні та освітні проблеми, які потребували негайного вирішення. 

Селяни отримали волю, але стикнулись з проблемою нестачі освіти, щоб цією волею 

скористатися. За даними Д. Дронової та С. Сидорова в сільській місцевості, де 

мешкала переважна більшість населення, майже «не було ніяких навчальних 

закладів», окрім  «писарських училищ» та «домашніх шкіл грамоти», де «навчання 

відбувалось такими жорстокими методами, що це лише відштовхувало дітей і їх 

батьків від шкільної освіти» [93]. Б. Веселовський писав про школу того часу, що 

«навчання в ній було сухе та формальне», що «на особистість учнів не зважали, не 

намагались зрозуміти їхній внутрішній та духовний світ» [41, с.39]. За таких умов у 

Російській імперії назріла потреба у нагальному реформуванні шкільної системи, 

переосмисленні методів, засобів та прийомів навчання та виховання. 

Реформа освіти, яка почалась у 60-ті роки ХІХ століття, охопила велике коло 

проблем, однією з них було загальнодоступність школи для всіх прошарків 

населення, незалежно від походження. Розробкою та просуванням всезагальної та 

обов’язкової освіти, за виразом В. Смирнова, займалися М. Чернишевський, 

К. Ушинський, М. Пирогов [249, с. 63]. 

Велику роль у реформуванні освіти відігравали педагогічні з’їзди. Згідно 

проаналізованих архівних першоджерел [58; 60; 280; 290], перше згадування про 

вчительські з’їзди міститься в Циркулярі Харківського навчального округу № 10 від 

30 травня 1861 року [280, с. 6]. У документі повідомляється, що ординарний 

професор Харківського університету М. Лавровський під час виступу на засіданні 

Попечительської ради з приводу Постанови № 2197 від 3 квітня 1861 року, порушив 

питання необхідності проведення педагогічних з’їздів в нашій країні за типом 

німецьких «учительських зібрань», але з іншим представництвом та іншою 

кількісною складовою [280, с. 6 – 7]. В «якості експеримента» [280, с. 7] 

М. Лавровський запропонував, зважаючи на великі відстані, щоб у кожному 
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навчальному окрузі було сформовано декілька центрів, які б охоплювали три-чотири 

училища. Професор зауважив, що потрібно кожного року змінювати центри 

проведення з’їздів, щоб дати змогу кожному училищу стати центром проведення 

вчительських з’їздів. Крім того, М. Лавровський наголошував на наданні 

матеріальної допомоги учасникам з’їздів та встановленні тимчасового нагляду за 

з’їздами [280]. 

Міністр народної освіти охоче підтримав ініціативу педагогів Харківського 

навчального округу та дозволив організовувати вчительські з’їзди в окрузі у вільний 

від занять час для обговорення педагогічних питань, але зауважив, що з’їзди мають 

організовуватися «за кошти самих навчальних закладів» [280, с.7]. У свою чергу, 

Попечитель Харківського навчального округу, запросив директорів училищ надати 

пропозиції щодо виконання доручення міністра. У перший рік було вирішено 

організовувати педагогічні з’їзди в губернських містах та запрошувати тільки 

представників декількох найближчих повітових училищ, керівництво з’їздами 

надавалось директорам цих училищ. Але за нестачею канікулярного часу у 1861 

році був організований та проведений лише один з’їзд – Харківський, у роботі якого 

взяли участь тільки вчителі харківських та найближчих до міста училищ. Але вже 

наступного року, під час літніх канікул, за словами М. Лавровського, зїзди вдалось 

організувати у 10 містах Харківського навчального округу: Ливнах, Орлі, 

Новочеркаське, Трубчевське, Лебедині, Усть-медвединський станиці, Тамбові, 

Ізюмі, Курську та Воронежі [290]. 

Згідно матеріалів протоколів з’їздів, які Попечитель Харківського навчального 

округу передав до Попечительської ради, під час з’їздів розглядались питання як 

навчання, так і виховання. Учителі обговорили проблеми викладання предметів 

училищного циклу та проблеми підтримування училищного ладу, питання 

морального виховання та дисципліни. 

У 60-х роках до організації педагогічних з’їздів долучився барон М. Корф. 

Організаційні форми роботи його з’їздів, за даними В. Смирнова, були дуже 

різноманітними: лекції чергувались з доповідями з найбільш болючих, 

найактуальніших питань освіти, практичні заняття змінювали показові уроки з 
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наступним обговоренням. Така організація роботи з’їздів надавала змогу вчителям 

долучитися до провідних методик та знань, отримати від провідних педагогів не 

тільки теоретичні, а також і практичні навички. Слід особливо зазначити, що 

приклад прогресивних педагогів, яким вони надихали народних вчителів на 

творчість та самоосвіту, був, зі слів В. Смирнова, «безцінний» [249, с. 237 – 238]. 

У 1864 році вийшло «Положення про губернські та повітові земські установи» 

[217], згідно якого запроваджувались губернські та повітові виборні органи 

місцевого самоврядування – земства, які активно долучились до освітньої роботи: 

відкрились перші земські народні школи, які стали важливим поштовхом до 

поліпшення освіти в селі [203]. Але, як зазначав П. Каптєрєв, відкриваючі школи 

земства стикнулись з проблемою нестачі педагогічних кадрів тому, що 

«вчительських семінарій ще не було», а випускники гімназій не хотіли працювати 

шкільними вчителями, крім того, суттєво відчувалась нестача «педагогічної та 

навчальної літератури» [251, c. 30 – 31]. Зазначені проблеми спонукали земства 

влаштовувати під час літніх канікул учительські курси та з’їзди. Зазначимо, що 

більшість з’їздів до 1874 року мала «методологічну спрямованість», і за 

твердженням П. Каптєрєва, це було зумовлено «надзвичайною слабкістю вчителів у 

педагогіці, зважаючи на їхнє невміння правильно викладати» [251, c. 31]. 

П. Каптєрєв у своїй праці «Сучасні педагогічні течії» перелічує основний зміст 

роботи педагогічних з’їздів перших двох декад їх існування: «навчання церковно-

слов’янському читанню, Закону Божию, навчання грамоті за звуковим методом, 

навчання арифметиці за методом Грубе, навчання історії, географії, 

природознавству, навчання співу за цифровим методом Шеве, засоби навчання 

швидкому письму, наочність, як основа кожного предмету, дисципліна в класі, 

виховальна функція навчання, гуманне викладання, підвищення мотивації учнів, 

тощо» [251, c. 31]. 

Як відомо, за ставленням до організації та проведення вчительських з’їздів 60-

х – 70-х років ХІХ століття земства можна умовно поділити на три групи:  

-земства, які розглядали з’їзди, як універсальний самодостатній засіб 

підготовки педагогічних кадрів, вони вважали, що з’їзди мають повністю замінити 
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собою вчительські семінарії, тому що «вчителям бракує не освіти, а методичних 

знань, які можливо набути за шість тижнів» [251, c.31]; 

-земства, які, навпаки, вважали педагогічні з’їзди «явищем тимчасовим», на 

заміну якому має прийти фахова підготовка педагогів у вчительських семінаріях, 

слід зауважити, що ця група земств була найбільш чисельною [там само]; 

-земства, які відстоювали доцільність проведення з’їздів на додачу до 

підготовки педагогічних кадрів у вчительських семінаріях, як засіб «оновлення 

попередніх знань» та можливість «обміну думками» [251, c. 32]. 

Особливістю перших двох десятків років діяльності педагогічних з’їздів була 

цілковита підтримка з боку уряду та чиновників. Наприклад, перед початком роботи 

в Києві у 1870 році з’їзду викладачів природничих наук в навчальних закладах 

Київського навчального округу, окружний інспектор Ростовцев схвально висловився 

про освітянські з’їзди у своєму листі до Попечителя Київського навчального округу 

[319]. Він зазначив, що з’їзди вчителів природничих наук у гімназіях та прогімназіях 

Київського навчального округу набули особливої потреби в 70-ті роки, оскільки 

після прийняття нового статуту, який розділив  гімназії та прогімназії на класичні та 

реальні, саме природничі науки «страждали від невизначеності об’єму, методів та 

прийомів викладання в кожному виді закладу» [319, с. 1]. Ростовцев також вбачав 

величезне значення педагогічних з’їздів у практичній підготовці вчителів 

природничих наук, чого так, за його словами, бракувало в тогочасних університетах. 

Він зауважив, що користю з’їздів є можливість «більшості впливати на думки 

меншості, навіть за умови, що останні її не поділяють» [319, с. 1зв.]. Але для 

продуктивної роботи з’їздів Ростовцев зазначив наявність деяких умов: розроблення 

детальної програми з’їзду, доручення керівництва з’їздом фахівцям з природничих 

наук, присутність на з’їздах окружних інспекторів для узгодженості дій та фахівців з 

природничих наук, головною метою з’їздів інспектор вважав - «розробку детальної 

програми предмету, обрання посібників, визначення методів і засобів викладання» 

[319, с. 2]. 

П. Каптєрєв також наголошував, що спочатку міністерство народної освіти не 

заперечувало проти проведення педагогічних курсів та з’їздів, хоча поступово, за 
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часів міністра освіти Д. Толстого, намагалось «витіснити з’їзди та курси шляхом 

відкриття вчительських семінарій» [251, с. 32]. Так, у 1871 році розпочався ІІ етап 

(обговорення загальних проблем навчання і виховання в умовах поступової 

заборони проведення з’їздів), який продовжувався до 1898 року. Особливого впливу 

на роботу з’їздів набули прийняті Правила 1875 року, згідно яких організація та 

проведення педагогічних з’їздів підпорядковувалось учительським семінаріям, 

керування з’їздами доручалось «місцевому учбовому керівництву». Отже, з 1875 

року педагогічні з’їзди фактично перетворювались на курси, де вчителі ставали 

учнями без права «дорадчого голосу» [251, с. 32]. 

Із запровадженням Правил 1875 року чисельність педагогічних з’їздів – курсів 

стрімко впала, було це зумовлено тим, що у зв’язку з розширенням мережі 

вчительських семінарій, з’їзди формату курсів втрачали свою актуальність [251, 

с. 32]. М. Бунаков зазначив основні відмінності з’їздів від курсів: учасники з’їзду – 

«це зібрання повноправних осіб», а слухачі курсів – «це зібрання малодосвідчених 

учителів, перетворених на учнів»; керівник з’їзду – це «старший між рівними», 

авторитетний професіонал, який координує роботу, а керівник курсів – це 

«наставник, який повідомляє знання та перевіряє їх засвоєння» [22, с. 370], це 

«влада, з правом вимагати повної покірності та припиняти в зародку всякі прояви 

власних думок з боку аудиторії»; завдання з’їзду – «спільне вирішення проблемних 

питань, перейняття досвіду, обговорення можливостей удосконалення навчального 

процесу», завдання курсів – «засвоєння вчителями знань та навичок» [там само]. 

У 1884 році міністерство освіти зобов’язало керівників навчальних округів 

узгоджувати проведення педагогічних з’їздів як з міністерством народної освіти, так 

і з міністерством внутрішніх справ, що фактично призвело до того, що проведення 

з’їздів майже припинилось. А в 1885 році педагогічні з’їзди були остаточно 

офіційно заборонені, дозволялось лише «проведення курсів за Правилами 1875 

року» [22, с. 364]. Вільно обмінюватись думками вчителі більше не могли, їм 

дозволялось лише відвідувати лекції «з педагогічних питань» [249, с. 293], а 

чиновники-наглядачі слідкували, щоб Правила не були порушені ані слухачами, ані 

керівниками. 
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Однак, деякі прогресивні педагоги, зокрема М. Бунаков, незважаючи на 

заборону, дозволяли вчителям під час курсів обмінюватися думками, висловлювати 

ідеї щодо покращення ситуації з освітою в країні. Так М. Бунаков провів курси-

з’їзди в Херсоні, Одесі, Курську, Тамбові, Ярославлі. Учителі доповідали про 

проблеми навчання та виховання в народній школі, умови праці педагогів, недоліки 

шкільної справи. Доповіді доводилось маскувати у вигляді обговорення уроків, але 

обманювати чиновників-наглядачів виходило не завжди. Покаранням за порушення 

Правил 1875 року було звільнення з посади. Так, у зв’язку з чисельними 

порушеннями, відомому педагогу, вчителю вчителів, М. Бунакову в 1900 році 

назавжди було заборонено керувати з’їздами та курсами з формулюванням 

«політична неблагонадійність» [249, c.293 – 294]. 

Зауважимо, що окрім репресій, великою проблемою того часу було 

ігнорування урядом клопотань про забезпечення шкіл та бібліотек книжками та 

підручниками, про поліпшення якості життя вчителів. 

У часи заборони освітяни намагались пожвавити справу народної освіти 

організацією виставок та проведенням лекцій. У 1895 році Московський комітет 

грамотності при московському товаристві сільського господарства організував 

навчальну виставку, яка виявилась цікавою та отримала «схвальні відгуки» за 

«компетентну організацію» [22, с. 367]. У 1896 році в Нижньому Новгороді під час 

Всеросійської промислової виставки міністерство народної освіти разом з 

відомством церковно-парафіяльних шкіл влаштували курси та лекції для вчителів. 

Однак, М. Бунаков не дуже схвально висловлюється про підготовку лекцій, які 

проводились «хаотично, без ретельного обміркування та планування» [22, с. 368]. 

Під час промислової виставки відомий керівник харківської недільної школи 

Хр. Алчевська також організувала виставку недільних шкіл. 

І хоча навряд чи курси, лекції та виставки 1885-1899 років мають щось спільне 

зі з’їздами 1861-1884 років, прогресивне вчительство продовжувало боротися за 

можливість повернутися до формату педагогічних з’їздів. Зазначимо, що попри 

заборони педагогам спільно з представниками промислового сектору вдалося 

організувати декілька з’їздів: Перший з’їзд російських діячів технічної та 
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професійної освіти (26 грудня 1889 року – 6 січня 1890 року) у Санкт-Петербурзі та 

Другий з’їзд російських діячів технічної та професійної освіти (27 грудня 1895 року 

- 10 січня 1896 року) у Москві [48]. 

Про перший з’їзд відомо, що на ньому, головним чином, розглядались питання 

початкової освіти, як основи професійної та технічної освіти. Другий з’їзд розширив 

спектр охоплених питань: на ньому працювало 14 секцій, зокрема, секції 

«початкової, середньої, вищої, сільськогосподарської, комерційної, жіночої, 

професійної освіти, шкільної гігієни, навчання глухонімих, сліпих, ненормальних 

дітей, ручної праці, ремісничого учнівства в майстернях», тощо [48, с.11]. 

Проведення цих двох з’їздів стало можливим у зв’язку з деяким послабленням 

режиму контролю уряду. Також не менш важливою в історії розвитку педагогічних 

з’їздів була постать М. Боголєпова, який у 1895 році був призначений Попечителем 

Московського навчального округу, а в лютому 1898 року – Міністром народної 

освіти. Вже 26 листопада 1899 року М. Боголєпов дозволив проводити з’їзди 

вчителів початкових училищ, хоча їх проведення продовжувало регламентуватися 

жорсткими правилами [311]. Це зумовило ІІІ етап у роботі педагогічних з’їздів (етап 

активного системного обговорення проблем навчання і виховання в умовах 

відродження роботи педагогічних з’їздів), який тривав з 1899 р. по 1916 р. 

Зазначимо, що новий етап відзначився зміщенням акцентів у роботі 

педагогічних з’їздів: якщо в перші десятиріччя предметом розгляду ставали питання 

навчання та виховання учнівської молоді, то на початку ХХ століття до них 

додались питання долі самого вчителя, як активного діяча, «суб’єкту народної 

освіти». В. Василевич зауважує, що раніше долю викладача вирішували 

представники «верхівки» [288, с.3]: інспектори, директори, інші високопосадовці, а 

сам учитель вважався не особистістю, а «засобом освітянського виробництва» [288, 

с.14]. Це було відображенням існуючого суспільного ладу ХІХ століття, при якому 

вчитель був принижений безправним становищем, дуже низькою зарплатою та 

повною залежністю від чиновників. 

Ознаки покращення стану вчительства з’явились ще в 1866 році, коли в Одесі 

було засновано перші позичально-ощадні каси [185; 288; 289; 339]. У 1870 році в 
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Москві було організовано громаду вчительок і виховательок. До 1894 року вже 

функціонувало п'ятнадцять учительських організацій, шість з яких 

підпорядковувались Міністерству народної освіти, а дев’ять – Міністерству 

внутрішніх справ [201]. 

Підкреслимо, що в перші десятиріччя вчительські організації вирішували 

матеріальні та духовні потреби вчителів, але «Нормальний статут», виданий 

Міністерством народної освіти 5 липня 1894 року [288, с. 18] суттєво обмежив 

сферу інтересів громад, звузивши її до надання матеріальної допомоги. Більш того, 

статут фактично встановлював контроль за вчителями з боку інспекторів 

Міністерства. 

У таких умовах поодинці громади не могли вирішувати ніякі питання, навіть 

матеріального характеру. Отже, виникла об’єктивна потреба у проведенні 

педагогічних з’їздів. Так на початку ХХ століття розпочався новий етап у діяльності 

освітянських з’їздів. У період з 1900 по 1920 роки ціла низка педагогічних з’їздів 

була ініційована та проведена вчительським організаціями: громадами та спілками. 

Характерною рисою цих з’їздів був великий масштаб представництва, на що 

вказував термін «Всеросійський», або «Всеукраїнський», який додавався до назви 

майже кожного з’їзду. 

На початку 1900 року Калузька громада взаємодопомоги ініціювала 

проведення педагогічного з’їзду, до неї приєднались Чернігівська, Тверська, 

Вологодська, Казанська громади, а також «Московська громада з піклування про 

покращення побуту вчителів» [288, с. 23]. Міністерство народної освіти, очолюване 

П. Ванновським, який заохочував взаємодію громадських та урядових організацій, 

дозволило проведення з’їзду, але засідання проходили під пильним наглядом 

Попечителя Московського навчального округу, який мав повноваження не тільки 

лишити слова будь кого, але й закрити з’їзд. 

З 28 грудня 1902 року по 6 січня 1903 року в Москві пройшов з’їзд, відомий 

під трьома назвами: Перший Всеросійський з’їзд представників учительських 

громад взаємодопомоги особам учительського звання, Московський з’їзд 

представників учительських громад взаємодопомоги, та пізніше з’їзд отримав назву 
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Перший Всеросійський з’їзд імені К.Д. Ушинського. Представництво на з’їзді було 

досить велике: 76 освітніх організацій і громад взаємодопомоги, сорок губерній, 

зокрема, Київська, Мінська, Московська, Донська, Калуська, Одеська, Кубанська, 

Катеринославська, Полтавська, Таврійська, Чернігівська, тощо [288, с. 25]. З’їзд 

вирізнявся не тільки представництвом, а й спектром питань, які розглядались 

освітянами: в центрі уваги були проблеми та потреби самого вчителя. 

За десять днів роботи делегати розглянули питання «правового становища 

освітян, умови життя педагогів, випадки призначення матеріальної допомоги, 

питання покращення побуту педагогів, підтримування здоров’я освітян, подальшу 

долю громад взаємодопомоги, їх взаємодію», тощо [288, с. 26]. 

Одним із важливих питань, які обговорювались під час з’їзду, було питання 

«проведення освітянських з’їздів» [288, с. 134]. Було визначено основні положення 

проведення майбутніх з’їздів: «ініціюватися вони мають самими вчителями через 

суспільні установи, училищні ради або громади взаємодопомоги; головуючий має 

обиратися самим з’їздом; з’їзд повинен мати право на клопотання перед урядом, а 

тимчасові правила 1899 року повинні бути переглянуті» [311, с. 2]. 

Через два місяці після закінчення роботи Першого з’їзду представників 

учительських громад взаємодопомоги для впровадження всіх постанов з’їзду була 

створена спеціальна Комісія, до складу якої входило більше 40 чоловік: «члени 

Правління з’їзду, представники Вчительських Громад взаємодопомоги та редактори 

щоденника з’їзду» [265, c. 2]. З 1903 до 1907 року комісія безуспішно намагалась 

видати збірник постанов Першого з’їзду: спочатку Міністерство Народної Освіти 

заперечувало проти видання матеріалів з’їзду, мотивуючи тим, що «окреме видання 

постанов З’їзду без одночасного видання міркувань, які лунали за чи проти деяких 

рішень З’їзду, безсумнівно призведе до суперечливих тлумачень», потім поліція 

конфіскувала та знищила збірники, які окремі учасники з’їзду насмілилися видати 

на загальних засадах [265, c. 4]. Тоді Правління та комісія вирішили видати повне 

зібрання праць з’їзду, майже рік вони збирали матеріали, восени 1904 року весь 

матеріал був зібраний та підготовлений до друку, але знову організатори стикнулись 

з перепонами: було неможливо отримати дозволу на друк, «переписування у 
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другому примірнику» для подання на дозвіл зайняло ще рік, і, таким чином, 

матеріали з’їзду були надруковані тільки у 1907 році, через чотири роки після 

закінчення роботи з’їзду [265, c. 5]. Цей факт найкращим чином ілюструє, з якими 

умовами та перепонами доводилось стикатися прогресивним педагогам у своєму 

бажанні донести ідеї з’їзду до найбільшої кількості людей. Крім того, до того часу, 

поки постанови Першого з’їзду вийшли у світ, швидкоплинний час вже вніс свої 

корективи та деякі «резолюції вже застаріли та більше не були актуальними» [265, 

c. 7]. 

Зауважимо, що під час Першого Всеросійського з’їзду представників Громад 

Взаємодопомоги було вирішено назвати з’їзди Громад на честь видатного педагога 

К. Ушинського [265, c. 8]. У той же час делегати запланували провести Другий з’їзд 

імені К.Д. Ушинського під час Різдвяних канікул 1905-1906 років. Однак, 

організувати його в ті терміни не вдалося, наступною датою планувалися Різдвяні 

канікули 1908 – 1909 років, потім літо 1909, але «міністр внутрішніх справ 

відмовив» [265, c. 9]. Проте, представники Правління Санкт-Петербурзької Громади 

Взаємодопомоги не опускали рук та знову й знову зверталися  до міністерства 

внутрішніх справ за дозволом, і, нарешті, 18 жовтня 1913 року від Санкт-

Петербурзького Градоначальника «надійшло офіційне повідомлення про дозвіл 

проведення з’їзду під час Різдвяних канікул 1913-1914 року» [265, c. 12]. Зауважимо, 

що проведення з’їзду знову опинилося під питанням: з одного боку, залишалося 

мало часу на підготовку з’їзду, та деякі члени Громади Взаємодопомоги вважали за 

доцільне перенесення з’їзду на масляну 1914 року, на Великодні канікули і навіть на 

кінець грудня 1914 року, а, з іншого боку, тиснули організатори Першого 

Всеросійського з’їзду з питань народної освіти, які також хотіли переносу з’їзду 

імені Ушинського в зв’язку із збігом термінів та міст проведення обох з’їздів. Проте, 

Санкт-Петербурзька Педагогічна Громада була категорично проти такого переносу, 

мотивуючи це рішення наступним чином: «розпочати ще з весни підготовчими 

роботами з організації З’їзду, та ускладненістю отримання повторного дозволу на 

З’їзд, та надзвичайною необхідністю З’їзду для Вчительських Організацій, які 

очікують його скликання вже 11 років» [265, c. 13]. 
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Отже, не зважаючи на перепони, з’їзд відбувся з 23 грудня 1913 року по 6 

січня 1914 року в Санкт-Петербурзі. Як і Перший з’їзд імені К.Д. Ушинського 

(Перший з’їзд представників учительських громад взаємодопомоги), Другий 

переважно зосередився на проблемах особистості вчителя: «службове становище 

вчителя, права вчителя в сфері викладання та умови діяльності навчаючих у зв’язку 

з організацією школи, участь навчаючих у завідуванні шкільною справою та 

господарською частиною школи, сучасне шкільне законодавство, відносини між 

учителем і місцевим населенням і громадськими організаціями, становище вчителів 

інородців та іновірців, винагорода навчаючим та інші види їх забезпечення, 

вчительський бюджет, пенсія та грошова допомога навчаючим та їх сім’ям, 

поповнення загальної та спеціальної освіти навчаючих, умови культурного життя 

навчаючих, форми позашкільної просвітницької діяльності вчителя, організація 

Вчительських Громад взаємодопомоги, різні види діяльності Вчительських Громад 

взаємодопомоги, об’єднання Вчительських Громад та його завдання» [265, c. 12]. 

Також предметом розгляду з’їзду стало «юридичне положення Громад, після 

видання правил 4 березня 1906 року» [265, c. 24], згідно якого Громади отримували 

більше прав, ніж вони мали за Нормальним Статутом, розробленим Міністерством 

Народної Освіти, який втратив чинність з моменту виходу Правил від 4 березня 

1906 року. 

Підкреслимо, на з’їздах не тільки обговорювались різні питання, а й 

приймалися резолюції, постанови, рішення, чисельні пропозиції. Наприклад, на 

Другому з’їзді імені К.Д. Ушинського розглядалась не тільки необхідність 

всезагальної освіти, але й ускладнення, які з’являлися з впровадженням цієї 

ініціативи: наприклад, погані санітарні умови у нових школах. На з’їзді 

доповідалось, що у «зв’язку зі швидким розвитком шкільної мережі значна частина 

відкритих шкіл розміщується в найманих квартирах…, у зовсім непридатних…, 

навіть небезпечних для здоров’я учнів та вчителів,… в санітарному сенсі 

приміщеннях» [265, c. 87]. Також зауважувалось, що земства самі обирають 

приміщення для шкіл, без консультування з лікарями та вчителями, що й призводить 

до подібних наслідків. Для покращення ситуації учасники з’їзду запропонували: 
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«здійснювати організоване співробітництво лікарів, навчаючих, завідуючих 

господарчою частиною шкіл і техніків у всіх питаннях, пов’язаних із шкільним 

будівництвом та орендою приміщень; за нагоди, паралельно з розвитком шкільної 

мережі, також інтенсивно розвивати й будівництво своїх будівель за планами, які 

дотримуються не тільки сучасних санітарно-технічних вимог шкільної справи, а й 

перспективи їх подальшого розвитку, а за необхідністю тимчасового розміщення 

шкіл у найманих квартирах необхідно, щоб земства при вирішенні цього питання в 

кожному окремому випадку шляхом консультування з лікарями (по можливості з 

санітарними) та навчаючими переконувались у безпеці для здоров’я учнів та 

навчаючих найманих квартир» [265, c. 87]. 

У 1902-1904 роках майже під час кожного з’їзду освітяни обговорювали 

необхідність створення професійної спілки. Після ретельного обміркування та 

підготовки така організація, за інформацією А. Кондрашова, була створена «12 

березня 1905 року під час з’їзду педагогів і діячів народної освіти та отримала назву 

– Спілка народних учителів і інших діячів народної освіти, завданням якої стала 

демократизація освіти» [133]. Вже через місяць кількість членів Спілки сягнула 

тисячі, однак, всередині намітився розкол: «одні члени вважали, що характер Спілки 

має бути професійно-політичний, що означає участь Спілки в радикальних заходах, 

страйках, бойкоті вимог уряду, у той же час інші члени відстоювали виключно 

освітянську спрямованість Спілки» [133]. 

За два роки свого існування (1905–1907 рр.) у складних умовах 

переслідування з боку уряду Всеросійська учительська спілка провела чотири 

делегатські з’їзди, які майже всі пройшли на території Фінляндії [133]. Перший 

делегатський з’їзд Всеросійської вчительської спілки (7–10 червня 1905 року), серед 

учасників якого було представлено чимало політичних партій, за чотири дні тричі 

змінював місце проведення (Санкт-Петербург, Виборг та Юстилла у Фінляндії). На 

з’їзді було офіційно проголошено про організацію Всеросійської вчительської 

спілки та затверджено її статут [133].  Крім того, були прийняті політичні резолюції 

(«проголошення свободи страйків, друку, слова») та освітянські резолюції 
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(«демократизація освіти: обов’язкова, всезагальна, безкоштовна освіта для всіх») 

[121]. 

Другий делегатський з’їзд Всеросійської Спілки вчителів і діячів народної 

освіти (26 – 29 грудня 1905 року) відбувся також на території Фінляндії, у містечку 

Териокі. Цього разу проведенню з’їзду в Росії  завадили революційно-політичні 

події, які також вплинули на напрямки роботи з’їзду. Одним із основних питань 

було участь учителів у страйках і «боротьбі з чорносотенними елементами» [296, 

с. 6 – 7]. Зазначимо, що ці націоналістичні організації просували ідеї неподільності 

Російської імперії, всіляко перешкоджаючи національному самовизначенню 

народів, які мешкали на цій території. В той же час делегати стояли на «засадах 

національної школи з рідною мовою викладання», підручників, тощо [296, с. 64]. 

Третій делегатський з’їзд Всеросійської спілки вчителів та діячів народної 

освіти (7 – 10 червня 1906 року) пройшов знову на території Фінляндії у Виборгу. 

Причиною переміщення цього разу стало визнання спілки поза законом згідно 

березневим «тимчасовим правилам про спілки та громади» [133]. Під час з’їзду 

статус спілки було змінено з професійно-політичного на професійний, причиною 

стало необхідність збільшити кількість членів, яких відчутно поменшало внаслідок 

арештів учителів. Зазначимо, що проголошена аполітичність спілки не врятувала її 

від призупинення діяльності невдовзі після четвертого з’їзду влітку 1907 року [133]. 

Петербурзька Спілка вчителів середньої школи протягом 1905 року просувала 

ідею організації Всеросійського з’їзду вчителів і діячів середньої школи, але 

революційні події в грудні 1905 року змусили «відкласти проведення з’їзду на 

декілька місяців» [297, с. 1]. До впровадження ідеї долучилась Московська Спілка, 

та, узгодивши свої дії, обравши організаційний комітет і склавши програму з’їзду, 

обидві Спілки розпочали роботу Першого Всеросійського з’їзду учителів і діячів 

середньої школи, який було проведено з 9 по 11 лютого 1906, вже традиційно для 

того періоду, у «Фінляндії, місті Іматра» [297, с. 2]. Запрошені були делегати з 

Полтави, Арзамасу, Тули, Саратову, Харкову, Нижнього Новгороду, Казані, 

Москви, Санкт-Петербургу, Мелітополю, тощо. 
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Головним завданням з’їзду було об’єднання вчителів середньої школи до 

Всеросійської спілки, що було зумовлено «рухом учнів», який після загального 

політичного страйку в жовтні 1905 року набирав обертів та здійснював тиск на 

педагогів і інспекторів [297, с. 3]. Також під час з’їзду обговорювались проблеми, 

пов’язані з протестним рухом батьків, які розділились на дві партії: реакційну та 

прогресивну. Приводом для згуртування батьків у ради стали декілька самогубств 

учнів навесні 1904 року. Після видання Циркуляру О. Герасімова батьки почали 

об’єднуватися до батьківських комітетів для надання матеріальної та соціальної 

допомоги учням. Однак, процедура обрання до батьківських комітетів проводилась 

із порушеннями, «без попереднього узгодження кандидатур», що призвело до 

обурення та протестів інших батьків [297, с. 5]. Прогресивні батьки в Харкові 

організували батьківський гурток, який очолив В. Короленко, завданням якого було 

надавати моральну та інтелектуальну підтримку учням, встановлення суспільного 

контролю над школою, а також наближення родини до школи. Крім того, гурток 

влаштував вільну школу, щоб надати змогу чотирнадцяти виключеним гімназистам 

закінчити школу, а також «регулярно розглядав петиції учнів» [297, с. 6]. Інша 

ситуація склалась у Либаві, де до батьківських рад входили реакційно настроєні 

купці та чиновники, які переймалися тільки економічними питаннями, зокрема, 

«заощадженням на зарплаті вчителя» [297, с. 8]. 

Після припинення діяльності Всеросійської вчительської спілки 

вчительськими питаннями продовжували опікуватись Громади взаємодопомоги 

вчителів. Так, Громада взаємної допомоги колишніх вихованців Санкт-

Петербурзького вчительського інституту, яка була заснована у 1891 році, через 

півтора роки, у 1893 р., організувала довідкове бюро під назвою «виконавчої 

комісії», метою якої було відповідати на запити вчителів та сприяти їх науково-

педагогічному розвитку [268, с. 5]. Однак, у 1894 під тиском міністерства 

внутрішніх справ Громада була змушена закрити комісію. Поновити її роботу 

вдалося лише у 1899 році. До компетенції комісії входило: «зв'язок міського 

училища з початковою та середньою школою, постановка навчально-виховальної 

справи, підготовка вчителів, їх матеріальне становище, вчительські курси та з’їзди» 
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[268, с. 5]. Ідея про необхідність організації з’їзду пролунала ще у 1900 році у 

відповідях на анкетні запитання, які розіслала Громада міським вчителям. Вже у 

звіті Громади за 1904 – 1905 рр. було вказано, що з’їзд потрібен для підняття 

педагогічного інтересу та наукової підготовки. Таким чином, Комісією було 

вироблено статут з’їзду та його програма вже на початку 1905 року. Організації 

з’їзду також сприяла участь Громади через своїх делегатів на Першому з’їзді 

представників учительських громад взаємодопомоги взимку 1903-1904 рр. у Москві, 

а також на Третьому з’їзді діячів з технічної та професійної освіти в Петербурзі 

взимку 1904-1905 рр. [268, с. 5 – 6]. 

Перша революція 1905-1907рр. змусила відкласти проведення з’їзду. 

Міністерство внутрішніх справ дозволило проведення з’їзду лише влітку 1909 року, 

але за умови виключення з програми відділу «Адміністративний лад міських 

училищ» [268, с. 7]. Проте, у програмі залишили питання про «роль і значення 

міських училищ у низці інших загальноосвітніх закладів, навчально-виховальний 

лад міських училищ, вчителів міських училищ та інше» [268, с. 8]. 

Незважаючи на труднощі, Перший Всеросійський з’їзд учителів міських за 

положенням 1872 року училищ розпочав роботу 7-14 червня 1909 року в Санкт-

Петербурзі. На з’їзді працювало 4 секції: «перша розглядала роль та значення 

міських училищ у низці інших загальноосвітніх закладів; друга обговорювала 

навчально-виховальний процес міських училищ; третя займалась розглядом 

проблем учителів міських училищ; четверта секція розглядала питання спільного 

навчання дівчаток і хлопчиків; допущення жінок до викладання в міських 

училищах; участі міських училищ у позашкільній освіті народу: недільних школах, 

недільних читаннях, додаткових загальноосвітніх та професійних курсах» [268, с. 18 

– 19]. 

Вивчення архівних матеріалів діяльності вчительських Громад [124; 214; 283] 

дозволяє стверджувати, що Перший з’їзд українського народного вчительства, який 

пройшов 22 вересня 1912 року в Коломиї, був ініційований Головною Радою 

«Взаємної допомоги галицьких і буковинських учителів та вчительок» [283, с. 248]. 

У роботі з’їзду взяли участь 1000 освітян, які обговорили наступні питання: 
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«наукові та законодавчі потреби народного шкільництва, участь учителя в 

громадській роботі, професійні та громадські права вчителя, учительська та 

педагогічна преса та література» [283, с. 248]. Під час з’їзду була створена Науково-

педагогічна комісія, завдання перед якою ставилися досить чисельні: «поширення 

професійної та загальної освіти вчителів, організація наукових подорожей за кордон, 

заснування педагогічної академії, організація науково-педагогічних бібліотек, 

організація лекцій з педагогічної тематики», тощо [283, с. 249]. Також було 

засновано Політичну організацію українського народного вчительства, метою якої 

було заохочення вчительства до участі в громадському житті та підвищення 

національної самосвідомості. Економічна секція постановила створити «загальну 

кооперативну громаду», куди за зниженою ціною, оминаючи посередників можна 

було б постачати їжу, одяг, тощо. Крім того піднімалось питання про придбання 

санаторію для вчителів [283, с. 250 – 251]. 

На початку ХХ століття педагогічні з’їзди організовувались не тільки 

Громадами взаємодопомоги вчителів, а й іншими Громадами, зокрема, 

Петербурзькою Громадою Грамотності. Зазначимо, що неузгодженість дій Громад 

призвела до того, що з 23 грудня 1913 року по 3 січня 1914 року в Санкт-Петербурзі 

одночасно почали свою роботу два освітянських з’їзди: Перший Всеросійський з’їзд 

з питань народної освіти, який організувала Петербурзька Громада Грамотності та 

Другий з’їзд представників Учительських Громад взаємодопомоги, більше відомий, 

як Другий Всеросійський з’їзд імені К.Д. Ушинського, який організувала Санкт-

Петербурзька Громада взаємодопомоги вчителів. 

Згідно досліджених першоджерел [85] відомо, що перше клопотання про 

організацію Всеросійського з’їзду з питань народної освіти Петербурзька Громада 

Грамотності подала до Міністерства внутрішніх справ ще у 1901 році, але згоду 

отримала тільки після нового клопотання у 1912 році. З 23 грудня 1913 року по 3 

січня 1914 року відбулися засідання з’їзду, кількість учасників «налічувала 6507 

вчителів початкових училищ» [85, с. 3]. З’їзд проходив за цілковитої підтримки 

влади та самого царя Миколи ІІ, який навіть виділив 5000 рублів Петербурзькій 

Громаді Грамотності на розходи з’їзду та надіслав «вітальну телеграму» [85, с. 4]. 
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До порядку денного були включені наступні питання: «типи початкових шкіл 

першого ступеню та зв’язок між школами першого та другого ступеню навчання; 

побудова навчально-виховального процесу у школах першого ступеню; навчальні 

плани та програми; методи викладання; підготовка вчителів» [218, с. 1; 85, с. 6]. На 

з’їзді, окрім доповідей, організовувались «наукові демонстрації, лекції, виставка 

навчальних посібників та робіт учнів з різних навчальних предметів курсу 

початкової школи» [218, с. 1 – 2]. 

Під час з’їзду працювало 5 секцій, на яких розглядались: «питання організації 

школи; загальні питанні навчання та виховання; підготовка народних вчителів; 

питання лікарської педагогіки та методів навчання» [81, с. 34; 85, с. 6]. При з’їзді 

також працювали комісії: зі шкіл підвищеного типу, з навчання та виховання в 

місцевостях з «інородчеським» [81, с. 34] населенням та з господарських питань. 

Особливістю цього з’їзду було обговорення питань навчання та виховання дітей з 

особливостями розвитку: «сліпих, глухих, з психічними відхиленнями» [81, с. 3 – 5], 

«організації допоміжних шкіл для таких дітей» [85, с. 9], крім того, мова йшла про 

надання можливості «продовження освіти для талановитих здібних учнів» [86, 

c. 39]. 

Позашкільну освіту дорослих делегати також не оминули увагою, вони 

вважали «шкільну освіту неповною без позашкільної» [86, с. 200]: делегат 

П. Преображенський запропонував з’їзду написати клопотання «про зняття 

обмежень з тимчасових правил від 4 березня 1906 року, якими регламентувалися 

народні лекції» [86, c. 199]. 

На з’їзді було підкреслено, що уряд вже зробив перші кроки щодо 

впровадження всезагальної обов’язкової початкової освіти в законопроекті 

Міністерства Народної Освіти «Про початкові училища» від 23 березня 1909 року 

[86, с. 356]. Але згідно цьому законопроекту обов’язкова освіта могла бути 

запроваджена тільки за ініціативою повітових земств та міст за умови, 

«безоплатності навчання та забезпечення безкоштовними навчальними 

посібниками» [86, c. 357]. 
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Учасники також обговорили питання порайонних з’їздів, вони критикували 

погану організацію цих з’їздів, тому що ними опікувався інспектор, як наслідок, 

було запропоновано «передати організацію цих з’їздів до органів земського та 

міського самоврядування» [85, с. 510]. 

Цей з’їзд можна було б назвати не просто педагогічним, а медично-

педагогічним, тому що на ньому обговорювались медичні питання, починаючи з 

методів навчання дітей з особливостями розвитку (сліпих, глухих, розумово 

відсталих) та хворих на невиліковні хвороби, наприклад, «патологію щитовидної 

залози, яка також впливає на розумові здібності дитини» [81, c. 5] та закінчуючи 

«загальними санітарно-гігієнічними питаннями в школі» [81, c. 17 – 26]. На з’їзді 

обговорювалися основні санітарні завдання в міській та земській школах: 

«влаштування шкільного режиму, згідно вимогам гігієни, боротьба з заразними 

хворобами, розповсюдження гігієнічних знань серед учнів та вчителів, турбота про 

фізичний розвиток учнів, організація лікувальної допомоги учням» [81, с. 17]. 

Учасники з’їзду вважали, що для «планомірного розвитку санітарно-шкільної 

справи земствами повинні бути встановлені організовані форми взаємодії – 

вчителів, дільничних лікарів, …завідуючих господарською частиною школи, 

технічного персоналу, …місцевого населення» [81, c. 19]. Для запровадження 

організованих форм такої взаємодії пропонувалось «включати питання гігієни до 

порядку денного курсів, вчительських з’їздів, комісій з питань народної освіти», 

влаштовувати бібліотеки для самоосвіти, пересувні виставки [81, c. 19 – 24]. 

Зазначимо, що на початку ХХ століття не залишились осторонь освітніх справ 

земства. Окрім періодичних локальних педагогічних з’їздів, які земства проводили 

майже щорічно з моменту свого створення у 1864 році, у 1911 році земства 

організували Перший Загальноземський з’їзд з народної освіти в Москві. Під час 

з’їзду делегати охопили широке коло проблемних питань освіти на селі: 

позашкільна освіта та освіта дорослих, можливість практичного застосування 

отриманих знань, навчальні програми, проведення іспитів, питання виховання. У 

нерозривному зв’язку з освітою дорослих на цьому з’їзді розглядалася бібліотечна 

справа: «формування бібліотек, підготовка фахових спеціалістів бібліотечної 
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справи» [204, c. 11 – 12]. Делегати наголошували, що постановка бібліотечної 

справи повинна базуватися на принципі громадськості: місцева громада повинна не 

тільки допомогти відкрити бібліотеку, а й долучитися до ведення бібліотечної 

справи. Крім того, для підтримання громадської ініціативи на місцях, з’їздом було 

постановлено «створити при губернських та повітових управах особливі довідкові 

бюро для сприяння влаштуванню публічних народних бібліотек» [204, с. 34]. Справі 

організації бібліотек та підвищенню ефективності їх роботи було присвячено багато 

доповідей учасників Загальноземського з’їзду. Серед іншого, пропонувалось 

проведення «періодичних губернських та повітових з’їздів», а також забезпечення 

представництва бібліотекарів кожного повітового земства на Всеросійських з’їздах з 

бібліотечної справи [204, с. 41]. 

