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АНОТАЦІЯ 

 

Міщенко О.А. Розвиток ідеї лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття). – 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, 2018. 

Дисертація є історико-педагогічним дослідженням, спрямованим на 

встановлення динаміки розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної думки досліджуваного 

періоду. 

У роботі вперше в широких хронологічних межах цілісно досліджено 

проблему розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних 

закладів в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ 

століття з урахуванням соціальних, педагогічних та освітньо-культурних 

детермінант; обґрунтовано етапи та визначено провідні тенденції розвитку ідеї 

лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів у вітчизняній 

педагогічній думці. До наукового обігу було введено маловідомі архівні матеріали, 

окремі історичні факти й положення, які розширюють науково-педагогічне уявлення 

про проблему розвитку ідеї лекторської майстерності вітчизняних викладачів у 

досліджуваний період, дозволяють персоніфікувати внесок педагогів, науковців у 

розробку суті, переліку складників лекторської майстерності, критеріїв визначення її 

рівнів тощо. 

Окрім того, у дисертації подальшого розвитку набули питання становлення та 

розвитку лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів у 

вітчизняній освітній традиції. Було уточнено зміст поняття «лекторська 

майстерність викладача вищого навчального закладу». 

Усе перераховане визначило новизну даного дослідження.  



 

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 впливу урядової політики на розвиток ідеї лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів, що знайшов віддзеркалення у 

статутах, циркулярних розпорядженнях, постановах тощо; узагальнення поглядів, 

ідей видатних вітчизняних учених, педагогів, презентованих в опублікованих ними 

працях, статтях тощо (М. Пирогов В. Сергеєвич П. Карасевич П. Казанський, 

О. Мусін-Пушкін, Л. Петражицький, П. Покровський, В. Кареєв та інші); на основі 

аналізу спогадів колишніх студентів, колег, результатів наукового пошуку 

дослідників творчої спадщини знаних вітчизняних науковців надання оцінки 

майстерності викладання в цілому й лекторської зокрема кращих представників 

вітчизняної вищої школи – професорів університетів, інститутів, Вищих приватних 

курсів тощо (А. Валицького, О. Ходнєва, В. Шульгіна, О. Потебні, 

Д. Каченовського, М. Драгоманова, Д. Багалія, М. Клочкова, М. Сумцова, 

В. Іконнікова, В. Антоновича, О. Грушевського, О. Деревицького, 

Л. Пісаржевського, М. Протодьяконова та ін.), що дозволило визначити наукову 

нішу дослідження. 

З метою уточнення і конкретизації термінологічного поля дослідження здійснено 

аналіз і модифікацію основних понять: «майстерність», «академічне красномовство», 

«педагогічна риторика» тощо. На основі аналізу праць В. Лозової, І. Зязюна, 

М. Фіцули, С. Харченка та ін. «лекторську майстерність викладача вищого 

навчального закладу» розглянуто як особистісну професійну неповторність і 

унікальність, як систему професійно значущих знань, умінь і навичок, що 

ґрунтується на принципах етичності та комунікативної співпраці (кооперації). До 

переліку важливих компонентів досліджуваного поняття віднесено гуманістичну 

спрямованість на особистість слухача лекційного курсу, утвердження найвищих 

духовних цінностей, моральних норм поведінки й стосунків; професійно-

педагогічну компетентність, до якої входить знання предмета, методики його 

викладання, педагогіки і психології; володіння педагогічною технікою та технікою 



 

мовлення, що ґрунтується на загальних засадах риторики й передбачає виразність, 

ерудованість, упевненість, щирість, уміння ефективно організовувати «публічний 

монолог», в основі якого лежить усний діалог тощо. 

У динаміці подано витоки ідеї лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів у вітчизняній педагогічній думці. З’ясовано, що історико-

культурні корені досліджуваного феномена криються у науково-просвітницькій 

спадщині кращих представників громадського та культурного життя України кінця 

ХVІ – ХVІІІ ст. – З. Копистенського, Ф. Прокоповича, Г. Смотрицького, 

Г. Сковороди та інших, які приділяли велику увагу мові вчителя, вважали, що вона 

має бути як «прикрашена солодкими глаголами», так і «сповнена правди» 

(К. Транквіліон-Ставровецький); ораторському мистецтву, яке є могутньою силою, 

що «опановує серця слухачів», завдяки якому «глибина думки й почуттів 

викладачів, проповідників перетворюють мову не лише на літературне явище, але й 

на зброю у боротьбі зі злом, за моральне вдосконалення суспільства» 

(К. Транквіліон-Ставровецький, Й. Кононович-Горбацький та ін.). Відомі вчені 

надавали конкретні рекомендації щодо підготовки й виголошення різноманітних 

ораторських промов, як-от: необхідність доступності та зрозумілості змісту промов, 

важливості їхнього впливу на свідомість слухачів, відповідальність промовця за свій 

виступ, за те, щоб він мовою своєю не призвів слухачів «до десперації, до розпачу» 

(Й. Галятовський); викривали й засуджували вади фальшивого ораторського 

мистецтва, до якого відносили «пишномовний, мавпячий, дитячий і манірний стилі» 

(Ф. Прокопович) тощо. 