Багато на Загальноземському з’їзді говорили про необхідність поєднання 

зусиль школи з зусиллями громади, делегати визнали необхідною умовою успішної 

реалізації школою покладених на неї завдань - «…щоб у її створенні, влаштуванні та 

житті активну участь брали місцеві громадські сили…» [204, c. 92, 100]. 

Вивчення матеріалів роботи з’їздів досліджуваного періоду [292; 316; 326; 

331; 343; 344; 346; 347; 349; 350; 351] дозволило виокремити групу з’їздів, які були 

спрямовані не на охоплення великої кількості педагогічних питань, а були 

присвячені ґрунтовній розробці однієї освітянської проблеми: жіночій освіті, 

сімейному вихованню, статистиці освіти або поєднанню психології та педагогіки. 

У контексті дослідження встановлено, що особливого науково-практичного 

значення набули психолого-педагогічні з’їзди, які проходили на початку ХХ 

сторіччя. Всього в Петербурзі пройшло 5 таких з’їздів: два з’їзди з педагогічної 

психології – у 1906 та 1909 роках, та три з’їзди з експериментальної педагогіки – у 

1910, 1913 та 1916 роках [17]. Головною тезою цих з’їздів було поєднання 

психології з педагогікою. Учасник з’їздів К. Тихомиров писав: «Головне джерело 

труднощів на шляху педагога полягає в тому, що він зовсім не знає дітей, яких 

навчає, не може розібратися в їхній психіці», а «Ахилесовою п’ятою» тогочасної 

педагогіки він називає «невміння розібратися в дитячій індивідуальності» [17, 

с. 150]. Перші три з’їзди характеризувалися протистоянням двох таборів: одного під 
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керівництвом А. Нечаєва, який відстоював необхідність експериментальних 

досліджень для обрання правильної методики навчання, іншого - під керівництвом 

Г. Челпанова, який піддавав критиці діяльність А. Нечаєва, та вважав, що той 

«мислить занадто вузько, залишаючи поза увагою процесуальні методи навчання» 

[17, с. 150 – 151]. Також Г. Челпанов критикував надмірне застосування наочності, 

про необхідність якої не обходилось жодне обговорення на тогочасних педагогічних 

з’їздах, але він вважав, що «надмірне її застосування може шкідливо відобразитись 

на формуванні логічного та позаобразного мислення дитини» [17, с. 150]. Під час 

з’їздів було обговорено багато інших методів дослідження дитини: спостереження, 

природний експеримент, «тестування обдарованості та відсталості за методом 

Г. Россолимо, а також метричної схеми Бине» [17, с.153 – 154]. 

Загальне враження, яке залишили по собі психолого-педагогічні з’їзди, було 

позитивне від того, що педагоги та психологи почали працювати разом, що «на 

зміну вивченню особистості дитини в штучних лабораторних умовах приходили 

методи цілісного вивчення дитини в природних умовах», що надавало більшої 

об’єктивності та достовірності цим дослідженням, результати яких потім могли бути 

покладені в розробку нових методів навчання та виховання [17, с.156]. Зазначимо, 

що такі прогресивні науковці, як П. Лесгафт, В. Бехтєрєв, М. Ланге всіляко 

«підтримували діяльність представників експериментальної педагогіки» [161, 

с. 109]. 

В архівах нами знайдені окремі згадування про з’їзд директорів та інспекторів 

народних училищ з введення всезагального навчання, який відбувся 28 та 29 грудня 

1911 року [332]. Причиною скликання з’їзду було введення загальної початкової 

освіти у Київській, Подільській та Волинській губерніях. Під час з’їзду розглядались 

питання готовності міст, вчителів та загального плану введення загальної освіти. 

Директорів і інспекторів турбувало, наскільки був підготовлений план реалізації 

концепції всеобучу, які труднощі виникли та шляхи їх подолання, на якому етапі 

була підготовка вчителів, а також делегати намагались з’ясувати стан засобів 

забезпечення шкіл новими приміщеннями, чи будуть будуватися нові школи або 

приміщення будуть винайматись [там само]. 
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Під час зимових канікул 1912-1913 років в Санкт-Петербурзі працювало 

одразу два з’їзди: З’їзд з питань жіночої освіти та З’їзд з питань родинного 

виховання [242]. Зі слів С. Русової обидва з’їзди не дотримались своїх програм: на 

«жіночому» з’їзді обговорювались «питання загальної освіти», а на «родинному» - 

питання школи, так учасники обох з’їздів «голосно висловились проти сучасної 

школи, яка цілком ігнорує вимоги науки» [242, с. 56]. 

Практичну цінність мав з’їзд з питань сімейного виховання, який відбувся у 

період з 30 грудня 1912 року по 6 січня 1913 року в Петербурзі за ініціативою 

редакції журналу «Воспитание и обучение», обговорювали питання «наукового 

дослідження дитини», ролі сім’ї у вихованні та навчанні дитини, питання фізичного, 

морального, розумового та естетичного виховання [279, с. 94]. Ідея з’їзду була 

продиктована часом: у 1912 році значна увага педагогічних журналів була 

зосереджена на проблемах сімейного виховання, відкривались дитячі садочки, були 

видані труди П. Лесгафта «Сімейне виховання дитини та його значення», 

напрацювання Першого та Другого з’їздів представників учительських товариств, 

тому організаційний комітет, очолював який професор П. Каптєрєв, закликав 

громадськість до участі у роботі з’їзду з питань сімейного виховання, щоб 

«згуртувати розрізненні прогресивні педагогічні сили, підвести підсумки того, що 

вже було зроблене, намітити подальші шляхи розвитку виховання та навчання, та 

об’єднати батьків і педагогів у загальній роботі» [279, с. 94]. 

Земства також організовували й вузько-спрямовані з’їзди. Так, з 12 по 18 

червня 1913 року в Харкові проходив Перший Загально-земський з’їзд зі статистики 

народної освіти [256]. Зазначимо, що в царській Росії була відсутня єдина система 

статистики, тому у другій половині ХІХ століття виникла земська статистика, тому 

що земствам потрібно було мати «відомості про різні сторони господарського та 

культурного життя населення повітів і губерній» [256, с. 19]. Рішення про 

необхідність з’їзду було прийнято ще під час Першого Загально-земського з’їзду з 

народної освіти, який проходив у серпні 1911 року в Москві. Зауважимо, що із 

програми з’їзду уряд вилучив питання програм і методів навчання, а також питання 

про створення загально-земської статистики народної освіти. Крім того, Голова 
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з’їзду був призначений урядом, а «пресу не допустили до участі» взагалі [256, с. 21 – 

22]. 

Під час роботи з’їзду працювало три секції: «секція загальних питань 

статистики народної освіти, де обговорювали цілі та завдання статистики народної 

освіти; секція шкільної статистики, присвячена програмам дослідження,групування 

статистичних даних про школи, учнів, учителів, санітарний та матеріальний стан 

шкіл; та секція позашкільної освіти, яка мала справу з бібліотечною статистикою, 

статистикою народних читань та недільних шкіл» [256, с. 22 – 23]. Згідно даних 

Т. Степаненко важливими питаннями на з’їзді були питання про коефіцієнти та 

показники для визначення ступеню грамотності, про координацію земств з різними 

інституціями, які мають справу зі статистикою, але не були розроблені повністю. 

Однак, цінність цього з’їзду полягає в тому, що він «підсумував роботу статистиків і 

діячів просвіти, в значній мірі, систематизував їх півсторічний досвід»: були 

прийняті «єдині норми шкільної звітності, що було необхідною умовою для 

переходу на всезагальну освіту» [256, с. 24]. Крім того, друкування матеріалів з’їзду 

«привернуло увагу суспільства до стану народної освіти» [256, с. 24 – 25]. 

Після бурхливих педагогічних з’їздів 1913-1914 років наступив період тиші в 

реформуванні народної школи, що було обумовлено початком Першої Світової 

війни. Лише у 1916 році освітяни спромоглися провести два значних педагогічних 

з’їзди, які, по суті, були останніми у дорадянський період. Основним лейтмотивом 

обох з’їздів були питання виховання особистості школярів і дорослих. 

На відміну від Всеросійських з’їздів, отримання дозволу на проведення яких 

доводилося чекати роками, з’їзд в Чернігові був дозволений майже одразу. 

26 березня 1916 року директор народних училищ Чернігівської губернії 

Ф. Делекторський подав Клопотання № 4926 до Попечителя Київського 

Навчального Округу про проведення з’їзду, а з 14 по 18 квітня 1916 року в місті 

Чернігові вже проходив з’їзд інспекторів народних і вищих навчальних училищ 

Чернігівської губернії [291]. На з’їзді розглядалися наступні питання: «виховний 

вплив школи; форми зближення сім’ї та школи у сфері початкової освіти; спільне 

навчання; організація позакласних занять (позакласних читань з розширенням та 
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покращенням бібліотек, практичних занять, екскурсій, літературних та музичних 

вечорів, фізичних вправ, ручної праці); санітарний стан школи; педагогічна 

підготовка навчаючих (організація з’їздів, нарад, курсів, влаштування вчительських 

бібліотек, спеціальних комісій для розгляду нових підручників, методичних 

розробок та наочних посібників); організація всіх видів позашкільної освіти» [291, 

c. 2]. 

З’ясовано, що науково-практичне значення мали резолюції П’ятої секції, яка 

підняла важливе питання децентралізації школи, хоча подавалось воно з точки зору 

«скорочення та спрощення канцелярського діловодства» [291, c. 39]. Мотивуючи 

своє клопотання зменшенням бюрократії, делегати пропонували, щоб вище шкільне 

керівництво передало частину справ до юрисдикції нижчих інстанцій. Наприклад, 

секція надала пропозицію про перегляд циркулярного розпорядження Попечителя 

Київського навчального округу № 52257 від 24 грудня 1913 року «про зміни та 

можливе скорочення табелі термінових подань по Київському навчальному окрузі» 

[291, c. 40 – 41]. На практиці вони пропонували «обмежити кількість звернень до 

вищих інстанцій за погодженнями», наприклад, про закупівлю підручників та 

посібників на одноразову суму до 300 рублів вони пропонували не клопотатись, а 

про вищу суму – клопотатись до Директора народних училищ [291, c. 41]. 

Прогресивними для свого часу були постанови Київського педагогічного 

з’їзду, який пройшов 12-19 квітня 1916 року в Києві.  У контексті розробки питань 

реформування середньої школи серед основних положень було визначено 

«самодостатність школи» [302, c. 586], надання нею загальної освіти, а не підготовка 

до вищих навчальних закладів. Більшість делегатів проголосувало за те, щоб атестат 

про закінчення гімназії не давав права бути автоматично зарахованим до вищих 

навчальних закладів, що, в свою чергу, знімало додаткове навантаження з 

вихованців та самої шкільної справи [302]. 

Практичного значення для розвитку педагогічної думки набула постанова 

з’їзду про надання автономії педагогічним радам у деяких питаннях, зокрема у 

виробленні навчальних програм. Проте, з’їзд не підтримав «надання педагогічним 

радам права обирати кандидата на посаду директора» [302, c. 588]. Взагалі на з’їзді 
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було дуже багато уваги приділено постаті директора. Наприклад, було 

проголосоване, що директором не може бути особа, яка має менше десяти років 

педагогічної практики в середній школі. Обиратися директор повинен на певний 

термін, та не має поєднувати цю посаду з будь-якою іншою (начальника жіночої 

гімназії або ін.). Головна робота директора, з точки зору з’їзду, повинна бути 

зосереджена на навчально-виховній справі школи, для забезпечення чого було 

вирішено «зняти з нього господарчі обов’язки» [302, c. 592]. 

Після Лютневої революції 1917 року для українського шкільництва 

розпочалися нові часи росту національної самосвідомості, а також ІV етап 

(обговорення проблем навчання і виховання у контексті політичних зрушень в 

країні), який продовжувався з 1917 р. по 1920 р. Зазначимо, що 1917 рік можна 

назвати найбільш сприятливим для реалізації ідеї національної школи:  

запроваджувалось викладання українською мовою, готувались україномовні 

вчителі, відроджувались українські традиції, було створено Всеукраїнську 

вчительську спілку, скликались Всеукраїнські з’їзди. Так, за ініціативи Товариства 

шкільної освіти 5-6 квітня 1917 року в Києві було скликано Перший Всеукраїнський 

учительський з’їзд [53; 100]. До роботи з’їзду долучилися 500 делегатів: учителів 

початкових, середніх та вищих шкіл [53, с. 94]. Головною метою з’їзду було 

вирішити майбутні шляхи розвитку української освіти. Однією з резолюцій з’їзду 

було «клопотання до Центральної Ради щодо створення Головної шкільної ради», як 

центрального органу освіти України [53, с. 94 – 95; 100, с. 355]. Також з’їзд 

постановив, що «школа на Україні повинна бути національною», для забезпечення 

цього пропонувалось провести українізацію початкової, середньої та вищої шкіл в 

Україні, але зауважувалось, що не має бути утискання прав національних меншин 

[100, с. 370]. Крім того, пропонувалось «вчителям, які володіють українською 

мовою, переходити на використання її в класах», а тих, хто заважає українізації - 

звільняти з посад [53, с. 95; 100, с. 370]. Більш того, просувались ідеї заснування 

українських бібліотек та «перенесення до українського архіву українських архівних 

матеріалів» [100, с. 371]. 
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Невдовзі, 10 – 12 серпня 1917 року знов у Києві було скликано Другий 

Всеукраїнський учительський з’їзд, який продовжив розвивати ідеї Першого з’їзду 

щодо українізації освіти в Україні [53]. Під час роботи з’їзду було розглянуто план 

єдиної школи в Україні, який був покладений в основу «проекту єдиної школи в 

Україні» [100, с. 358]. Серед питань, які було порушено під час з’їзду, були 

організація нової школи (структура, зміст навчання та виховання), українізація 

школи (українська мова навчання, українознавчі кафедри при університетах, 

українознавчі предмети у школах, україномовні підручники, тощо), питання 

управління освітою («Генеральний секретаріат освіти призначав своїх комісарів у 

кожен повіт та губернію»), відкриття «науково-педагогічної академії» в Києві, 

організація «в губерніях лекторів з українознавства, в повітах – учительських 

спілок, у селах – «Просвіт», тощо» [100, с. 359]. 

Наступного дня після закриття Другого Всеукраїнського учительського з’їзду 

12 серпня відкрився Перший Всеукраїнський професійний учительський з’їзд (13 – 

15 серпня 1917 року), який «відіграв важливе значення у створенні Всеукраїнської 

учительської спілки» [100, с. 371]. Після того, як під час Всеросійського 

учительського з’їзду у квітні 1917 року, відродилася Всеросійська учительська 

спілка, діяльність якої була припинена у 1908 році, визначним для відродження 

самосвідомості українського вчительства стало створення української професійної 

організації учителів – Всеукраїнської учительської спілки на чолі з С. Русовою. 

Професійний з’їзд цілком був присвячений проблемам учителів: створенню 

професійної спілки, покращенню матеріального становища вчителів, розвитку 

освіти вчителів, «організації шкільного управління» [100, с. 355, 371]. 

Вивчення історико-педагогічної літератури [89; 192; 197; 220; 224; 255; 257] 

дозволило стверджувати, що на зміну свободі та росту національної самосвідомості 

українського вчительства 1917 року, у 1918 році посилюються ознаки розколу 

влади, що іноді призводило до певного конфлікту інтересів, коли одні чиновники 

дозволяли проведення з’їзду, а інші забороняли. Так сталося 10-11 травня 1918 року 

у Києві, де було скликано з’їзд Рад Всеукраїнської учительської спілки, але роботу 

з’їзду було припинено достроково за наказом німецького коменданта Києва, тому 
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що, організаційний комітет, маючи дозвіл на проведення від міністра освіти 

М. Василенка, «не мав дозволу на проведення з’їзду від німецького коменданту» 

[224, с. 277]. Однак, за неповних два дні делегати з’їзду встигли обговорити 

наступні питання: звіт про діяльність спілки з моменту створення до 1 травня 1918 

року; план діяльності спілок на місцях у трьох напрямках: «громадсько-

політичному, педагогічно-освітньому, економічно-правовому»; Статут товариського 

суду честі; заснування ощадно-позичальних кас; вимогу про виплату 

заборгованостей по заробітній платі вчителям; покращення матеріального стану 

вчителів; заснування фонду допомоги хворим учителям; питання автономії від 

Всеросійської вчительської спілки [224, с. 278 – 280]. 

Діячі вищої освіти також не залишались осторонь реформування освіти. Так, 

30 травня 1918 року було скликано Перший з’їзд вищих навчальних закладів 

України, на якому розглядалися питання вищої української школи [317]. На з’їзді 

зібралися представники Рад наступних університетів: Університету Святого 

Володимира, Київського Політехнічного Інституту, Київської Духовної Академії, 

Новоросійського Університету, Ніжинського Історико-Філологічного Інституту. 

Мова під час з’їзду йшла про необхідність «розширення автономії вищих 

навчальних закладів», щодо наукової та навчальної діяльності, внутрішнього 

розпорядку та адміністрації, також обговорювались питання реформування вищих 

навчальних закладів [317, c. 7]. На з’їзді було прийнято резолюцію про необхідність 

створення постійної «Ради в справах вищої школи», до складу якої мали увійти 

Міністр Народної Освіти та по три представники від кожного навчального закладу, 

які мали переобиратися кожного року: «один із складу адміністрації вищого 

навчального закладу, один із складу професорів та один із складу молодших 

викладачів» [там само]. Такий розклад, з точки зору делегатів забезпечив би рівне 

представництво думки вищих навчальних закладів у справі вирішення їх долі. Така 

Рада мала б «скликатися не менше 2 разів за семестр для висловлювання пропозицій 

та побажань по різних питаннях вищої школи» [317, c. 7-7зв.]. 

Серед нагальних питань, які розглядались на з’їзді, було бажання 

Українського Міністерства Народної Освіти здійснити злиття Університету Святого 
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Володимира із Українським Народним Університетом, на що делегати беззаперечно 

відповіли, що «створення нових українських просвітницьких закладів не має 

відбуватися за рахунок вже існуючих університетів і інститутів, та завдавати їм 

будь-якої шкоди, а повинно здійснюватися шляхом відкриття самостійних 

українських шкіл» [317, c. 8]. Також на з’їзді було прийнято рішення про 

«необхідність підвищення плати за навчання» [317, c. 8зв.]. 

Аналіз матеріалів з’їздів досліджуваного періоду дозволив стверджувати, що у 

1918 році посилюється розкол серед вчителів за політичними уподобаннями: одні 

підтримували більшовиків, інші – меншовиків. Під час декількох з’їздів, які 

проводились Всеросійською та Всеукраїнською вчительськими спілками, зазнали 

подальшої розробки питання національної школи, проте, на педагогічних з’їздах, 

організованих більшовиками, мова йшла про інтернаціональну школу, політизацію 

вчительства, докорінну зміну всіх надбань дореволюційної педагогіки: скасування 

канікул, підручників, посібників, зміна підходів до підготовки вчителя задля 

виховання вчителя, який розділяв би цінності, які пропагували більшовики. Так, 2 

червня 1918 року в Москві почав роботу Перший з’їзд учителів-інтернаціоналістів, 

під час якого Спілка вчителів-інтернаціоналістів мала на меті «протистояти 

Всеросійській учительській спілці», яка не підтримала більшовиків, та 

розповсюдити свій вплив на все учительство, яке Спілка в майбутньому бачила в 

своїх лавах розбудовників соціалізму [64, с. 99]. У з’їзді взяли участь 150 делегатів. 

У вітальному слові перший нарком освіти А. Луначарський сформулював основну 

тезу з’їзду: «взаємовідносини інтелігенції та соціалізму», що ілюструє радше 

політичну, аніж педагогічну спрямованість з’їзду [64, с. 99]. Також А. Луначарський 

зауважив, що Радянська влада має на меті «широке розповсюдження освіти та 

ліквідацію неграмотності», в чому вона покладається на вчительство, незалежно від 

їх політичних поглядів [64, с. 99].  

Зазначимо, що Перший Всеросійський з’їзд учителів, який проходив в Москві 

3-8 липня 1918 року підтримав ініціативу «політизації вчительства» та підтримки 

більшовиків, висловлену на Першому з’їзді учителів-інтернаціоналістів [298, c. 3]. У 

ньому взяло участь, за приблизними підрахунками, біля 400 делегатів [64, с. 100]. 
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Уже в перший день з промови наркому освіти А. Луначарського стало зрозуміло, що 

на з’їзді мова буде йти про вплив революції на розвиток освіти, визначення нових 

орієнтирів та напрямів, роль інтелігенції в революційному процесі [298]. Програма 

з’їзду була побудована за принципом: «від загального до конкретного», спочатку 

були доповіді про основи Радянської Конституції та плани організації народної 

освіти в країні, потім вже були виступи педагогічного змісту, але з політичним 

забарвленням: що таке «трудова соціалістична школа», які завдання вона ставить 

перед учителем; шляхи перетворення справи постановки фізичного виховання; 

боротьба з туберкульозом у школі та сім’ї; питання підготовки вчителя та 

з’ясування відношення різних учительських груп до радянської влади [298, c. 3]. 

Згідно даних архівних джерел [298; 305; 306; 307; 310], останнє питання 

спонукало палкі дискусії: декілька представників Всеросійської вчительської спілки 

протистояли більшості учасників з’їзду, які підтримували погляди радянської влади 

на школу: представники Спілки звинувачували радянську владу в «вузько-

партийному підході до школи» [298, c. 5], у тому що «радянська влада застосовує в 

справі освіти «систему приказного ладу», «знущання над вчительством», 

«політичного нагляду» (представника Раддепів в педагогічних радах)» [298, c. 5-6]. 

Прибічники радянського ладу, у свою чергу, називали представників Спілки 

«мертвими людьми», які своїм «театральним пафосом» та «сльозливими скаргами на 

матеріальний стан вчителів» не викликали нічого, крім недовіри та скепсису з боку 

інших делегатів [298, c. 5]. Жорстокої критики зазнала резолюція 7-го з’їзду Спілки, 

де обов’язкове викладання Закону Божого запроваджувалось, посилаючись на «глас 

народу», крім того, 11 резолюція 7-го з’їзду Спілки про запровадження 

національних шкіл також була розкритикована на з’їзді 1918-го року, як та, що веде 

до «…розпалювання ненависті між окремими націями» [298, c. 6]. 

Перший учительський з’їзд переважною більшістю виступав за 

«загальнолюдські ідеали соціалізму та принцип солідарності пригноблених всього 

світу, на якому повинна бути побудована «інтернаціональна» школа» [298, c. 6]. 

Більш того, керівники Спілки обвинувачувались у моральному тиску, який 

вони здійснювали на вчителів, погрожуючи виключити останніх з учительського 
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середовища, і в такий спосіб примушували їх до страйків та саботажів [298, c. 6]. 

Під час з’їзду критикувалась Всеросійська учительська спілка, делегати 

звинувачували її в розхитуванні ситуації в освіті, в бажанні тільки «зробити вигляд», 

що вони бажають співпрацювати з радянською владою, а насправді вони тільки то й 

робили, що «співпрацювали з правими силами (есерами та кадетами) та очікували 

поки більшовики зазнають невдачі» [298, c. 76]. Деякі з’їзди Спілки визнавались 

«неправомірними та розпускались» [298, c. 77]. Більшість делегатів підтримувало 

радянську владу та те, що вона робила для вчителів. У вчителях радянська влада 

вбачала знаряддя боротьби зі «світовим імперіалізмом» [298, c. 12]. 

Окреслювались три основних напрями роботи з’їзду з реформування освіти: 

«навчання вчителів, трудова школа та широке розповсюдження знань серед 

народних мас» [298, c. 12]. Піднімалися на цьому з’їзді й не лише педагогічні 

питання, наприклад, широко обговорювалась проблема смертності та каліцтва від 

туберкульозу, який в той час широко розповсюдився по країні. Для хворих дітей 

пропонувалось створювати «дитячі садки-санаторії, лісні школи, школи-санаторії, 

де діти могли б поєднувати лікування та навчання» [298, c. 40]. Для тих, хто вже 

вилікувався пропонувалось влаштовувати землеробські колонії, де діти могли б 

відчувати себе корисними членами суспільства «без ризику захворіти знову» [298, 

c. 41]. 

Аналіз архівних джерел [171; 179; 219; 229; 233; 244; 300; 318; 327; 341] 

дозволив стверджувати, що наступні педагогічні з’їзди зазнали подальшої 

політизації. Так, на Першому Всеросійському з’їзді з просвіти, який проходив з 25 

серпня по 4 вересня 1918 року в Москві обговорювались проблеми розбудови нової 

школи: «єдиної трудової школи, школи радянської, змішаної, яка виховує 

гармонійно тілесно та духовно розвинутого члена нового соціалістичного 

суспільства» [300, c. 1]. З’їзд постановив, що «…запровадження всіх заходів по 

створенню єдиної вільної трудової школи можливо в повній мірі лише в Радянській 

Соціалістичній Республіці…», тому усі відповідальні посади в закладах народної 

освіти повинні обійматися прибічниками радянської влади, крім того, найпершим та 

невідкладнішим завданням освіти вважалось саме широка пропаганда ідей 
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радянської влади, популяризація всіх декретів Ради Народних Комісарів та 

підтримка заходів радянської влади проти буржуазних випадів [300, c. 1]. 

Розглядались на з’їзді також питання шкільної гігієни та санітарії, основним 

завданням якої визнавалось збереження фізичного та психічного здоров’я дітей та 

правильна постановка фізичної освіти в школі. Шкільний лікар мав відігравати 

активну роль у шкільному житті, як повноправний член педагогічної ради [57, c.3]. 

Також делегати вказували на необхідність організованої та планомірної боротьби з 

дитячим туберкульозом. Для чого впроваджувались диспансери, шкільні санаторії 

для легеневого та кісткового туберкульозу та лікарні для туберкульозних дітей. Крім 

того, обговорювалось питання освіти дітей з особливостями розумового та 

психологічного розвитку. Пропонувалось своєчасно виявляти таких дітей та не 

припускати відвертання суспільства від таких дітей, створювати спеціальні 

медично-педагогічні заклади, допоміжні школи, санаторії та колонії. Делегати 

вважали «Інститут Дефективної Дитини», який був організований шкільно-

санітарним відділом, – центром, який керував та спрямовував всю діяльність «по 

відношенню до дефективності дитячого віку» [300, c. 3]. Зауважувалось, що заходи 

держави по відношенню до дітей, яких звинувачували в суспільно-небезпечних 

вчинках, мали проходити за участю лікарів-психіатрів, вчителів, які знайомі з 

психіатрією та психопатологією. Особливо делегати наполягали на «необхідності 

застосування нових наукових методів дослідження психологічного та фізичного 

стану дитини: збирання та оброблення статистичного матеріалу, застосування нових 

методів педагогіки, врахування фізичного розвитку» [там само]. 

Під час з’їзду обговорювались питання про фінансування освіти: витрати 

пропонувалось зробити загальнодержавними, але загальнодержавні джерела мали 

поповнюватись місцевим населенням через загально податкову систему. Таким 

чином, місцеве населення мало забезпечувати школи дрібним ремонтом, опаленням, 

освітленням, страхуванням, письмовими приналежностями та гарячим харчуванням. 

У ході роботи з’їзду було запропоновано введення особливого шкільного податку, 

основи якого повинен був розробити Комісаріат з Народної Освіти. Пропонувалось 
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також «зменшити кількість інстанцій та пришвидшити розгляд кошторисів у 

відповідних інстанціях» [300, c. 4]. 

На початку 1918-19 шкільного року, коли вже функціонувало п’ятдесят 

державних середніх шкіл, «виникла необхідність скликання З’їзду діячів середньої 

української школи» [123, с. 145]. З’їзд зібрався в січні 1919 року та розглянув 

питання про новий тип української середньої школи, зміни в розкладі годин та 

предметів, національне виховання, трудове виховання, підручники, «бурси», тощо 

[123, с. 145 – 146]. З’їзд постановив, що всі державні школи та бурси повинні мати 

власні приміщення, бурси мають бути або окремі для дівчат і хлопців, або змішані, 

«бурси мають організовуватись за новими вимогами та не нагадувати пансіонів», 

також йшлося про погане забезпечення українських шкіл підручниками та 

посібниками [123, с. 147 – 148]. Під час з’їзду також обговорювались питання 

навчання, виховання та матеріальний стан вчителів. 

У 1919 році в «охопленій громадянською війною та роздираємій між Росією та 

країнами Антанти Україні освітянам вдалося провести два з’їзди»: Другий з’їзд 

делегатів Всеукраїнської учительської спілки (15-18 січня 1919 року) [8, с. 44] та 

З’їзд діячів середньої української школи (січень 1919 року) [123, с. 145]. Під час 

обох з’їздів поставало питання єдиної української школи. Характерним для Другого 

з’їзду делегатів Всеукраїнської учительської спілки було твердження делегатів, що 

питання створення єдиної школи просувається дуже повільно, тому було 

постановлено всіма засобами добиватися просування цієї справи, щоб 1919-1920 

навчальний рік вже розпочався за принципами єдиної трудової школи. Для цього 

вони вирішили постійно «відслідковувати дії Міністерства освіти щодо 

реформування школи» [8, с. 45]. На з’їзді діячів середньої української школи йшлося 

не тільки про єдину трудову школу, а й про «автономію» цієї школи з «мінімальним 

втручанням держави» [123, с. 146 – 147]. 

З’їзд делегатів Всеукраїнської учительської спілки не оминув і проблеми 

управління шкільною освітою: було запропоновано, щоб комісарів з народної освіти 

Міністерство освіти призначало за рекомендацією місцевих учительських спілок [8]. 

Крім того, на ньому багато питань було вирішено стосовно матеріального та 
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правового стану вчителів: заснування санаторію та інвалідного дому для вчителів, 

підвищення кваліфікації вчителів під час канікул, «доступність вищої освіти для 

вчителів», тощо [8, с. 45-46]. 

Вивчення матеріалів з’їздів дало змогу стверджувати, що у 1919 році окрім 

про-українських з’їздів продовжували набирати розмаху про-радянські з’їзди 

освітян. Так, у січні 1919 року відбувся Другий Всеросійський з’їзд учителів-

інтернаціоналістів. Зауважимо, що він був ареною політичної боротьби та трибуною 

нової радянської влади. У своїх промовах учасники наголошували, що «школа не 

може бути аполітичною», що тільки радянська школа може виховати людську 

особистість [235, с. 4]. Крім того, необхідним для виховання визнавалось створення 

«трудової школи, пов’язаної з навколишнім життям, яка привчає дитину до 

колективного життя», а серед основних завдань школи визначалось надання 

«комуністичного виховання та перетворення дитини на ідейного борця за комунізм» 

[235, с. 5]. Також під час з’їзду пролунала пропозиція про створення професійної 

вчительської спілки на «радянській платформі» [235, с. 7]. 

І така організація була створена під час Першого Всеросійського з’їзду 

працівників освіти та соціалістичної культури, який пройшов з 28 липня по 1 серпня 

1919 року [235, с. 7]. На з’їзді 29 липня 1919 року було об’явлено про створення 

Всеросійської Спілки працівників освіти та соціалістичної культури, саме з цієї дати 

розпочинає свою історію радянська профспілка працівників освіти [235]. Крім того, 

на цьому з’їзді, як і на попередніх про-радянських з’їздах, обговорювались питання 

протистояння буржуазної школи та соціалістичної, та наводились доводи на 

підтримку останньої. Учитель розглядався, як «культурний діяч, який не обмежує 

себе рамками своєї спеціальності, а намагається оволодіти широким колом знань, 

активно брати участь у розбудові нового життя» [235, с. 7 – 8]. 

Таким чином, аналіз матеріалів з’їздів [221; 226; 230; 231; 258; 259; 260], 

історико-педагогічної літератури [62; 63; 101; 115; 125; 169; 223; 227; 235] дозволив 

виявити певний зв'язок динаміки розвитку діяльності педагогічних з’їздів з 

суспільно-політичними подіями, з’ясувати роль учительських організацій в 

організації освітянських з’їздів та розробці програм проведення з’їздів. Особливістю 
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з’їздів, організованих Громадами взаємодопомоги вчителів і Спілками вчителів, 

стало зосередження уваги делегатів на проблемах самих учителів: матеріальному, 

духовному стані, правовому становищі, підготовці та підвищенні кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

 

1.3. Роль видатних педагогів в організації і проведенні педагогічних з’їздів 

досліджуваного періоду. 

 

Аналіз історико-педагогічної літератури [3, 10, 46, 68, 126, 134, 243, 245, 246, 

249, 277, 290], матеріалів тогочасної преси [102; 103; 104; 105; 114; 139, 237, 238, 

242], свідчень і спогадів педагогів-учасників [32; 33; 139; 140; 211; 236; 240; 241; 

276] дозволив стверджувати, що педагоги – учасники з’їздів у своїх працях 

переважно високо оцінювали практичну цінність освітянських з’їздів для 

подальшого розвитку освіти: М. Лавровський, М. Корф, В. Водовозов, М. Бунаков, 

Д. Семенов, М. Пирогов, Д. Тихомиров, С. Русова. Ординарний професор 

Харківського університету Микола Олексійович Лавровський, який стояв у витоків 

організації перших з’їздів в Україні та Росії, говорячи про феномен з’їздів зазначав, 

що значущість учительських з’їздів набуває особливої ваги в контексті 

«…перегляду старого та створення нового статуту загальноосвітніх навчальних 

закладів…» [290, с. 2]. Він підкреслював, що здійснити реформування освіти, не 

спираючись на реальний стан справ на місцях, - неможливо. І саме тому вчительські 

з’їзди, з точки зору професора, стають у нагоді, тому, що є відображенням 

поточного стану освіти та проблем, які існують на даний момент. Більш того, 

педагог вважав, що «… при правильній організації та добросовісній і наполегливій 

діяльності, вчительські  з’їзди будуть життєвим органом між народом і урядом, 

досить компетентним тлумачем потреб народної освіти, вірним і точним 

вказівником ступеню, характеру та напрямку знань, які обертаються в народі» [290, 

с. 2]. Беручи до уваги той факт, що М. Лавровський детально аналізував перший 

дворічний досвід проведення педагогічних з’їздів (1861-1862 рр.), можемо 

зазначити, що поряд з їх безперечними перевагами, він називав і деякі недоліки 
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перших з’їздів: учителі ще не були готові до активної продуктивної участі в 

засіданнях, багатьох звістка про проведенні з’їздів застала «зненацька» [290, с. 80], 

тому в них не було часу ретельно продумати зміст своїх виступів, і останні, 

внаслідок цього, тільки частково відображають поточні проблеми, а запропоновані 

засоби їх вирішення мають бути застосовані тільки з певними зауваженнями. 

Згідно вивчених архівних першоджерел, матеріалів з’їздів, спогадів, знайдено 

лише одне згадування про особисту участь Костянтина Дмитровича Ушинського у 

роботі педагогічних з’їздів. Причин тому було декілька: спочатку влітку 1862, у 

самий розпал проведення перших учительських з’їздів, він змушений був покинути 

Смольний інститут, який до того очолював, та поїхати у «тривале відрядження 

закордон для вивчення стану жіночої освіти» [249, c. 205]. Це відрядження було 

замаскованим вигнанням, тому повернутися на Батьківщину педагог зміг тільки у 

1867 році. Але й в цей час він із-за важкої хвороби, туберкульозу, не зміг 

приєднатися до організації та проведення педагогічних з’їздів, які дуже 

підтримував. Він схвалював проведення вчительських з’їздів, нарад і зібрань, на 

яких обговорювались методичні та загальнопедагогічні питання, давались показові 

уроки з наступним їх обговоренням. К. Ушинський також визнавав особливу місію 

з’їздів і вважав їх продуктивною формою «підвищення рівня педагогічних знань та 

умінь учительства»  [249, с. 231]. Згідно аналізу архівних джерел К. Ушинський 

особисто взяв участь у педагогічному з’їзді у 1870 році, під час його подорожі в 

Криму, де він відновлював здоров’я після повернення з-за кордону на Батьківщину. 

У той час у Сімферополі проходив з’їзд народних учителів «під керівництвом 

учителя підготовчого класу Симферопольської гімназії г. Дергачева» [134, c. 47 – 

48]. Відомо лише, що К. Ушинський усього два рази відвідав засідання з’їзду та брав 

активну участь у дискусіях учителів. «Його тепло зустріли учасники з’їзду, 

захоплені його педагогічними працями та ідеями», він був для них авторитетом та 

«майже легендою» [134, с. 49]. Хоча педагог майже не брав особистої участі у 

з’їздах, можна стверджувати, що він брав у багатьох з них участь опосередковано – 

через листування з організаторами та керівниками з’їздів. Наприклад, К. Ушинський 

у своїх листах до М. Корфа всіляко підтримував та схвалював діяльність барона з 
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організації та проведення з’їздів педагогів, скаржився на те, що за станом здоров’я 

не зможе приєднатися, але висловлював захоплення організацією всієї справи [277, 

с. 203 – 204; 249, с. 239]. Більш того, ідеї видатного педагога були підхоплені та 

розвинуті його послідовниками: В. Водовозовим, М. Бунаковим, М. Корфом, під час 

з’їздів, зокрема. 

У різні роки на освітянських з’їздах обговорювались таки ідеї К. Ушинського, 

як виховання гуманізму, працелюбності та патріотизму, складові морального 

виховання, наочність навчання, використання пояснюючого читання, розповідь 

вчителя, бесіда та вправи, як головні засоби навчання, підвищення кваліфікації 

вчителів з обговоренням показових уроків; створення вчительських семінарій для 

навчання народних учителів; негативне ставлення до заборони чи обмеження прав 

жінок на викладацьку діяльність та багато іншого. 

Микола Олександрович Корф, який тривалий час, до появи у 2005 році в 

дослідженні В. Вдовенко фактів про ініціювання першого педагогічного з’їзду 

М. Лавровським у 1861 році, визнавався організатором першого в Росії з’їзду, був 

активним учасником та керівником багатьох педагогічних з’їздів. Барон М. Корф 

надавав великого значення проведенню вчительських з’їздів, як і його сучасники 

М. Бунаков, В. Водовозов. Він вважав їх «…однією з цінних форм підвищення 

теоретичних і практичних педагогічних знань і вмінь учителів початкових шкіл і 

брав безпосередню участь в їх проведенні…» [249, с. 237].  

Крім того, педагог у роботі «Русская начальная школа: руководство для 

земских гласных и учителей земских школ», висловлюючи свою думку про 

вчительські з’їзди писав: «З’їзди вчителів – це один з найбільш діючих засобів, які 

можуть бути в установі, яка спостерігає за викладанням, для того, щоб перевіряти дії 

вчителів і впливати на хід навчання» [243, c. 347]. Він був упевнений, що 

вчительські з’їзди є необхідними, особливо зважаючи на невелику педагогічну 

підготовку земських вчителів. 

М. Корф був переконаний, що саме на вчительських з’їздах педагоги мають 

можливість поділитися своїми надбаннями з колегами, ознайомитися з досвідом 

інших вчителів, а найголовнішим він вважає можливість учителів на з’їздах вільно 
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спілкуватись, що призводить до встановлення «єдності дій і пробудження в 

учителях чесного самолюбства один до одного, корпоративної честі та сили, замість 

розрізненої самотності, серед якої проходить, для кожного вчителя, весь навчальний 

рік» [243, c. 347 – 348]. 

Як керівник з’їздів М. Корф намагався посилити зв’язки школи та місцевого 

населення, запрошуючи до з’їздів не тільки вчителів, а й попечителів народних 

училищ і представників сільських громад. М. Корф не тільки особисто давав 

показові уроки під час з’їздів, але й надавав іншим учителям таку можливість. Потім 

делегати обговорювали ці уроки та надавали зауваження та пропозиції. Із 

заключним словом завжди виступав сам барон, «узагальнюючи та відповідаючи на 

зауваження вчителів», і даючи їм корисні поради [249, с. 238; 243, c. 348]. 

Учасники з’їздів з ентузіазмом ставилися до такого принципу роботи з’їздів, 

тому що це надавало можливість учителям не тільки збагачувати свої теоретичні та 

практичні знання, але й збуджувало їх творчість, підвищувало відповідальність та 

визивало бажання до самоосвіти. К. Ушинський, який «за станом здоров’я не був 

спроможний взяти участь у з’їздах, також поділяв захоплення діяльністю М. Корфа 

в їх організації» [277, с. 203 – 204; 249, с. 239]. 

У 1872 році під тиском влади барон був змушений покинути Батьківщину та 

прожити 8 років у Женеві. Але він навідувався до рідної країни, та йому навіть 

вдалося в 1873 році «керувати вчительським з’їздом» у Маріуполі, 

Катеринославської губернії [249, с. 240]. У 1880 році барон повернувся до Росії, і 

вже у 1881 році керував вчительським з’їздом у Херсоні. Вчителі за 8 років не 

забули науку, яку їм надав М. Корф, та активно з’їхалися представники 

Чернігівської, Харківської, Полтавської губерній у кількості 250 чоловік, хоча 

запрошено було лише 70 [249, с. 242]. Всі учасники дуже цінували внесок М. Корфа 

в розвиток освіти і тому хотіли ще послухати його лекції.  

Останній з’їзд барон провів у Бердянську у 1883 році за декілька місяців до 

смерті. Основні ідеї, які М. Корф пропагував на з’їздах – це: всеобуч, доступність 

шкіл за місцем, обов’язкова початкова освіта. Мета виховання, за М. Корфом, 

повинна забезпечити «різнобічні гуманітарні та реальні знання, розвинути 
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спроможність до самоосвіти, виховати в них такі моральні риси, як патріотизм, 

працелюбство, чесність, справедливість, почуття братерства по відношенню до 

інших людей, дисциплінованість та ін.. Воно має всіляко сприяти укріпленню 

фізичних сил та здоров’я учнів і розвивати їх естетичні почуття.» [249, с. 244]. 

Як і багато інших педагогів М. Корф особливо наголошував на виховному 

прикладі вчителя: «Слова та настанови вчителя … втрачають свою силу, якщо не 

підсилюються його особистим прикладом, всією його поведінкою…» [249, с. 246]. 

Щодо змісту освіти, М. Корф вважав, що курс початкової школи, який складали три 

основні предмети: рідна мова, арифметика та Закон Божий, потрібно розширити та 

додати уроки малювання та співу для розвитку естетичного смаку, російську мову, 

як державну, слід викладати окремою дисципліною, але «більшу частину 

навчального часу викладати рідною мовою, якою слід давати інформацію з 

природознавства, географії, історії та літератури» [249, с. 245]. 

У своїх виступах на з’їздах педагог підкреслював важливість чергування 

розумової діяльності з фізичною активністю та іграми на свіжому повітрі. М. Корф 

вважав, що навчальний процес повинен поєднувати розвиток розумових здібностей 

з надбанням корисних знань та навичок. Ця теза обумовлювала окреслення ним 

основних дидактичних правил: «1) не вимагати від учнів заучування того, що вони 

не зрозуміли, але добиватися міцного запам’ятовування того, що вони добре 

зрозуміли; 2) забезпечувати доступність в навчанні; 3) не звільняти дітей від 

самостійного обміркування; 4) не залишати учнів без допомоги, коли вони 

зустрілися з труднощами; 5) в навчанні йти вперед, спираючись на досягнуте» [249, 

с. 246]. 

Зазначеними правилами М. Корф закликав користуватися при обранні засобів, 

методів та прийомів навчання. Педагог під час з’їздів підкреслював важливість 

використання наочності (предметів, малюнків, наочних посібників), крім того, він 

наполягав на необхідності багаторазового повторення та закріплення матеріалу, а 

цінним методом початкової освіти вважав – пояснювальне читання, яке надає 

можливість активної участі учнів в розгляді матеріалу та, як наслідок, більш 

осмисленого засвоєння знань [249, с. 248]. У питаннях шкільної дисципліни педагог 
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був «…рішучим противником палицевої дисципліни та порядку, який підтримувався 

заходами поліцейського характеру…» [249, c. 249], він вважав, що у дисциплінарних 

питаннях «краще попередити, ніж карати» [249, c. 251]. Отже, прогресивні ідеї 

М. Корфа, що були оприлюднені на з’їздах та в його публікаціях, були донесені до 

педагогічної громадськості та вплинули значним чином на розвиток початкової 

освіти в Російській імперії. 

Активним учасником з’їздів і курсів був Василь Іванович Водовозов – 

видатний представник російської педагогіки другої половини ХІХ століття, «друг та 

однодумець К. Ушинського» [249, с. 266]. В. Водовозов у своїх виступах з приводу 

загально педагогічних питань завжди ставив  за мету «… пропаганду та захист від 

нападок реакції тих педагогічних думок і ідей, які були висловлені його 

попередниками та сучасниками, головним чином К. Ушинським. Багато уваги 

приділяв В. Водовозов методиці викладання літератури, висловив з цього питання 

чимало нових, дуже цінних думок…» [249, c. 274]. Крім того, педагог, наслідуючи 

ідеї М. Добролюбова, виступав проти класичної гімназії, де акцент робився на 

вивченні древніх класичних мов, у своїй статті «Древние языки в гимназиях» він 

писав, що новий час вимагає гімназій з реальним напрямом, «…у курсі яких мають 

зайняти центральне місце природничо-наукові знання та математика, історія, 

географія, а також рідна мова та література, нові іноземні мови…» [46, с. 77]. 

Основним важелем, яким він користувався у своїй педагогічній діяльності було 

«…бажання досягти такої постановки викладання, щоб учні, не боячись  покарання 

та інших неприємностей, вчились з інтересом та охотою, щоб дружньо та з довірою 

відносились до вчителя…» [249, с. 266]. 

З 1860 року він, за запрошенням К. Ушинського почав викладати в Смольному 

інституті [249]. Під час позакласних бесід педагог завжди розповідав про важливість 

розповсюдження знань та освіти серед простого народу, про недільні школи, про 

провідні педагогічні журнали. Після звільнення К. Ушинського з інституту, 

В. Водовозов також на знак протесту проти свавілля властей залишив інститут. У 

кінці 50-х – початку 60-х років в Росії посилився рух за суспільно-педагогічні зміни, 

що загострило багато важливих педагогічних проблем. В. Водовозов охоче взявся за 
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вирішення проблем у початковій і середній школі, причому «не декларативно – 

виступаючи в пресі, а практично – він намагався втілювати свої концепції у своїх 

уроках» [249, с. 270 – 271]. 

Педагог у своїй діяльності наслідував ідеї М. Чернишевського та 

М. Добролюбова з приводу жіночої освіти. Він стверджував, що «… позбавлення 

жінки рівного з чоловіком права на освіту – явище ненормальне, яке не можна 

виправдати ніякими розумними міркуваннями, і тому підлягає негайному 

усуненню…» [249, с. 275] У Петербурзі «за його безпосередньою участю та під його 

керівництвом було відкрито жіночу недільну школу», де дівчат навчали читанню, 

письму, рахуванню, історії, географії, художній літературі, при школі була навіть 

бібліотека [249, с. 271]. Але у 1862 році поряд з іншими недільними школами цю 

школу було визнано шкідливою та небезпечною для держави і закрито. 

В. Водовозов, не зважаючи на це, доклав багатьох зусиль, щоб довести, що закриття 

недільних шкіл – це велика помилка. Більш того, він взяв активну участь у 

підготовці реформування початкової та середньої шкіл. Він підтримував ідею 

загальнодоступності школи для широких кіл населення. Але влада вирішила, що 

В. Водовозов «представляє для неї загрозу», та в 1866 році педагога було звільнено 

без пояснення причин [249, с. 272]. 

У подальшому педагогічна діяльність В. Водовозова обмежувалась активною 

участю в учительських з’їздах і курсах у якості керівника та лектора з питань 

педагогіки та методики початкової освіти: у 1872 році – в Костромі, у 1873 році – в 

Олександрівському повіті Володимирської губернії, та у 1874 році – в Оренбурзі 

[249, с. 272]. В. Водовозов був високо професійною особистістю, про яку дослідник 

В. Смирнов підкреслював:  «…В.І. Водовозов відповідально ставився до своїх 

обов’язків, був високо освічений, досвідчений педагог, чудовий лектор, мав 

незмінний успіх серед учасників з’їздів і курсів…» [249, с. 272]. У тому ж контексті  

М. Бунаков зазначав, що він був спроможний визвати в учителях «…жагу до знань, 

намагання до самовдосконалення, тепле ставлення до школи та до учнів і залишав 

про себе «найкращу пам'ять»… » [25, с. 54]. Але В. Водовозову після 1874 року 

більше жодного разу не пропонували участі ані у роботі з’їздів, ані на курсах, тому 
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що «…небезпечному для реакційного уряду діячу, якого вже позбавили 

вчительських посад, не могла бути надана трибуна вчительських з’їздів і курсів…» 

[249, с. 272]. Між тим, ідеї В. Водовозова продовжували обговорюватися на з’їздах, 

зокрема, про широке розповсюдження та розвиток народної освіти, впровадження 

жіночої освіти, внесення змін до змісту освіти, запровадження вивчення рідної мови 

та літератури. 

Активним учасником педагогічних з’їздів був Микола Федорович Бунаков – 

видатний російський педагог, теоретик і практик початкової школи. Сам він дуже 

схвально висловлювався про з’їзди під керівництвом барона М. Корфа : «Достатньо 

пригадати про відомі з’їзди на півдні, які було організовано М. Корфом, який 

відмінно поставив земську школу в своєму Олександрівському повіті 

(Катеринославської губернії): ніяка вчительська семінарія, якою керують 

чиновники, не може надати працівникам школи того, що давали ці з’їзди, які 

пробуджували в них енергію, натхнення та вчительську творчість, тобто живі сили, 

без яких неможливо задовільне виконання навчально-виховної справи» [24, с. 341-

342; 249, с. 238]. Відомо, що самого М. Бунакова в історичній та педагогічній 

літературі називають «учителем народних учителів» [249, с. 293], тому що він «не 

обмежувався викладанням предметів, а дуже багато часу приділяв науковій роботі, 

літературній діяльності, а також виступав перед вчителями з провідними 

педагогічними ідеями» [249, с. 288]. 

У 1872 році М. Бунаков уперше взяв участь у Всеросійському вчительському 

з’їзді, куди його було запрошено в якості лектора з методики навчання рідної мови. 

Для учасників з’їзду, 700 вчителів і діячів народної освіти, М. Бунаков прочитав 

декілька лекцій з питань початкової освіти, де приділив багато уваги «…значенню 

рідної мови в курсі початкової школи, ролі пояснювального читання, методиці його 

проведення,  методиці навчання грамоті за навчальним посібником «Азбука та 

уроки читання», який  він написав…» [249, с. 292]. В. Смирнов, аналізуючи історію 

прогресивної російської педагогіки 19 століття, писав: «Лекції М. Бунакова, які 

відрізнялись великою конкретністю та переконливістю, простотою та ясністю 

викладення, були оцінені аудиторією позитивно. Після з’їзду ім’я його стало ще 
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більш відомим серед народних учителів, шляхи та засоби навчання рідній мові, як 

центральному предмету початкової школи, які він захищав, стали надбанням 

більшості учасників з’їзду та через них і багатьох інших учителів початкової 

школи» [249, c. 292]. 

Вдалий досвід роботи на з’їзді надав поштовх і натхнення для подальшої 

плідної роботи М. Бунакова серед вчителів народної школи: кожного літа педагог 

читав лекції та керував вчительськими курсами та з’їздами в різних містах, серед 

яких були Ярославль, Одеса, Херсон, Тамбов, Курск, Шадринськ, Псков та інші. До 

своїх вже традиційних лекцій з методики викладання рідної мови він додав 

загальнопедагогічні лекції з питань шкільної гігієни та історії російської літератури, 

а також практичні заняття, де «наочно демонстрував впровадження методик та 

порад», які надавав під час лекцій [249, с. 292 – 293]. 

Провідне вчительство високо цінувало внесок М. Бунакова до справи 

підвищення кваліфікації вчителів, але влада вважала його діяльність небезпечною та 

підозрілою, тому у 1875 році йому було заборонено керувати з’їздами. Заборону 

було скасовано лише у 1881 році, та ненадовго – до 1884 року. Педагог, однак, не 

зупинився, він продовжив свою просвітницьку діяльність на курсах, які 

впроваджувались «Правилами» 1875 року замість з’їздів. Курси відрізнялись від 

з’їздів відсутністю живого обговорення проблемних питань, які цікавили вчителів, 

але надавали можливість проводити лекції та розповсюджувати нові методики. На 

жаль, у 1900 році й цієї можливості М. Бунакова позбавили назавжди, звинувативши 

в тому, що він порушував «Правила» 1875 року, дозволяючи на курсах 

обмінюватися думками, чим перетворював курси на заборонені з’їзди [249, с. 293-

294]. 

Ідеї педагога про організацію початкової освіти, про використання методів 

навчання (наочність, словесне навчання, завчасні бесіди, пояснювальне читання, 

тощо), методів виховання (естетичного, морального та розумового), про підготовку 

вчителя, його вплив на рівень навчання та виховання, продовжували жити, 

обговорюватись на подальших з’їздах, запроваджуватись до шкільної практики. 
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Високо цінив значення педагогічних з’їздів Микола Іванович Пирогов: «…На 

проведення вчительських з’їздів він також дивився, як на один з цінних заходів, які 

збагачують і знання і досвід учителів…» [249, c. 182]. За своїми педагогічними 

поглядами М. Пирогов  «…опікувався про узгодження школи з життям, про свободу 

наукового розслідування, про збудження у навчаючих і учнів поваги до людської 

гідності ті істині…» [10, c. 43]. Навіть у питаннях університетської освіти, педагог 

вважав за потрібне не створити загальний статут російських університетів, а надати 

можливість кожному університету бути особливим, зблизитися з життям краю, де 

він розташовувався, і, таким чином, відповідати потребам суспільства. З цієї точки 

зору, професор «…захищав гласність у університетських справах, з’їзди професорів, 

зв’язок університету з академією наук, автономію університетів…» [126, с. 10; 3, 

c. 27]. 

Будучи Попечителем Київського навчального округу саме він відкрив у Києві 

перші недільні школи в Росії, також запровадив «суд честі» [10, с. 43; 126, c. 8-9; 3, 

c. 19] у вищих класах гімназії, який був розкритикований перед урядом та 

представлений, як варварський самосуд, хоча, насправді, саме «суд честі» положив 

край свавіллю директорів і інспекторів. У питаннях виховання М. Пирогов 

дотримувався думки, що треба «спиратися на знання та науку в особі наставників, 

учителів, а не лише вихователів» [10, c. 44 – 45]. Учителі, на його думку, були 

найбільш впливовішими у справі морального виховання молоді. Педагог виступав за 

зменшення та впорядкування покарань, він вважав неприпустимим фізично карати 

дітей «в урочистій обстановці, в присутності товаришів та керівництва» [3, c. 21]. 

Обіймаючи посаду Попечителя, М. Пирогов нерідко відвідував школи, це 

дозволяло йому безпосередньо дізнаватись про стан справ у школі, більш того, 

викликало «…до життя педагогічні ради, та з’їзди вчителів, та, як він називав, 

«екстраординарні педагогічні ради», на які він скликав однаково й своїх помічників 

з керування округом, й директорів різних навчальних закладів і викладачів…» [3, 

c. 17]. Головним у цих колегіальних зборах педагог називав «…вироблення 

суспільної педагогічної думки…», у якій професор вбачав «надійніший засіб проти 

педагогічного свавілля» [3, c. 18]. Він розглядав учительські з’їзди з точки зору 
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підвищення кваліфікації вчителів, підготовку яких М. Пирогов вважав дуже 

важливою справою, вона повинна «…бути зараз наріжним каменем, якщо ми хочемо 

в майбутньому» досягти успіхів [210, с. 193; 249, с. 182] Цінною є його думка щодо 

освіти вчителів: педагог вважав, що недостатнім буде просто один раз отримати 

вчительську освіту – навчання педагогів повинно тривати постійно. Ця концепція є 

популярною навіть зараз, так зване, – life-long education (освіта протягом життя). А в 

ХІХ столітті М. Пирогов пропагував постійне вдосконалення знань та навичок 

педагогів через самоосвіту, взаємовідвідування колег, обговорення уроків та участь 

у педагогічних з’їздах. 

Друг та послідовник К. Ушинського – Дмитро Дмитрович Семенов сам 

проводив декілька разів учительські з’їзди [68; 246]. Він упроваджував досвід, 

отриманий ним у вчительських семінаріях, де він був викладачем педагогіки та 

історії педагогіки, а також ідеї К. Ушинського, з яким його поєднувала не тільки 

співпраця, а й багаторічна дружба. Але його ставлення до з’їздів було неоднозначне. 

У 1865 році у межах реформи, яку почало проводити Головне управління 

військовими навчальними закладами, перетворюючи кадетські корпуси на військові 

гімназії та училища, Д. Семенов разом з іншими співробітниками К. Ушинського: 

В. Водовозовим, Л. Модзалевським, Н. Вессель, К. Сент-Илер були запрошені 

працювали на педагогічних курсах при Петербурзький військовій гімназії, де він 

викладав географію та був методистом [246]. 

Працюючи на курсах та виконуючи не тільки викладацьку діяльність, а й 

науково-викладацьку, педагог розробив методику історико-географічних екскурсій 

написав підручник з географії та низку посібників та книжок [246]. У 1870 році за 

рекомендацією К. Ушинського Д. Семенов призначається директором Кубанської 

вчительської семінарії, де продовжує справу педагогічної підготовки вчителів. На 

посаді директора Д. Семенов розпочав масштабну реорганізацію училища та навіть 

відкрив жіночі педагогічні курси при семінарії, які функціонували за програмою 

чоловічої семінарії. У 1878 році вже на посаді директора Закавказької семінарії у 

місті Горі педагог відкрив жіночу прогімназію.  
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За час свого перебування на посаді директора в Закавказькому навчальному 

окрузі з 1870 по 1883 роки Д. Семенов багато зробив для вчителів округу: він провів 

декілька учительських з’їздів, один – в Ростові-на-Дону та п’ять – при Кубанській 

вчительській семінарії [246]. Крім того, педагог пропагував всезагальне початкове 

навчання, необхідність впровадження дитячої праці; критикував одноманітність та 

багатопредметність шкільної освіти, відсутність гімнастики, непосильність 

домашньої розумової праці для дітей, занедбаність естетичного виховання; 

проводив методичну роботу з вчительством, наполягав на необхідності естетичної 

освіти для майбутнього вчителя; виступав за покращення матеріального стану 

вчителів; навіть стає головою каси при Громаді взаємодопомоги петербурзьких 

педагогів, підтримував право жінок на освіту [246]. 

Д. Семенов поділяв ідею гуманізму К. Ушинського, вважаючи, що школа 

повинна будуватися саме на гуманних началах. Крім того, педагог наполягав, що 

навчання повинно бути наочним, систематичним і послідовним: від простого до 

складного, від відомого до невідомого, від конкретного до абстрактного. Основою 

дидактики, з його точки зору, повинна бути єдність цілей, змісту та методів, 

усвідомлення та активність учня, визначеність та цілеспрямованість роботи вчителя 

[246]. 

Дослідниця І. Федотова у своїй статті «Д.Д. Семёнов как исследователь 

истории образования и педагогики» стверджує, що педагог дуже цінував з’їзди, які 

проводили земства за те, що на них вчителі шкіл мали змогу систематично 

знайомитись з новою педагогічною літературою, провідними методами навчання, 

обмінюватись досвідом з колегами та таким чином підвищувати свою кваліфікацію 

[278]. Але ми поділяємо думку дослідника А. Уткіна, що Д. Семенов «досить 

скептично ставився до земських учительських з’їздів» [271, с. 146; 272, с. 139]. Нами 

знайдені дані, які підтверджують цей факт: сам педагог, аналізуючи феномен 

перших  педагогічних з’їздів та порівнюючи їх із з’їздами в Германії та Швейцарії, 

не дуже схвально висловлюється про рівень земських з’їздів вчителів. Він писав: 

«Думка про учительські з’їзди запозичена нами з Німеччини та Швейцарії; але там 

з’їзди мають цілковито інше значення, ніж у нас: там на з’їзд збираються директори, 
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які набули авторитету своїми педагогічними працями, вчителі, які були педагогічно 

підготовлені в учительських семінаріях, які знаються, принаймні, на основах 

навчання та виховання, які проникнуті ідеєю високого призначення обов’язку 

народного вчителя» [247, с. 308 – 309].  

У той же час, говорячи про з’їзди 60-х років на території нашої країни педагог 

підкреслював їх незрілість і не високий рівень організації та самих учасників з’їздів. 

«…Земство зазвичай запрошує будь-якого педагога, – писав він, – який знається 

іноді лише на елементарному викладанні, сплачує йому карбованців 500 тижнів за 

шість, влаштовує тимчасову випадкову школку в вакаційний час, збирає чоловік сто 

народних учителів, малограмотних, часто які не чули ні про які нові методи 

викладання, не прочитали жодної серйозної педагогічної книги, які спідлоба 

дивляться один на одного, без будь-якої попередньої підготовки до з’їзду» [247, 

с. 308 – 309]. Д. Семенов вважав, що за таких умов з’їзди можуть навіть нашкодити 

справі освіти, тому що непідготовлені вчителі, яким хаотично і непослідовно щось 

розкажуть і покажуть, після таких з’їздів поведуть справу викладання за новими 

методами навіть гірше, ніж за старими. Але педагог не був налаштований 

песимістично, він вірив, що з часом і наші з’їзди зможуть досягти рівня 

закордонних, коли вчительські семінарії підготують більше кваліфікованих 

учителів.  

Крім того, ознаки покращення ситуації Д. Семенов вбачав у «щасливих 

виключеннях» – з’їздах, які влаштовувались у Олександрівському повіті, секретом 

успіху яких він вважав той факт, що «на них збирались учителі, які були знайомі 

один з одним, які практично засвоїли, принаймні, засоби елементарного навчання, 

які завчасно підготували до з’їзду реферати, програми та пробні уроки, керував 

якими досвідчений і щиро відданий справі діяч» [246]. Ще одним виключенням 

Д. Семенов вважав з’їзди, які останнім часом влаштовувались при вчительських 

семінаріях, які «мають і більші педагогічні сили та більш велику бібліотеку» [246]. І 

хоча педагог сам провів 5 з’їздів при вчительських семінаріях, він вважав з’їзди 

народних вчителів – тимчасовим засобом, а майбутнє, на його думку, було за 

професійною підготовкою в семінаріях. 
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Іншої думки дотримувався Д. Семенов стосовно необхідності організації 

з’їздів директорів та вчителів семінарій для колегіального обговорення та 

узгодження майбутнього семінарій, яких на той час вже нараховувалось – 50. На 

з’їзді він пропонував охопити такі питання: об’єм знань, з якими люди повинні 

вступати до семінарії; яким чином їх готувати до вступу, який склад учнів – 

бажаний для семінарії; якою повинна бути практична школа; яке співвідношення 

теоретичних і практичних занять повинно бути в семінарії; об’єм, програму та метод 

викладання кожної дисципліни; які повинні бути відносини між викладачами та 

семінаристами; форми контролю діяльності та поведінки семінаристів [246]. 

Педагог вважав більш раціональним обговорити всі питання заздалегідь на 

конференціях, щоб на з’їзд вийти з добре опрацьованим матеріалом. 

Прогресивний педагог Дмитро Іванович Тихомиров, розвиваючи та 

впроваджуючи ідеї К. Ушинського, відстоював необхідність всезагальної 

систематичної освіти для усього народу, не зважаючи на приналежність до певного 

класу чи статі. Його педагогічна діяльність – багатоманітна: він брав безпосередню 

участь у організації першої в Москві недільної школи для фабричних робітників, 

працював вчителем початкової школи, інспектував школи Москви та Твері, писав 

підручники для народної школи, був активним діячем земської школи та цілої низки 

громад: Московського комітету грамотності, Педагогічної громади при 

Московському університеті, громади виховательок і вчительок; більш того, 

Д. Тихомиров «впродовж декількох десятиліть керував вчительськими з’їздами та 

курсами» [245, c. 1 – 2]. Він надавав з’їздам великого значення для росту та розвитку 

народного вчителя, що було «важливою передумовою успіху шкільної справи в 

цілому» [245, c. 15]. 

Аналіз архівних джерел свідчить про активну участь Д. Тихомирова у роботі 

Першого Всеросійського з’їзду представників учительських громад 

взаємодопомоги, навіть головував третьою секцією, на якій обговорювались 

«питання допомоги вчителям у їх праці та самоосвіті» [245, с. 9]. Відомо, що з’їзд 

проходив у важких умовах посилення реакції напередодні першої російської 

революції, на кожному засіданні від уряду був присутній наглядач, до компетенції 
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якого входило контролювати зміст доповідей та, у випадку виникнення підозри про 

неблагонадійність, скасовувати промови за забороненою темою. Але Д. Тихомиров, 

як стало відомо з архівних першоджерел, часто надавав право виступу доповідачам 

навіть попри заборону наглядача. Так сталося з доповіддю Е. Вахтерової «Розумові 

вимоги вчителя та їх задоволення» [245, c. 9]. Навіть сам Д. Тихомиров, не 

зважаючи на наглядача з’їзду, дозволяв собі дуже різки випади в бік уряду та 

освітянської влади під час з’їзду. Так, він заявив, що керівники школи, покладаючи 

на вчителя моральну відповідальність за успіхи в освіті, не надають йому 

необхідних засобів для найкращого виконання цих обов’язків [245]. 

Окрім інтересів учителів педагог багато опікувався проблемними питаннями 

дидактики: він зауважував, що не можна слідувати раз і назавжди викарбуваним 

правилам, навіть якщо вони, на перший погляд, здаються раціональним. Наприклад, 

іноді більш корисним буде не дотримуватися правила «від часткового до 

загального», «від конкретного до абстрактного», що доцільне при вивченні нового 

матеріалу, а, навпаки, йти «від загального до часткового» при повторенні того, що 

було вивчене [245, с. 13]. Також Д. Тихомиров розробив нову методику навчання 

рідної мові, вивчення якої співвідносив з принципом народності у вихованні. У 

своїх працях та виступах педагог висував та обґрунтовував також інші важливі 

дидактичні принципи: «систематичності, послідовності викладання, ґрунтовності та 

міцності навичок», але на перше місце він ставив «принцип осмисленості та 

активності дітей в оволодінні знаннями» та, пов’язаний з усіма іншими, принцип 

наочності [245, с. 12-13]. 

Наслідуючи принцип виховуючого навчання К. Ушинського, Д. Тихомиров 

декларував нерозривність навчання й виховання, беручи до уваги те, що дитина 

проводить половину свого життя в школі, педагог зауважував великий «вплив, який 

мають вчителі, на формування дитячої особистості» [245, c. 15]. Д. Тихомиров до 

основних завдань школи відносив моральне та трудове виховання, причому без 

розділення одне від одного: учням потрібно «прищеплювати поняття честі, гідності, 

волі та гуманності під час їхньої спільної трудової діяльності в школі» [245, c. 14]. У 

своєму виступі на першому з’їзді вчительок семінарій, який відбувся у Твері у 1883 
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році, педагог пов’язав проблему морального виховання із шкільною дисципліною, за 

порушення якої в якості покарання він пропонував не тілесні покарання, проти яких 

рішуче заперечував, а «позбавлення учнів права трудитися з усіма: відповідати на 

уроках, брати участь у позакласному читанні, обробляти пришкільну ділянку…» 

[245, c. 14; 195]. 

Активним учасником педагогічних з’їздів свого часу була Софія Федорівна 

Русова. Більш того, вона регулярно висвітлювала в педагогічній пресі події, які 

відбувалися на з’їздах та надавала їм свою оцінку. Наприклад, у 1910 році на 

сторінках першого номеру першого україномовного освітнього журналу «Світло» 

опублікувала статтю «Загально-земський з’їзд у справах народної освіти», де подала 

програму та сподівання про з’їзд, який за рік до проведення вже готували освітяни в 

Москві. Вона висловила позитивне ставлення до майбутньої події, С. Русова 

вважала, що цей з’їзд мали б провести давно, тому що, саме земство «більш усього 

дбало про народну освіту» [237, с. 47]. Педагог зі сторінок преси висловила думку, 

що представники земств мають зустрітися, щоб обміркувати, як поширювати науку 

серед селян. Вона наполягала, що навчання має відбуватися рідною мовою, тому 

українці мають добитися того, щоб питання української школи отримало шанс на 

обговорення під час цього з’їзду [237, с. 47 – 48]. Софія Русова розкрила мету, 

завдання та детальну програму з’їзду, та запропонувала земствам продумати, які 

питання, важливі для української школи, слід додати до програми [237, с. 48 – 53]. 

Крім того вона піддала критиці той факт, що до програми не включено пункт про 

фінансову складову освіти, тобто не відбудеться обговорення того, хто 

відповідальний за фінансування освіти: уряд чи земства. Також С. Русова 

заперечила «пріоритетність обговорення обов’язкового загального навчання», поки 

не буде вирішено питання навчання рідною мовою [237, с. 49]. 

У 1911 році на сторінках журналу «Світло» Софія Русова докладно розповіла 

про події на Першому Загальноземському з’їзді з питань освіти. Вона наголосила, 

що громадськість звернула на цей з’їзд замало уваги, хоча питання, які розглядались 

на з’їзді про початкову школу та становище вчителів, вона вважає «дуже важливими 

та заслуговуючими на увагу» [238, с. 33]. 
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У своїй оцінці діяльності з’їзду, педагог відзначила, що під час з’їзду 

стикнулись протилежні табори: ті, що мали «ретроградний» погляд на науку, 

відносини земств та уряду та ті, що мали прогресивні погляди [238, с. 33]. С. Русова 

підкреслила важливість розгляду наступних питань: «питання початкової школи, 

підготовка й становище вчителя, позашкільна освіта, організація загального 

навчання, земські й адміністративні стосунки, щодо народної освіти» [238, с. 34]. 

Зазначимо, що підчас С. Русова надавала досить суб’єктивні оцінки подіям на 

з’їзді. Так, вона писала: «І смішно трохи було слухати, як лунали промови про те, 

що школа мусить насамперед знайомити учнів з їх місцевими обставинами, 

місцевою, близькою для дітей природою. А оглянешся на стіни – ані тополі, ані 

хатини, усе ялина та береза» [238, с. 51 – 52]. Цим вона стверджувала, що деякі 

резолюції залишались на папері, наприклад, з’їзди підтримували навчання та 

виховання з урахуванням місцевих особливостей, а на ділі виходило – навпаки, в 

навчальних посібниках не було справжньої України [238, с.52]. 

Також на сторінках журналу «Світло» за 1913 рік С.Русова надала власну 

оцінку двом з’їздам, які відбулися на початку 1913 року в Санкт-Петербурзі: з’їзд з 

питань жіночої освіти та з’їзд з питань сімейного виховання. Вона піддала критиці 

обидва з’їзди, звинуватив їх в недотриманні програмі, зауважив, що з’їзд з питань 

жіночої освіти більше обговорював загальну освіту, а з’їзд з питань сімейного 

виховання «дуже часто говорив про школу». Педагог зазначила, що цінність з’їздів 

не в запровадженні нових підходів до навчання та виховання, а в тому, що вони 

мають нагадувати «самому громадянству про його обов’язки» [242, с. 56]. На 

сторінках цього ж журналу за 1914 рік Софія Русова розмістила статтю «З з’їзду 

учителів», яку присвятила Першому Всеросійському з’їзду з народної освіти [239, 

с. 6-19], і в якій підкреслила особливе його значення і велике представництво цього 

з’їзду (сім тисяч освітян). При тому зауважила, що чисельність представників 

учительства була б ще більшою, якби не перешкоди з боку влади – «деякі 

інспектори прямо забороняли вчителям їхати на з’їзд» [239, с. 6]. С. Русова 

зазначила, що на з’їзді працювали 5 секцій: «початкова школа, методи навчання, 

підготовка вчителів, фізичне виховання та дефективні діти та секція з загальних 
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питань; крім того, відкрилось три комісії: з інородчеських шкіл, з господарських 

питань та з питань вищої школи» [239, с. 7]. 

Більше всього С. Русова вітала пропозиції учасників з’їзду щодо вивчення 

української мови, української історії, географії, літератури; що в учительських 

інститутах мають з’явитися кафедри української мови, літератури, фольклору, тощо 

[239, с. 10]. Сама С. Русова виступала на з’їзді з доповіддю «Ручна праця в 

інородчеській школі». Вона висловила думку, що малювання народних орнаментів 

дітьми та оздоблення ними школи дуже добре «розвиває естетичні почуття дітей». 

Тому дітей потрібно виховувати «на активній праці» та в «тісному зв’язку з 

національним духом своєї людності» [239, с. 14]. Взагалі вона була щиро захоплена 

з’їздом, тим, що професійний голос вчителя не тільки багато лунав під час з’їзду, а й 

був почутий, «брав перемогу в усіх суперечках, над перешкодами адміністрації й 

казав своє правдиве слово про визволення школи» [239, с. 18]. 

Таким чином, ретельне вивчення історико-педагогічних праць, матеріалів 

з’їздів, спогадів педагогів-учасників доводить, що у переважній більшості педагоги 

(К. Ушинський, М. Корф, М. Бунаков, В. Водовозов, С. Русова) високо цінили та 

захоплювались таким потужним інструментом колегіального вирішення 

педагогічних проблем, як з’їзди. Проте, деякі педагоги, зокрема Д. Смирнов, не 

розділяли ентузіазму сучасників, він вважав, що вітчизняні з’їзди значно 

поступаються закордонним у якості організації та проведення, тому вважав їх 

тимчасовим явищем, яке має поступитися підготовці в учительських семінаріях. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз історико-педагогічної літератури, публікацій періодичної тогочасної 

преси свідчить, що проблема освітянських з’їздів, у певній мірі, була в полі зору 

педагогів досліджуваного періоду, знайшла відображення в працях сучасних 

дослідників. Оцінку діяльності з’їздів вперше було здійснено М. Лавровським в 

«Огляді вчительських з’їздів у 1862 році в Харківському навчальному окрузі». У 

подальшому своїми враженнями про зміст діяльності, характер питань, склад 
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учасників поділился М. Бунаков, М. Корф, В. Василевич, С. Русова та інші. При 

цьому діяльність з’їздів періодично висвітлювалась  у журналах того часу: «Світло», 

«Вільна українська школа, «Русская школа», газеті «Южный край». У 

пострадянський час з’їзди ставали об’єктом аналізу, як частина загальних історично-

педагогічних досліджень в роботах М. Ярмаченко, Н. Калиниченко, Л. Корж, 

Л. Дровозюк, О. Кондрашова. 

Якість роботи з’їздів, як свідчить проведене дослідження, знаходить певне 

розкриття в історико-педагогічних дослідженнях, пов’язаних з вивченням спадщини 

конкретних персоналій, або дидактичних, виховних проблем того періоду  

Починаючи з 50-70-х років ХХ століття активізувалися наукові пошуки в 

напрямі розкриття історико-педагогічних надбань. У зв’язку з цим діяльність з’їздів 

ставала у полі зору науковців, аналіз праць яких дозволив їх угрупувати у такий 

спосіб дослідження, у них діяльність з’їздів розкривалася: у контексті конкретної 

педагогічної проблеми (С. Золотухіна, І. Албул, О. Барило, Н. Белозьорова, 

В. Вдовенко, Т. Гавриленко, О. Донченко, О. Драч, Г. Котломанітова); у руслі 

освітянської діяльності земств (Б. Веселовський, Г. Гавриш, Л. Дровозюк, Л. Корж); 

у контексті дослідження конкретної персоналії (М. Антощак, А. Алферов, 

Г. Бартенсон, Д. Бурдаков, Л. Ієговська, М. Кисельова, Є. Коваленко); дослідження, 

присвячені роботі конкретних з’їздів (Д. Богоявленський, А. Вєжєлєв, К. Галянова, 

І. Губанов, М. Демчишин, В. Калинський); розкриття та значення педагогічних 

з’їздів для розвитку педагогічної науки та шкільництва (О. Бабіна, Б. Бім-Бад, 

В. Борисенко, В. Вихрущ, І. Зайченко); 

Особливого значення для аналізу проблеми, що досліджується мала 

монографія І.Зайченка «Освіта і педагогічна думка в Україні у ХІХ – на початку 

ХХ ст.», у якій дана загальна характеристика багатьох педагогічних з’їздів. 

З’ясовано, що наразі залишилися нерозкритими питання комплексного аналізу 

діяльності педагогічних з’їздів 1861-1920 рр., що й стало предметом дослідження. 

2. Аналіз протоколів з’їздів, історико-педагогічної літератури, спогадів 

педагогів-учасників з’їздів дозволив з’ясувати, що зміст та напрями діяльності 

педагогічних з’їздів зазнавали впливу суспільно-політичних подій. Так, у 60-ті роки 
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ХІХ століття після скасування кріпосного права (1861 р.) та з появою земств 

(1864 р.) педагогічні з’їзди були спрямовані на усунення дефіциту вчительських 

кадрів. У 70-80-ті роки з’їзди були націлені на ознайомлення вчителів з методами 

викладання окремих предметів без права їх обговорювати. На початку ХХ століття з 

появою перших вчительських організацій до предмету обговорення на з’їздах 

додались питання матеріального та правового стану вчителів. Після революції 1917 

року педагогічні з’їзди розділились на про-українські та про-радянські. 

3. На основі аналізу архівних матеріалів здійснено угрупування з’їздів: а) за 

ставленням уряду та урядових організацій до діяльності педагогічних з’їздів (з’їзди, 

що проводились за цілковитої підтримки уряду; з’їзди, на яких заборонявся обмін 

думками; з’їзди, програму яких жорстоко контролював уряд; з’їзди, які 

використовувались політичними силами, як трибуна для висловлення своєї 

політичної позиції); б) за змістом і обсягом охоплених питань (з’їзди чіткої 

тематичної спрямованості; з’їзди, на яких обговорювались різноманітні загальні 

питання освіти, навчання і виховання учнівської молоді); в) за ініціаторами 

проведення з’їздів (з’їзди, організовані земствами; з’їзди, ініційовані вчительськими 

організаціями). 

4. На основі аналізу матеріалів з’їздів визначено і розкрито етапи обговорення 

на з’їздах проблем навчання і виховання: І етап (1861 – 1870 рр.) – етап обговорення 

окремих проблем навчання і виховання в період інтенсивного проведення локальних 

з’їздів; ІІ етап (1871 – 1898 рр.) – етап обговорення загальних проблем навчання і 

виховання в умовах поступової заборони проведення з’їздів; ІІІ етап (1899 – 1916 

рр.) – етап активного системного обговорення проблем навчання і виховання в 

умовах відродження роботи педагогічних з’їздів; ІV етап (1917 – 1920 рр.) – етап 

обговорення проблем навчання і виховання у контексті політичних зрушень в країні 

5. У ході наукового пошуку встановлено, що педагоги, громадські діячі 

(М. Лавровський, М. Корф, М. Бунаков, В. Водовозов, Д. Семенов, М. Пирогов, 

Д. Тихомиров, С. Русова) брали активну участь у діяльності педагогічних з’їздів. 

М. Лавровський був ініціатором проведення першого педагогічного з’їзду на 

території нашої країни (1861 року у Харківській губернії). М. Корф, М. Бунаков, 
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В. Водовозов, Д. Семенов, Д. Тихомиров неодноразово ставали організаторами, 

керівниками та ідейними натхненниками освітянських з’їздів. Провідні педагоги 

проводили показові уроки з наступним обговоренням, що дозволяло вчителям 

отримати практичні знання та навички, читали лекції з методики викладання 

предметів, виступали з промовами про реформування освіти, надавали оцінку 

діяльності з’їздів у своїх працях та на сторінках періодичних педагогічних журналів 

(М. Корф, В. Водовозов, М. Бунаков, Д. Семенов, Д. Тихомиров, С. Русова). 

Встановлено, що К. Ушинський також брав участь у педагогічних з’їздах. 

Переважно його участь була опосередкованою через листування з керівниками та 

організаторами з’їздів (М. Корфом, В. Водовозовим, Д. Семеновим) та через 

впровадження своїх ідей під час з’їздів (виховання гуманізму, працелюбства, 

патріотизму, як складових морального виховання, застосування принципу наочності 

у навчанні, принцип виховуючого навчання). Лише одного разу К. Ушинському 

вдалося бути фізично присутнім на з’їзді в Сімферополі (1870 р.), авторитет його 

був такий великий, що відомий педагог фактично перебрав керування з’їздом на 

себе. 

Аналіз спогадів педагогів-учасників, історико-педагогічних праць, 

періодичної преси дозволив стверджувати, що в переважній більшості педагоги з 

захопленням і ентузіазмом ставились до діяльності педагогічних з’їздів, вбачали в 

них дієвий інструмент реформування освіти та покращення шкільної справи 

(М. Корф, В. Водовозов, М. Бунаков, Д. Семенов, Д. Тихомиров, С. Русова, 

К. Ушинський). Проте, були педагоги, зокрема Д. Семенов, які не розділяли цієї 

думки, вони нарікали на невисоку якість земських педагогічних з’їздів, вважали їх 

тимчасовим засобом підвищення кваліфікації вчителів, на зміну якому мала прийти 

підготовка педагогів в учительських семінаріях. 

Основні наукові результати розділу відображено в таких наукових роботах 

автора [70; 71; 72; 73; 74; 77; 78; 286; 287]. 

 

 

 



114 
 

РОЗДІЛ 2 

ДОСВІД ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В РОБОТІ ПЕДАГОГІЧНИХ З’ЇЗДІВ (1861-1920 рр.) 

 

2.1. Внесок учасників з’їздів досліджуваного періоду в розробку дидактичних 

засад 

 

Згідно проаналізованих архівних першоджерел [288; 289; 290; 291; 296; 297; 

298; 299; 300; 302; 304; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 317; 319; 320; 339; 352; 

354], починаючи з самого першого з’їзду на теренах нашої країни, який відбувся у 

Харкові у 1861 році, проблеми навчання майже постійно ставали предметом 

розгляду педагогів та науковців. Але, слід зазначити, що в різний час під впливом 

суспільно-політичних подій та прогресивних зрушень в освіті, вони варіювались від 

розгляду найбільш доцільних методів, прийомів та засобів навчання до 

кардинальної зміни змісту освіти. Так, під час з’їзду в Орлі (2 – 9 липня 1862 року), 

було «визнано необхідність надання більшої самостійності парафіяльним училищам 

та незалежності їх від повітових училищ у визначенні змісту, характеру та об’єму, 

навчання» [290, с. 4]. На цьому ж з’їзді розглядались питання «мети, способів та 

методик викладання мови в повітових училищах, і якщо раніше більшу увагу 

надавали знанню визначень та правил, то саме на цьому з’їзді делегати 

наголошували на необхідності поєднання поєднання теорії з практикою» [290, с. 12 

– 13]. На з’їздах у Ливнах та Трубчевське (1862 р.) було порушено питання навчання 

в приходських училищах: на з’їзді в Ливнах увагу було зосереджено на проблемах 

«змісту, прийомів та способів викладання історії і географії», а в Трубчевське – на 

цих же питаннях, але щодо арифметикі та геометрії [290, с. 26]. Зазначимо, що в 

Ливнах уперше під час педагогічних з’їздів було «простежено зв’язок між 

навчанням та вихованням: доводилось, що уроки історії повинні мати на меті 

«підготовку учнів до громадського життя», їхній «всебічний розвиток», а не тільки 

«загальноосвітнє значення» [290, с. 28]. 
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Аналіз архівних документів [290] свідчить про те, що в «Усть-

Медвединському з’їзді» було запропоновано впровадити таку методику, яка б 

дозволила учням практично опановувати російську мову поза навчальних програм, 

які «призводять до певних обмежень самодіяльності вчителів», визнавалось 

доречним «організовувати бібліотеки в кожному училищі, щоб учні мали змогу 

ознайомлюватись з кращими вітчизняними письменниками» [290, с. 40]. Також 

учасники з’їзду наголосили на «необхідності простеження міжпредметного зв’язку 

між навчанням історії та російській мові через ознайомлення та опрацювання 

історичних творів» [290, с. 44]. Крім того, було звернуто увагу на «доцільність 

наочного та практичного викладання географії» [290, с. 45]. 

У ході дослідження встановлено, що проблема методів навчання 

порушувалась майже на всіх з’їздах. Так, на «Лебединському з’їзді» (20-

25.07.1862 р) підкреслювалась важливість «використання практичних вправ, 

пояснювального читання та бесіди, як ефективних методів навчання російській 

мові» [290, с. 52]. Було зазначено, що «для обрання методів навчання мають 

враховуватись вік та ступень розвитку учня» [290, с. 55]. У свою чергу, з’їзд в 

Тамбові (25.08-05.09.1862 р.) вже визнавав доцільність «практико-аналітичного 

способу викладання російської мови» [290, с. 68], а саме, наочне навчання через 

бесіди, логічний та граматичний розбори, пояснювальне читання, письмове 

викладення власних думок, ознайомлення з творами кращих вітчизняних 

письменників. 

Одним із напрямів роботи з’їздів було розробка навчальних програм. 

Завданням з’їзду учителів російської словесності та російської мови, який розпочав 

роботу 15 червня 1864 року в Києві, було «приведення викладання російської мови 

та словесності до можливої єдності». Учасниками було створено дві програми: «з 

російської та слов’янської мови – для гімназій і Дворянських повітових училищ та із 

словесності – для гімназій» [313, с. 9]. Обидві вважались обов’язковими для 

дотримання, враховуючи той факт, що вироблені вони були «колегіально з 

урахуванням поправок практикуючих учителів», крім того, запроваджувались вони з 

нового навчального року [313, с. 9а]. Саме це відрізняло Київський з’їзд від 
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Харківських з’їздів 1862 року, коли мова йшла про скасування програм і надання 

вчителю можливості обирати матеріал за власним бажанням. 

З’їзди неодноразово повертались до підготовки та вдосконалення навчальних 

програм. Так, багато змін в навчальних планах було запропоновано під час Першого 

Всеукраїнського учительського з’їзду (5-6 квітня 1917 року, Київ), «основною 

метою якого було українізація українських шкіл» [53, с. 94 – 95; 100, с. 370]. На 

рівнях початкової, середньої та вищої шкіл було постановлено розпочинати 

викладання українською мовою, але делегати закликали ці «зміни впроваджувати 

поступово, упродовж двох років, починаючи з початкової школи у 1917 – 1918 

навчальному році, та з урахуванням прав національних меншин» [53, с. 94 – 95; 100, 

с. 379]. З метою забезпечення цієї постанови було запропоновано почати «видання 

україномовних підручників і посібників». але перед друком нових підручників 

радилось «узгодити єдину українську термінологію» [53, с. 95; 100, с. 379 – 380]. 

Секція середньої школи запропонувала відкриття за державний кошт нових 

україномовних шкіл особливо в великих містах, де «населення було переважно 

зрусіфіковане» [100, с. 380]. У всіх школах обов’язковою вимогою було вивчення 

української мови та літератури, історії України, тощо. 

Як свідчить проведене дослідження, кожен з’їзд зосереджувався на вирішенні 

певного кола проблем. Наприклад, загальний педагогічний з’їзд в Одесі, який 

проходив з 25 червня по 10 липня, розглядав питання введення статуту гімназій, 

затвердженого 19 листопада 1864 року, крім того, саме на цьому з’їзді делегати 

вперше порушили проблему освіти нацменшин, необхідності впровадження 

викладання мовою національних меншин. Так, за ініціативою директорів гімназій 

Варенцова і Циммермана, під час з’їзду було прийнято постанову про 

запровадження викладання молдавською мовою в Блюриберський гімназії, у зв’язку 

з тим, що більшість учнів гімназії були молдавани. «Питання освіти євреїв» також 

було порушено Попечителем Одеського навчального округу під час вітального 

слова на першому засіданні з’їзда [339, с. 87]. 

До 1870 року два з’їзди викладачів природничих наук відбулося у Київському 

навчальному окрузі. Окружний інспектор Ростовцев писав про них Попечителю 
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Київського навчального округу, що саме ці з’їзди є «особливо важливими в 

контексті порушення ключових питань визначення об’єму, методів та прийомів 

викладання природничих наук, які до того не були чітко окреслені» [319, с. 1]. 

Інспектор також торкнувся питань, які мали розглядатися на Київському з’їзді 

викладачів природничих наук (1871 р.): «визначення змісту, методів та засобів 

викладання (різних для класичних і реальних гімназій, на які за новим статутом 

розділились гімназії і прогімназії); нестачі спеціалістів з природничих наук, тощо» 

[310, с. 1а]. Найголовнішу користь з’їздів Ростовцев вбачав у тому, що рішення 

з’їздів змушувало меншість, яка не поділяла погляди більшості, дотримуватися 

рішень та постанов, які були прийняті більшістю [319]. 

Серед різноманітності проблем, що піднімалися на з’їздах, питання про 

домашнє навчання знайшло особливе місце. Так, аналіз архівних джерел свідчить, 

що на «Ірбитському» та «Шадринському з’їздах» делегати порушили питання про 

домашнє навчання, підставою став циркуляр міністра народної освіти барона 

О. Ніколаї (14 лютого 1882 року), згідно якому поліція не мала переслідувати тих, 

хто не маючи «вчительського звання» просував справу навчання грамоті у селах [22, 

с. 361]. У результаті обговорення делегати прийшли до таких висновків: 

 • «визнати одним із найпрактичніших засобів розповсюдження грамотності 

серед селян домашні школи, організацією домашнього навчання в якиї 

організовувалось за допомогою земств, з залученням у якості вчителів селянських 

підлітків, які закінчили курс нормального земського училища та працювали під 

керівництвом вчителів нормальних училищ» [22, с. 363 – 364]; 

• згідно циркуляру міністра народної просвіти від 14 лютого 1882 року 

визнати організоване домашнє навчання законним [там само]; 

• розвивати організоване домашнє навчання не за рахунок нормальних 

училищ, не порушувати їх роботу, а навпаки, допомагати, «шляхом підготовки для 

них грамотних учнів» [там само]; 

• визнати доречним «встановлення такого організованого домашнього 

навчання в селах, віддалених від нормальних училищ, або в тих, де нормальні 

училища переповнені і вони змушені призупиняти прийом дітей» [там само]. 



118 
 

Підкреслимо, що дану проблему було розглянуто пізніше, під час обговорення 

завдань сімейного виховання. Хоча коло питань Першого з’їзду з сімейного 

виховання, який відбувся в Петербурзі з 30.12.1912 по 6.12.1913, у переважній 

більшості, охоплювало проблеми виховання, декілька питань навчання також 

обговорювались учасниками з’їзду, а саме: «проблеми навчання в сім’ї, проблеми 

взаємодії школи та сім’ї в сприянні навчанню дитини, а також проблеми організації 

просвітницьких курсів для самих батьків» [279, с. 94]. Делегати підтримали ідею 

«спільного навчання на всіх ступенях школи», а також, було підписане «клопотання 

до Академії Наук щодо спрощення російського правопису, щоб було більше шансів, 

що дітям вдасться його засвоїти» [55, с. 18]. 

Окрім суто педагогічних з’їздів інтерес викликають Перший (26.12.1889 – 

06.01.1890, м. Санкт-Петербург) та Другий (27.12.1895 – 01.01.1896, м. Москва) 

з’їзди російських діячів технічної та професійної освіти. Зазначимо, що характерною 

рисою цих з’їздів, враховуючи їх спрямованість, було наявність серед делегатів 

«представників різних галузей промисловості», а не тільки педагогів [48, с. 3]. 

Зауважимо, що про роботу Першого з’їзду залишились лише поодинокі 

згадування в архівних документах: «багато уваги приділялося початковій освіті, як 

основі технічної та професійної освіти», проте, під час Другого з’їзду працювало 

вже чотирнадцять секцій: секція середніх і нижчих технічних училищ, вищих 

навчальних закладів, реальних училищ, комерційної освіти, сільськогосподарської 

освіти, жіночої професійної освіти, секція морехідних шкіл, міністерства 

шляхосполучення, секція загальних питань професійної освіти, графічних мистецтв, 

шкільної гігієни, секція навчання сліпих, глухонімих та дітей з вадами розвитку, 

секція ремесленого учнівства в майстернях і ручної праці в загальноосвітній школі» 

[48, с. 11]. Зауважимо, що проаналізовані архівні матеріали з’їздів дають змогу 

стверджувати, що масштаб Другого з’їзду, про який залишилося чимало документів 

та видань, був набагато більшим за Перший з’їзд. 

Серед найбільш цінних результатів роботи Другого з’їзду було розробка 

питань організації всезагальної початкової освіти, щоб створити базу для 

подальшого отримання професійної освіти. Однак, делегати зауважували, що це 



119 
 

можливе лише «за умов розширення прав міських і повітових організацій народної 

освіти» [234, с. 3]. Курс початкової школи пропонувалось зосередити на викладанні 

загальних дисциплін, щоб введення спеціальних професійних предметів не 

зашкодило оволодінню загальними знаннями. Делегати наполягали на необхідності 

запровадження безкоштовної початкової освіти, «включно з забезпеченням учнів 

посібниками та підручниками» [234, с. 19]. Більш того, делегати з’їзду 

обговорювали необхідність розширення програм недільних шкіл за межі початкової 

освіти, щоб «населення віддалених районів мало змогу продовжувати навчання» 

[234, с. 35]. 

Крім того, делегати з’їзду наголошували на необхідності організації курсів для 

дорослих з технічних дисциплін, а також – народних читань для дорослих і 

бібліотек. Цінним надбанням з’їзду було створення сприятливих умов для навчання 

працюючих підлітків. Серед запропонованих заходів було: створення шкіл при 

заводах і фабриках, заборона понаднормової і недільної праці підлітків, а також 

«скорочення робочих годин до 6 – 6,5 годин на добу для тих працівників, що не 

досягли п’ятнадцятирічного віку» [234, с. 44]. 

У зв’язку з терміновою потребою у фахівцях нових спеціальностей, 

зумовленою бурхливим розвитком науки та техніки, на з’їзді «було порушено 

питання організації спеціальних професійних училищ для фахової підготовки 

електротехніків, фізико-механиків, тощо, а також приймалися постанови щодо 

підготовки програми навчання в цих училищах» [234, с. 83]. 

Багато уваги на з’їзді приділялось вивченню іноземних мов, які б надавали 

можливість учням наприкінці курсу вільно читати фахову іноземну літературу. Так, 

у «реальних училищах пропонувалося протягом усього курсу організувати вивчення 

двох іноземних мов» [234, с. 109]. Таким чином делегати долучалися до 

прискорення розвитку освіти й промисловості. Цінним досягненням з’їзду було 

обґрунтування доцільності «запровадження систематичного викладання 

експериментальними прийомами дослідження матеріалів і машин» у вищих 

технічних навчальних закладах» [234, с. 117]. Крім того, пропонувалось 

організувати спеціальну експериментальну роботу для студентів старших курсів, по 
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типу американських дипломних робіт. Отже, підкреслювалась необхідність 

практичних занять у майстернях для засвоєння теоретичних знань. 

Аналіз стенограм з’їздів [234; 348] дозволив констатувати, що саме на цьому 

з’їзді вперше було виокремлено в самостійну секцію та детально розглянуто 

проблеми освіти глухонімих, сліпих та дітей з вадами розвитку. Викликає інтерес 

запропоновані заходи для оптимізації навчання глухонімих дітей: «зниження 

кількості учнів у класі до 8-12 учнів, запровадження в школах акустичного методу 

навчання, підготовка вчителів на спеціальних курсах та клопотання про відкриття 

училищ для глухонімих» [234, с. 135]. Стосовно проблем навчання сліпих, з’їзд 

видав клопотання до навчальних закладів з підготовки народних вчителів, про 

«внесення до програми навчання методики навчання грамоті сліпих, а також про 

введення загальної системи Брайля до інституту для сліпих» [234, с. 138]. Щодо 

навчання слабоумних дітей, то було винесено «резолюцію-клопотання про 

створення приватних і громадських медично-виховних закладів для слабоумних 

дітей і епілептиків, а також допоміжних класів і дитячих садків для малоуспішних 

дітей» [234, с. 139]. 

Аналіз архівних першоджерел дає змогу стверджувати, що під час проведення 

з’їзду було також організовано виставку, на якій учасники мали змогу ознайомитися 

з організацією технічних училищ у Сполучених Штатах, комерційних шкіл – у 

Франції, із провідними закордонними виданнями [49]. 

Політичні події не могли не відбитися на змісті роботи з’їздів. Так, на 

Першому делегатському з’їзді Всеросійської спілки вчителів (7-10 червня 1905 

року) одним із важливих питань були проблеми демократизації освіти: 

запровадження обов’язкової безкоштовної початкової освіти, викладання рідною 

мовою, тощо [121]. Під час роботи Другого делегатського з’їзду Всеросійської 

Спілки вчителів і діячів народної освіти (26-29 грудня 1905 року) особливої уваги 

набуло питання націоналізації шкіл для українців, естонців, білорусів, татар, тощо. 

Було запропоновано «впроваджувати викладання в цих школах рідною мовою» [296, 

с. 64]. Крім того, обговорювалась докорінна реорганізація освіти: обмеження 

вивчення Закону Божого «читанням Євангелія рідною мовою», проведення іспитів 
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вчителями, а не «зовнішніми екзаменаторами», запровадження механізмів 

забезпечення шкіл і бібліотек книжками та підручниками [296, с. 71]. 

Цінними настановами для розвитку освіти були надбання Всеросійської 

спілки вчителів. Так, в останній день роботи Першого Всеросійського з’їзду 

вчителів і діячів середньої школи на Іматрі (9-11 лютого 1906 року) було 

проголошено завдання Спілки вчителів щодо реформування середньої школи: 

«створення центральних та обласних установ: Педологічного інституту для 

вивчення людини, як предмета виховання; Вченої Педагогічної комісії для 

розглядання та створення посібників та підручників; Статистичного Бюро для 

з’ясування поточного стану справ у середній школі; Постійного комітету для 

організації педагогічних з’їздів; надання середній школі більше автономії для 

заохочення творчості педагогів, підняття авторитету педагогічних рад, більш 

ретельна підготовка педагогічного персоналу; заснування друкарського органу» 

[297, с. 34]. Делегатами було вирішено обирати керівників цих організацій у 

демократичний спосіб – шляхом голосування на загальних з’їздах, а фінансування 

цих організацій забезпечувати за рахунок бюджетів навчальних закладів. Крім того, 

на з’їзді делегати наголосили на неприпустимості активної участі учнів у боротьбі з 

політичним режимом, це мало стати завданням членів Спілки вчителів. 

Зауважувалось на необхідності встановлення довіри та взаємодопомоги між учнями 

та вчителями. Згідно постанов з’їзду школа мала стати вільною від бюрократично-

поліцейського нагляду; за місцерозташуванням школи повинні стати 

загальнодоступними, відкриватись у всіх великих селах і повітових містах. Щодо 

оплати, делегати наполягали на поступовому здешевленні навчання та переході до 

повної його безкоштовності. Крім того, школа мала стати загальнодоступною без 

обмеження за національними, статевими, релігійними, сословними ознаками [297]. 

Також узгоджувались програми середньої та нижчої школи; заохочувалось 

створення прогресивних батьківських організацій, які мали надавали підтримку як 

учням, так і вчителям. Крім того, в останній день роботи з’їзду делегати порушили 

питання необхідності «створення кас взаємодопомоги та страхування», а також 
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розробили «Проект нормального статуту державних загальноосвітніх середніх 

закладів» [297, с. 51, 57]. 

Науково-практичну цінність мали психолого-педагогічні з’їзди початку ХХ 

сторіччя. Таких з’їздів у Петербурзі пройшло 5: два з’їзди з педагогічної психології 

– у 1906 та 1909 роках, та три з’їзди з експериментальної педагогіки – у 1910, 1913 

та 1916 роках, обговорювались питання взаємозв’язку педагогіки та психології, а 

також впливу останньої на ефективність навчання [17]. Під час перших двох з’їздів 

виокремилося два напрями: в одному, який представляв А. Нечаєв, говорилось, що 

«створити методику та дидактику навчання можливо тільки на базі 

експериментальних досліджень та математичного підрахування результатів» [17, 

с. 151], а в іншому, яким керував Г. Челпанов, говорилось, що напрям Нечаєва – це 

лише один із методів, який, до речі, не враховує «вивчення процесуальних моментів 

навчання». Також Г. Челпанов на з’їзді у 1913 році виступив з доповіддю, у якій 

«головною рушійною силою пізнавальної діяльності людини визнав мислення та 

волю учнів». Г. Челпанов підкреслив, що «дослідження мислення має допомогти 

педагогіці по-новому зрозуміти багато положень, які до того вважались 

незмінними». Наприклад, що головне місце в навчанні має надаватися «активності 

мислення учнів» [17, с. 152 – 153]. Зауважимо, що Г. Челпанов також піддав критиці 

вимогу спиратись у навчанні тільки на наочність, він зазначив, що «надмірне 

використання наочності не сприяє розвитку логічного мислення» [17, с. 152 – 153]. 

Під час роботи з’їзду одне із завдань навчання було визначене, як розумовий 

розвиток, який розумівся, як «вироблення узагальнених прийомів і методів 

мислення». Також учасники обговорювали тести, як метод виміру обдарованості 

учнів та розвитку їх інтелекту. Делегати зацікавились методом професора 

Г. Россолимо та висловились за те, що його можна застосувати, наприклад, замість 

«потворної форми іспитів» [17, с.153 – 154]. Також було зауважено, що цей метод 

можна було застосовувати також для виміру здібностей відстаючих дітей [17]. 

На початку ХХ століття знову постала проблема розроблення навчальних 

програм. 7-14 червня 1909 року в Санкт-Петербурзі проходив Перший 

Всеросійський з’їзд учителів міських за положенням 1872 року училищ, під час 
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якого обговорювалась проблема узгодження програм міських училищ та середніх 

навчальних закладів. Було вирішено, що учні, які закінчили чотирикласне училище 

повинні мати право вступати до 5 класу середнього навчального закладу, де 

викладаються іноземні мови, за умови складання іспитів тільки з цих мов, більш 

того, якщо ці іноземні мови вивчались у міському училищі (а з’їзд також 

проголосував за цю можливість: «за умови наявності більш ніж 50% бажаючих 

вивчати іноземну мову в міському училищі мало бути запроваджено викладання 

іноземної мови»), в такому випадку при переході до середніх навчальних закладів 

учні не мали складати іспитів з іноземної мови [268, с. 116]. 

Цінним в огляді на сучасність [285] можна назвати й обговорення питань 

програми чотирьохкласних міських училищ. Було прийнято, що «до курсу мають 

входити Закон Божий і церковно-слов’янське читання, природознавство та фізика, 

російська мова, геометрія та начала тригонометрії, географія, арифметика та начала 

алгебри, історія, законознавство, креслення, малювання, спів і гімнастика» [268, 

с. 118]. Крім обов’язкових предметів до курсу вводилися «додаткові дисципліни, 

вибір яких мав залежати від місцевих умов: садівництво, облік, бджолярство, 

мистецтво, викладання рідної мови для інородчеських міських училищ» [268, 

с. 120]. 

Делегати з’їзду, як свідчить аналіз матеріалів стенограм, постановили, що 

необхідно запровадити три послідовні ступеня загальноосвітньої школи з 

чотирирічним курсом в кожній з двох перших ступенів, причому курс кожного 

ступеню повинен мати закінчений характер. Усі три ступені мають бути узгоджені 

між собою, перехід не має супроводжуватись перевідними іспитами. Також для 

забезпечення зв’язку міських училищ з іншими загальноосвітніми закладами 

тимчасово було запропоновано призначати «перевірні випробування тільки з 

дисциплін, які є відсутніми в програмі міських училищ» [268, с. 74]. 

Унікальність освітянських з’їздів досліджуваного періоду полягає в тому, що 

їх учасники приймали навіть без обговорення резолюції про необхідність організації 

«курсів для бажаючих вступити до вищих навчальних закладів», а також 

«педагогічних курсів для бажаючих стати вчителями початкових училищ; курси 
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мали відкритися при міських училищах для слухачів обох статей без обмеження 

віку» [268, с. 104]. 

У контексті позашкільної освіти визнавалось необхідним влаштування при 

міських училищах публічних бібліотек, народних читалень, музеїв, лекцій. Для 

забезпечення освітніх потреб повіту з влаштування лекцій і читань було 

запропоновано при училищах організувати спеціальні лекторські комісії. Для учнів 

міських училищ в селах було запропоновано «організовувати гуртожитки» [268, 

с. 104 – 105]. 

Актуальним, з огляду на сьогодення, є підняття питання мови викладання в 

місцевостях з «інородчеським» населенням. На з’їзді було прийнято резолюцію про 

«доцільність викладання рідною мовою для забезпечення найбільшої ефективності 

навчання» [268, с. 137]. Крім того, було зауважено про необхідність наблизити 

програму навчання в міських училищах до потреб дитячої психіки, та «…змінити 

методи викладання в напрямку пробудження творчості та самодіяльності дітей, 

ближче всього під час практичних занять, а тому позакласна програма навчання, яка 

служить одночасно й цілям виховання, має охоплювати рівнозначне з класним 

навчанням місце в міських училищах, так як володіє першочерговим значенням з 

точки зору дитячого душевного розвитку…» [268, с. 138 – 139]. Навіть при 

складанні розкладу педагогічні ради, з точки зору делегатів, мали враховувати 

вимоги гігієни та педагогіки. 

У 1911 році відбувся масштабний Перший Загальноземський з’їзд з народної 

освіти. Під час роботи з’їзду відбулося ґрунтовне обговорення «проблем 

позашкільної освіти та освіти дорослих» [203, с. 78]. Одним з питань було 

покращення ситуації з позашкільною освітою та освітою дорослих, делегати 

вважали, що «для забезпечення належного рівня викладання та вирішення 

проблемних питань в цій галузі, потрібно окремо проводити з’їзди вчителів, які 

займаються позакласною освітою» [204, с. 29]. Усі ж заклади позашкільної освіти 

пропонувалось «поєднати однією системою, щоб забезпечити послідовність у 

вирішенні проблем освіти дорослих» [203, с. 25], тому що до того часу вирішення 

питань позашкільної освіти мало випадковий характер та було покладене «на плечі 
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приватної ініціативи» [203, с. 78]. При тому позашкільна освіта переважно 

концентрувалась у містах, «…недільні школи, народні читання, лекції, народні 

університети, музеї створювались та велись людьми так званих «вільних професій»: 

земськими та міськими службовцями, залізничниками, лікарями, юристами, 

техніками, тощо, ці люди віддавали закладам позашкільної освіти усе своє 

дозвілля…». Кошти на дошкільну освіту також збиралися з випадкових джерел: 

«…влаштування вистав, музично-літературних вечорів; деякі міські управління 

виділяли невеликі кошти на позашкільну освіту…», саме вперше на 

Загальноземському з’їзді було наголошено на тому, що така постановка справи 

позашкільної освіти не є ефективною та не спроможною розвиватися далі [203, 

с. 79]. Делегати постановили про неможливість і далі розвивати позашкільну освіту 

за рахунок благодійних внесків та ентузіазму сторонніх людей, що опікування 

постановкою справи з позашкільної освіти в селах та фінансування цієї сфери 

повинно стати справою земств. 

Головною причиною необхідності позашкільного навчання було визначено 

«короткостроковість курсу початкової школи, яка не встигає привити навички до 

самоосвіти» [203, c. 78]. Мова йшла про «оптимізацію роботи недільних шкіл та 

повторювальних курсів для дорослих у сільській місцевості» [204, с. 29]. На з’їзді 

було запропоновано здійснення певних кроків до розвитку та вдосконалення 

навчання дорослих: «формувати групи учнів за рівнем підготовки; при складанні 

програми брати до уваги дорослий вік учнів та їх вже сформовані погляди на життя 

та освіту, їхні професійні потреби; основними предметами радилось обрати 

природознавство та батьківщинознавство, а також потрібні селянам практичні 

курси: арифметики з початковими знаннями з геометрії та землеміряння, викладки 

на рахівницях і ведення грошових книг; російської мови  з надбанням навичок 

написання розписок, листів, заяв та вироків сільських сходів; а також вивчення 

Закону Божого» [204, с. 29]. У виборі методів викладання, підручників та 

практичних робіт також пропонувалось брати до уваги дорослий вік учнів і не 

проводити заняття, використовуючи дитячі книжки. Хоча курси для селян 

називались «повторювальні», вчителям радилось не обмежуватись лише 
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повторенням матеріалу початкового училища, а доповнювати його новими знаннями 

та навичками, які селяни змогли б потім застосувати на практиці. Курси повинні 

були стати «пересувними, щоб охопити найбільшу частину дорослого населення 

країни» [203, с. 23]. 

Особливо важливим у навчанні дорослих делегати з’їзду вважали наявність 

наочних посібників та бібліотеки. Причому бібліотеки не повинні були пересуватися 

разом з курсами, щоб слухачі мали змогу поповнювати свої знання навіть після 

від’їзду курсів. Оскільки на з’їзді йшла мова про потреби земства й села, то й курси 

«спочатку пропонувалось запустити сільськогосподарські: садівництва, 

бджолознавства, але незабаром поступово розширюючись вони мали охопити й інші 

теми: хімію, економіку, історію та правознавство» [203, с. 23 – 24]. 

Не могли вчителі та представники земств під час діяльності Загальноземського 

з’їзду не торкнутися роботи народних шкіл, як дітища земств. Обговорювались 

питання викладання та навчання. Зауважувалось, що навчати дітей потрібно за 

допомогою «…живого слова та конкретного, взятого з життя, матеріалу…» [203, 

с. 15]. Навчання учнів повинно відбуватися у тісному зв’язку з тим, що їх оточує, 

починаючи з «…оточуючої обстановки шляхом бесід і прогулянок…», 

узагальнюючи та систематизуючи все, що дітям вже відомо з домашнього життя. 

Наприклад, вивчення географії повинно починатися з вивчення рідного села та його 

околиць. Наголошувалось, що ознайомлення з новим матеріалом повинно 

відбуватися «…від легкого до важкого, від зовнішньої сторони явищ до 

внутрішньої, від фактів до їх причинного зв’язку та закономірностей, надаючи 

учням по можливості доходити до висновків самим за самостійними 

спостереженнями…» [203, с. 15]. 

Під час обговорень дидактичних проблем увага вчителів зверталась на 

необхідність вказувати учням на зв’язок вивченого з можливістю практичного 

застосування набутих знань, саме навчання повинно бути практичним, надавати 

навички, необхідні для життя. А при складанні навчальних програм та обранні 

методів навчання у народній школі, з точки зору учасників з’їзду, потрібно 

«перевагу надавати засвоєнню навичок та розвитку здібностей, аніж накопиченню 
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знань» [203, с. 30]. На з’їзді було запропоновано програму за дисциплінами, які 

пропонувалось запровадити в народній школі. Метою вивчення Закону Божого 

визначався розвиток релігійного почуття, яке відповідає духу християнської моралі, 

програму пропонувалось узгоджувати з духовною владою. Метою вивчення 

російської мови – «формування навичок користування рідною мовою, розширення 

розумового кругозору учнів, підготовка їх до самостійного читання, навчання 

самостійно працювати з книгою для пошуку відповідей на практичні питання та для 

самоосвіти» [203, с. 33]. Засобами досягнення цих цілей делегати називали: 

«…читання, розповіді, вправи, складання плану, списування, виписування, вивчення 

напам’ять, …листування з товаришами, написання творів, рефератів, ділових листів, 

…вивчення творів російських письменників…» [203, с. 34]. Аналіз матеріалів, 

стенограм з’їздів свідчить про надзвичайно уважне ставлення делегатів до 

обговорення методик викладання конкретних навчальних предметів [203; 312; 321; 

337; 342]. Так, у процесі вивчення арифметики ставились цілком практичні цілі: 

«…навчити користуватися в житті числом і мірою, дисциплінувати мислення, 

сприяти розвитку передбачливості, розрахунку у вчинках» [203, с. 34]. Те ж саме 

стосувалося і цілей з геометрії: «…навчити вимірювати поверхні, об’єми, кути, 

користуватися планами, кресленнями, сприяти розвитку індуктивного та 

дедуктивного мислення, уявлення про форми…» [203, с. 35]. Курс історії мав на 

меті: «…підготовку учнів до розуміння важливих явищ … та сприяння виробленню 

національної самосвідомості…» [203, с. 37]. Метою навчання географії 

окреслювалось: «…ознайомлення з батьківщиною, різноманітністю природних 

явищ, умов і форм людського життя…, підняття віри в важливість знань, 

наполегливості, праці…, розвиток спостережливості, здатності робити узагальнення, 

порівняння…» [203, с. 38]. Курс з природознавства визначався також конкретною 

метою: «…ознайомити з явищами природи, підготувати до осмисленого ведення 

сільського господарства, розвивати спостережливість, мислення, віру в силу 

науки…» [203, с. 39]. Цілі навчання малюванню та співу у народних школах 

ставилися, перш за все, практичними. Наприклад, метою малювання було: 

«…навчити користуватися зображеннями для з’ясування різних уявлень, для 
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запам’ятовування предметів, розвинути спостережливість і самодіяльність…» [203, 

с. 40]; а метою навчання співу було визначено: «…навчити користуватися співом 

для розумного відпочинку, вираженню свого настрою, розвитку та задоволенню 

релігійних та естетичних потреб…» [203, с. 41]. 

Окремої уваги заслуговує вирішення питання організації іспитів під час 

з’їздів. Так, делегати Першого Всеросійського з’їзду учителів міських за 

положенням 1872 року училищ (7 – 14 червня 1909 р., м. Санкт-Петербург) 

прийняли резолюції щодо скасування іспитів, як непедагогічного заходу, тому що, з 

точки зору учасників з’їзду, «…школа має зберегти виключно педагогічну 

організацію…» [268, с. 126], а також щодо скасування зовнішніх засобів 

примушення до занять: бали, покарання та нагороди, зовнішня дисципліна, записи 

до щоденника, тому що делегати вважали, що «успішність учнів – це наслідок 

цікавості до навчання, яка підтримується педагогічним авторитетом знання та 

вчителя» [268, с. 139]. 

Не оминули увагою делегати з’їзду й питання проведення іспитів. 

Спостереження останніх років, аналіз матеріалів вчительських з’їздів та роботи 

М. Бунакова та В. Вахтерова підштовхнули делегатів Загальноземського з’їзду до 

висновків, що «…окреслилось різке протиріччя між формальними, поверхневими 

вимогами іспитів та більш глибокими, педагогічними вимогами початкової школи та 

життя…» [203, с. 297]. Було зауважено, що екзаменаційні вимоги змушували 

вчителя займатися одноманітними малопродуктивними заняттями, 

«натаскуванням», ніж живою продуктивною роботою, якої потребує школа [203, 

с. 297, 306]. На з’їзді згадуються слова М. Бунакова про те, що «…іспити не в змозі 

дати задовільного матеріалу для оцінки переваг учителя та діяльності школи…». 

Учасники з’їзду були переконані, що іспити повинні, «…досягаючи своїх 

контрольних цілей, разом з тим слугувати деяким приводом, іноді навіть корисним 

керуючим поштовхом до покращення та поглиблення методів викладання…» [203, 

с. 298]. Делегати постановили, що для покращення ситуації з проведення іспитів 

потрібно задовольнити декілька умов: «проводити іспити у знайомій для дітей 

обстановці, в їх школі, а не викликати їх до незнайомого місця; проводити іспити 
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повинні знайомі дітям люди, вчителі, яких вони бачать щоденно у школі; самі 

іспити повинні проводитися правильним, з точки зору педагогіки, чином; дітям 

повинна надаватись більш активна роль» [203, c. 303; 305]. 

Багато уваги на з’їзді приділялось організації та підготовці програм народної 

школи. Представники Московської Губернської Земської Управи заявили, що курс 

народної школи не потрібно узгоджувати з курсами середніх навчальних закладів, 

тому що до останніх переходить лише невелика кількість вихованців народної 

школи у зв’язку з економічними причинами, тому народна школа має переслідувати 

свої «самостійні цілі». У той же час програми початкової народної школи та 

народної школи підвищеного типу повинні бути узгоджені, оскільки їх цілі 

однакові: «обслуговування потреб сільського життя» [203, с. 26]. 

Представники Казанського повітового земства підняли питання клопотання 

про надання земствам права відкривати при найбільш багатолюдних сільських 

школах загальноосвітні курси, які будуть йти за програмою міських 4-класних 

училищ, згідно Положенню від 31 травня 1872 року, щоб «покращити стан 

грамотності серед сільського населення» [204, с. 149, 155]. Також розглядалось 

питання про введення всезагальної початкової освіти, у зв’язку з законом від 3 

травня 1908 року, який збільшував фінансування початкової освіти, що надавало 

можливість «збільшити кількість народних учителів та їх зарплатню» [203, c. 53, 59-

60]. Вказувалось на те, що тогочасний фінансовий стан у країні не дозволяв 

сподіватися на впровадження 8 – 9 річної обов’язкової початкової освіти у 

найближчому майбутньому, що призводило до раннього переходу дітей до 

професійної діяльності та, з точки зору делегатів, «шкодило правильності вибору 

професії у такому юному віці» [204, с. 156]. Педагоги під час з’їзду закликали до 

подовження «нормального курсу» народної школи хоча б до 6 років, щоб діти у віці 

з 8 до 14 мали змогу навчатися у школі, починати влаштування шестирічної школи 

рекомендувалось з більш густонаселених місцевостей [203, с. 28 – 29]. Програма 

початкової школи повинна «дозволити своїм випускникам вступати до професійних 

училищ або до перших класів середніх навчальних закладів» [203, с. 341]. До 

предметів, які повинні вивчатися в шестирічній школі пропонувалося включити: 
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Закон Божий, російську мову, арифметику з геометрією, природознавство, 

географію, історію, малювання та спів. Ця кількість дисциплін  делегатами з’їзду 

вважалась оптимальною, щоб «не перевантажити учнів навчальним матеріалом та 

запобігти поверхневому відношенню до справи» [203, c. 30]. 

На з’їзді було сформульовано загальну ціль народної школи: «дати своїм 

вихованцям можливо кращу підготовку до майбутнього життя, допомогти їм стати 

слушними працівниками, корисними членами свого суспільства, своєї батьківщини» 

[203, с. 42]. А також було висунуто необхідні умови для її реалізації: «підготовка 

вчителів, зміна характеру контролю за роботою вчителів згідно вказаним цілям і 

програмам, створення інструкції для вчителів, задачників та книг із вправами для 

учнів, постачання до школи підручників і наочних посібників, приваблення та 

утримання здібних і досвідчених учителів більш задовільними матеріальними та 

культурними умовами життя» [203, c. 42]. 

Вивчення матеріалів з’їздів [266; 267; 269; 292; 293; 294; 295; 301; 303], 

періодичної преси досліджуваного періоду [129; 148; 152; 153; 154; 170; 178; 186; 

252; 253; 254; 261; 262; 263; 270; 273; 274; 275; 232] свідчить про активізацію 

проблем жіночої освіти на початку ХХ століття. Так, взимку 1912-1913 років у 

Санкт-Петербурзі пройшов з’їзд з питань жіночої освіти. Основними для 

обговорення були три питання: взаємовідносини середньої та вищої школи, 

взаємодія сім’ї та школи, проблема спільного навчання хлопчиків і дівчат. 

Професори підкреслювали недостатню підготовку провінційних гімназисток для 

вступу до вищої школи. Вони вважали, що у 5 або 6 класі потрібно проводити 

розмежування в навчанні гімназисток, щоб одні проходили курс загальної освіти, а 

більш здібні готувалися до вступу до вищої школи. Крім того, на з’їзді 

підкреслювалась необхідність змінити навчальні програми, привести їх до більшої 

відповідності «місцевому життю» [242, с. 57]. Також на з’їзді доповідалось про 

позитивні наслідки організації спільного навчання хлопчиків та дівчаток у Харкові, 

Петербурзі та інших місцях. Учасники висловлювались за створення батьківських 

комітетів не тільки в приватних школах, а й в державних, щоб залагоджувати 

конфлікти між учнями та керівництвом [242]. 
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З’ясовано, що позитивні резолюції прийняв з’їзд стосовно національного 

питання: «необхідності навчання математики, закону Божого українською мовою, 

вивчення природи, географії та історії України, обговорювалось питання вищої 

освіти єврейок та обмеження, які діють при вступі» [242, с. 58 – 59]. 

Проблеми початкової освіти завжди були у центрі уваги педагогічної 

громадськості, і майже на кожному з’їзді піднімалися питання, пов’язані з 

початковою освітою [57; 84; 96; 119; 138; 145; 151; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 180; 

184; 193; 199; 200; 209]. Так, перша секція Першого Всеросійського з’їзду з питань 

народної освіти, який проходив у Санкт-Петербурзі з 23 грудня 1913 року по 3 січня 

1914 року, розглядала питання про «введення всезагального та обов’язкового 

навчання; про школи для підлітків та дорослих та про дошкільне виховання та 

навчання» [86, с. 3]. З’їзд наголошував на великий силі принципу наочності у справі 

навчання дітей у народній школі: «початкова народна школа проходженню своєї 

програми повинна придати великий принцип наочності й користуватися всіма 

засобами для повідомлення учням не сухих уривчастих, а конкретних і корисних 

знань» [86, с. 75]. Для сільських шкіл навчання читанню пропонувалось проводити 

за допомогою Євангеліє, Псалтиря та Часослова, як найбільш зрозумілих книг для 

селян [86]. 

Зазначимо, з приводу змісту навчання думки делегатів розділились: «одні 

вважали, що учні потребують не тільки загальноосвітніх знань, а й набуття у школі 

практичних сільськогосподарських та ремісних знань та умінь» [86, c. 76]. У той же 

час, інші делегати сперечались, що початкова школа має залишатися тільки 

загальноосвітньою, в іншому разі «вона безсила із учня підготувати свідомого 

громадянина», який зможе в майбутньому сам визначитись, ким йому бути: 

«солдатом чи культуртрегером» [86, с. 100]. Прибічники загальноосвітньої 

початкової школи, згадуючи ХХІV з’їзд німецьких вчителів у 1912 році, який 

«висловився проти підготовки до професій та допустив трудове начало, як метод», 

зауважували, що «трудове начало, як метод, не має нічого спільного з 

землеробським напрямком» [86, с. 99]. Вони підкреслювали, що утилітаризм у школі 

призводить до експлуатації дитячої праці, в той час, як бажання «наблизити школу 
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до життя не означає – зробити її утилітарною, а побудувати її на началах розумної 

педагогіки» [86, с. 101]. 

Гаряче обговорювали делегати проблему доцільності введення на 

законодавчому рівні обов’язкового початкового навчання: «життя та практика 

сільської школи показують, що якщо на Русі є батьки, які не отримали початкової 

освіти та не усвідомлюють важливість навчання дітей, хоча б грамоті, - 

обов’язковість початкового навчання є необхідністю» [86, с. 336]. Законодавчо 

закріплена обов’язковість початкової освіти звільнить вчителів від принизливого 

ходіння по дворах, умовляючи несвідомих батьків відпустити дитину до школи [86]. 

Основною метою навчання делегати вважали «не надання учням значної кількості 

знань, а збудження в них зацікавленості, інтересу до цих знань, до усього живого» 

[86, с.76], а також сприяння розумовому розвитку учнів, щоб вони змогли 

«орієнтуватися в умовах життя» [86, с.100]. 

Торкнулись делегати і питань проведення іспитів: приводилися факти, коли 

діти повинні були з 11 години ранку до 11 години вечора бути в школі на іспиті, 

який затягувався, виснажуючи учнів та вчителів [86, с. 301]. З’їзд  постановив, що 

іспити в народній школі повинні прийматися комісією, яка складається переважно з 

вчителів даної школи з залученням двох вчителів сусідніх шкіл, а також інспектора; 

про час іспитів учні мають знати за 15 днів до іспиту, а також з’їзд визнав 

небажаним проводити іспити в святкові дні. Іспити повинні підводити підсумок 

року, а не бути «моральними тортурами» [86, с. 293]. 

Дуже ґрунтовно на з’їзді розробляли проблемні питання, пов’язані з 

навчанням дітей з особливостями розвитку: сліпих, глухонімих, з розумовими 

розладами [81]. Наприклад, вчителька київської приватної школи для глухонімих 

дітей Г. Марченко наголошувала у своєму виступі на необхідності всезагального 

навчання глухонімих. Вона закликала з’їзд клопотати про це перед Державною 

Думою, а також про необхідність «розробити програму всезагального навчання 

глухонімих дітей, якою має зайнятися, з її точки зору, Всеросійський з’їзд діячів з 

виховання глухонімих», який пропонувалося провести у 1914 році на Великодніх 

канікулах [81, c. 3]. Директор Є. Боришпольський підтримав ініціативу вчительки та 
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додав, що навчання глухонімих повинно бути не тільки всезагальним, а й 

обов’язковим, що потрібно відкривати невеликі спеціалізовані школи для глухих 

дітей по всій країні за кошти земських та міських самоврядувань, тому що 

незважаючи на особливості розвитку, глухонімі діти «…потребують навчання не 

менш за нормальних…» [81, c. 4]. Інші учасники гаряче підтримали ініціативу, 

однак делегат П. Єнько не погодився з такою пропозицією, він вважав, що саме 

«…народна школа надає найбільш сприятливі умови для поодинокого навчання 

глухонімих…», що саме навчання глухонімої дитини серед тих, хто гарно чує, має 

більше переваг в контексті «…удосконалення глухонімих в логічному мовленні…» 

[81, c. 5] 

Вельми неоднозначні пропозиції лунали на з’їзді з приводу окремого 

викладання мови в народній школі. Деякі делегати вважали, що мова є «лише 

засобом навчання та не може слугувати самоціллю навчання». Тому вивчення мови 

не може бути головним предметом у школі. Делегат І. Привалов таким предметом 

називав природознавство, він стверджував, що для підвищення продуктивності 

навчання в початковій школі «необхідно поставити головною задачею не розвиток 

рідного мовлення через повідомлення знань, а навпаки: повідомлення знань та 

розвиток мислення через рідну мову» [81, c. 8]. З його точки зору, мета вивчення 

саме природознавства повинна бути загальноосвітня та практична по відношенню 

до землеробства. Методом навчання природознавству було запропоновано зробити 

аналітико-синтетичний метод: спочатку діти вивчають знайомі предмети через 

читання, різноманітні бесіди – від часткового до загального. Після вивчення 

зовнішнього боку явищ діти переходять до внутрішнього. У зв’язку з обмеженістю 

навчального часу, з’їзд запропонував обмежити вивчення природознавства самими 

важливими темами [81]. 

Як свідчить аналаз історико-педагогічної літератури [6; 28; 38; 42; 181; 216; 

228; 291], важливим у розвитку педагогічної думки став з’їзд у Чернігові. Так, на 

з’їзді 14 – 18 квітня 1916 року було наголошено, що процесам навчання потрібно 

надати розвиваючого характеру: «школа на половину має залишити марну працю з 

повідомлення учням знань, які часто-густо складають у даний час мертвий баласт в 
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їх голові – та навчити їх перевагам самостійної розумової роботи, пробудити в них 

цікавість до розумової праці та творчості» [291, c. 14]. Для досягнення цілі 

виховуючого навчання з’їзд запропонував переглянути програми навчальних 

дисциплін, а також створити умови для полегшення вчительської праці шляхом 

зменшення кількості учнів в класі та збільшення кількості викладачів училищ [291]. 

Крім того, делегати запропонували запровадити виховуюче навчання та практичне 

навчання. Вони вважали, що всі предмети, які містяться у програмі вищих 

початкових училищ, потрібно проробляти лабораторним методом. 

Особливу увагу делегати звернули на питання оцінювання знань. Вони 

вирішили, що «існуюча цифрова оцінка знань учнів не є досконалою» [291, c. 16]. Її 

було запропоновано замінити на характеристики, у яких повинні відмічатися 

індивідуальні особливості: відношення до предметів, успішність і неуспішність, 

успіхи та невдачі в моральній поведінці. За взірець пропонувалось взяти систему 

характеристик, упроваджену в Чернігівській жіночій гімназії Н. Заостровської, але 

до повного скасування бальної системи при переході з одного навчального закладу 

до іншого, або при закінченні пропонувалось переводити мову характеристик на 

мову цифр [291]. Перевідні іспити також визнавались на з’їзді не доцільними з 

педагогічної та дидактичної точок зору. Тому їх було запропоновано замінити на 

усні та письмові «репетиції» – повторення пройденого матеріалу протягом року з 

доповненням та поглибленням його, а випускні іспити було вирішено поки що 

залишити, але намагатися виключити компонент «лотереї»: звертати увагу на 

загальний розвиток учня, а не тільки на знання білету, який останній витягнув [291, 

c. 16-17]. А в перспективі, коли атестати про закінчення початкового училища не 

будуть впливати на право переходити до середніх навчальних закладів, випускні 

іспити пропонувалось скасувати зовсім. 

Поверхово розглянуто на з’їзді питання спільного навчання дівчаток та 

хлопчиків на з’їзді, вирішили поки що залишити його спільним, тому що ніяких 

негативних наслідків у навчанні та вихованні помічено не було. Але в майбутньому 

делегати бачили доцільність роздільного навчання дітей, мотивуючи тим, що 

«основною вимогою сучасної наукової педагогіки є прагнення до освіти 



135 
 

індивідуумів, а ця вимога потребує необхідності розділення учнів на дуже маленькі 

групи, які мають певні характери. Перша диференціація природно повинна 

базуватися на такій важливій відмінності, як стать» [291, c. 18]. 

У контексті розробки дидактичних питань важливим було обговорення 

проблем про необхідність доповнити теоретичні заняття практичними, що без 

останнього компоненту не має можливості досягти бажаного результату. Беручи це 

до уваги, делегати розробили наступні види практичних робіт для учнів з різних 

предметів: «з фізики – виготовлення найпростіших спостережних та вимірювальних 

приборів; з природознавства – виготовлення колекцій та збирання гербаріїв; з 

географії – малювання мап; з геометрії – виготовлення геометричних тіл, 

вимірювання на поверхні землі, вирішення задач; з арифметики – виготовлення 

найпростіших зразків мір та вимірювання ними предметів домашнього побуту; з 

російської мови – визначення предметів, складання повних відповідей на 

запропоновані запитання, твори за малюнками, порівняння предметів, ознайомлення 

з формами листування, ведення шкільного або класного щоденника, альбому 

любимих віршів, складання словника-довідника» [291, c. 21 – 22]. 

Особливого значення для розвитку педагогічної науки та практики, як 

свідчить проведений пошук, мав педагогічний з’їзд у Києві з 12 по 19 квітня 1916 

року, на якому чітко поставлено питання про необхідне запровадження концепції 

національної школи. Більш того, з’їзд постановив, що «педагогічним радам на 

місцях повинно бути надано право виробляти програми та правила внутрішнього 

розпорядку, враховуючі особливості місцевості» [302, c. 584]. Також переважною 

більшістю з’їздом було скасовано параграф 41 Статуту 1871 року та покладено 

«відповідальність навчально-виховної справи в навчальних закладах на педагогічні 

ради» [302, c. 593]. Учасники з’їзду проголосували за «суттєве законодавче 

розширення повноважень педагогічних рад: починаючи від детальної розробки 

програм з кожного предмету обранні прийомів та методів і закінчуючи правом 

обрання кандидатів на вчительські місця в своїй школі» [302, c. 587 – 588]. 

Однак, зауважимо, що за такої автономії педагогічні ради мали розробити 

програми таким чином, щоб до кінця курсу «запровадити все, що встановлено 
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державними програмами» [302, c. 587]. Самі програми повинні бути переглянуті та 

обов’язкове коло знань мінімізоване, тому що, з точки зору делегатів, 

перевантаженість знаннями призводить до браку навіть елементарних знань та 

заважає розвитку «творчої ініціативи учня» [302, c. 585]. Визнаючи виховний 

характер навчання не тільки у змісті предмета, а й у методах його викладання, з’їзд 

особливо наголосив на тому, що саме методичні питання «викликають більше 

всього суперечностей та вимагають спеціального обговорення та розробки» [302, 

c. 585]. Одностайно учасники проголосували за необхідність поєднання 

теоретичного навчання з практичними заняттями та екскурсіями, що повинно 

«вплинути на розвиток активності та самодіяльності школярів» [302, c. 586]. 

Аналіз стенограми даного з’їзду дозволив констатувати, що домашньому 

читанню також приділялось багато уваги, у зв’язку з його особливою важливістю 

було запропоновано «більш раціонально його організовувати» [302, c. 586]. З’їзд 

постановив не підтримувати ініціативу Міністерства народної освіти щодо 

«збереження класичних шкіл з двома давніми мовами поряд з гімназіями загального 

типу», а для гуманітарного напрямку взагалі викладання латинської мови мало бути 

обмежено, з точки зору учасників з’їзду, наданням учням тільки знань, необхідних 

для подальшого вивчення гуманітарних наук [302, c. 601]. 

На з’їзді зазнав обговорення опублікований проект Міністерства щодо 

розподілення предметів за напрямами й класами. Було постановлено, що даний 

проект має недоліки й загрожує перевантаженням учнів навчальним матеріалом, що 

питання про програму кожного предмету має бути винесене на обговорення на 

засіданнях педагогічних рад, програма ж Міністерства не повинна бути 

деталізована, вона лише має вказувати «необхідний мінімум» [302, c.601]. 

Під час з’їзду пролунала пропозиція скасування вимоги залишення відстаючих 

на другий рік для повторного проходження програми. Делегати відхилили її 

переважною більшістю, натомість, була підтримана ідея організації репетиційних 

занять з невстигаючими учнями в позаурочний час [302]. Критикувалась делегатами 

й цифрова система оцінювання, як джерело «непорозумінь між учнем та вчителем, 

учителем та батьками». Посилаючись на тезу, що «основне завдання школи – 
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навчання, а не контроль знань» [302, c. 601 – 602], з’їзд висунув ідею заміни 

цифрової системи оцінки знань іншою, розробити яку мали педагогічні ради та 

подати для уніфікації на затвердження до навчальних округів, а цифрова система 

повинна була залишитися тільки при переході з класу до класу, закінченні курсу або 

переході до іншого навчального закладу [302]. 

Другий Всеукраїнський учительський з’їзд, який було скликано 10 – 12 серпня 

1917 року в Києві, продовжив роботу у напрямку, завданому Першим з’їздом: 

делегати розглянули запропонований Товариством шкільної освіти план єдиної 

української школи, який став «основою проекту єдиної школи в Україні» [100, 

с. 358].  Крім того, під час роботи з’їзду також розглядалися питання «українізації 

освіти, видання україномовних підручників, відкриття курсів українознавства» [100, 

с. 371]. До шкільної програми пропонувалось включити не тільки українську мову, 

але й національну «словесну, музичну, мистецьку творчість» [100, с. 381]. Дитину 

слід знайомити з рідною культурою, навколишнім життям, історією рідного краю 

[100]. 

Серед важливих питань, які було розглянуто під час з’їзду, було право на 

безоплатну початкову, середню, вищу освіту для всіх громадян, щоб освіта була 

«обов’язковою та світською» [100, с. 381]. Релігійна освіта мала надаватися тільки 

за згодою батьків. Народну школу пропонувалось зробити семирічною, де перші 

чотири класи мали бути обов’язковими, але вступати до технічних шкіл, 

учительських семінарій, тощо, можна було тільки після закінчення семирічної 

загальної школи [100]. 

Другий з’їзд також підтримав ідею Першого, що з першого вересня 1917 року 

в початковій школі всі предмети мають почати викладатися українською мовою 

[100]. Питання мови навчання в українських вишах розглядалось також  і на 

Першому з’їзді вищих навчальних закладів України, який проходив 30 травня 1918 

року [317]. Делегати висловились з цього питання дуже обережно: «питання про 

мову викладання у вищій школі повинне отримати вирішення тільки від тієї 

установчої влади, яка встановить конституцію країни». З’їзд поставився «з повним 

співчуттям до справедливих прагнень культурних представників українського 
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народу створити українську науку та вищу українську школу, але делегати 

висловили сподівання, що це буде здійснюватися без утискання російської мови у 

вищій школі» [317, c. 8]. 

З’ясовано, що Перший з’їзд учителів-інтернаціоналістів, який відкрився в 

Москві 2 червня 1918 року, був переважно зосереджений на політичних питаннях: 

заохоченні вчительства до підтримки Радянської влади та відмови від ідеалів 

Всеросійської вчительської спілки. Але делегати не залишили поза увагою і 

проблеми навчання, вони проголосили «принципи єдиної трудової школи: 

радянської, загальнодоступної, спільної, єдиної, трудової, безоплатної та 

політехнічної» [64, с. 100].  Крім того, учасники з’їзду захопились ідеєю шкіл-

комун, яку висунули П. Лєпєшинський, В. Познер та П. Лєбедів-Полянський [64]. 

Підтримуючи ідею шкіл-комун, А. Луначарський, В. Менжинський та 

Л. Менжинська не підтримували ідею відмови від таких надбань педагогіки, як 

класно-урочна система, підручники, предмети, навіть парти, які деякі радикально 

настроєні делегати пропонували «викинути із школи», як нагадування про старий 

режим [64, с.100]. 

Особливістю даного з’їзду було те, що питання навчання учнівської молоді 

кардинально переглядались з позиції революційних змін та вимог нового часу під 

час 1-го Всеросійського з’їзду учителів, який проходив з 3 по 8 липня 1918 року в 

Москві. Серед перших завдань з’їзду було – «окреслити завдання нової народної 

школи: чому вчити та як вчити» [298, c. 13]. Потім намічалось скасування 

«розкладу, перерв, дзвінків», як пережитків буржуазної школи. Крім того, 

зауважувалась необхідність скасування старих підручників та посібників, а учням 

вважалось за потрібне «не систематично забивати голову навчанням, а лише навчати 

їх активно логічно мислити» [298, c. 60]. Розподіл на класи також було 

запропоновано «скасувати та замінити його на групування за знанням та досвідом» 

[298, c. 66]. Відокремлення церкви від держави призвело до того, що «школа мала 

стати виключно світською» [298, c. 16]. 

Характерною рисою пореволюційного періоду взагалі та даного з’їзду, 

зокрема, була тотальна політизація обговорення будь-яких питань. На з’їзді навіть 
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доповідались питання «загальних засад радянської конституції та виборчого права» 

[298, c. 17 – 23]. Проте, питання освіти не залишалось поза увагою з’їзду. Делегати 

вважали, що термін «єдина школа» [298, c. 34] має отримати нове значення, ніж він 

мав у дореволюційний період. Школа повинна стати інтернаціональною для 

запобігання проявам «шовінізму» та розділення націй; школа повинна стати 

обов’язковою, загальнодоступною та безкоштовною, серед причин було назване 

характерне для того часу політичне пояснення: щоб відгородити дитину від влади 

сім’ї, яка переважним чином вважалась «дрібнобуржуазною та відсталою» [298, 

c. 34]. Для забезпечення принципу загальнодоступності школи делегатами 

пропонувалось: узгодити програми шкіл різних типів та ступенів; зробити 

безкоштовним не тільки навчання, але й посібники, харчування, одяг та взуття; 

запровадити спільне навчання хлопчиків і дівчаток [298]. Більш того, до умов 

забезпечення впровадження «єдиної школи» учасники з’їзду відносили єдність цілей 

і завдань шкільного виховання: «відкидаючи все шкідливе та непотрібне в справі 

виховання молодого покоління (наприклад, викладання віровчень, взагалі 

конфесійний елемент), нова школа має поставити перед собою завдання всебічного 

гармонійного розвитку особистості на ґрунті його суспільних зв’язків з оточуючим 

трудовим життям» [298, c.35] 

У контексті реформування школу пропонувалось розділити на два ступені: 

перший – від 8 до 13 років та другий – від 13 до 17 років, першочерговим завданням 

для першого ступеню було – випускати дітей з «кваліфікованою грамотністю», мета 

була суто політична: щоб молодь навіть у самому віддаленому селі мала змогу 

«…прочитати будь-яку політичну газету та розібратися в партійних програмах, а не 

чекати, поки їй відкриє очі на турбуючи політичні питання заїжджий 

агітатор…»[298, c. 36]. Для звільнення часу з навчання грамотності з програми було 

запропоновано виключити «…зайвий баласт, типа Закону Божого та 

слов’янщини…», а також запровадити навчання круглий рік [там само]. 

У центр навчання ставилась тепер маленька людина, її особистість, та 

навчання і виховання мало йти від близького до далекого, від конкретного до 

абстрактного. Основним гаслом навчання, з точки зору делегатів, мало стати: «від 
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життя до книги, а не навпаки». Практичне застосування цього гасла передбачало 

відмову від підручників, тому що останні «…визначають хід думок учнів та 

суперечать принципам трудової школи…» [298, c. 37]. Місце підручників мають 

зайняти класична література та довідкові книги, щоб учні самі знаходили відповіді 

на запитання та відчували радість творчого відкриття, і таким чином, був задіяний 

евристичний метод [298]. 

Ще одним нововведенням було скасування літніх канікул, замість них дітей 

пропонувалось вивозити в трудові колонії та трудові школи. Крім того, у літній 

семестр заняття пропонувалось перенести із класу до подвір’я, на город, до саду, 

«читання та рахування замінити прибиранням приміщень, готування обіду, ремонт 

одежі, екскурсії» [298, c. 55]. «Головним принципом у роботі шкільної комуни 

визнавався – принцип рівності» [298, c. 59]. 

Особливе місце в розвитку шкільництва мав Перший Всеросійський з’їзд з 

просвіти, який проходив з 25 серпня по 4 вересня 1918 року в Москві. На якому був 

встановлений принцип єдності загальноосвітньої школи з розділенням її на два 

ступені: 5-річний курс для дітей 8-13 років та 4-річний курс для підлітків 13-17 

років, з обов’язковим дошкільним курсом для дітей 6-8 років. Крім того, було 

постановлено, що школа має бути «світською, загальнодоступною, обов’язковою, 

безкоштовною та для спільного навчання хлопчиків і дівчаток» [298, c. 2]. 

Пропонувалось ввести до шкіл «викладання гігієни у вигляді бесід протягом 

першого ступеню та наукової дисципліни протягом вищих ступенів, учнів мали 

ознайомити  з анатомією та фізіологією» [300, c. 3]. Знаряддям, засобом та основним 

методом в організації шкільної справи визнавалася виробнича праця: «…введення 

виробничої праці до школи (переважно перший ступінь) та введення школи до 

виробничого труду (переважно друга ступінь)…» [299, c. 34]. 

У зв’язку з запропонованими нововведеннями на з’їзді обговорювалось і 

фінансування позашкільної освіти. Відділу Позашкільної Освіти Народного 

Комісаріату Освіти доручалось розробити постійні правила фінансування заходів 

позашкільної освіти. Також пропонувалось розробити «детальний план організації 

позашкільної освіти, налагодити зв'язок з загальною освітою, мобілізувати всіх 
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наявних працівників з позашкільних та професійних освітніх установ та створити у 

них нові кадри, нові програми для різних галузей народного господарства, узгодити 

на періодичних нарадах та з’їздах методи та форми позашкільної освіти; створити 

підручники та посібники з позашкільної освіти» [300, c. 6 – 7]. Більш того, з’їзд 

вважав за необхідне гарантувати робочим право на позашкільну освіту шляхом 

зобов’язання підприємства відпускати працівників на певні години кожного тижня 

відвідування шкіл для безграмотних та курсів для дорослих, причому зі 

збереженням заробітної платні робітникам за ці години. Окрім шкіл та курсів у 

зв’язку з тотальною неграмотністю пропонувалось всюди влаштовувати заходи з 

подолання цієї неграмотності шляхом лекцій, бесід, освітніх виставок, 

кінематографу, елементарних шкіл для дорослих, народних університетів, театрів, 

музеїв, бібліотек. Проблема позашкільної освіти набула такого розмаху під час 

обговорення на з’їзді, що делегати висунули пропозицію організувати окремий з’їзд 

з питань позашкільної освіти в кінці 1918 року – на початку 1919 року. Нами не було 

знайдено архівних джерел, які б підтверджували, що такий з’їзд відбувся, але 

відомо, які питання планувалось включити до порядку денного: «…низку докладів 

про роботу окремих типів позашкільних закладів, а також внести розробку 

примірних програм занять в цих закладах і методів підходу в заняттях з 

дорослими…» [300, c. 8 – 9]. 

Також делегати висунули побажання до Комісаріату Народної Освіти 

заповнити нестачу наукової літератури з політичних питань шляхом видання 

науково-політичних брошур та книжок, які були б «…пристосовані до нових 

методів та завдань просвітницької діяльності» [300, c. 10]. Крім того з’їзд 

постановив, що в газеті «Известия» має бути виділено «спеціальне місце для 

періодичних та систематичних оглядів про поточний стан освітньої справи» [300, 

c. 11]. На з’їзді скасовувалось розділення шкіл на початкові, вищі початкові 

училища, гімназії, реальні училища та ін., запроваджувалась «Єдина Трудова 

Школа» [299, c. 38]. 

Зауважимо, що на хвилі революційних подій знаходились діячі-нігілісти, які 

під час з’їзду закликали «відмовлятися від усього, що існувало за старого режиму, 
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включаючи класно-урочну систему, канікули, підручники, тощо» [64, с. 100]. Але 

навіть нарком А. Луначарський «застерігав від небезпеки нігілістичного відношення 

до надбань російської педагогіки, стояв за спадкоємність». Він, М. Покровський, 

В. Менжинський та Л. Менжинська закликали йти не «через руйнування старої 

школи», а через використання її позитивного досвіду [64, с. 101]. 

За першою Московською редакцією 16-тої статті скасовувались літні 

канікули, навчання мало тривати цілий рік, канікули встановлювались тричі на рік 

по два тижні. А за третьою реакцією вже петроградської комісії з 1 липня по 1 

вересня діти таки мали тривалі літні канікули на додачу до двотижневих зимових та 

весняних канікул. Крім того у статті 17 зазначалось, що «діти мали відвідувати 

школу 7 днів на тиждень, тільки четвер та неділя мали відрізнятися від інших днів за 

характером навчання – запроваджувались читання, спектаклі, екскурсії» [299, c. 37]. 

«Домашні завдання та вступні, перевідні та випускні іспити скасовувались. 

Покарання вважались неприпустимими, запроваджувались безкоштовні гарячі 

сніданки» [299, c. 38]. 

Серед методів визнавалось доцільним переходити від конкретного до 

абстрактного, від фактів до узагальнень. Делегати вважали, що вчителю потрібно на 

прикладі фактів, збуджуючі цікавість дитини, підводити дитину «до 

самоспостереження, до розвитку його мислення, до самостійності висновків дитини 

в результаті цих спостережень» [299, c.64]. 

Підкреслимо, що проблема побудови української школи знову актуалізувалась 

у педагогічному просторі, коли з’їзд діячів середньої української школи зібрався в 

січні 1919 року для обговорення нагальних питань української середньої освіти. Під 

час роботи з’їзду йшлося знов про те, що «українська школа має бути єдиною» [123, 

с. 145]. Змішані школи, а також школи для юнаків та школи для дівчаток мають 

давати однаковий рівень знань, «школа має бути автономною з мінімальним 

втручанням держави, школа не повинна бути відірвана від життя» [123, с. 146 – 147]. 

Важливим було рішення про те, що «науковий матеріал повинен вивчатися 

лабораторно-практичним шляхом, для чого мають бути засновані лабораторії та 

кабінети в кожній школі» [123, с. 147]. Також пропонувалось накласти обмеження 
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на вивчення не більше трьох іноземних мов у школі, а щодо російської мови, то 

кількість годин пропонувалось зменшити на користь рідної мови та літератури 

[123]. 

Однією з головних тез Другого Всеросійського з’їзду учителів-

інтернаціоналістів (січень 1919 року) було те, що наука має бути основана на 

«стійких методологічних марксистських принципах історичного та діалектичного 

матеріалізму». Зазначалось, що тільки в такому разі «в учнів виробляється істинно 

наукове мислення, тверді марксистсько-ленінські переконання, комуністичний, 

вірний, принциповий погляд на речі, який не піддається коливанням від випадкових, 

не маючих відношення до науки, причин». Одним із принципів школи вважався «її 

зв'язок із життям, боротьбою за комунізм, зв'язок із комуністичною розбудовою 

радянського народу, із політикою Комуністичної партії» [235, с. 6]. Унікальною 

була думка, висловлена делегатами про те, що освіта має бути доступною для всіх, а 

не тільки для багатих [235]. 

Таким чином, аналіз матеріалів з’їздів [127; 128; 325; 335; 336; 345], 

педагогічної преси, історико-педагогічної літератури [30; 31; 150; 156; 157; 189; 190; 

191; 196; 222] дозволив констатувати спрямованість з’їздів на розкриття 

дидактичних засад, а саме: мета, завдання навчання, використання методів, форм 

навчання, визначення змісту освіти в народних школах різних типів, розробка 

навчальних програм, звернення до навчання дітей з вадами. Особливістю діяльності 

делегатів з’їздів стало проголошення та розробка рекомендацій щодо українізації 

народної та середньої школи. 

 

2.2. Розкриття виховальних завдань делегатами освітянських з’їздів 1861-

1920 рр. 

 

Проведений науковий пошук свідчить, що проблеми виховання учнівської 

молоді постійно ставали предметом обговорення делегатів з’їздів [9; 16; 290; 322; 

323; 324; 328; 329; 333]. Наприклад, перший з’їзд, на якому згадувався зв’язок між 

навчанням та вихованням, був з’їзд в Ливнах [290]. У вихованні також піднімались 



144 
 

загальнопедагогічні питання, наприклад, «про шкільну дисципліну взагалі та про 

нагороди та покарання, зокрема, про ставлення учнів до вчителя, про відмінні риси 

виховання дівчат і хлопців» [290, с. 35]. 

Під час роботи Усть-Медвединського з’їзду також було розглянуто 

дисциплінарні питання «про вплив прикладу керівництва і вчителів на моральний 

розвиток дітей, про необхідність впровадження виключення учня з училища, як міру 

покарання за невиправно-погану поведінку» [290, с. 47]. 

Проблеми виховання, позитивний вплив прикладу вчителя, його 

справедливого та довірливого ставлення до учнів на моральне виховання самих 

учнів порушувались учасниками Лебединського з’їзду, який відбувся з 20 по 25 

липня 1862 року. Особливо зауважувалось, що моральне виховання учнів залежить 

від впливу вчителів з різних предметів, а не тільки від законовчителя, на якого 

раніше було покладено відповідальність за моральне виховання школярів. 

Зазначимо, що саме під час цього з’їзду поряд із всебічним розвитком учнівської 

молоді головною метою навчально-виховного процесу в повітових училищах 

визнавалось моральне виховання учнів. Щодо мір дисциплінарного впливу на учнів 

делегати запропонували покарання залишенням без обіду за шкоду замінити на 

застосування засобів переконання, винесення догани наодинці або перед іншими 

учнями, на раді, повідомлення батьків або звільнення з училища. 

Найбільш важливими в розгляді проблем виховання того часу були два з’їзди 

російських діячів технічної та професійної освіти у Петербурзі (1889 – 1890 рр.) та в 

Москві (1895 – 1896 рр.) [234]. 

Як свідчать архівні джерела [234; 348; 353], під час Другого з’їзду надавалося 

велике значення «моральному вихованню учнів початкової школи» [234, с. 35]. Крім 

того, особливої уваги на з’їзді набула проблема фізичного виховання. Вперше 

пропонувалося не тільки визнати фізичне виховання «окремою загально-освітньою 

дисципліною», справжнім проривом було рішення клопотати перед урядом щодо 

«створення центральної школи з підготовки вчителів з фізичної освіти» [234, с. 60]. 

Крім того, велике значення надавалось співпраці вчителів і медиків щодо 
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забезпечення гігієни в школі. З метою покращення та розвитку фізичних і духовних 

сил дітей делегатами було запропоновано організовувати літні дитячі колонії. 

Під час роботи з’їзду делегати порушили питання про організацію трудового 

виховання. Наголошувалось на користі ручної праці не тільки для оволодіння 

професійними навичками, а також для морального виховання учнів: «розвиток 

морально-вольових якостей, наприклад, прагнення доводити справи до кінця» [234, 

с. 64]. Важливість цього питання спонукала учасників з’їзду обговорити можливість 

створення семінарії з підготовки вчителів ручної праці, де жінки також мали 

можливість навчатися. 

Ця проблема також була розглянута і на Першому Всеросійському з’їзді 

учителів міських за положенням 1872 року училищ, який проходив 7-14 червня 1909 

року в Санкт-Петербурзі. «…Враховуючи постанови трьох з’їздів російських діячів 

з технічної та професійної освіти та західну шкільну практику, під терміном «ручна 

праця» делегати з’їзду розуміють не тільки роботи з деревиною, як у міських 

училищах, але й різні види фізичної праці, які повинні викладатися в 

загальноосвітній школі не ремісниками, а саме педагогами, з метою всебічного 

розвитку дітей, розвитку їхньої уваги, наполегливості, волі, підготовки учнів до 

трудового життя…» [268, с. 132]. 

Делегати особливо підкреслили, що досягненням з’їздів з технічної та 

професійної освіти стало вирішення питання про необхідність внесення до розкладу 

уроків ручної праці, яке підтримало Міністерство освіти. Крім того, звернуто увагу 

на існуючий досвід Західної Європи та вітчизняний досвід «впровадження ручної 

праці під час літніх курсів для учнів» [268, с. 133]. Зауважуючи важливість ручної 

праці з’їзд делегати рекомендували «упроваджувати ручну працю із глини та паперу 

в усіх училищах, навіть там, де нема коштів для облаштування окремих приміщень 

та майстерень» [268, с. 132]. 

Проблема взаємозв’язку сім’ї, школи, суспільства завжди була актуальною. 

Так, і в досліджуваний період важливою умовою ефективності навчально-виховного 

процесу визнавалось залучення родини та суспільства до шкільної справи, зокрема 

позакласне спілкування учнів міських училищ з учителями, «…де практичним 
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шляхом учитель знайомив би дітей з великими надбаннями людського розуму, 

пробуджуючи в дітях самоповагу, повагу до праці та повагу до людей…» [268, 

с. 138-139]. Делегати зазначали, що «…екскурсії, дитячі клуби та дитячі громади є 

важливим засобом розвитку та відпрацювання у дітей почуття громадськості…»; 

підкреслювалась необхідність запровадження рухомих ігор на свіжому повітрі, які 

одночасно поєднували «…найкращу форму гімнастики, елемент внутрішньої 

дисципліни та розумний, дуже корисний з точки зору фізичного розвитку засіб 

спілкування з товаришами…» [268, с. 139]. 

Делегатами було підкреслено, що зовнішнім надзором та покаранням школа 

не могла виконувати своє виховальне призначення – розвиток вищих якостей душі, 

саме «…повага до особистості дитини визнавалась педагогічно-виховальною 

аксіомою…». Крім того, делегати наполягали, що «…життєрадісний режим школи 

має стояти на першому плані в цілях успішного розумового та тілесного 

виховання…» [268, с. 139]. 

Серед спектру питань, пов’язаних з вихованням школярів, проблема 

самогубств школярів також хвилювала делегатів з’їздів. Для боротьби з якою 

вчителям рекомендувалось «всебічно з’ясовувати всі обставини самогубств учнів та 

передавати їх до друку, щоб суспільство дізнавалось про всі обставини» [268, 

с. 139]. Детально розглядалась під час з’їзду і проблема дитячого алкоголізму. 

Вчителям пропонувалось більш уважно та чуйно ставитися до боротьби з цим злом, 

більш того, було постановлено звернутися від імені з’їзду до Державної Думи з 

проханням звернути увагу, що народна хвороба – алкоголізм не тільки впливає на 

підростаюче покоління, але й «…в’є міцне гніздо серед учнів…» [268, с. 140]. 

Як свідчить проведене дослідження, серед виховних проблем фізичне 

виховання отримало пріоритетне значення. Науковою цінністю Першого Загально-

земського з’їзду з народної освіти у 1911 році з’їзду стало визначення терміну 

«фізична культура». З точки зору учасників з’їзду, він охоплює наступну 

сукупність: «фізичний розвиток» - зміцнення здоров’я учнів, «фізичне виховання» - 

надбання учнями навичок зі збереження здоров’я, а також «фізична освіта» - 

засвоєння учнями знань про те, яким чином зберегти своє здоров’я та здоров’я 
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інших [204, с. 49, 96]. Учителі обговорили ці поняття на з’їзді та прийняли резолюції 

стосовно кожної складової окремо. 

Делегати постановили, що гарантією нормального фізичного розвитку учнів є 

«повноцінне гаряче харчування, свіже повітря у школі та за її межами, надання 

можливості організовано рухатися (рухливі ігри, гімнастичні вправи, фізична 

праця)» [204, с. 56, 97]. Педагоги зауважували, що фізичні вправи потрібно 

включити до загального навчального плану початкової школи, а в позаурочний час 

надати учням можливість для рухливих ігор на майданчиках, також віталося 

заохочення учнів до занять спортом. Фізичну працю пропонувалося «організовувати 

на свіжому повітрі, наприклад, у шкільному саду» [204, с. 72, 98]. Стосовно 

фізичного розвитку дітей підкреслювалось, що «…всі види організованого руху 

мають особливе значення для духовної культури, розвитку розуму, волі дітей та 

підготовки їх до громадського життя…» [204, с. 98]. 

Для належного фізичного виховання учнів, з точки зору учасників з’їздів, 

необхідно «…виховувати дітей у гігієнічних навичках усім укладом школи та 

прикладом дій учителя…» [204, с. 74, 98] та забезпечувати формування цих навичок, 

пояснюючи причину таких вимог.  Крім того, делегати з’їзду наголошували, що для 

фізичного виховання учнів важливе значення має «залучення їх до безпосередньої 

участі в дотриманні гігієнічного режиму в школі та чистоти свого тіла» [204, c.75, 

с.79, 98]. Під час літніх канікул педагоги вважали доречним для фізичного 

виховання міських дітей організовувати літні дитячі садочки, парки, екскурсії, 

відправляти до заміських колоній, а для сільських дітей – організовувати «…ясла-

притулки, а також літні садки у садибах поміщиків…» [204, с. 79 – 80, 82, 99]. 

Визначаючи особливу роль фізичного виховання в розвитку дитини, делегати 

зазначили, що фізичну освіту потрібно «починати ще у початковій школі за 

допомогою пояснювального читання книжок з анатомії та фізіології, потім 

підключити бесіди з лікарями, вчителями та батьками про правила загальної гігієни, 

гігієни статевого життя, шкідливі звички, а на випускних іспитах питання гігієни, 

було запропоновано, включати до списку запитань» [204, с. 84 – 85, 99]. На з’їзді 

особливо наголошувалось, що проведення систематичних занять фізичною 
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культурою буде спонукати фізичний саморозвиток і самовиховання учнів, що, 

врешті решт, призведе до створення спортивних клубів та гуртків, а «…засноване на 

фізичній культурі фізичне оздоровлення населення буде мати наслідком – його 

оздоровлення психічне…» [204, c. 100]. 

Нерозривно з фізичним вихованням на з’їзді розглядалось трудове виховання 

учнів, обговорювалась необхідність включення фізичної та ручної праці до 

програми народних загальноосвітніх шкіл. Делегати підкреслювали, що цей предмет 

повинен «…переслідувати педагогічні цілі всебічного розвитку учнів у моральному, 

розумовому та фізичному відношенні…» [204, c. 148]. Викладати ручну працю, з 

точки зору учасників з’їзду, має не майстер-ремісник, а вчитель, причому йому 

надавався вільний вибір методів, засобів, прийомів і змісту викладання, що мало 

залежати від місцевих умов, віку учнів та коштів [204]. Стосовно запровадження 

ручної праці в якості окремої дисципліни, тут думки учасників з’їзду розійшлися: 

одні вважали  це необхідним, у той час, як інші делегати заперечували, зауважуючи, 

що «достатньо буде обмежити ручну працю роботою в шкільному саду або 

виготовленням обладнання для шкільного музею» [203, c. 17]. 

Особливої уваги на з’їзді було приділено моральному вихованню, 

рекомендувалося надавати дітям можливість «…перейнятися моральними ідеалами 

Євангелія розвинути в них волю й здатність втілювати їх у життя…»[203, с. 16]. 

Звісно, що при такій постановці справи, більша частина відповідальності за 

моральне виховання учнів покладалася на законовчителя, але й народні вчителі не 

повинні, з точки зору з’їзду, стояти осторонь у питаннях морального виховання 

учнів. Делегати запропонували вчителям запроваджувати моральне виховання 

такими засобами: «а) бесіди вчителя за темами з повсякденного життя та про всі 

події, які відомі дітям, б) читання зразків художньої літератури, в) викладання 

історії» [там само]. Причому викладання історичних подій (переважно вітчизняних) 

повинно висвітлюватися «…з точки зору основних моральних принципів та 

слугувати матеріалом для моральних висновків…» [203, с. 16]. Школа повинна 

проводити моральне виховання на ґрунті «моральних засад (тверезості, 

взаємодопомоги, поповнення освіти, ручної праці, розваг та спорту)» [там само]. 
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Так, делегат від Ірбитського повітового земства Пермської губернії, Іван 

Васильович Воробйов, у своєму виступі про програму народної школи наголосив, 

що народна школа повинна наслідувати ідеї М. Пирогова, К. Ушинського, 

М. Бунакова, В. Вахтерова та впроваждувати принцип «виховуючого навчання», а 

не просто готувати ремісників та воїнів [203, с. 51 – 52]. 

Серед цілей виховання делегатами з’їзду зазначались такі: «…розвинути в 

учнях усвідомлення почуття обов’язку, відповідальності за свої дії, добросовісність, 

ретельність, акуратність, послідовність, наполегливість, точність, ініціативу у 

вчинках та роботі; навички обмежувати свої бажання, управляти собою, 

підпорядковувати свої особисті інтереси до суспільних, навички коритися та 

керувати іншими, культурні навички у відносинах з товаришами та дорослими, у 

роботі та на відпочинку, у відношенні до чужої власності…». Засобами досягнення 

цих цілей делегати з’їзду визнавали: «…приклад вчителя, встановлення 

відповідного ладу школи, бесіди з приводу конкретних явищ, участь дітей у 

встановленні порядку в школі, можлива самодіяльність у організації ігор, розваг, 

екскурсій, позакласних і класних занять…» [203, с. 41]. Методи пропонувалось 

застосовувати: «…від близького до більш віддаленого, від часткового до загального, 

від конкретного до абстрактного; природним шляхом, на практиці, на дослідах 

пояснювати дітям значення тих, чи інших положень та практично привчати учнів до 

відповідних навичок…» [203, с. 41]. 

У грудні-січні 1912-1913 років в Санкт-Петербурзі відбувся з’їзд з питань 

жіночої освіти, на якому проблеми виховання обговорювались лише в контексті 

проблеми спільного навчання дівчат та хлопців та організації допомоги родини з 

питання виховання дівчат разом із хлопцями. Для надання такої допомоги родині 

було запропоновано «організовувати батьківські комітети не тільки в приватних 

гімназіях, а й у державних» [242, с. 57]. 

На з’їзді, як свідчить аналіз його стенограми, було порушено питання 

національного виховання та його завдань. Учитель історії д. Дінзе у своїй доповіді 

зупинився на визначенні таких понять: «нація, національне почуття, 

самосвідомість». Він підкреслив, що успіхів у національному вихованні можна 
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досягти лише об’єднав зусилля школи та родини. У контексті цього на з’їзді було 

прийнято резолюцію про створення «Товариства сприяння національному 

вихованню всіх народів у Росії», метою якого було б надання допомоги кожній нації 

на створення рідної освіти, друк підручників рідною мовою, тощо [242, с. 58]. 

Звернуто увагу на «шкідливість позашкільного нагляду за дитиною з боку влади», та 

про необхідність надання школам автономії з цього питання [242, с. 60]. 

Більш предметно проблеми виховання дітей розглядали безпосередньо на 

з’їзді з питань сімейного виховання, який проходив в Санкт-Петербурзі одночасно зі 

з’їздом з питань жіночої освіти, на якому родина розглядалась, як «виховальне 

середовище» [279, с. 94]. Під час обговорення цього питання лунали суперечливі 

пропозиції, одні доповідачі відстоювали позицію про «необхідність відлучати дітей 

від впливу родини як найраніше», інші – наполягали «на великому впливі родини на 

виховання дитини, формуванні громадянського почуття, боротьбі зі шкідливими 

звичками» [242, с. 61]. Для правильної постановки родинного виховання дуже 

важливим вважалось «виховання та навчання самих батьків, особливо матерів», для 

яких у різних містах організовувались курси та гуртки: «Мати й дитина» - у Києві, 

«Школа для матерів у догляді за дитиною» – у Москві, платні педагогічні, юридичні 

та природничо-медичні курси – у Петербурзі [279, с. 94]. 

Доповідачі також розповідали про жіночі клуби, які було організовано в 

Ростові-на-Дону, Нижньому Новгороді та Астрахані, де для слухачок періодично 

проводились бесіди з проблем виховання та лекції. Товариство лікарів відкрило 

«Курси гігієни». Однак, незважаючи на користь усіх курсів, відвідувати їх могли 

далеко не всі жінки, тому що, по-перше, багато з них були платні, а, по-друге, деякі 

жінки працювали по 12 годин і не мали часу їх відвідувати. У зв’язку з цим цікавою 

виявилась доповідь Добротиної про «надання жінці рівноправної участі у міських та 

державних органах управління, включаючи представництво в Державній Думі, щоб 

жінки самі змогли відстоювати свої права та права їх родин» [279, с. 94 – 95]. 

У руслі даної доповіді Є. Тихеєва, громадський діяч з питань дошкільного 

виховання, у своїй доповіді «Роль держави, родини та громади в справі дошкільного 

виховання» підкреслила, що дошкільне виховання є основою подальшого 
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виховання, тому не можна довірити це виховання повністю родині, якій бракує 

педагогічних знань та часу, щоб правильно виховувати дитину, тому вона 

наполягала на необхідності створення дошкільних закладів [55, с. 18]. Живий 

інтерес викликала і доповідь академіка В. Бєхтєрєва «Про виховання дитини в 

ранньому віці», де академік наполягав на необхідності будувати «суспільство на 

засадах справедливості та поваги до прав людської особистості» [279, с. 95]. 

У свою чергу, Н. Крупська висунула «принцип єдності родинного та 

громадського виховання, при провідній ролі останнього» [33, с. 18]. Питання 

національного виховання також поставали на з’їзді з питань сімейного виховання, 

наприклад, д. Дінзе також виступив на цьому з’їзді з промовою про «Націоналізацію 

дошкільного виховання» [242, с. 59]. Також з’їзд не оминув увагою питання 

фізичного, морального, розумового та естетичного виховання [279]. 

Особливу увагу учасників привернули проблеми запобігання дитячий 

злочинності. На думку делегатів, ситуацію можна було покращити шляхом просвіти 

народу та покращенням його правового та економічного стану. Серед найближчих 

завдань з’їзд вбачав: «розвиток загально доступних виховально-освітніх закладів, 

введення всезагальної та безоплатної початкової освіти, законодавчу охорону прав 

дітей в родині та поза нею, створення лікувально-виховних закладів для хворих та 

відстаючих дітей» [55, с. 18].  З’їзд мав потужний позитивний вплив на громадську 

думку, про що свідчить багато чисельне відкриття по всій країні «безкоштовних 

дитячих клубів, дитячих читалень, бібліотек, дитячих їдалень» [279, с. 95]. 

Мета, завдання виховання були у колі пильної уваги педагогів, учителів. Так, 

метою виховання учнів делегати Першого Всеросійського з’їзду з питань народної 

освіти, який проходив у Санкт-Петербурзі з 23 грудня 1913 року по 3 січня 1914 

року вважали «…виховання їх у твердих поняттях християнського обов’язку» [86, 

с. 76]. Підкреслимо, вперше в історії педагогічних з’їздів учасники обговорювали 

необхідність дошкільного виховання, вони особливо наполягали на тому, що 

виховання повинно починати ще у дошкільний період: «…необхідно як можна 

раніше віддалити дитину від шкідливого впливу оточуючого її дитинство 

середовище та наблизити її до школи…» [86, с. 278]. З цією метою пропонувалось 
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при початковій школі створити постійно діючи літні підготовчі школи, де будуть 

панувати принципи вільного та трудового виховання. Для збереження єдності 

педагогічного впливу дошкільним вихованням в певній групі повинен опікуватися 

вчитель, який в майбутньому «…поведе цю групу крізь увесь курс початкової 

школи…» [86, c. 278]. Окрім літніх підготовчих шкіл, у контексті створення системи 

дошкільного виховання, на з’їзді пропонувалось влаштування та розширення 

дитячих садочків. На підтримку цієї ідеї приводилось багато фактів, коли 

хуліганство та злочинність починалися саме з покинутих напризволяще без надзору 

маленьких дітей, які стали наслідувати дурний приклад. Прийматися в такі садочки 

мали діти від 5 років, вихователі повинні отримати «спеціальну освіту», а самі 

«садочки мали функціонувати круглий рік» [86, с. 284 – 285]. 

На другій секції з’їзду розглядались питання доцільності спільного навчанні 

хлопчиків та дівчаток. Делегати підкреслили, що «…спільне навчання хлопчиків та 

дівчаток є лише продовженням спільного їх життя поза школою, тому роздільне 

навчання є штучним і дає підґрунтя для однобічного розвитку кожної статі…» [85, 

с. 32]. Спільне навчання, з точки зору з’їзду, призводить до більш успішного 

досягнення цілей виховання, до товариських відносин між хлопчиками та дівчатами, 

має позитивний вплив на розвиток характеру дітей: «…з одного боку, воно 

заспокоює надто різки, підчас грубуваті прояви в характері хлопців; з іншого боку, 

дівчата, під впливом хлопців, стають менш пасивними, більш жвавими, сміливими, 

відкритими…» [85, с.33]. Учасники з’їзду також зауважували на позитивному впливі 

спільного навчання дітей обох статей на зовнішню поведінку дітей, на «вміння 

тримати гідно себе в громадських місцях», а також на розумовий розвиток та «більш 

серйозне сприйняття шкільних предметів» [85, с.36]. 

З’їзд ґрунтовно розглянув ідею побудови трудової школи, зміст питання якої 

охоплює два напрямки: перший – «…трудова школа, як принцип організації 

народного виховання та освіти…», ціль якої зробити з учнів громадян з активною 

позицією стосовно суспільно-трудового життя, та другий – трудова школа, як метод 

навчання та виховання: «…побудова всього навчального матеріалу та програми 

сучасної школи на праці та активній самодіяльності учнів та зв’язку технічної та 
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активної праці з розумовою, з проходженням загальноосвітніх предметів і 

виховання характеру та волі учнів через технічну ручну працю…» [85, с. 50]. 

Доповідачі вважали, що «…трудове виховання розвиває гармонійно усі сторони 

людських здібностей…», а «…трудовий принцип виховання – принцип 

самодіяльності та активності учнів, самостійного експериментування та 

спостереження за явищами…» [85, с. 51]. Підкреслювалось, що трудова школа, як 

метод виховання та освіти забезпечує: «знайомство з навколишнім середовищем, 

складом, властивостями та законами взаємодії предметів та явищ; формування вмінь 

створювати щось нове, вмінь долати труднощі» [85, с. 52]. 

Отже, з’їзд дійшов наступних висновків, що трудова школа – це провідна 

необхідність, яка задовольняє не тільки вимоги наукової педагогіки, але й вимоги 

соціально-економічного життя; вона повинна бути загальноосвітня, а не професійна, 

висуваючи «…нові методи активної творчої самодіяльності дитини та гармонійного 

розвитку всіх її здібностей…», трудова школа – «…найкращий засіб виховання 

розуму, характеру та волі дитини…» [85, с. 52]. 

Багато уваги на з’їзді було приділено боротьбі з алкоголізмом, необхідності її 

«наукового обґрунтування та виявленні його причин» [85, с. 377]. Серед причин 

було названо «повне нерозуміння дітьми наслідків, до яких призводить вживання 

алкоголю, деякі навіть вважають його вживання корисним для здоров’я, крім того, 

помірковане відношення до алкоголю в сім’ї також призводить дітей до хибних 

висновків» [85, с. 378]. З’їзд рекомендував учителям проводити роботу щодо 

запобігання вживання алкоголю саме в юному віці, оскільки саме в цьому віці 

починає формуватись стійка залежність від алкоголю. 

Окремим питанням виховання на з’їзді стало питання причин та засобів 

боротьби з дитячою злочинністю [81, c. 3]. Серед причин були названі: 

«…антропологічні (виродження) та соціальні (безпритульність, занедбаність, 

нестача шкіл)…». Серед засобів подолання було запропоновано наступне: 

«…особливі суди для дітей, … примусове виховання: виховально-виправні 

заклади…»; та навіть «…еволюція засобів боротьби: тюрми, притулки, колонії…» 

[81, с. 4]. 
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Питанням виховання багато уваги приділялось і на з’їзді інспекторів народних 

і вищих початкових училищ, який проходив з 14 по 18 квітня 1916 року в Чернігові. 

Навіть на першому пленарному засіданні голова почав з наступної тези: «Питання 

про кінцеву мету виховання є найважливішим принциповим педагогічним 

питанням» [291, c. 4]. Виховання розглядалось у тісному зв’язку з навчанням, із 

впливом сім’ї, школи та подальшого життя. Згадувались ідеї Сократа, І. Песталоцці, 

М. Пирогова про необхідність «спрямовувати навчання та викладання до кінцевої 

виховальної мети» [291, c. 5]. 

Основним завданням школи учасники з’їзду визначали «виховання в учня 

основної чесноти доброго громадянина своєї держави – альтруїзму» [291, c. 5]. Для 

досягнення цієї мети делегати виокремлювали такі умови: «школа повинна бути 

релігійною», тому на перший план у справі виховання висували Закон Божий та 

«діяльність законовчителя; школа повинна бути патріотичною», тому що разом із 

релігією любов до Батьківщини є також «поштовхом до альтруїзму»; «школа 

повинна бути соціальною», тому на з’їзді віталось зближення школи з сім’єю та 

суспільством (у формі екскурсій, літературно-музичних зібрань, організації 

взаємодопомоги учнів); «школа повинна бути стійка та послідовна» (під цією тезою 

делегати мали на увазі значення шкільної дисципліни для привчання учнів 

жертвувати своїм природнім егоїзмом на користь альтруїзму); «школа повинна бути 

справедливою» (в цій частині пролунали досить неоднозначні та спірні ідеї, що 

школа для забезпечення справедливості «…повинна відмовитися від заохочень та 

покарань…» [291, c. 7], тому що вони привносять «роз’єднання до шкільної сім’ї», 

навіть за своєї справедливості, якої досягти неможливо, як наслідок було 

запропоновано відмовитися від цифрової системи оцінювання, а бали замінити 

відгуками); «школа повинна бути гуманною» (навіть до зіпсованої дитини потрібно 

застосовувати довіру, вірити в її добрі якості та постійно йому про це нагадувати) 

[291, c. 6 – 9]. 

Перша секція Чернігівського з’їзду постановила, що «…школа повинна 

переслідувати не вузькоутилітарні завдання та цілі, а загальнолюдські та державні. 

Вона має виховати освічену людину, всебічно та гармонійно розвинутого, доброго 
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громадянина, вірного сина своєї церкви та батьківщини…» [291, c. 13]. Делегати 

зауважили, що останнім часом функції школи зводились до повідомлення певних 

знань та засвоєння їх учнями, а вчитель був не більше, як «дидактик та методист», а 

сучасні вимоги змінились, та «…потрібно посилити виховальний елемент у 

викладанні всіх предметів, особливо викладання Закону Божого, причому бажано 

переважно увагу звернути на ідейну сторону предмету, а не фактичну…» [291, c. 13-

14]. 

Для морального виховання дуже важливим було, з точки зору учасників з’їзду, 

одразу з’ясовувати умови сімейного життя нових учнів та їх індивідуальні моральні 

особливості шляхом бесід із тими, хто вступив до училища та їх батьками, щоб 

потім мати змогу «…педагогічними прийомами послаблювати та викорінювати 

погані якості, а добрі розвивати…» [291, c. 14]. Більш того, беручи до уваги той 

факт, що наявність «ненормальних у моральному плані дітей», як і відсталих та 

ненормальних в розумовому плані, суттєво гальмує прогрес навчально-виховальної 

справи, було запропоновано досить жорстоку норму: якщо «…при наявності всіх 

сприятливих умов все-таки знайдуться такі учні, які не задовольняють вимогам 

висунутим в моральному плані…», то в разі сподівання на їх виправлення потрібно 

спочатку поставити під нагляд, прагнути впливати на них позитивно, в разі 

неможливості виправлення ситуації, таких дітей рекомендувалось переправляти в 

спеціальні заклади для розумово відсталих дітей [291, c. 15]. 

Дисципліна, за переконанням делегатів повинна вважатися основним важелем 

у шкільному житті. Її завданням є не тільки встановлення зовнішнього розпорядку, 

але й у розвитку почуття обов’язку та альтруїстичних почуттів учня. Звісно, що 

внутрішня дисципліна повинна також досягатися не зовнішнім впливом, а 

внутрішнім. Саме тому було запропоновано «скасувати винагороди та покарання» 

[291, c. 15]. А для збереження зв’язку зі школою було запропоновано дарувати 

випускникам твори російської літератури. 

Бажаним, з точки зору з’їзду, було зближення сім’ї та школи для вирішення 

педагогічних питань. Делегати справедливо вважали, що це не тільки руйнувало 

вороже та недовірливе ставлення до школи, але й «…може знищити плоди контр-
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виховання, яке йде з боку батьків, та просуне справу виховання значно вперед…» 

[291, c. 17]. Найкращою «формою співробітництва вважались батьківські комітети», 

які повинні збиратися 3 – 4 рази на рік для обговорення засобів надання допомоги з 

боку сім’ї у навчанні та вихованні дітей [291, c. 17 – 18]. 

У контексті проблем виховання делегати з’їзду підкреслили велику користь 

«розумного дозвілля» для гармонійного розвитку всіх духовних сил підростаючого 

покоління, які мають «…сприяти розвитку естетичних почуттів дітей, товариськості 

та м’якості їх характеру, будить чуйність і розуміння всього прекрасного…» [291, 

c. 23]. Разом з тим, таке дозвілля мало стати тим містком, який поєднає школу та 

сім’ю. Під організацією «розумного дозвілля» розумілось влаштування в школах 

літературно-музичних учнівських вечорів, де навіть викладачі мали брати участь у 

декламації, музиці, співі; учнівських виставах, до участі в яких пропонувалось 

залучати й батьків для реалізації цілі зближення сім’ї та школи; духових та струнних 

оркестрів; церковного хору [291, c. 23 – 24]. 

Не оминув увагою з’їзд і фізичне виховання, як одне із суттєвих завдань 

школи. Для розвитку справи фізичної освіти делегати запропонували влаштування в 

училищах гімнастичних залів та майданчиків для ігор на свіжому повітрі, крім того, 

пропонувалось організацію спортивних свят одночасно для учнів всіх училищ міста 

або поселення, які б своїм наслідком мали поєднання окремих шкіл. Трудове 

виховання також стало предметом розгляду на з’їзді: педагоги підкреслили 

важливість ручної праці для виховання учнів, тому що вона розвиває «…звичку до 

праці, увагу, спостережливість, самодіяльність, методичність, охайність…» [291, 

c. 25]. Проте делегати з’їзду не вважали за потрібне школі долучатися до польових 

робіт, тому що учні й самі багато допомагають батькам у сільсько-господарських 

роботах, натомість школа повинна здійснювати моральний та освітній вплив на 

дитину [291]. 

На педагогічному з’їзді в Києві, який проходив з 12 по 19 квітня 1916 року 

багато уваги було приділено вихованню в середній школі, але зауважувалось, що 

«…виховання в середній школі необхідно та можливо, але школа не може повністю 

взяти на себе відповідальність за досягнення ідеальних цілей виховання, а ділить цю 
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відповідальність з сім’єю та суспільством…» [302, c. 584]. Також учасники 

постановили, що виховання в школі повинно здійснюватися на засадах моральності 

та християнської любові, що буде своїм наслідком мати всебічний та гармонічний 

розвиток душевних та фізичних сил учня [302]. Більш того, саме виховання,а не 

навчання було визнано «…відправною точкою та центром тяжіння шкільної 

справи…» [302, c. 584]. 

Ефективним «…виховальним засобом для всебічного розвитку учня, але лише 

за умови правильної її організації в достатньому приміщенні та при достатньому 

наборі інструментів…» учасниками з’їзду вважалась ручна праця [302, c. 600]. Учнів 

пропонувалось залучити до землеробських робіт. Особливо наголошувалось на цій 

ідеї у зв’язку з воєнними діями в країні. Кожному навчальному закладу 

пропонувалось створити трудові дружини, користь від яких полягала у 

виховальному процесі, з одного боку, та в допомозі родинам мобілізованих 

чоловіків, з іншого [302]. 

Основним принципом, який повинен об’єднувати шкільну справу визнавалась 

праця, яка б давала «…простір самодіяльності та творчій ініціативі учня…» [302, 

c. 585]. «Ручну працю, визнавалось за необхідне, запровадити в усіх класах середніх 

шкіл» [302, c. 586]. Учасники з’їзду наголошували на однаковій важливості як 

розумового та естетичного виховання, так і  фізичного та морального виховання. 

Підкреслювалась необхідність розвитку творчих здібностей учня, наполегливості, 

активності, різнобічних інтересів, усвідомлення боргу та суспільних навичок. Для 

розвитку волі, з точки зору з’їзду, дисципліна має «…представляти собою не тільки 

суму приписів, але має отримати характер самодисципліни…» [302, c. 585]. 

Наближення дітей до природи визнавалось необхідною умовою для «…виховання 

здорової, життєрадісної молоді…» [302, c. 586]. 

Вагомим чинником у справі виховання з’їзд визнав – сім’ю. Учасники 

вважали, що «…без сприяння сім’ї школа не може успішно вести справу виховання, 

а тому залучення батьків до педагогічної роботи є для школи необхідністю…» [302, 

c. 588]. Делегати надавали великого значення взаємодії сім’ї та школи у процесі 

виховання: «…взаємні відносини сім’ї та школи повинні відбуватися у тісному 
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співробітництві, спрямованому до вирішення виховальних завдань шляхом спільних 

зусиль задля інтересів та блага вихованця та до узгодження виховального впливу 

сім’ї та школи…» [302, c. 590]. Серед цілей співробітництва сім’ї та школи учасники 

виокремили наступні: «…а) взаємне інформування школи з боку сім’ї та сім’ї з боку 

школи по всіх питаннях, які відносяться до вихованця; б) сприяння проникнення до 

сім’ї правильних поглядів на завдання виховання та навчання та їх методи…» [302, 

c. 590]. 

На з’їзді були висловлені побажання, щоб учителі почали організовувати 

батьківські громади, гуртки, зібрання «…з метою вивчення дитини та розробки 

методів педагогічного впливу» [302, c. 588]. Батьківські комітети визнавались 

невід’ємною частиною шкільного життя, тому що «…виховальне значення школи 

може бути здійснено тільки при спільній роботі педагогічних рад з батьківськими 

комітетами…» [302, c. 588-589]. Делегати наполягали на необхідності законодавчо 

закріпити розширені повноваження батьківських комітетів: «…до наступного 

навчального року затвердити законодавчо положення про батьківські комітети, яке 

було розроблено та опубліковано Міністерством Народної Освіти…» [302, c. 589]. 

Більш того, батьки та піклувальники мали отримати право бути присутніми на 

засіданнях батьківського комітету «з правом дорадчого голосу» [302, c. 591]. 

Учасники з’їзду зауважували також на необхідності поєднання зусиль школи 

та сім’ї у протистоянні негативному впливу вулиці. Зокрема, школа має «…звернути 

увагу на організацію найбільш повного та різноманітного позашкільного життя 

учнів…», в той же час, батьки повинні «…неослабно слідкувати за життям їх дітей 

поза школою та поза сім’єю…» [там само]. 

Особливо на з’їзді знову було наголошено на необхідності скасувати 

тогочасний позашкільний нагляд, який «…підривав авторитет педагога в очах учнів, 

їх батьків і суспільства, знищував його особисту гідність, ображав моральні почуття 

учнів і їхніх батьків та збуджував ворожі почуття до школи…». Суспільство також 

закликалось до сприяння школі та батькам у справі виховання через створення «ліги 

захисту учнів» [там само]. 
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Завдання виховальної роботи в школі делегатами вбачалось не у суцільних 

заборонах та обмеженнях, а у розвитку схильності до праці та створенні «кола 

улюблених справ» [302, c. 596]. З цією метою було сформульовано рекомендації: 

• надання учням можливості «виконувати посильну працю, що призводить до 

відчуття природної радості від досягнутих результатів», кажучи сучасною мовою, - 

створення ситуації успіху [302, c. 596-597]. 

• школа має керуватися методом «заклику до хорошого, культивувати почуття 

правди», усунувши все, що може призвести до обману [там само]. 

• надавати можливість учням для добровільної та самостійної праці, але для 

«…організації класних та домашніх робіт педагогічні ради мають керуватися 

вимогами гігієни та потребами дитячої природи…»; керувати учнівськими гуртками 

повинні вчителі, але «…їхня діяльність повинна бути головним чином 

направляючою та виправною…» [302, c. 596-597]. Притому, роль викладача мала 

бути не керівною, а роллю «старшого товариша, досвідченого порадника» [там 

само]. 

Особливу увагу під час роботи з’їзду було приділено такому підрозділу, як 

клас, тому що «…клас – це невелика суспільна група, яка живе власним внутрішнім 

життям, яка здійснює великий вплив на характер кожного учня, який входить до її 

складу…»[302, c. 595]. Делегати вважали, що школа має намагатися згуртувати 

кожен клас до дружньої родини шляхом поєднання спільною працею «…класні 

гуртки самоосвіти, класні вечірки родинного характеру, класні екскурсії, бібліотеки, 

організації товариської взаємодопомоги…» [там само]. Але учасники з’їзду 

зауважували, що клас не повинен жити тільки своїми інтересами, для цього було 

запропоновано запроваджувати заходи, які мали поєднувати всіх учнів школи: 

«…релігійні братства, наукові гуртки самоосвіти, музичні та спортивні гуртки, 

загальні вечірки, екскурсії, каси взаємодопомоги…» [302, c. 595]. Керівництво 

заходами доручалось комісії, яка мала складатися з усіх класних керівників та 

запроваджувати всі постанови педагогічної ради, які стосувались «виховуючого 

впливу на учнів» [там само]. 
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Важливим питанням, яке розглядалось на з’їзді було створення бібліотек з 

кожного предмету під керівництвом спеціалістів [302]. Більш того, було 

проголосоване відновлення на практиці закону, «…за яким педагогічним радам 

надано право поповнювати учнівські бібліотеки книжками за своїм вибором, а не 

тільки з числа тих, що рекомендовані Вченим комітетом Міністерства народної 

освіти…» [302, c. 599]. А для полегшення роботи педрад було рекомендовано 

створити при Музеї Цесаревича Олексія постійну комісію спеціалістів, які б 

створювали бібліотеки з окремих предметів та для кожного класу. Справа 

організації та користі екскурсій також зайняла гідне місце в обговоренні учасників 

з’їзду. Зауважувалось, що екскурсії повинні мати не випадковий характер, а бути 

«ретельно сплановані та відбуватися протягом всього гімназійного курсу за 

залученням усіх учнів» [302, c. 599]. Під час екскурсій учні мали поступово 

ознайомитися з місцевістю, яка оточує їх навчальний заклад. 

Вивчення архівних документів свідчить, що делегатами було розглянуто 

питання естетичного виховання, розв’язання його завдань мало відбуватися через 

обстановку школи, зовнішній вигляд учнів, які повинні «відповідати естетичним 

вимогам» [302, c. 597]. Крім того, пропонувалось влаштовувати художні вечори, 

факультативне навчання з художнього читання, співу, виставки навчально-

допоміжних посібників, які повинні були поповнюватися роботами самих учнів. Для 

систематизації та забезпечення естетичних заходів педрадам пропонувалось 

створювати «спеціальні естетичні комісії» [302, c. 598]. 

Прогресивним у роботі з’їзду було прийняття положення про дисципліну. 

Пропонувалось «скасувати покарання, які принижували гідність та шкодили 

здоров’ю учнів, наприклад, – арешти» [302, c. 600]. Стосовно дисципліни 

пропонувалось замінити велику кількість обмежень і заборон невеликою кількістю 

позитивних істин, які б сприяли виникненню в учнів прагнення до ідеалу. 

Дисципліна повинна базуватися на добровільному намаганні учнів виконувати 

вимоги, користь від яких має бути зрозумілою для них самих, тоді й дисципліна, як 

постійне тренування учнів у «надбанні добрих навичок», перетвориться на 

самодисципліну [302, c. 702]. Також йшлося про скасування існуючої системи 
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покарань, яка «базувалась на елементі приниження, що призводило не стільки до 

виправлення учня, скільки до виникнення ворожості по відношенню до школи» [там 

само]. Покарання пропонувалось замінити на звернення до «совісті, честі, 

свідомості учня, до суспільної думки класу» [там само]. 

Також з’їзд вважав за потрібне скасувати звільнення без права вступу до 

інших навчальних закладів. Взагалі, делегати проголосували за надання більшої 

автономії педагогічним радам у питаннях дисципліни. Зауважувалось, що 

Міністерство Народної Освіти має встановити «лише загальні основи дисципліни в 

школі, а розробку деталей доручити педрадам» [302, c. 600]. Деякими делегатами 

було запропоновано «дозволити педагогічним радам залучати старшокласників до 

підтримання дисципліни шляхом судів честі», але учасники майже одностайно 

відхилили цю пропозицію [302, c. 601]. 

У ході наукового пошуку встановлено, що заслухавши різні доповіді, 

делегати, як правило, приймали рішення, рекомендації. Наприклад, у контексті ідеї 

виховуючого навчання було запропоновано зберегти в курсі середньої школи 

психологію, як окремий предмет, «для формування правильного світогляду та 

законознавства для виховання громадянської правосвідомості» [302, c. 602]. Для 

гармонійного фізичного виховання та забезпечення психічного здоров’я учнів 

з’їздом надавалось велике значення роботі шкільного лікаря. Делегати постановили, 

що шкільний «лікар повинен знаходитися в школі протягом усіх уроків та надавати 

допомогу у фізичному та психічному вихованні вчителям та вихователям» [302, 

c. 603]. Крім того, з’їзд вважав за доцільне «…ввести до системи фізичного 

виховання в середній школі певний план, який би пов’язував завдання фізичного 

виховання з питаннями виховання волі, морального та естетичного виховання…» 

[302, c. 604]. Більш того, делегати підкреслювали необхідність організації 

спеціальної комісії спеціалістів для вироблення національної системи фізичного 

виховання, яка б враховувала побутові та природні умови даної місцевості. Крім 

того, було запропоновано виділити не менше однієї години щоденно в кожному 

класі для занять із керівником фізичного виховання та запровадити заняття 

шкільним спортом в позаурочний час під керівництвом спеціалістів та наглядом 
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шкільного лікаря. Для учнів молодших класів пропонувалось перевагу надавати 

рухомим іграм над усіма іншими фізичними вправами. А в кожній школі обладнати 

гімнастичний зал та майданчик для рухомих ігор [302]. З метою нервово-психічного 

та фізичного оздоровлення учнів делегати підтримали пропозицію влаштування 

«загальноосвітніх шкіл ближче до природи по типу лісових гімназій та організацію у 

школах весняних свят, дитячих спілок, шкільних садів, показових ланів, дач-колоній 

та інших засобів ознайомлення учнів з природою» [302, c. 604-605]. 

Зазначимо, що окремо в матеріалах з’їзду були надруковані доповіді, які не 

були заслухані у зв’язку із нестачею часу, але які відображали загальні тенденції 

того часу з приводу реформування освіти. Наприклад, серед завдань виховання у 

середній школі визначались завдання про необхідність «…розвитку вільної 

особистості з її індивідуальними особливостями, особистості, яка володіє сильною 

волею, прагне знань, спроможна до наполегливої праці, фізично міцної та 

життєрадісної…», сприяння «послабленню в душі учня егоїстичних прагнень, 

укріпленню в ньому почуття любові до Батьківщини та збудженню прагнення до 

праці на користь суспільну…» [302, c. 647]. 

Делегати не тільки наводили конкретні факти зі шкільного життя, вони 

прагнули до роздумів, аналізу. Так, серед причин, чому середня школа не могла 

здійснювати завдання виховання на належному рівні перераховувались наступні: 

«а) офіційно-бюрократична організація середньої школи, б) політична 

тенденційність школи, недовіра до суспільства, недовіра до шкільного робітника-

викладача, повне знеособлення учня, багатопредметність та перевантаженість 

програм» [302, c. 647]. В якості виходу із ситуації пропонувалось запровадити 

принцип колегіального управління школою, усунути політизованість школи, 

залучати суспільство до вирішення питань шкільного виховання, покращити 

правове становище викладача, скоротити програми та створити умови для 

індивідуального розвитку учнів [302]. 

У процесі реалізації завдань морального виховання особливу роль відводили 

законовчителю у викладанні християнських істин Закону Божого, окремо 
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зауважувалось, що «релігійно-моральне виховання не повинно мати примусовий 

характер, воно має йти від серця, а не від шкільної системи покарань» [302, c. 650]. 

Після Лютневої революції під час Першого Всеукраїнського з’їзду у Києві 5-6 

квітня 1917 року безпосередньо питання виховання майже не розглядались, 

опосередковано про них йшлося в контексті українізації шкіл в Україні та 

націоналізації освіти та виховання [53; 100]. Але на Другому Всеукраїнському 

учительському з’їзді, який було скликано 10-12 серпня 1917 року в Києві, делегати 

розглянули запропонований Товариством шкільної освіти план єдиної української 

школи, який став «основою проекту єдиної школи в Україні» [100, с. 358]. У проекті 

зазначалось, що «головне завдання нової української школи полягає у вихованні 

дитини». Зауважувалось, що раніше головне завдання школи було – навчання, а 

виховання відбувалось «само по собі в процесі засвоєння знань». Навчально-

виховний процес має будуватися навколо дитини, «тоді сам процес навчання буде 

засобом виховання» [100, с. 384]. Підкреслювалась необхідність національного 

виховання через вивчення навколишнього життя, рідної мови, життя свого народу. 

Зауважувалось, що школа має бути трудовою, але фізична праця – посильною, тому 

що до завдань школи не входило навчання дитини ремеслу [100]. Щодо естетичного 

виховання, зазначалось, що школа не повинна примушувати дітей досконало 

вивчати види мистецтва, лише виховувати волю та творчі здібності. Фізичне 

виховання також має бути спрямовано «на розвиток волі» [100, с. 385]. 

Одним з найважливіших питань у контексті виховних завдань для 

обговорення під час 1-го Всеросійського з’їзду учителів, який проходив вже після 

жовтневої революції з 3 по 8 липня 1918 року в Москві, було питання про єдність 

цілей і завдань виховання молодого покоління, щоб обумовлювало «всебічний 

гармонійний розвиток особистості учнів у безпосередньому зв’язку з оточуючим їх 

трудовим життям» [298, c. 35]. Трудове виховання повинно бути вирішальним у 

школі, але праця має бути не тільки індивідуальною, а «суспільно доцільною» [298, 

c. 36], не просто фізичною працею, а працею виробничою, суспільно корисною. 

Школа мала стати не ремісною, а політехнічною, де «…головним завданням є 

гармонійний розвиток усіх корисних сил і здатностей, які потенційно є у кожної 
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нормальної дитини…» [298, c. 37]. При тому делегати зауважували, що розвиток 

індивідуальних здатностей має відбуватися в «обстановці соціально організованої 

праці», тому нова школа повинна стати «школою комуною, де суспільно 

організована виробнича праця на началах шкільного самоврядування повинна мати 

на меті виробництво таких споживчих цінностей, користь яких ясна для самого 

учня…» [там само]. 

Метою фізичної культури визначалось формування шляхів до створення 

повноцінної людини, що зумовлювало окреслення таких завдань фізичної культури, 

як фізичне виховання та фізична освіта. У свою чергу, до завдань фізичного 

виховання делегати віднесли забезпечення засвоєння суб’єктом гігієнічних навичок 

та необхідність постійного спостереження за правильністю функцій організму, а до 

завдань фізичної освіти – «…удосконалення не однієї будь-якої категорії людських 

органів, а рівномірний розвиток фізичної, моральної та розумової сторін людської 

особистості…» [298, c. 42]. На з’їзді було запропоновано «створити Інститут 

Фізичної Культури, як заклад, який би поєднав науковий центр з центром навчання» 

[298, c. 43].  

Під час з’їзду також детально розглядалось дошкільне виховання. З точки зору 

делегатів з’їзду, «…дитячий садок повинен створювати такі умови життя дитини, які 

б забезпечували йому всі можливості для спостереження та пізнання оточуючого, 

для виявлення та розвитку його творчих сил, виховання в ньому суспільного 

почуття…» [298, c. 56]. Для забезпечення всезагального дошкільного виховання 

пропонувалось «відкривати дитячі садки по всій країні та готувати педагогічний 

персонал спочатку на тримісячних курсах, а потім на більш тривалих» [298, c. 57]. 

Педагогічно доцільним визнавалось «…по-можливості повністю виключити з 

шкільної практиці експлуатацію найомної праці, так званої шкільної прислуги, а 

обходитися майже виключно працею своїх членів, залишаючи тільки такого роду 

найомну працю, без якої школа зовсім не може обійтись: це праця сторожа, 

кочегара…» [298, c. 59]. 

У контексті проблем трудового виховання Перший Всеросійський з’їзд з 

просвіти проходив в Москві з 25 серпня по 4 вересня 1918 року, де в основу 
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шкільного життя пропонувалось покласти трудовий принцип, щоб фізична та 

розумова праця доповнювали одна одну та вели до всебічного розвитку особистості 

учня, майбутнього громадянина соціалістичної республіки. При чому фізична праця 

має відповідати наступним критеріям: «вона має бути виробничою (спрямованою на 

вироблення благ), політехнічною (спрямованою на ознайомлення дітей з різними 

трудовими сферами), планомірно та соціально організованою (спрямованою на 

соціальне виховання дітей), життєвою (пов’язаною з суспільним виробництвом), 

вільною і творчо радісною (пов’язаною з індивідуальними здібностями учня)» [300, 

c. 2]. Найомна праця в школі визнавалась педагогічно не доцільною, а 

самообслуговування вважалось здоровим початком трудового виховання [300]. 

Значна увага, з точки зору делегатів, повинна була приділятися в трудовій 

школі фізичній освіті, фізичній праці і рухомим іграм, а також естетичному 

вихованню, яке повинно відбуватися через розумову чи фізичну працю, творчу 

працю, різні форми дитячого відпочинку та дозвілля. Делегати надавали великого 

значення фізичній культурі, яка мала стати також основою трудової школи. З точки 

зору делегатів, завдання фізичної культури – це цілісний розвиток особистості та 

підготовка її до колективної творчості. «В Інституті Фізичної Культури мають бути 

вироблені ті корективи у сфері фізичної освіти (процеси розвитку мускульної та 

нервової системи органів чуття), якими урівноважується шкідливий вплив деяких 

необхідних галузей праці та дефектів людського організму…» [300, c. 3]. Наукову 

цінність має той факт, що на з’їзді було наголошено на важливості систематичних 

досліджень в Інституті Фізичної Культури у сфері харчування та вдосконалення 

людського організму шляхом експериментальної біології. Для підготовлення молоді 

до комуністичного трудового строю було запропоновано організовувати трудові 

дружини, які забезпечать фізичну освіту молоді під час трудового життя в комунах 

та «…нададуть міцних тілом та духом бійців за соціалістичний устрой…» [там 

само]. 

Питання дошкільного виховання також були обговорені під час з’їзду, 

важливість цього питання наголошувалась особливо, як необхідного етапу 

передуючого шкільному навчанню та вихованню. З’їзд постановив визнати 
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необхідним планомірну та невідкладну «…організацію закладів дошкільного 

виховання всіх видів у загальнодержавному масштабі…» [300, c. 10]. При кожній 

школі першого ступеню має бути організований дитячий садок, відвідування якого 

мало бути обов’язковим для дітей 6-8 річного віку; для більш раннього віку мали 

бути організовані ясла, літні колонії, майданчики [300]. 

З’їзд діячів середньої української школи зібрався в січні 1919 року для 

обговорення нагальних питань української середньої освіти [123]. Делегати 

постановили,  школа має бути національною та демократичною, художнє виховання 

має відбуватися на основі національних традицій, а в релігійному вихованні 

потрібно зосередитися на вихованні «загально-людської етики на підставі 

Євангелія» [123, с. 147]. 

Створення «трудової школи, пов’язаної з навколишнім життям, яка привчає 

дитину до колективного життя» було постулатом останніх з’їздів. Так, у січні 1919 

року під час Другого Всеросійського з’їзду учителів-інтернаціоналістів серед 

основних завдань школи ставились не просто надання знань дитині, але надання 

«комуністичного виховання та перетворення дитини на ідейного борця за 

комунізм». Також під час з’їзду йшлося про «виховання колективіста, яке має бути 

поєднано з вихованням всебічно розвинутої, внутрішньо дисциплінованої людини, 

яка має змогу глибоко відчувати, ясно мислити, організовано діяти» [235, с. 5]. 

Підкреслювалось, що тільки соціалістична школа може правильно виховати 

людську особистість [235]. 

Таким чином, проведене дослідження дозволило констатувати, що на 

педагогічних з’їздах піднімалися актуальні виховні проблеми (методи виховання, 

роль трудового виховання у формуванні морально-вольових якостей, особливості 

естетичного та фізичного виховання, тощо). Простежувався зв'язок навчання та 

виховання. 

Однією з центральних проблем було визнано проблему виховання дисципліни 

учнів, визначення провідної ролі прикладу вчителя для ефективності морального 

виховання учнів. Встановлено, що активне обговорення проблем виховання 
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спричиняло узагальнення та формування висновків, рекомендацій, побажань щодо 

конкретних шляхів і засобів реалізації завдань виховання. 

 

2.3. Проблеми підготовки вчителя в роботі педагогічних з’їздів 1861-1920 рр. 

 

Аналіз матеріалів з’їздів свідчить, що у 70-х роках поряд з проблемами 

навчання і виховання делегати почали порушувати проблеми вчителя, як особи, від 

якої значною мірою залежав успіх навчально-виховної справи. Так, під час 

Всеросійського з’їзду в Москві 1872 року делегати зосередили увагу на обговоренні 

засобів підвищення професійного рівня народного вчителя. Слабка підготовка 

вчителів того часу призводила до того, що учні після 3 – 4 років навчання могли 

ледве розбирати тексти по складах без осмислення змісту та «механічно їх 

переписувати» [22, с. 341]. 

Як свідчить проведене дослідження, з 1872 по 1884 роки на з’їздах під 

керівництвом барона М. Корфа, М. Бунакова, В. Водовозова в Пскові (2), Ірбиті, 

Костромі (3), Шадринське, Великих Луках, Херсоні, Нижнє-Тагильськім заводі 

(Верхотурського повіту) [22, с. 349] проводилися у формі бесід з навчально-

виховних питань теоретичні заняття для вчителів з метою «пробудження 

педагогічної думки та творчості», у формі показових уроків у місцевих школах було 

організовано практичні заняття з наступним обговоренням та «обміном 

спостереженнями та думками з позакласного читання», побуту вчителя та інших 

болючих питань [22, с. 344 – 348]. Поряд з педагогічними та методичними 

проблемами порушувались питання взаємовідносин «школи, вчителя та місцевого 

населення», відновлення «спілкування між учителями», заохочення вчителя до 

самоосвіти, покращення його правового та матеріального стану, вирішення питання 

скасування поліцейського нагляду та боротьби із «свавіллям з боку влади» [22, 

с. 348 – 349]. 

Зазначимо, що результатом активності педагогічної громади стала організація 

каси взаємодопомоги народних вчителів, що вперше з’явилась у 1873 році у 

Костромі. Обговорення питання кращого матеріального забезпечення вчителів 
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наштовхнуло на ідею «заснування ощадно-позичальної каси народних вчителів 

Костромської губернії», так, було розроблено та затверджено статут ощадно-

позичальної каси [22, с. 350]. Земство не тільки підтримало ініціативу з’їзду, а й 

вносило гроші до каси народних учителів та навіть влаштувало «вокально-

музикальний і літературний вечір», щоб зібрати благодійні кошти для касм, але далі 

цього ініціативи земства не пішли та згодом про неї забули. Зазначимо, що вчителі 

дізнались про існування такої каси лише у 1902 році, коли виявили «розпорядника-

касира», але про подальшу долю коштів каси нічого не було відомо [22, с. 351]. 

Зауважимо, що в Україні ощадно-позичальні каси з’явились в Одесі ще у 1866 році 

[201]. 

Під час Другого з’їзду російських діячів технічної та професійної освіти у 

Москві (27 грудня 1895 року – 10 січня 1896 року) делегати обговорювали 

необхідність організації технічних курсів, які б готували вчителів до роботи в 

спеціальних навчальних закладах. Вперше під час з’їзду було визнано необхідним 

створити «школу з підготовки вчителів з фізичної освіти» [234, с. 60], а також 

семінарію з підготовки вчителів ручної праці, де пропонувалось зокрема «дозволити 

навчатись жінкам» [234, с. 64]. 

Результатом діяльності Першого Всеросійського з’їзду представників громад 

взаємодопомоги особам учительського звання (грудень 1902 – січень 1903 рр.) стала 

пропозиція щодо негайного виправлення ситуації з безправністю вчителя, яких 

звільняли за підозри в неблагонадійності, за неправдивим доносом, по заяві 

священика за ненаполегливе відвідування церковної служби, тощо. Делегати з’їзду 

ухалили резолюцію про необхідність ретельного розслідування кожного випадку 

порушення режиму, підозри, доносу. Крім того, росслідування має проводитися 

колегіально з наданням можливості звинуваченому вчителю виправдатися, пояснити 

свої дії. Для забезпечення цих вимог з’їздом було запропоновано замінити 

одноосібних Попечителів «колегіальними шкільними Попечительствами» [288, 

с. 164]. 

У роботі з’їзду було також розглянуто питання порушення пенсійних прав 

учителів, коли вчитель міг втратити стаж роботи при переведенні до іншого повіту, 
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де не було прийнято пенсійного статуту, та був змушений починати з початку. З’їзд 

ухвалив резолюцію про неприпустимість такого порушення прав учителів, 

мотивуюче це тим, що примушення викладача похилого віку працювати призводить 

до «погіршення ефективності навчально-виховного процесу» [288, с. 165]. 

Ще одним цінним надбанням з’їзду були висновки комісії під керівництвом 

князя П. Долгорукова щодо внесення змін до «Правил 1875 року», які стосувались 

проведення педагогічних курсів і з’їздів. За результатами діяльності Комісії було 

постановлено, що поряд з педагогічними курсами мають бути засновані й 

загальноосвітні курси, щоб надати змогу вчителям покращити свої знання предмету, 

а не тільки набути знань та навичок з методики викладання. У зв’язку з чим 

делегати розробили два проекти: загальноосвітніх і педагогічних курсів. Педагогічні 

курси, які спрямовувались на підвищення кваліфікації освітян, було підпорядковано 

Міністерству народної освіти, а загальноосвітні курси мали альтернативне 

підпорядкування: якщо вони були засновані окремо від вищих навчальних закладів 

їми також опікувалось Міністерство освіти, а якщо вони працювали при закладах 

вищої освіти, то підпорядковувались відповідному Міністеству, до якого відносився 

вищий навчальний заклад. Зазначимо, що загальноосвітні курси могли відвідувати 

не тільки педагогі. 

Питання розвитку громад взаємодопомоги вчителям також було порушено на 

з’їзді. Учасники обговорювали досвід роботи та статути таких закордонних 

організацій, як Прусська вчительська спілка, Німецька спілка вчительських громад, 

Віденська центральна вчительська громада, Берлінська вчительська громада, інших 

французьких, англійських та шведських громад. Під час роботи з’їзду було 

розглянуто можливість запровадження провідного досвіду цих громад на території 

нашої країни. 

Зазначимо, що делегати критикували «Нормальний статут» від 5 липня 1894 

року, за яким діяльність учительських організацій було обмежено наданням 

матеріальної допомоги вчителям, особливо наголошуючи на необхідності 

розповсюдженя сфери впливу громад на покращення правового, суспільного та 

матеріального стану вчителів, на їхнє професійне та духовне зростання. 
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Як свідчить проведений науковий пошук [27; 34; 39; 40; 133; 162; 213; 225; 

282], зростання самосвідомості учителів набувало все більшої масштабності та у 

1905 році знайшло своє втілення у появі першої професійної організації вчителів – 

Спілці народних вчителів та інших діячів народної освіти [133]. Під час Першого 

делегатського з’їзду Всеросійської учительської спілки (7-10 червня 1905 року) було 

проголошено створення Всеросійської вчительської спілки та прийнято її статут. 

Спілка опікувалась матеріальним та правовим станом учительства. 

На Другому з’їзді (26 – 29 грудня 1905 року) особливої уваги зазнали питання 

національної школи, у зв’язку з чим було запропоновано «введення курсу 

національної мови до програми вчительських інститутів і семінарій» [296, с. 64]. 

Крім того, обговорювалась політична діяльність членів спілки, їх участь у страйках 

та бунтах. Звільнення та арешти вчителів змусили з’їзд заснувати каси взаємного 

страхування, щоб зібрати кошти на підтримку сімей учителів у випадку їхнього 

звільнення або арешту за політичну чи громадську діяльність. Також з’їзд 

постановив замінити інспекцію народних училищ на колегіальні органи, до функцій 

яких будуть відноситися справи призначення на посаду та звільнення вчителів, що 

мало призвести до демократизації освіти. Крім того, при Спілці було створено 

«бібліографічний відділ», який мав «складати каталоги, рецензувати книги, писати 

анотації», де зазначати ступень доступності та спрямованості книги, щоб учителі 

могли користуватися цими каталогами для формування бібліотек [296, с. 71]. 

Третій делегатський з’їзд Всеросійської спілки вчителів та діячів народної 

освіти (7-10 червня 1906 року), намагаючись поповнити ряди членів Спілки, які 

суттєво зменшились завдяки арештам, заявив про аполітичність Спілки, однак, це не 

врятувало її від припинення діяльності на довгі десять років [133]. 

Об’єднання вчителів середньої школи до Всеросійської Спілки стало 

основним завданням Всеросійського з’їзду вчителів і діячів середньої школи у 

лютому 1906 року на Іматрі. Необхідність такого об’єднання було зумовлено 

об’єктивними причинами: провінційні педагоги зазнавали переслідувань з боку 

уряду, місцевих поміщиків та іноді самих учнів. Характерним для того періоду було 

поява нового потужного руху – руху учнів. Ознаки цього руху зявились ще 
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напочатку навчального року, зазначимо, що активність учнів тоді ще не виходила за 

межі поодиноких протестів. Але вже у жовтні 1905 року у Нижньому Новгороді 

почався «загальний політичний страйк учнів», який було спричинено репресіями 

щодо учнів чоловічої гімназії «за те, що вони взяли участь у похованні гімназистки, 

вбитої бомбою» [297, с. 3]. 

Рух учнів спочатку зустрів підтримку з боку суспільства, у якому вже назріло 

незадоволення справами в середній школі. Зазначимо, що позитивними наслідками 

руху були: згуртування прогресивної частини педагогів, отримання учнями дозволу 

на проведення мітингів, створення учнівських бібліотек. Однак, учнівський рух мав 

і негативні моменти, іноді навіть парадоксальні: так, ставались випадки, коли учні 

молодших класів за незадовільну оцінку судили та виганяли вчителів. Яскравим 

прикладом став випадок у Нижньому Новгороді, коли учні змусили покинути свої 

посади декількох учителів, двох інспекторів і директора [297, с. 3]. У Полтаві рух 

учнів мав спокійніший характер у формі страйків, петицій, сходок, іхні вимоги були 

переважно академічними: розширення бібліотек, надання дозволу на свободу 

зібрань, скасування примусово-религійного характеру школи, тощо. Однак, і тут 

негативним було ставлення учнів до вчителів. 

Делегати оговорили ці випадки та дійшли висновку про причини такого 

розвитку подій: «переконання учнів у непридатності середньої школи», «визвольний 

рух того часу, який відволікав їх від навчання», «небажання учнів учитися, 

спричинено постійними страйками» [297, с. 4]. Перша причина була визнана 

найголовнішою. На з’їзді було проголошено, що середня школа того часу була не 

народна, а урядова, що вона знеособлювала учнів, готувала з них не вільних 

громадян, а покірних чиновників та навіть, чим самим провокувала недоброзичливе 

ставлення суспільства до неї. Єдиним вирішенням цієї ситуації з’їзд бачив 

«передачу школи від уряду до народу» та врахування і запрвадження прогресивних 

вимог учнів, таких як: «скасування балів за поведінку, скасування покарань, 

відсутність класної дами під час уроків, розширення курсу загальноосвітніх 

предметів, організація бібліотек, дозвіл на виписування газет і журналів, 

відвідування музеїв, лекцій, екскурсій, вільне спілкування з викладачами поза 
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класом про сучасні події без нагляду класної дами, безконтрольне листування,» 

[297, с. 28]. 

Обговорив стан середньої освіти, делегати з’їзду порушили питання 

Всеросійської Спілки: «її мети, завдань, стратегії, її спрямованості» [297, с. 30]. 

Зазначимо, що з приводу Всеросійської спілки вчителів думки учасників 

розділились: одні вважали доцільним існування Спілки, її Всеросійського статусу, 

особливо зауважуючи на потребі в ній серед провінційних педагогів, які повинні 

відчувати, що мають підтримку в особі своїх колег зі всієї країни, крім того, вони 

вважали, що тільки цей формат Спілки зможе «врегулювати учнівський рух», у той 

же час інші делегати з’їзду не розділяли подібних поглядів, вони наполягали на 

перетворенні Спілки на «федеративне об’єднання» із запровадженням «автономії на 

місцях» та створенні «центрального бюро для скликання періодичних Всеросійських 

з’їздів» [297, с. 30]. Зауважимо також, що прибічники Всеросійської Спілки 

наполягали на професійному характері Спілки, щоб залучити освітян, незалежно від 

їхніх політичних уподобань. 

Наприкінці роботи з’їзду було делегати узгодили найближчі завдання Спілки 

вчителів для реформування середньої школи: надання автономії середній школі, 

заохочення педагогічної творчості, ретельна підготовка педагогічних кадрів, 

створення центральних та обласних установ: «Педологічного інституту для 

вивчення людини; Вчену Педагогічну комісію для розглядання та створення 

посібників та підручників; Статистичного Бюро для з’ясування поточного стану 

справ у середній школі; Постійного комітету для організації педагогічних з’їздів; 

заснування загального друкарського органу» [297, с. 34] Обирати керівників цих 

організацій було вирішено під час загальних з’їздів, а фінансування забезпечувати за 

рахунок навчальних закладів. 

Проблемам учительства було присвячено і Перший Всеросійський з’їзд 

учителів міських за положенням 1872 року училищ, який проходив 7-14 червня 1909 

року у Санкт-Петербурзі. Під час з’їзду були розглянуті питання «матеріального 

стану вчителя, практична та теоретична підготовка викладачів, положення міських 

училищ по відношенню до інших навчальних закладів, роль педагогічних рад, 
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питання переводних та випускних іспитів, питання трудового та фізичного 

виховання, питання навчальних посібників та підручників, питання учнівських і 

вчительських бібліотек» [268, с. 9]. Крім того, для учасників з’їзду було 

організовано педагогічну виставку, метою якої було «показати загальні 

характеристики навчально-виховної справи в міських училищах, а також 

ознайомити вчителів з новими навчальними посібниками» [268, с. 12]. 

Однією з причин нестачі у міських училищах учителів, які закінчили 

вчительські інститути, було названо «низьку платню в цих навчальних закладах» 

[268, с. 60]. Під час з’їзду делегати постановили призначати вчителями та 

вчительками чотирьохкласних училищ осіб «…з загальноосвітньою та спеціальною 

підготовкою не нижче за курс учительських інститутів…» [268, с. 87]. Проте, 

тимчасово, у зв’язку з нестачею таких фахівців, було запропоновано призначати на 

посаду вчителя випускників вищих навчальних закладів, які не мали педагогічної, 

але за умови успішного складання іспитів з педагогіки та методики викладання 

[268]. 

Окремо під час з’їзду було порушено питання про майбутнє вчительських 

інститутів. Було запропоновано ліквідувати інститути та замінити їх на педагогічні 

факультети при університетах, але делегати не підтримали цієї пропозиції, було 

вирішено «залишити вчительські інститути самостійними спеціально-педагогічними 

навчальними закладами з 4-річним курсом» [268, с. 89]. Більш того, було визнано 

необхідним «розділити два останні роки навчання в учительському інституті на два 

факультети: історико-філологічний та фізико-математичний» [268, с. 90]. 

Цінність з’їзду полягала в тому, що на ньому були розроблені нові правила 

вступу до вчительських інститутів: без вступних іспитів пропонувалось 

зараховувати осіб, які закінчили вчительську семінарію та мають не менш ніж 2 

роки стажу роботи у початковому училищі, через вступне випробування було 

запропоновано зачисляти осіб, які не вчились у семінарії, але мали звання 

початкового вчителя та не менше, ніж два роки стажу служби у початкових 

училищах, а також осіб, які закінчили середні навчальні заклади за результатами 

вступного випробування. Крім того, була підтримана пропозиція про клопотання 
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про «надання вчителям міських училищ, які мають не менш,ніж 5 років стажу, права 

на складання іспиту для надбання звання вчителя гімназії» [268, с. 90]. 

Важливими були кроки в контексті професійної діяльності вчителів: було 

проголосовано за необхідність створення спеціальної комісії для розробки заходів, 

спрямованих на «підвищення кваліфікації міських учителів (курсів, з’їздів)» [268, 

с. 90]; постановлено про необхідність заснування педагогічних дворічних курсів при 

міських училищах для поповнення штату початкових вчителів, кількість яких була 

замала для введення всезагального навчання; до курсів було запропоновано 

приймати «осіб, які закінчили міські училища або заклади прирівняні до них», та за 

умови складання іспиту з російської мови та арифметики [268, с. 105]. До програми 

педагогічних курсів було постановлено «включити загальноосвітні та педагогічні 

дисципліни», крім того, визнавалось необхідним «впровадження практичних занять 

для курсистів у початковій школі», де вони могли б давати пробні уроки [268, с. 105-

106]. 

Особливо під час з’їзду доводилась необхідність покращення матеріального та 

правового становища вчителя міського училища, саме у «незабезпеченості та 

безправності педагога вбачалось його неврівноважене ставлення до учнів, 

надлишкова строгість, яка нерідко доводила учнів до рокової розв’язки» [268, 

с. 138]. 

Практичну цінність мала позиція делегатів щодо необхідності навчання 

вихованців учительських інститутів роботі з приладами та проведенню дослідів для 

того, щоб потім, під час роботи була можливість розвивати «самодіяльність 

вчителів» [268, с. 128]. Крім того, було наголошено, що вчителю повинна бути 

надана «…можливість задовольняти свої потреби в знаннях через читання…» [268, 

с. 130]. Для чого було запропоновано постійно «поповнювати існуючі вчительські 

бібліотеки новими книжками, газетами, журналами за вирішенням педагогічної 

ради, без узгодження з директором народних училищ та попечителем округу», крім 

того, бібліотеки мають бути доступними для «користування для місцевого 

населення для отримання можливості поповнення колекції за рахунок місцевих 

громадських закладів» [268, с. 130 – 131]. Для більш широкого ознайомлення 
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вчителів з новими підручниками пропонувалось «частіше влаштовувати з’їзди 

вчителів по навчальних округах» [268, с. 131]. 

Зазначимо, що під час Другого з’їзду з експериментальної педагогіки (1909 

рік) обговорювалось питання про «сутність педагогіки» взагалі [161, с. 108-109]. 

Наприклад, П. Каптерєв визначив педагогіку, як «науку про розвиток та 

удосконалення людської особистості згідно з цілями виховання, про спадкоємність і 

виродження, про організацію навчально-виховальних закладів»; також він 

підкреслював, що педагогіка – це «мистецтво в застосуванні наукових начал в 

процесі виховання та освіти, у визначенні меж свободи та самостійності, меж 

педагогічного впливу родини, суспільства, держави на особистість» [161, с. 108]. 

А. Красновський вважав педагогіку самостійною теоретичною наукою, предметом 

якої він визначав «педагогічний процес у тому вигляді, який він має в сучасному та 

минулому житті»; крім того він вважав, що хоча педагогіка тісно пов’язана з 

педологією, соціологією, філософією, це не зменшує її «самостійності, як науки» 

[161, с. 109]. А. Нечаєв же, в свою чергу, намагався наблизити педагогіку з 

психологією, він вважав за потрібне «використовувати експериментальні методи 

вивчення індивідуальних та вікових особливостей дитини в процесі її виховання та 

навчання» [там само]. 

Під час Першого Загальноземського з’їзду з народної освіти (1911 рік) багато 

уваги приділялось «окремій підготовці вчителів», які займаються позакласною 

освітою, щоб забезпечити належний рівень викладання та вирішення проблемних 

питань в цій галузі [204, с. 29]. Народним учителям пропонувалось свій «вільний час 

жертвувати на користь інших», беручи активну участь у створенні нових недільних 

шкіл для освіти дорослих, ознайомлюючись з літературою з позашкільної освіти 

[204, c. 23]. Крім того, на з’їзді зауважувалось, що потребує іншого підходу 

бібліотечна справа: бібліотеками на той час опікувались народні вчителі, тому що 

економічний стан країни не дозволяв забезпечити всю мережу бібліотек фаховими 

спеціалістами з бібліотечної справи. Але вчителі не завжди добре зналися в 

літературі та книжках. В якості виходу з цієї ситуації з мінімальними втратами та 

максимальною користю делегати запропонували більш ретельну підготовку 
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народних вчителів: упровадження курсів з бібліотекознавства, з вивчення літератури 

взагалі, та дитячої і народної , зокрема; земським навчальним закладам з підготовки 

вчителів пропонувалось «подовжити термін навчання вихованців на півроку для 

того, щоб додати до програми курс з бібліотекознавства, хоча б у елементарному 

об’ємі», та познайомити майбутніх вчителів з літературними творами [204, c. 12]. 

Під час даного з’їзду було звернуто увагу на доцільність «включення курсу 

шкільної гігієни до програми підготовки вчителів початкової школи», щоб 

забезпечити належний рівень фізичного виховання їх майбутнім учням [204, c. 89; 

c.100]. Цінним у роботі Першого Загальноземського з’їзду було постановка питання 

про необхідність підняття авторитету вчителя в громаді, покращення його правового 

та матеріального стану, бо лише тільки в такому разі вчитель зможе «… здійснити 

свою місію піонера культури в селі…» [204, с. 100]. Взагалі, питання підготовки 

народного вчителя було одним із ключових на з’їзді. Були наведені статистичні дані, 

які доводили, що для забезпечення концепції всезагальної освіти в майбутньому 

країна буде «потребувати 15-17 тисяч учителів у рік на нові місця та 8 тисяч 

щорічно для заміщення старих вчителів», в той же час педагогічні заклади (курси, 

семінарії, жіночі гімназії та прогімназії) в»ипускали не більше 4 тисяч спеціалістів у 

рік» [204, с. 101]. 

Цей величезний розрив між реальним та бажаним станом речей змусив 

замислитися делегатів з’їзду. Учасники з’їзду констатували, що частково цей розрив 

покривається за рахунок напівграмотних вчителів – самоучок, випадкових людей, 

які недостатньо підготовані до своєї справи, що призводить до «…хаотичності, 

випадковості, протиріч і непослідовності…» [204, c. 103]. В якості тимчасових 

заходів для покращення ситуації було запропоновано відкриття дворічних 

педагогічних курсів, до яких приймались би особи, які закінчили 4 класи гімназії, та 

«…введення обов’язкової практики в народній школі для осіб, які закінчили курс 

жіночих гімназій і єпархіальних училищ…», а для додаткової освіти вчителів 

пропонувалось відкриття тимчасових учительських курсів змішаного типу та 

проведення вчительських з’їздів [203, с. 295]. 
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У колі уваги делегатів з’їзду було питання про недоліки програм учительських 

семінарій, на майже повній відсутності педагогічної підготовки вчителів до 

викладання у народній школі [203]. У зв’язку з цим, для забезпечення більш 

ґрунтовної підготовки вчителя було запропоновано запровадити науковий підхід до 

підготовки вчителів та взяти за приклад західноєвропейські та американські 

університети, які мають педагогічні факультети, педагогічні кафедри з 

розгалуженою системою допоміжних навчальних закладів: лабораторій, інститутів, 

дослідних шкіл, для «…наукового дослідження безкінечно складних питань 

педагогічної теорії та практики…» [204, c. 104], що дає змогу направляти 

педагогічну думку та шкільну політику держави у потрібному прогресивному 

напрямку, науковий підхід не залишає місця випадковості. 

Аналіз архівних джерел [203, 204] дозволяє констатувати, що на цьому з’їзді  

пролунали думки про необхідність «наукового підходу до педагогіки» [204, с. 101]. 

Незважаючи на те, що до 1911 року вже існували Педагогічна Академія в 

Петербурзі, Вищі Педагогічні Курси, планувалось відкрити Шелапутинський 

Педагогічний інститут у Москві, для спеціально-педагогічної підготовки вчителів 

середньої школи, та реформувати Ніжинський Інститут, учасники з’їзду 

наголошували, що «…педагогіка, як сукупність великої низки наук, які потрібні для 

виховання, … має зайняти своє законне й повноправне місце в загальному науково-

навчальному закладі – в університеті, та тільки в такій науковій атмосфері, при всіх 

наявних допоміжних засобах університету, вона може досягти потрібного розвитку 

та отримати глибокий вплив на життя на справу нашої народної освіти…» [204, 

c. 105]. 

Ідея К. Ушинського про потребу не тільки у спеціалістах з окремих шкільних 

предметів, а в педагогах, педагогіці, як науки, у науковцях у цій царині, через майже 

півстоліття нарешті стала окремим пунктом публічних дебатів та була визнана 

вартою уваги. Делегати одностайно зійшлися на тому, що на той момент суспільство 

та школа потребували «університетської педагогічної науки» [204, c. 105 – 106]. Так, 

лектор Московських педагогічних курсів, Г. Вебер у своїй промові на одному з 

засідань з’їзду наголосив, що «…наші університети не повинні більше стояти 
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осторонь завдань наукової розробки педагогіки; при наших університетах необхідно 

відкриття нових, повноправних кафедр з педагогіки та споріднених з нею наук, 

відкриття університетських педагогічних семінарій…» [204, c. 106]. 

Окрім підготовки вчителя, мова на з’їзді йшла також про гідну заробітну 

платню для вчителів, якої буде достатньо для забезпечення сім’ї педагога, та йому 

не доведеться метатися в пошуках «додаткових заробітків господарських і 

канікулярних» [203, с. 17], і він зможе присвятити вільний час своєму професійному 

розвитку. 

На з’їзді особливо наголошувалось на поєднанні зусиль представників земств 

та педагогів для реформування освіти, педагогам рекомендувалось брати 

безпосередню участь у періодичних земських нарадах для «…спільного 

запровадження нових принципів у побудову народної школи…» [203, с. 17]. 

Важливим питанням шкільництва завжди було питання особливості 

підготовки та діяльності народного вчителя в сільській школі, саме його розглядала 

перша секція Першого Всеросійського з’їзду з питань народної освіти, який 

проходив у Санкт-Петербурзі з 23 грудня 1913 року по 3 січня 1914 року. Деякі 

делегати зауважували, що для забезпечення належного викладання сільського 

господарства необхідно запроваджувати «шкільно-показові господарства» [86, 

с. 88], де вчителі будуть наочно показувати, а учні будуть мати змогу практично 

відпрацьовувати отримані сільськогосподарські знання та навички. Саме з цією 

метою установам, які опікуються сільськими школами, з’їздом було доручене 

«…всіма засобами сприяти такій діяльності вчителів та їх сільськогосподарській 

освіті…» [86, с. 88]. З точки зору делегатів, ця діяльність буде приносити користь не 

тільки учням, у якості змістовних практичних занять, а й вчителеві, чий 

матеріальний стан буде покращений за рахунок продуктів шкільно-показового 

господарства, які будуть «…поступати на його користь та слугувати йому 

винагородою…» [там само], крім того, така діяльність учителя зблизить його 

селянами. У зв’язку з пропозицією запроваджувати літні підготовчі школи для 

виховання дітей дошкільного віку, на з’їзді було визнане необхідним запровадити 

«…широке знайомство тих, хто навчає з сучасними завданнями та методами 
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дошкільного виховання, з новою вільною школою праці та дії, де в центрі стоїть 

дитина з її незалежною активною діяльністю, де роль вчителя зводиться до 

спостереження та доцільному спрямуванню діяльності дитини, яке веде перш за все 

до розвитку індивідууму, а потім вже до виховання та нарешті до навчання…» [86, 

с. 278]. 

У відносно нову ідею створення дитячих садків, таких як садочок, вже 

функціонуючий на постійній основі, у Харкові, додалося побажання делегатів з’їзду 

про «допущення до роботи у садочку осіб зі спеціальною підготовкою, а не тих, що 

будуть викладати у початковій школі» [86, с. 286]. Третя секція з’їзду була повністю 

присвячена підготовці народних учителів. Обговорювалась діяльність та 

«покращення організації навчальних закладів», які готують педагогів: «вчительські 

семінарії та інститути, постійно діючи курси для підготовки вчителів, жіночі 

гімназії, єпархіальні училища, духовні семінарії», а також «долучання університетів 

до справи підготовки педагогічних кадрів» [85, с. 13]. 

Окрім питання підготовки вчителів з’їзд фундаментально розглянув засоби 

перепідготовки та підвищення кваліфікації народних вчителів: «…тимчасові курси 

та лекції для вчителів – загально-освітні та педагогічні (районні, повітові, 

губернські, обласні та ін.); спеціальні курси та лекції – сільськогосподарські, ручної 

праці та ін.; учительські з’їзди, педагогічні конференції, зібрання, співбесіди; 

педагогічні громади та гуртки самоосвіти; спостережні школи та ознайомлення 

навчаючих з викладанням товаришів; відрядження навчаючих на курси й відпустки 

їх для поповнення освіти (річні, дворічні та ін.); учительські бібліотеки та 

педагогічні музеї – шкільні, районні, пересувні; навчальні екскурсії; педагогічні 

журнали, довідкові видання для навчаючих; довідково-педагогічне бюро та 

загальновчительський періодичний орган…» [85, с. 14]. 

У зв’язку з обговоренням проблеми боротьби з захопленням вживанням 

алкоголю у юному віці делегати підкреслили, що педагоги повинні самі проходити 

спеціальну підготовку в «алкогольному питанні» [85, с. 380]: про фізіологічний 

вплив алкоголю на організм, потомство, про соціально-гігієнічним та економічним 

значенням алкоголю, про заходи боротьби з ним. Було запропоновано організувати 
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«спеціальні безкоштовні курси для педагогів, таких як при Московському гуртку 

діячів з боротьби зі шкільним алкоголізмом» [85, с. 380]. А в усіх навчальних 

закладах, починаючи з народної, пропонувалось запровадити протиалкогольне 

навчання. У друкованих працях з’їзду з питань народної освіти навіть згадується 

«Перший Всеросійський з’їзд з боротьби з пияцтвом» [85, c.386]. 

У ході дослідження встановлено, що з’їзд вирішив клопотатись до Державної 

Думи та Міністерства народної освіти про влаштування курсів «…для підготовки 

вчителів до справи тверезості та про запровадження у програму вчительських 

семінарій навчання про гігієну взагалі та алкоголь, зокрема…» [85, c. 388].  У 

контексті підвищення рівня освіти глухонімих дітей було запропоновано «збільшити 

число курсів, які готують вчителів для роботи з глухонімими дітьми» [81, c. 5]. З 

метою докорінного покращення умов постановки навчально-виховальної справи, з 

точки зору делегатів з’їзду, необхідно «…покращити загальне правове становище 

навчаючих, покращити права навчаючих, як професійних працівників, покращити 

матеріальне становище навчаючих, покращити шкільні будівлі та забезпечити їх 

необхідними навчальними посібниками…» [85, с. 506]. З’їзд наголосив, що й самі 

вчителі повинні мешкати в гідних умовах: «…Кожен учитель повинен мати натурою 

квартиру не менше трьох чистих кімнат (крім кухні), кожна з яких у свою чергу 

повинна мати гігієнічний об’єм та не менш, ніж два вікна…» [81, c. 7]. Делегати 

пояснили цю тезу шкідливим впливом поганих квартир та класних кімнат на 

здоров’я вчителів. Також мова йшла про гідну зарплатню вчителеві та його право на 

відпочинок, для чого було запропоновано перенести літні науково-теоретичні курси 

на зиму [81]. 

Для досягнення таких результатів делегати пропонують «передати справу 

народної освіти земським та міським самоврядуванням, щоб училищні ради 1874 

року не брали більше участі у шкільних справах» [85, c. 506]. З’їзд постановив, що 

«без достатнього матеріального забезпечення вчителів неможливо говорити про 

прогрес у навчально-виховальній справі»; що «звільнення вчителів має відбуватися 

тільки за рішенням суду», «переведення вчителя» до іншого місця праці має 

відбуватися «тільки за його згодою» [85, c. 511]. У резолюції записано, що 
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«…народний учитель зобов’язаний користуватися правовим становищем. Його 

безправ’я вбиває в останньому енергію, що згубно відображається на вчительській 

праці…» [81, c. 7]. Учасники з’їзду пропонували у справі покращення матеріального 

та правового становища вчителя «долучитися до постанов З’їзду імені 

К.Д. Ушинського», який проходив у той же самий час [85, c. 509]. 

Про широкий спектр питань, що розглядалися говорить і той факт, що у 

контексті покращення гігієнічної ситуації в школі вчителі повинні проводити роботу 

по «…по збиранню та реєструванню основних фактів про особистість учня, 

обстановці, в який він мешкає; по спостереженню за станом здоров’я учнів та 

повідомленні лікаря про результати спостереження та про помічені захворювання, 

особливо заразних; по нагляду за виконанням попереджувальних та лікувальних 

заходів; …по прищепленню учням гігієнічних навичок…» [81, c. 23]. 

Під час Другого Всеросійського З’їзду імені К.Д. Ушинського (23.12.1913 – 

3.01.1914 рр.), як і під час Першого (28.12 1902 – 6.01.1903 рр.), згідно вивчення 

архівних даних, відомого, як Московський З’їзд представників Учительських 

Громад взаємодопомоги [288], основне коло обговорюваних питань охоплювало 

правовий та матеріальний стан учителя. Делегати піднімали питання підвищення 

зарплатні педагогам, тому що матеріальна незабезпеченість «…відображається на 

здоров’ї вчителя та шкодить інтересам народної освіти…» [265, c. 85]. Наприклад, 

оклад вчителя єврейських початкових училищ, встановлений ще Положенням від 

1873 року за сорок років не змінився та не може задовольнити навіть самих 

нагальних його потреб. З’їзд звернувся до земств з клопотанням «поновити 

видавання земських доплат до основного окладу вчителів» [265, c. 85 – 86]. 

Під час Другого з’їзду делегати повернулись до розгляду питань пенсійного 

забезпечення вчителів на Другому з’їзді, яке вже обговорювалось на Першому з’їзді. 

Але цього разу воно розглядалося у більш розширеному форматі: організація 

земських і міських пенсійних кас; визначення розміру пенсії, який за 25 років стажу 

досягав би стовідсоткового початкового окладу; скасування відрахувань на 

пенсіонне забезпечення державним казначейством, містами та земствами з зарплатні 
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вчителів, яка й так була занадто мала; «зарахування років роботи вчителем до стажу 

роботи при переході педагога до державної служби» [265, c. 88]. 

Окрім пенсійного питання, обговорення проблеми підтримки здоров’я освітян 

також мало своє продовження на Другому з’їзді. З’їзд постановив, що наступні 

заходи в разі впровадження будуть мати позитивний вплив на здоров’я вчителя та, 

як наслідок, на якість народної освіти в цілому, а саме: «…забезпечення навчаючих 

упорядкованими, згідно вимог гігієни, шкільними будівлями, обстановкою та 

квартирами…; здійснення постійного шкільно-санітарного надзору з боку лікарів та 

завідуючих господарською частиною; амбулаторна та лікарняна допомога 

навчаючим у земських і міських школах має бути безкоштовною; влаштування 

санаторіїв…; тривалість відпуски, необхідної для поновлення здоров’я повинна 

залежати від медичного огляду та не повинна мати наслідком позбавлення 

грошового утримання…», за виключенням випадків хронічних хвороб та божевілля, 

але не раніше ніж за рік, а для вчителів-інвалідів та невиліковно хворих мають бути 

відкриті гуртожитки на кошти Громад взаємодопомоги за підтримки держави, 

земств та міської влади [265, c. 89]. 

Окремим пунктом обговорювалось майбутнє вчителів-євреїв. З’їзд постановив 

за доцільне:  «…надання вчителям-євреям повсюдного місця мешкання; допущення 

вчителів-євреїв до викладання всіх без винятку предметів … у всіх спеціально-

єврейських навчальних закладах; приймання дітей учителів-євреїв, які служать в 

казенних, громадських та приватних єврейських училищах, до середніх і вищих 

навчальних закладів Імперії без обмеження…, дозвіл на проведення спеціально 

єврейських учительських курсів і з’їздів для обговорення питань єврейського 

шкільного життя…» [265, c. 92]. 

На з’їзді жваво обговорювали кадрове питання, було визнано, що існуючий 

порядок підбору вчителів, з одного боку, не має на меті покращення викладацького 

складу, а, з іншого боку, не гарантує вчителям, які задовольняють усім вимогам, 

отримання вчительської посади. В якості заходів, спрямованих на покращення 

ситуації з обох боків, було запропоновано, що «…порядок призначення, 

переміщення та звільнення повинен бути реорганізований на наступних засадах: 
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установи, які утримують школи (земські зібрання, міські думи), встановлюють 

загальні вимоги, обов’язкові для всіх бажаючих отримати місце в школах даного 

повіту чи міста; розгляд заяв від осіб, які бажають зайняти вчительські місця, 

складання списків кандидатів, а також питання переміщення та звільнення 

навчаючих мають виконуватися в комісіях з питань народної освіти при управах; 

при включенні кандидатів … до списку, необхідно брати до уваги не тільки їх 

освітній ценз та педагогічну підготовку, а й попередню діяльність…» [265, c. 94-95]. 

 Стосовно звільнення вчителів з’їзд також розробив зміни до існуючої 

процедури: перед звільненням вчителя за будь-якої причини це питання повинно 

стати предметом розгляду комісії з питань народної освіти; обвинувачення повинно 

бути чітко сформульовано та доведене до відому того вчителя, якого планують 

звільнити; крім того, вчителю надається право надати пояснення по суті справи та 

по пунктах звинувачення; а у випадку вирішення не на користь педагога, йому 

повинно бути гарантовано виплату заробітної платні з дня звільнення до кінця 

навчального року. При обговоренні правового стану вчителів делегати з’їзду 

визнали «неприпустимим заборону виходити заміж вчителькам в деяких 

місцевостях» [265, c. 95]. 

Одним із важливих питань на з’їзді було «зближення школи з населенням та 

самоосвіта вчителів», для чого педагогам пропонувалось брати участь у організації 

та діяльності культурних гуртків та спілок: драматичних, співочих, спортивних та 

ін. [265, c. 95-96]. 

Серед прогресивних резолюцій Другого з’їзду слід також зазначити 

сформульовані вимоги в галузі шкільництва: нагляд за школами повинен доручатися 

органам місцевого самоврядування, обраним на демократичних засадах за участю 

вчителів «з правом дорадчого голосу»; учителю повинна надаватися повна свобода в 

обранні методів викладання, програми, підручників; учитель «не має 

переслідуватися за політичні та релігійні переконання, за участь у організаціях, які 

не переслідуються кримінальним законом»; вчитель «не може бути обмежений у 

правах, які мають всі інші громадяни» [265, c. 97]. Як і на Першому з’їзді, на 

Другому підіймалось питання необхідності відкриття мережі постійних та 
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тимчасових курсів для вчителів. Підкреслювалось, що для кардинального вирішення 

цього питання потрібно було прийняття нового закону про курси для навчаючих, 

який би замінив застарілі «…Правила 1875 року, Правила 4 березня 1906 року та 

Закон про курси 1907 року…» [265, c. 32, 98]. Новий закон повинен був надати 

право земствам, міським самоврядуванням, вчительським Громадам відкривати 

курси, причому господарська та педагогічна сторона справи повинна цілком бути у 

відповідальності закладу, який організує курси. Програми курсів мають 

розроблятися за участю вчителів, а заняття повинні організовуватись у такий спосіб, 

щоб слухачі курсів мали змогу працювати самостійно у лабораторіях, майстернях 

навчальних посібників, на виставках дитячих книжок, на семінарах, тощо, а «кошти 

на курси мають закладатися в бюджетах міст, земств та постійно зростати» [265, 

c. 98]. 

Питання підвищення професійної майстерності та поглиблення знань дуже 

хвилювало учасників з’їзду, вони вважали, що вчитель не повинен відставати від 

прогресу науки, яку він викладає, він не повинен «…втрачати розуміння поточної 

дійсності…», навіть, «…враховуючи залежність дитячої психіки від умов 

середовища, які змінюються, вчитель має постійно працювати над пошуком нових 

засобів педагогічного впливу на дитячу психіку, яка постійно змінюється…» [265, 

c. 100], постійно поповнювати загально педагогічні знання. З’їзд визначив декілька 

факторів, які впливають на поповнення освіти вчителів: всі заходи, які «спрямовані 

на підйом країни в економічному, правовому та інтелектуальному плані»; 

опікування матеріальним і правовим станом вчителя; «усіляке посилення 

самодіяльності, самостійності та професійної самосвідомості в учительському 

середовищі»; педагогічні виставки, музеї, бібліотеки, курси, з’їзди, можливість 

відвідувати занять колег, «періодичні річні відпустки зі збереженням заробітної 

плати, загальноосвітні екскурсії по країні та за кордон» [265, c. 100-101]. 

З точки зору науки і практики слід підкреслити палітру питань, що були 

розглянуті делегатами з’їздів у контексті «проблеми вчителя». Навіть питання про 

організацію екскурсій для вчителів стало предметом обговорення. Так, 

пропонувалось скасувати формальні перепони для влаштування екскурсій, особливо 
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це стосувалось обмежень за національною ознакою; впровадити пільговий проїзд 

залізницею та літаком для екскурсантів; зробити закордонний паспорт 

безкоштовним; забезпечити надання матеріальної підтримки з боку земств та 

органів міського самоврядування; а також для надання екскурсіям найбільшої 

наукової цінності пропонувалось заручитися підтримкою таких наукових закладів, 

як «Імператорська Географічна Громада» [265, c. 100]. 

З’їзд також опікувався матеріальним станом учителів та їхніх родин. 

Наприклад, на цьому з’їзді проголошувалось впровадити безкоштовне навчання 

дітей учителів у всіх типах шкіл від нижчого ступеня до вищого, «без обмежень за 

національною або релігійною ознакою» [265, c. 102]. Крім того, Учительським 

Громадам взаємодопомоги радилось виділяти кошти на «освіту дітей учителів, на 

будування інтернатів та гуртожитків для них» [265, c. 103]. 

Вагомим питанням, яке обговорювалось під час з’їзду стало питання про 

«об’єднання Вчительських Громад до Професійної організації» [265, c. 107]. Для 

реального втілення такого завдання було запропоновано приступити до створення 

Всеросійського Учительського Будинку імені К.Д. Ушинського. Проте, детальне 

обговорення цього питання було відкладене до Третього Всеросійського З’їзду імені 

К.Д. Ушинського, а до того часу пропонувалось на рівні Вчительських Громад 

обговорити деталі проекту та можливі джерела фінансування будівництва, 

наприклад, «пожертви вчителів та зацікавлених осіб» [265, c. 108]. 

Нові вимоги до підготовки вчителів були визначені під час з’їзду інспекторів 

народних і вищих початкових училищ, який відбувся з 14 по 18 квітня 1916 року в 

Чернігові: «…з метою належної підготовки педагогічного персоналу до ведення усіх 

позакласних занять (і переважно позакласного читання, практичних робіт і 

екскурсій) необхідно: а)ввести до курсу навчальних закладів, які готують учителів і 

вчительок, методики ведення позакласних занять; б)влаштовувати для навчаючих 

відповідні тимчасові курси; в)організовувати особливі комісії, де б обговорювались 

та вирішувались усі питання, пов’язані з веденням позакласних занять…» [291, 

c. 26]. Третя секція цілком була присвячена питанням підготовки педагогів, а також 
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засобам підвищення їхньої кваліфікації: «з’їздам, курсам, вчительським 

бібліотекам» [291, c. 29]. 

З метою посилення професійно-педагогічної підготовки педагогічних кадрів 

секція запропонувала в два рази підвищити заробітну платню наставникам 

учительських інститутів, порівняно з учителями середніх навчальних закладів, для 

«залучення кращих педагогічних кадрів до викладання вчителям» [291, c. 29]. Окрім 

того, секція постановила: «…збільшити курс навчання в інститутах до 4 років; 

приймати до учительських інститутів виключно осіб, які закінчили курс 

учительських семінарій та які пробули на посаді вчителя початкового училища не 

менш, ніж 2 роки; та щоб програми навчальних предметів учительських семінарій та 

інститутів були узгоджені…» [291, c. 30]. Покращення ситуації зі слабкою 

підготовкою вчителів учасники з’їзду вбачали в реалізації наступних кроків: 

відкривати жіночі вчительські інститути та розширяти мережу існуючих чоловічих 

інститутів, а в якості тимчасової міри допускати до викладання вчителів, які 

закінчили середні навчальні заклади або прослухали дворічні курси при 

педагогічних інститутах, але тимчасово – на два роки, з наступним затвердженням 

на посаді «в разі схвального відгуку начальника навчального закладу про 

педагогічні здібності кандидата» [291, c. 30]. 

Корисною пропозицією, на наш погляд, було і запровадження складання 

іспитів вчительське звання виключно при вчительських семінаріях, та видавання 

свідоцтва тільки «після річної практики при семінарії, а не 6-ти місячної, як було до 

того» [291, c. 31-32]. Серед заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, було 

запропоновано «відкриття постійних курсів, на які вчителі повинні були 

відправлятися на рік зі збереженням утримання та місця служби» [291, c. 32]. А для 

ознайомлення педагогів з найновішими досягненнями в сфері педагогіки та 

методики було запропоновано влаштовувати в кожному повіті періодичні курси по 

типу тимчасових педагогічних курсів в Чернігівській губернії та спеціальні курси з 

позакласної та позашкільної освіти. Підкреслювалось, що лекції на цих курсах 

мають читати найкращі педагоги вищих педагогічних інститутів та інших вищих 

навчальних закладів. Окрім курсів, пропонувалось влаштовувати регулярні з’їзди та 
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гуртки. Для підвищення педагогічної майстерності пропонувалось відкрити 

«Центральний педагогічний музей, в якому мали бути зібрані найновіші підручники, 

наочні посібники, зразки флори та фауни губернії», а також організований кабінет 

фізики та лабораторії для дослідів по різних предметах під час з’їздів та курсів [291, 

c. 32-33]. Делегати вважали, що такі музеї, а також вчительські бібліотеки потрібно 

організовувати в кожному повітовому місті. 

Більш детально проблеми підготовки вчителів піднімались під час Київського 

з’їзду 12-19 квітня 1916 року, на якому було вирішено, що вчителі, щоб займатися 

педагогічною діяльністю, мають отримати не тільки вищу освіту, а й відповідну 

педагогічну підготовку. Кандидатів на посаду вчителя мають пропонувати 

«педагогічні ради в розширеному складі (за участю батьківських комітетів, земств та 

міст)» [302, c. 588]. На з’їзді було висловлено побажання створення кафедр 

педагогіки при університетах. Ніжинський Історико-філологічний інститут та 

Петроградський інститут повинні бути перетворені на спеціальні педагогічні 

інститути, а особи, які їх закінчили не мали призначатися відразу на посаду вчителя, 

а лише тільки могли бути допущені до виконання обов’язків викладача. Після 

одного-двох років стажу при навчальному закладі педагогічна рада вирішувала, чи 

подавати кандидатуру викладача на затвердження до навчального округу. Для вже 

практикуючих педагогів пропонувалось «організовувати курси для вдосконалення в 

педагогічній справі «[302, c. 593]. 

Окрім курсів делегати радили «влаштовувати з’їзди (всеросійські, обласні, 

загально педагогічні та предметні)» [302, c. 593]. У великих містах пропонувалось 

засновувати педагогічні громади, наприклад, «…в Києві бажано заснувати при 

Музеї Цесаревича Олексія педагогічну громаду, яка б об’єднала всіх педагогів 

м.Києва…» [302, c. 594]. Учасники з’їзду вважали за потрібне проголосувати за 

надання педагогам після 12 років служби річної відпустки, із збереженням 

утримання, щоб вчителі мали можливість поповнити знання та набратися сил. Щодо 

звільнення та переміщення директорів та педагогів було вирішено, що до прийняття 

відповідних законів, судьбу вчителів повинні вирішувати попечительські ради [302]. 
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Правовий стан викладачів також став предметом розгляду: одностайно було 

проголосоване негайне знищення щорічних таємних характеристик викладачів, які 

директор повинен був надавати до округу та скасування розслідувань за анонімними 

доносами. Вчителів співу, музики та фізичного виховання пропонувалось «ввести до 

штату з відповідним фінансовим забезпеченням» [302, c. 594]. 

Інститут класних наставників також зазнав реформування. Делегати 

зазначили, що класний наставник має надавати більшої свободи ініціативі самих 

учнів, сприяти росту їхньої самодіяльності, одночасно, до його обов’язків входило 

часта присутність на всіх уроках свого класу. З точки зору учасників з’їзду «класний 

наставник повинен увесь навчальний час проводити в школі, брати участь у всіх 

екскурсіях та зібраннях свого класу», у той же час, він «не повинен мати більше ніж 

дванадцять уроків на тиждень» та мати виховальні обов’язки більше ніж в одному 

класі [302, c. 595]. На зміну інституту помічників класних наставників більшістю 

делегатів проголосоване заснування «…спеціального інституту вихователів із осіб з 

вищою освітою, які закінчили спеціальні педагогічні курси, до обов’язків яких 

входило не тільки виконання виховальних функцій, а й допомога маловстигаючим 

учням у надолуженні навчального курсу» [302, c. 596]. 

Для підготовки вчителів середньої школи до ведення екскурсій з’їздом було 

запропоновано «заснування спеціальних курсів з екскурсійної справи» [302, c. 599]. 

Для гармонійного фізичного виховання та забезпечення психічного здоров’я учнів 

переглянуто було з’їздом становище та підготовка шкільного лікаря: службове 

становище шкільного лікаря прирівнювалось до положення вчителя, а для 

підготовки шкільних лікарів пропонувалось «…заснування при університетах 

спеціальних кафедр для вивчення дитячої психології та експериментальної 

педагогіки (педології)…»; також зауважувалась необхідність ознайомлення самих 

педагогів з основами шкільної гігієни та фізичного виховання для подальшого 

співробітництва зі шкільним лікарем та «керівником фізичного виховання» [302, 

c. 603]. Для належної постановки справи фізичного виховання в школі було 

запропоновано заснування посади керівника фізичним вихованням із спеціальною 

теоретичною та практичною підготовкою [302]. 
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З метою підготовки кадрів з’їзд вважав за доцільне відкривати при навчально-

окружних управліннях однорічні курси з фізичного виховання, до яких мали б право 

вступати особи з середньою освітою. Крім того було запропоноване заснування 

центрального вищого навчального закладу «Інституту фізичного виховання» [302, 

c. 604]. Окремо в матеріалах з’їзду були надруковані доповіді, що не були заслухані 

у зв’язку із нестачею часу, але які відображали загальні тенденції того часу з 

приводу реформування освіти. Наприклад, про важливість правового становища 

вчителя для успішного виконання ним виховальної функції в школі. У доповіді 

зазначалось, що «…викладач є вихователем тільки за умови свободи його особистої 

ініціативи в справі виховання…», крім того, для покращення його правового 

становища проголошувалось зменшити його залежність від директора, скасувати 

секретні характеристики, скасувати переведення його до іншого місця служби з 

формулюванням: «На користь службі» [302, c. 648], запроваджувати переведення 

лише після обговорення та за згодою педради, звільнити світогляд вчителя від 

адміністративного тиску, надавати вчителям періодичних довгострокових відпусток 

для розширення та поглиблення наукової та методичної підготовки, покращити 

матеріальний стан викладачів, щоб вони могли спрямувати всі сили до школи, а не 

на заробляння собі на життя додатковою роботою, а також прирівняти в правах 

викладачів чоловічих та жіночих навчальних закладів. З метою ефективності 

діяльності вчительської громади пропонувалось «видання педагогічних періодичних 

журналів, де б висвітлювались досягнення педагогічної думки» [302, c. 648 – 649]. 

Після Лютневої революції 1917 року та виникнення в Україні Товариства 

шкільної освіти з Першого Всеукраїнського учительського з’їзду, який пройшов у 

Києві 5 – 6 квітня 1917 року, розпочалася українізація освіти в Україні [53; 100]. 

Делегати постановили закликати професорів та вчителів, які володіють українською 

мовою, переходити на неї у викладанні, а також відкривати курси з української 

мови, щоб швидше навчити їй інших учителів. У Київському, Одеському та 

Харківському університетах було «відкрито кафедри українознавства, до 

навчальних планів було введено курси історії України, української мови та 

літератури, історії української науки» [100, с. 370]. У зв’язку з цим з’їзд постановив 



190 
 

за необхідне відкрити «українські курси, семінарії та інститути для підготовки 

україномовних учителів початкових та середніх шкіл», організувати «кафедри 

українознавства» в університетах [100, с. 370, 379]. Крім того, пропонувалось 

«звільняти з посад тих, хто не розділяв українізацію шкіл в Україні» [53, с. 95]. 

Перший Всеукраїнський професійний учительський з’їзд (13 – 15 серпня 1917 

року), який відкрився наступного дня після закриття Другого Всеукраїнського 

учительського з’їзду 12 серпня, «відіграв важливе значення у створенні  

Всеукраїнської учительської спілки» [100, с. 371]. Після того, як під час 

Всеросійського учительського з’їзду у квітні 1917 року, відродилася Всеросійська 

учительська спілка, діяльність якої була припинена в 1908 році, «визначним для 

відродження самосвідомості українського вчительства стало створення української 

професійної організації учителів – Всеукраїнської учительської спілки» на чолі з 

Софією Русовою [100, с. 355, 371]. Професійний з’їзд цілком був присвячений 

проблемам учителів: створенню професійної спілки, покращенню матеріального 

становища вчителів, розвитку освіти вчителів, «організації шкільного управління» 

[100, с. 371]. 

10-11 травня 1918 року у Києві було скликано з’їзд Рад Всеукраїнської 

учительської спілки, але роботу з’їзду було припинено достроково за наказом 

німецького коменданта Києва, тому що, організаційний комітет, «маючи дозвіл на 

проведення від міністра освіти М. Василенка, не мав дозволу на проведення з’їзду 

від німецького коменданту» [224, с. 277]. Однак, за неповних два дні делегати з’їзду 

встигли обговорити наступні питання: звіт про діяльність спілки з моменту 

створення до 1 травня 1918 року; план діяльності спілок на місцях у трьох 

напрямках: «громадсько-політичному, педагогічно-освітньому, економічно-

правовому» [224, с. 278];  Статут товариського суду честі; заснування «ощадно-

позичальних кас»; вимогу про «виплату заборгованостей по заробітній платі 

вчителям»; «покращення матеріального стану вчителів»; заснування «фонду 

допомоги хворим учителям»; питання «автономії від Всеросійської вчительської 

спілки» [224, с. 278 – 280]. 
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На Першому з’їзді вищих навчальних закладів України, який проходив 30 

травня 1918 року, розглядалось питання правового становища вчителів [317]. 

Делегати постановили, що «в автономних закладах, якими є університети та інші 

вищі навчальні заклади, прийняття на державну службу осіб, які не мають 

українського підданства, повинне проходити на основі постанов Рад цих закладів» 

[317, с. 7зв.]. Крім того, на з’їзді висувалася вимога, щоб до «Ради по справах вищої 

школи», яка б мала повноваження брати участь у нагальних справах з вирішення 

долі вишів, щорічно кожен університет має обирати трьох представників: «по-

одному з адміністративного та професорського складу (за рішенням Рад навчальних 

закладів) та одного представника молодших викладачів, якого мають обирати самі 

викладачі» [317, с. 7]. 

Під час 1-го Всеросійського з’їзду вчителів 3-8 липня 1918 року, одному з 

перших Всеросійських з’їздів в пореволюційний період, про який залишився 

матеріал в архівах, на перший план виводились питання пов’язані з невідкладною 

необхідністю підготовки вчителів, організації їх «самонавчання» [298, c. 11]. Для 

чого впроваджувались курси, «з’їзди – курси», яким вважався й Перший 

Всеросійський з’їзд учителів 1918 року [298, c. 11 – 12]. Але підготовка вчителів 

мала бути видозмінена, у порівнянні з дореволюційним періодом, з учителів 

пропонувалось готувати «борців» зі «світовим імперіалізмом». Основним гаслом 

було: «Хай живе революційне вчительство!» [298, c. 12]. Делегати критикували 

систему підготовки вчителів у дореволюційний період, вважали, що вчителів 

готували, як «знаряддя самодержавства для підтримки царського режиму», для 

забезпечення чого вчителі знаходилися під «тотальним надзором та контролем з 

боку влади через інспекторів, поміщиків, наглядачів»; педагоги з прогресивними 

поглядами «або звільнялись, або відсилались у глухі місцевості» [298, c. 29 – 30]. 

Курси, які влаштовувались для вчителів також зазнали критики, як примітивні та 

нерегулярні. Єдиний період, який був схвалений – це прогресивні зрушення 1905 

року, коли «…були зроблені перші кроки в реформуванні вчительських семінарій, 

було внесене оновлення в учительські інститути та покращення літніх курсів…» 

[298, c. 24]. 
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Характеризуючи підготовку вчителів у дореволюційний період, делегати 

вважали позитивні зрушення недостатніми, а підготовку вчителів – такою, що 

залишає бажати кращого, тому що навчальні заклади ще доти випускали «…як і 

раніше поганих ремісників і малоосвічених людей…» [298, c. 24]. Вже до початку 

роботи з’їзду було розпочато зміни у системі підготовки вчителів: при комісаріаті 

освіти була створена спеціальна комісія з реформи вчительських інститутів,  

вироблені тези нового статуту інститутів та розпочато процес розробки нової 

програми. На з’їзді доповідалось про зроблені кроки та окреслювались перспективи 

розробки даного питання в найближчому майбутньому: «…згідно статуту всі 29 

учительських інститутів і 4, які перейшли до Комісаріату Народної Освіти з інших 

відомств, будуть перетворені на вищі навчальні заклади, які отримують назву – 

«педагогічних інститутів», а в університетських містах – «педагогічних 

факультетів» при університетах» [298, c. 25]. Стосовно нових програм, до розробки 

яких вже приступив комісаріат після з’їзду учнів учительських інститутів, який 

відбувся на Пасху, та на якому було створено «робочу групу для зміни програм» 

[298, c. 32], зауважувалось, що як тільки вони будуть вироблені та пройдуть 

експертну оцінку найбільш видатних педагогів, програми та статути вчительських 

інститутів та семінарій будуть запропоновані для розгляду та затвердження  

Всеросійського з’їзду діячів з підготовки викладачів, який мав відбутися між 15 – 20 

серпня 1918 року. Проект статуту вчительських семінарій переважно співпадав зі 

статутом учительських інститутів, але в програмі семінарій пропонувались деякі 

розбіжності. У планах Народного Комісаріату було перетворення вчительських 

семінарій на вищі навчальні заклади, але на той момент ця ініціатива не могла бути 

реалізованою, тому що навіть викладачі семінарій переважно мали лише середню 

освіту. Тому було прийнято, що цей процес буде відбуватися поступово: «спочатку 

до програм введуть загальноосвітні дисципліни, спеціальні педагогічні предмети, 

політехнічні науки на принципі локалізації (полеводство, садівництво, городництво) 

згідно місцевих умов; потім програми будуть поступово змінюватись, реформа 

поглиблюватись, і наприкінці вчительські семінарії буде перетворено на вищі 

навчальні заклади» [298, c. 25]. Крім того, з’їздом було постановлено, що в кожному 
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губернському місті має бути відкрито вчительський інститут, а кожному повітовому 

місті – вчительську семінарію, в крупних повітах – навіть по декілька семінарій, 

курси підвищеного типу (від річних до чотирирічних з різною спеціалізацією: від 

загальноосвітньої та навчально-виховальної до підготовки спеціалістів з різних сфер 

навчальної справи) пропонувалось залишити, а спрощені – закрити, тому що 

постановка справи в них була – «…профанацією підготовки вчителів…» [298, c. 25-

26]. Також на з’їзді йшла мова про «реформу середньої школи», делегати 

зауважували, що «заходи по реформуванню стикнуться з протистоянням з боку 

педагогічного персоналу» [298, c. 60]. Тому реформу середньої школи з’їзд 

пропонував розпочати з перевиборів учителів. 

Особливістю даного з’їзду була критика Всеросійської вчительської спілки. 

Делегати наголосили на тому, що Спілка не є професійною організацією, а 

політичною, яка до того ж не підтримувала радянської влади та ініціювала страйки 

педагогів проти радянської влади. Також Спілка діячів середніх шкіл також не 

схвалювалась на з’їзді за її політичну позицію. З’їзд охоче підтримав створення 

нової вчительської організації – Спілки Вчителів-Інтернаціоналістів, яка 

проголошувалась суто професійною, але ця професійність мала спиратися на 

«…базис соціально-політичного укладу держави, яка розбудовується…» [298, c. 49]. 

Вступити до цієї Спілки могли тільки вчителі, які вважають «створення нових шкіл 

можливим лише за умовами існування даного політичного строю» [298, c. 54]. 

Піднімались питання і про забезпечення нової трудової доктрини школи, до 

якої вчителі також повинні готуватися по-новому. Перші кроки, які були зроблені – 

це півторамісячні курси для керівників літніх колоній. Під час цих курсів учителів 

познайомили з принципами трудової школи, з питаннями конкретної постановки 

трудового виховання в школі та з конкретним змістом і методами ведення різних 

занять у трудовій школі: городництва, рухомих ігор, деяких видів ручної праці 

Педагогічно доцільним визнавалось «…по-можливості повністю виключити з 

шкільної практиці експлуатацію найомної праці, так званої шкільної прислуги, а 

обходитися майже виключно працею своїх членів, залишаючи тільки такого роду 

найомну працю, без якої школа зовсім не може обійтись: це праця сторожа, 
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кочегара…» [298, c. 59]. На з’їзді було запропоновано організувати педагогічні 

майстерні-лабораторії (кухонні, столярні, кравецькі), де вчитель міг би не тільки 

навчитися певному ремеслу, а й переосмислити цю працю в контексті нових 

педагогічних напрямів.  

Під час з’їзду розглядалось питання про створення Бюро Вчительської Праці, 

до завдань якого входило: «реєстрація викладачів, які шукають роботу; реєстрація 

запитів викладацької праці; розподілення викладацької праці згідно 24-годинної 

норми; розподілення викладацької праці згідно попиту та пропозиції; посередництво 

переходу викладачів із однієї місцевості до іншої; матеріальна допомога 

безробітним викладачам» [298, c. 63]. Для виконання цих завдань було 

запропоновано «координувати дії Бюро з загальною біржею праці та касою 

безробітних, з Народним Комісаріатом Освіти» [298, c. 64]. Бюро повинно мати 

центральний відділ та губернські бюро, які мають «тримати під контролем 

викладацьку працю в губерніях» [298, c. 65]. 

Дуже жорстко на з’їзді пройшлися по постатях вчительства в революційні 

роки на прикладі московських учителів. Т.Балкашина у своїй промові поділила 

дореволюційних московських вчителів на декілька груп: 1) доньки московських 

протопопів, які опинилися в професії за протекцією, 2) дружини лікарів та 

інженерів, які йшли до шкіл для додаткової зарплатні на дрібні розходи, 3) провідні 

вчителі, які закінчили вищі навчальні заклади, але які більше думали про показову 

ніж справжню постановку справи, 4) земські вчителі, які не могли розкритися під 

п’ятою попечителя, 5) «люди справи», які були обмежені за своїми знаннями та 

навичками, та ставили на меті «примазатися до вигідної справи – до полу колоній, 

до майданчиків, дитячих клубів та побудувати свою маленьку кар’єру….» [298, c. 78 

– 79]. Коли почалась війна всіх, хто був проти неї московське вчительство називало 

«німецькими шпигунами» [298, c. 79]. 

А після жовтневого перевороту озлоблення почало переходити на робочих, 

яких вони називали бездільниками, а більшовиків – грабіжниками. Вчителі кидали 

школи, на їхні місця призначались курсисти, студенти, навіть дантисти. Але вчителі 

вважали, що радянська влада швидко закінчиться та вони зможуть повернутись на 
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свої місця. 26 грудня був виданий декрет про звільнення таких учителів та 

виселення їх з казенних квартир, і ці вчителі почали клопотатись про своє 

залишення. Але бажаючі співпрацювати з радянською владою були затавровані 

Всеросійською вчительською спілкою, та «багато вчителів пішло в «посудниці», 

проклинаючи Всеросійську вчительську спілку» [298, c. 79]. 

У зв’язку з цим з’їзд постановив, що він «не може нічого спільного мати зі 

Всеросійською вчительською спілкою тому, що Спілка увійшла до 

Контрреволюційного  Комітету Спасіння Батьківщини та Революції, організувала 

страйк вчителів, підтримала саботаж вчителів, виступала проти демократичного 

принципу виборності вчителів населенням, намагалась побудувати національну 

школу та зберегти Закон Божий у програмі школи» [298, c. 92 – 93]. 

З 25 серпня по 4 вересня 1918 року в Москві проходив Перший Всеросійський 

з’їзд з просвіти, де вчителів закликали до поєднання навколо відділів та рад 

народної освіти та створенню «…великої армії червоного вчительства в боротьбі з 

темрявою та провокацією…» [300, c. 1]. До курсу навчальних закладів для 

підготовки вчителів і курсів для шкільних лікарів пропонувалось «…запровадити 

викладання психопатології дитячого віку разом з нормальною психологією…» [300, 

c. 3]. 

Серед питань, що стояли перед делегатами було питання про матеріальне 

забезпечення працівників позашкільної освіти. Було постановлено, що «оплату 

праці вчителя позашкільної освіти потрібно прирівняти до оплати вчителя другого 

ступеню, теж саме зробити по відношенню до бібліотекарів» [300, c. 7]. З’їзд 

постановив, що Народний Комісаріат Просвіти має взяти на себе підготовку 

спеціалістів з організації та проведення заходів позашкільної освіти шляхом 

заснування самостійного вищого навчального закладу, а також включаючи цей 

пункт до програм вже існуючих вищих навчальних закладів. При тому 

зауважувалось, що процес підготовки спеціалістів охопить п’ять років, тому поряд з 

цим пропонувалось «влаштувати короткотермінові курси для працівників 

позашкільної освіти, щоб перекрити потребу в них на найближчий час» [300, c. 9]. 
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Для підготовки педагогів на з’їзді схвалено створення хоча б двох Вищих 

Педагогічних Академій, які мали б вести наукову розробку навчально-виховальних 

питань та готувати висококваліфікованих викладачів для вчительських інститутів та 

педагогічних курсів. Крім того, було запропоновано розпочати перетворення 

вчительських інститутів на вищі педагогічні навчальні заклади, щоб забезпечити 

школи високо кваліфікованими кадрами, педагогами, які б могли «викладати цілу 

групу споріднених предметів» [300, c. 11]. 

Усі постійні педагогічні курси пропонувалось також перетворити на вищі 

педагогічні навчальні заклади, а до їх програм ввести: «…соціологію, політичну 

економію, історію соціалізму та робочого руху, аграрне питання, навчання про 

право та державу у зв’язку з Радянською Конституцією та навчання про Трудову 

Школу…» [300, c. 11]. Учительські семінарії було запропоновано більше не 

відкривати, а існуючі також перетворити на вищі навчальні заклади. 

Поради делегатів з’їздів стосувалися й матеріальних проблем. Так, 

матеріально незабезпечених слухачів радилось забезпечувати стипендією у розмірі 

прожиткового мінімуму. Вступати до вищих навчальних закладів кандидати повинні 

через співбесіду («колоквіум»), доступ до вступу має бути відкритий для всіх, хто 

дійсно бажає присвятити себе педагогічній діяльності, але, делегати зауважили, що 

пріоритет має надаватися представникам пролетарських організацій та комітетів 

бідноти [300, c. 12]. Кожні чотири роки всі вчителі повинні «прослухати 6-тижневі 

літні курси» [300, c. 11]. 

З’їзд з питань освіти підтримав з’їзд вчителів, який проходив в минулому 

місяці того ж року у його ставленні до Всеросійської Вчительської Спілки. Було 

наголошено, що Спілка, яка знову з’явилась у квітні 1917 року, невдовзі після 

лютневої революції 1917 року  кардинально відрізнялась від тої, яка існувала у 1905-

1907 рр.: «…активні працівники були вигнані або втратили вплив, кращі молоді 

кадри були призвані до армії, до їх місця прийшов малодосвідчений…педагог...» 

[299, c. 78]. Запропоновано «утриматися від будь-яких відносин з цією 

організацією» [300, c. 12]. 
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Причинами «впадіння в немилість» Всеросійської Вчительської Спілки були: 

де факто «перехід її від професійної організації до політичної; підтримка 

буржуазного Тимчасового Уряду; приєднання до контрреволюційного комітету 

Спасіння Батьківщини; організація страйків та саботажів серед вчительства проти 

радянської влади; підтримка ідеї національної школи та залишення в програмах 

Закону Божого» [300, c. 12]. 

З’їзд таким чином «підтримав резолюції З’їзду Бронницьких учителів, який 

відбувся навесні 1917 року, Всеросійського Учительського З’їзду-курсів, який 

відбувся влітку 1917 року та З’їзду з Народної Освіти Західної Області щодо 

розірвання відносин з Всеросійською Вчительською Спілкою» [299, c. 80]. 

Натомість, на з’їзді було запропоновано об’єднати всіх вчителів до єдиної 

професійної організації – Професійної Спілки Вчителів і Діячів з Народної Освіти 

Єдиної Трудової Школи. Серед завдань нової Спілки визначалось: «сприяння справі 

народної освіти, захист матеріальних і духовних інтересів своїх членів, 

просвітницька діяльність серед своїх членів; не заперечувалось створення 

політичних фракцій всередині Спілки» [300, c. 12]. Делегатами цього з’їзду була 

проголошена теза: «…вже час закінчувати зі старими упередженнями минулого, 

начебто вчитель має бути аполітичним…» [299, c. 3]. 

Під час З’їзду діячів середньої української школи, який відбувся в січні 1919 

року для обговорення нагальних питань української середньої освіти коротко було 

обговорено становище вчителя. Делегати звернули увагу на те, що для того, щоб 

навіть сільські школи були забезпечені власним персоналом, уряд має забезпечити 

викладачів достойною платнею «не нижче за прожитковий мінімум» [123, с. 148]. 

15-18 січня 1919 року проходив Другий з’їзд делегатів Всеукраїнської 

учительської спілки [8]. Під час його роботи багато піднімалось питань стосовно 

матеріального та правового стану вчителів. Делегати зауважували, що необхідно 

підвищувати загальний освітній рівень та спеціальну педагогічну підготовку 

вчителів, це пропонувалось зробити наступним чином: «організовувати курси 

підвищення кваліфікації під час канікул, організовувати довготермінові курси за 

програмою учительських інститутів, надати можливість вільно вступати до вищих 
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навчальних закладів, відновити Педагогічну Академію в Києві, заснувати 

культурно-просвітницькі комісії при вчительських спілках, надавати підтримку в 

пресі та добиватись передавання Педагогічного музею в Києві до Всеукраїнської 

учительської спілки» [8, с. 45 – 46]. Крім того, дуже гаряче обговорювались 

можливості «полегшення матеріального становища вчительства, соціального 

забезпечення, організацію санаторіїв та дому інвалідів для вчителів, заснування 

інвалідного фонду» [8, с. 46 – 47]. 

На Другому Всеросійському з’їзді вчителів-інтернаціоналістів у січні 1919 

року пролунала пропозиція про створення професійної вчительської спілки на 

«радянській платформі» [235, с. 7]. Крім того, висувались нові вимоги до вчителя: 

«вчитель не може стояти осторонь морального та інтелектуального життя своїх 

учнів, яка лежить поза навчальною програмою. Він зобов’язаний бути чуйним до 

всього, що хвилює молодь» [235, с. 5]. Тобто мова йшла про те, що вчитель не 

тільки має надавати знання, а й спрямовувати політичні погляди своїх учнів у 

потрібному напрямі, до комуністичних ідей. 

У липні 1919 року пройшов Перший Всеросійський з’їзд працівників освіти та 

соціалістичної культури [235]. Як і на попередніх прорадянських з’їздах, на цьому 

з’їзді обговорювались питання «протистояння буржуазної школи та соціалістичної», 

та наводились доводи на підтримку останньої [235, с. 7 – 8]. Учитель розглядався, як 

«культурний діяч, який не обмежує себе рамками своєї спеціальності, а намагається 

оволодіти широким колом знань, розвити свій науковий і політичний кругозір, жити 

великими громадськими інтересами, активно брати участь у розбудові нового 

життя» [235, с. 8]. 

Таким чином, проведене дослідження свідчить, що проблема особистості 

вчителя, його підготовки займало центральне місце в діяльності освітянських з’їздів. 

Установлено, що делегати з’їздів проголошували, активно обговорювали не 

тільки питання професійного зростання вчителів (програми, вимоги, підручники, 

посібники), а й загальні питання побуту вчителів, їхнє матеріальне становище, його 

недоліки та засоби їх усунення, матеріальна допомога у випадку інвалідності, умови 

життя вчителів, допомога вчителям у самовдосконаленні, самоосвіті, піклування про 
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здоров’я вчителів, правове становище: порядок призначення, звільнення, 

забезпечення пенсіями, тілесні покарання). 

З’ясовано, особливістю діяльності з’їздів було й надання рекомендацій на 

рівні мети, завдань навчання та виховання, методики викладання предметів, а також 

на рівні організації установ, що готують учителів. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Аналіз історико-педпгогічної літератури, архівних документів, матеріалів 

з’їздів досліджуваного періоду дозволив зробити такі висновки: 

1. Визначено перелік і характер проблем, пов’язаних з дидактикою та 

методикою викладання навчальних дисциплін, розкрито їх зміст. Встановлено, що 

питання об’єму, змісту, прийомів, методів навчання взагалі та конкретного предмету 

(історії, географії, мови, Закону Божого) обговорювалися майже на всіх з’їздах, 

починаючи з першого у Харківській губернії у 1861 році. Підкреслено, що 

практично-аналітичний спосіб викладання мови, пояснювальне читання, бесіди, а 

також залежність методів від віку та розвитку дитини ставали предметом дискусій 

на засіданнях з’їздів. 

Доведено, що розгляд питань методики викладання навчальних предметів 

зумовив постановку проблеми вдосконалення навчальних програм, які повинні 

забезпечувати не тільки засвоєння знань, а розвиток навчальних умінь і навичок, 

пробудження інтересу, зацікавленості до знань. 

Усвідомлення і підтримка ідеї поєднання теоретичних методів навчання і 

практики дозволила делегатам з’їзду (Всеросійський з’їзд учителів, 1918 р.) 

кардинально підійти до реорганізації школи, поділити на два ступеня, у центр 

навчання поставити особистість учня за ідеями Я. Коменського: від близького до 

далекого, від конкретного до абстрактного. 

Звернуто увагу на різноманітність дидактичних проблем від конкретних 

питань реалізації завдань навчання до концептуальних – проблема єдності навчання 

та виховання, національної школи, демократизація освіти, початкової освіти, 
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домашнього навчання, освіти дорослих, дітей-інвалідів, тощо (з’їзди російських 

діячів технічної та професійної освіти (1889-190 рр., 1895 – 1896 рр.), Перший 

Всеросійський з’їзд з питань народної освіти (1913-1914 рр.), Всеукраїнські 

вчительські з’їзди (1917 р.)); 

2. Встановлено, що з’їзди (Київський учительський з’їзд (1916 р.), 

Всеукраїнські вчительські з’їзди (1917 р.), Перший Всеросійський з’їзд учителів 

(1918 р.)) не залишилися осторонь проблем виховання учнівської молоді. 

Активність делегатів, як свідчить проведений науковий пошук, зумовлено 

гостротою та практичною значущістю виховних проблем. 

З’ясовано, що питання морального, трудового, фізичного, естетичного 

виховання не просто розглядалось у постановочному плані, а всебічно 

обговорювалися мета, завдання, проблеми та шляхи їх розв’язання. Серед 

надзвичайно гострих питань виявлено: подолання дитячого алкоголізму та 

злочинності, умови збереження дисципліни, переходження до самодисципліни. 

Визначено, що особливе місце в роботі з’їздів займало питання родинного 

виховання, як виховного середовища, форм взаємозв’язку зі школою: організація 

батьківських громад, музеїв, виставок, курсів, гуртків, зібрань. 

3. Простежено зміст обговорення проблем учительства в динаміці: від 

звернення уваги до методичних знань учителів, шляхів професійного зростання 

вчителя, умови забезпечення духовного та матеріального становища, вимоги до 

особистості вчителя, розширення його прав і повноважень, як суспільного та 

громадського працівника до пошуку засобів самовдосконалення вчителя, підготовки 

педагогічних кадрів до викладання предметів національною мовою, запровадження 

відповідних мовних курсів у вчительських семінаріях і інститутах, надання свободи 

в обранні методів викладання, програм, підручників, залучення жінок до 

викладацької роботи, тощо. Особливу роль в обговоренні даних питань відіграли: 

Делегатські з’їзди Всеросійської вчительської спілки (1905 р., 1906 р.), Перший 

Всеросійський з’їзд Перший Загальноземський з’їзд з народної освіти (1911 р.), 

Київський з’їзд (1916 р.), Всеукраїнські вчительські з’їзди (1917 р.); 
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4. Встановлено, що постановка обговорення різноманітних питань делегатами 

з’їздів, їхні пропозиції: стосовно методик викладання виховання дітей безумовно 

впливали на розвиток педагогічної науки. 

Педагогічна, методична складова діяльності з’їздів посилювала педагогічну 

теорію конкретикою, фактажом, що підіймало їх значущість у педагогічному 

просторі досліджуваного періоду. 

Основні наукові результати розділу відображено в таких наукових працях 

автора [69; 71; 75; 76; 77; 78; 286]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведений науковий пошук дав змогу зробити такі висновки: 

1. Аналіз стану дослідження проблеми дозволив констатувати актуальність  

досліджуваної проблеми і схарактеризувати напрями наукових пошуків: аналіз 

діяльності освітянських з’їздів, здійснений в опублікованих працях, статтях та 

спогадах самих організаторів, керівників та ідейних натхненників педагогічних 

з’їздів (М. Корфа, М. Бунакова, М. Лавровського, С. Русової, Д. Семенова); надання 

оцінки роботі педагогічних з’їздів, висвітлення їх діяльності на сторінках 

періодичної преси дорадянського («Вільна українська школа», «Світло», «Южный 

край», «Одесский листок») та радянського періодів («Советская педагогика», 

«Народное образование», «Вопросы психологии», «Семья и школа»); 

характеристика діяльності з’їздів у контексті розробки педагогічних, історико-

педагогічних проблем сучасними дослідниками: аналіз концепції виховуючого 

навчання, виховання,  розкриття сутності освітньої діяльності громадських 

організацій, ролі земств і прогресивних педагогів в організації педагогічних з’їздів, 

з’ясування чинників розвитку освіти та педагогічної думки в Україні, що дозволило 

визначити наукову нішу дослідження. 

2. З’ясовано, що глибоко усвідомлюючи важливість розробки проблем 

навчання і виховання учнівської молоді, педагоги, громадські діячі досліджуваного 

періоду (М. Лавровський, К. Ушинський, П. Каптєрєв, М. Корф, В. Водовозов, 

М. Бунаков, Д. Семенов, М. Пирогов, Д. Тихомиров, С. Русова, тощо) не тільки 

активно обговорювали їх на засіданнях педагогічних з’їздів а й пропонували 

конструктивні рішення, рекомендації, пропозиції щодо організації пізнавальної 

діяльності школярів, застосування в шкільній практиці оптимальних форм, методів 

навчання, реалізації завдань морального, трудового, естетичного виховання, а також 

підняття статусу вчителя, як дієвого фактору забезпечення ефективності навчально-

виховного процесу.  

Вбачаючи в діяльності педагогічних з’їздів прогресивну місію, вони брали 

активну участь в організації їх роботи,  керуванні ними, складанні програм роботи 
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з’їздів, читанні лекцій, проведенні практичних занять і відкритих уроків з 

наступним обговоренням, регулярному висвітленні подій з’їздів та їх аналізу на 

сторінках періодичної преси та у власних працях.  

3. Визначено і розкрито етапи обговорення на з’їздах проблем навчання і 

виховання: І етап (1861 – 1870 рр.) – етап початку обговорення на з’їздах окремих 

проблем навчання і виховання в період інтенсивного проведення локальних з’їздів 

(методи і прийоми викладання окремих навчальних предметів, приклад вчителя, 

зв’язок дисципліни і морального виховання); ІІ етап (1871 – 1898 рр.) – етап 

обговорення загальних проблем навчання і виховання в умовах поступової заборони 

проведення з’їздів (початкова освіта, освіта в реальних і класичних гімназіях, освіта 

дорослих, освіта дітей з вадами розвитку, домашнє навчання, моральне, фізичне 

виховання, тощо); ІІІ етап (1899 – 1916 рр.) – етап активного системного 

обговорення проблем навчання і виховання в умовах відродження педагогічних з’їздів 

(демократизація, націоналізація освіти, узгодження програм початкової, середньої і 

вищої шкіл, зв’язок педагогіки і психології, виховуюче навчання, тощо); ІV етап 

(1917 – 1920 рр.) – етап обговорення проблем навчання і виховання у контексті 

політичних зрушень у країні (українізація шкіл, обов’язковість, світськість, 

безкоштовність освіти, гармонійний розвиток особистості школяра). 

Узагальнено напрями роботи з’їздів щодо розкриття проблем навчання і 

виховання учнівської молоді (постановка і обговорення дидактико-виховних, 

організаційних питань, відкритих уроків, навчальних програм; розробка методичних 

рекомендацій щодо викладання окремих дисциплін, зокрема географії, арифметики, 

іноземних мов, Закону Божого у різних навчальних закладах; здійснення 

просвітницької діяльності), а також зміст дидактичних проблем (методи навчання, 

зміст початкової і середньої освіти, навчальні програми, освіта дорослих, тощо), 

проблем виховання (завдання, методи морального, релігійного, трудового, 

естетичного, фізичного виховання учнівської молоді. У динаміці подано розв’язання 

на з’їздах проблем учительства: від  постановки питання про вирішення 

матеріальних і побутових проблем учительства, підвищення самосвідомості 

вчителів, визначення їх правового та суспільного стану, до  сприяння їхньому 
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творчому пошуку, надання свободи в виборі методів і засобів навчання, наукового 

підходу до організації підготовки педагогічних кадрів, участі вчителів у житті 

суспільства, стимулювання процесу їх самовдосконалення. Особливу увагу 

проблемам вчителів було надано під час роботи з’їздів, організованих 

учительськими організаціями (Делегатські з’їзди Всеросійської вчительської спілки 

(1905 р., 1906 р.), Перший Всеросійський з’їзд імені К.Д. Ушинського (1902-

1903 рр.), Другий Всеросійський з’їзд імені К.Д. Ушинського (1913-1914 рр.)). 

На основі аналізу архівних матеріалів здійснено класифікацію з’їздів: а) за 

ставленням уряду та урядових організацій до діяльності педагогічних з’їздів (з’їзди, 

що проводились за цілковитої підтримки уряду; з’їзди, на яких заборонявся обмін 

думками; з’їзди, програму яких жорстоко контролював уряд; з’їзди, які 

використовувались політичними силами, як трибуна для висловлення своєї 

політичної позиції); б) за змістом і обсягом охоплених питань (з’їзди чіткої 

тематичної спрямованості; з’їзди, на яких обговорювались різноманітні загальні 

питання освіти, навчання і виховання учнівської молоді); в) за ініціаторами 

проведення з’їздів (з’їзди, організовані земствами; з’їзди, ініційовані вчительськими 

організаціями). 

4. Окреслено перспективи творчого використання набутого досвіду організації 

і проведення педагогічних з’їздів у сучасних умовах на рівні організації: відновити 

статус освітянських з’їздів, намітити періодичність їх проведення, використовувати 

педагогічні з’їзди, як засіб підвищення професійного рівня працівників освіти, як 

арену обміну педагогічними ідеями, думками; на рівні методичного забезпечення 

навчання і виховання: розробка рекомендацій щодо реалізації завдань навчання і 

виховання учнівської молоді; презентація нових освітніх і виховних технологій, 

проектів; створення підручників нового покоління. 

Подальшого дослідження потребують питання аналізу впливу прийнятих 

освітянськими з’їздами резолюцій, постанов на розвиток шкільництва в 

досліджуваному періоді. 
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Издание Отдела Съездов Народного Комиссариата по Просвещению, 1918. 

12 с. 

301. Съезд директоров учительских институтов и учительских семинарий 

Киевского учебного округа (16-19 июня 1910 г.). К.: Типография 

Товарищества И.Н.Кушнерев и Ко, 1910. 237 с. 
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Типография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко, 1916. 768 с. 
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Спр. 302. Арк. 1, 8 – 9. 

305. Накази по Міністерству народної освіти (за травень – грудень 1918 р.). 

ЦДАВОВУ України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 5. 

306. Повідомлення земств про стан українізації в початкових школах. 

ЦДАВОВУ України. Ф. 2581. Оп. 1. Спр. 52. Т. 1. Арк. 62–64, 73, 86 – 86 зв., 
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устройстве в 1864 году в Киеве съезда учителей Русской Словесности и 
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України. Ф. 707. Оп. 225. Спр. 26. Арк. 26, 113. 
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України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 1., Арк.15 – 16, 29 – 30, 37 – 38, 303, 311, С. 343 

– 344 зв.  

322. Журнал заседания Черкасского училищного съезда. ЦДІА України. 

Ф. 127. Оп. 996. Спр. 142. Арк. 11. 

323. Материалы работы окружных училищных съездов. ЦДІА України. 

Ф. 127. Оп. 868. Спр. 481. Арк. 79 – 80. 

324. Материалы съезда Киево-Софиевского училищного округа. ЦДІА 

України. Ф. 127. Оп. 860. Спр. 379. Арк. 436. 

325. Об установлении наблюдения за учителем Проскуровского народного 

училища Гончаренко Я., принимавшем участие в І Всероссийском съезде по 

вопросам народного образования в г. Петербурге. ЦДІА України. Ф. 301. 

Оп. 2. Спр. 429. Арк. 132 – 133. 

326. Об устройстве съездов директоров и инспекторов народных училищ 

Киевской губернии. ЦДІА України. Ф. 707. Оп. 268. Спр. 4. Арк. 15 – 17, 45–

49. 

327. Об устройстве съездов директоров, учителей и учительниц в Киевском 

учебном округе. ЦДІА України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 169. Арк. 21, 23, 29. 

328. Об участии Черниговского губернского земства в Московском 

общеземском съезде по вопросам народного образования 4 декабря 1910 года 

(1910). ЦДІА України. Ф. 1439. Оп. 1. Спр. 1250. Арк. 30. 
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329. О заседаниях педагогического съезда в г. Одессе. Из донесений в III 

отделение с.к.и.в. канцелярии от июля и августа 1865 года. ЦДІА України. 

Ф. 1252. Оп.1. Спр. 159. Арк. 74, 87 зв. 

330. О подготовке и проведении в июне 1862 в Киеве съезда учителей 

естественных наук. Май – июль1862. ЦДІА України. Ф. 707. Оп. 28. Спр. 62. 

Арк. 84, 125 – 228, 142 – 162. 

331. О съезде директоров и инспекторов народных училищ Киевского округа 

в 1910 г., директоров учительских институтов и семинарий. ЦДІА України. 

Ф. 707. Оп. 229. Спр. 161. Арк. 202 – 208. 

332. О съезде 28-29.12.1911 директоров и инспекторов народных училищ по 

введению всеобщего обучения (1911). ЦДІА України. Ф. 707. Оп. 229. 

Спр. 249. Арк. 6. 

333. О съезде учителей народных училищ Херсонской губернии из 

сообщений от 1 мая 1865 года. ЦДІА України. Ф. 1252. Оп. 1. Спр. 159. 

Арк. 52. 

334. Отчет о втором съезде учителей русского языка в Киеве. Август-октябрь 

1864 – из циркуляров. ЦДІА України. Ф. 707. Оп. 50. Спр. 47. Арк. 107 – 116, 

119 – 128. 

335. Переписка с Волынским ГЖУ и унтер-офицерами дополнительного 

штата о выяснении и политической проверке делегатов на съезд по вопросам 

начального образования в г. Киеве в январе 1914 г. ЦДІА України. Ф. 1262. 

Оп. 1. Спр. 167. Арк. 4 – 5. 

336. Переписка с департаментом полиции Черниговским, Полтавским, 

Подольским ГЖУ и др. о предполагаемом созыве в 1914 г. в Киеве учителей 

по вопросам начального образования и выяснении его делегатов. ЦДІА 

України. Ф. 274. Оп. 4. Спр. 371. Арк. 3 – 10, 15, 17. 

337. Переписка с директором народных училищ Черниговской губернии о 

съезде учителей начальных учебных заведений Остерского уезда. 21.03. – 

19.06.12 (1912). ЦДІА України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 168. Арк.37 – 43, 57. 
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338. Протоколы заседания Полтавского училищного съезда. ЦДІА України. 

Ф. 127. Оп. 864. Спр. 431. Арк. 221 – 224. 

339. Рапорты в 3 отделение собственной е.и.в.канцелярии и начальнику 5 

округа корпуса жандармов о проишествиях в г.Одессе.- ЦДІА України. 

Ф. 1252. Оп. 1. Спр. 159. 167 арк. 

340. Сводки агентурных наблюдений по Херсонской и Таврической 

губерниях. ЦДІА України. Ф. 268. Оп. 2. Спр. 136. Арк. 10, 30. 

341. Сводки агентурных сведений о предполагаемом съезде в г. Херсоне 

учителей городских и земских начальных школ. ЦДІА України. Ф. 268. Оп. 1. 

Спр. 587. Арк. 11. 

342. Сводки агентурных сведений по Херсонской губернии о съезде 

учителей. Февраль - июль 1911г.(1911). ЦДІА України. Ф. 268. Оп. 2. Спр. 136. 

Арк. 9 – 10, 29 – 30. 

343. Сообщение директора народных училищ Киевской губернии от 15 

августа 1912 года о съезде инспекторов народных училищ Киевской губернии 

(1912). ЦДІА України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 1. Арк. 268, 303. 

344. Сообщение директора народных училищ Полтавской губернии о съезде 

инспекторов народных училищ. Утверждения и постановления съездов 21.03. 

– 28.06.1913 (1914). ЦДІА України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 227. Ч. 5. Арк. 749, 

781 – 825. 

345. Список учителей Черниговской губернии, присутствовавших на 

Всероссийском съезде учителей в г. Петербурге и на съезде им. К. Ушинского. 

ЦДІА України. Ф. 707. Оп. 229. Спр. 239. Арк. 53. 

346. Съезд директоров и инспекторов народных училищ Киевской губернии 
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98 гг. ЦДІА України. Ф. 707. Оп. 269. Спр. 3. Арк. 7 – 8. 

Державний архів Харківської області (ДАХО) 

348. Второй съезд русских деятелей по техническому и профессиональному 

образованию (1895). ДАХО. Ф. 770. Оп. 1. Спр. 224. Арк. 5 – 6. 
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349. Дело об организации съезда педагогов средних учебных заведений и 

курсов для подготовки учителей (1916). Канцелярия директора народных 

училищ. ДАХО. Ф. 266. Спр. 976. Арк. 4 – 7. 
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Ф. Р-103. Оп.1. Спр. 43. 228 арк. 

351. Общеземский съезд по народному образованию в Москве в августе 

1911г. ДАХО. Ф. 304. Оп. 1. Спр. 2999. Арк. 1 – 11. 

352. О работе летних краткосрочных курсов для народных учителей 
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353. Первый съезд по техническому и профессиональному образованию в 

России. ДАХО. Ф. 45. Оп. 1. Спр. 1529. Арк. 5, 7. 

354. Постановления первого съезда земств по вопросам народного 
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тез доповіді. 

4. ІІ міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка в системі 

гуманітарного знання». 18-19 листопада 2016 року, м. Хмельницький. Форма участі 

: публікація тез доповіді. 

5. Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному 

вимірі: від традицій до інновацій». 30 листопада 2016 року, м. Київ. Форма участі : 

виступ з доповіддю на секції, участь в обговоренні, публікація статті. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток 

педагогіки». 23-24 грудня 2016р., м. Івано-Франківськ. Форма участі : публікація 

тез доповіді. 