Убачаючи цінність красномовства в «майстерному вираженні думки та 

почуттів про важливі справи» (Ф. Прокопович), просвітяни наголошували на 

необхідності створення власної унікальної системи освіти, що відповідає 

національним особливостям; створювали оригінальні навчальні курси, рукописні 

підручники, що стали основою розробки власної системи підготовки викладацьких 

кадрів; своєю просвітницькою й викладацькою діяльністю заклали образ викладача 

вищого навчального закладу – взірця академічного красномовства тощо.  



 

Розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів 

в історії вітчизняної педагогічної думки досліджуваного періоду сприяли: поява 

шкіл підвищеного рівня – Острозький колегіум (ХVІ ст.), Києво-Могилянська 

академія (ХVІІ ст.), Харківський, Чернігівський, Переяславський колегіуми 

(ХVІІІ ст.), в яких закладалися основи вітчизняної педагогіки та вищої школи, 

вибудовувалась унікальна система підготовки високоякісних викладацьких кадрів. 

Важливу роль у становленні досліджуваного феномена відіграло й відкриття 

Харківського та Київського св. Володимира імператорського університетів; 

створення нормативно-правової бази вищої школи, що регламентувала процедуру 

призначення викладацького складу й регулювала правила проведення лекційних 

занять (загальноуніверситетські статути 1804 р., 1835 р.; статути Київського 

університету 1833 р., 1842 р. тощо); наукові розробки й викладацька діяльність 

учених, що працювали в тогочасних університетах (Х. Роммель, С. Рижський, 

Г. Успенський, В. Цих, М. Максимович, О. Новицький та ін.); публіцистичні статті 

педагогів, учених, в яких порушувалися питання  вимог до викладачів-лекторів, до 

особливостей читання ними лекційних курсів (М. Гоголь, В. Бєлінський та ін.). 

Визначено і розкрито етапи розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів 

вищих навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини 

ХІХ – початку ХХ століття: І етап (кін. 40-х рр. – кін. 50-х рр. ХІХ ст.) – етап 

постановки питань лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів 

на тлі жорсткої регламентації освітніх процесів у вищій школі; ІІ етап (поч. 60-х рр. 

– кін. 70-х рр. ХІХ ст.) – етап інтенсивного розвитку ідеї лекторської майстерності 

викладачів вищих навчальних закладів, що розташовувалися на українських землях, у 

контексті повернення автономії університетам та розширення академічних свобод 

професорсько-викладацького складу; ІІІ етап (поч. 80-х рр. ХІХ ст. – 1917 р.) – етап 

поглиблення обґрунтування суті й складників лекторської майстерності викладачів 

вищих навчальних закладів, розробки рекомендацій щодо її вдосконалення у 

вітчизняній педагогічній думці та практиці вищої школи в період поновлення 

«охоронної» політики самодержавства в галузі вищої освіти. 



 

У роботі доведено, що теоретичні положення й досвід реалізації ідеї 

лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів не втратили своєї 

актуальності й можуть бути творчо переосмислені й реалізовані в сучасних закладах 

вищої освіти за такими напрямами: ретельний відбір і посилення уваги до 

підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти – власних випускників, 

важливе місце в цій підготовці повинні посісти дисципліни, спрямовані на 

формування лекторської майстерності; створення здорової конкуренції; надання 

студенту права вибору кращих викладачів – знавців своєї науки й майстрів 

лекційного викладання; упровадження в навчальні програми матеріалів із досвіду 

викладання широко знаних вітчизняних учених, викладачів закладів вищої освіти.  

Предметом подальших наукових розробок може стати розвиток ідеї 

лекторської майстерності викладачів різних типів та рівнів навчальних закладів у 

провідних країнах світу. 

Ключові слова: вищий навчальний заклад, викладач, вітчизняна педагогічна 

думка, лекція, лекторська майстерність, розвиток. 
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SUMMARY 

 

O.A. Mishchenko. Development of the idea of lecturer's mastery of teachers of 

higher educational institutions in the history of native pedagogical thought (second half of 

the XIX – the beginning of the XX century). – Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 13.00.01 “General pedagogics and history of pedagogy” (011 – 

Education science). – H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. 

The dissertation is a historical and pedagogical research, aimed at establishing the 

dynamics of the idea of lecturing skills of teachers of higher educational institutions in the 

history of the national pedagogical thought of the studied period. 

In the work for the first time in a wide chronological range, the problem of the 

development of the idea of lecturer's mastery of teachers of higher educational institutions 

in the history of the national pedagogical thought of the second half of the nineteenth and 

early twentieth centuries, taking into account social, pedagogical and educational and 

cultural determinants, has been thoroughly investigated; the stages are grounded and the 

leading trends in the development of the idea of lecturing skills of teachers of higher 

educational institutions in the national pedagogical thought are determined. Somewhat 

unknown archival materials, some historical facts, and provisions that expand the 

scientific and pedagogical idea about the problem of developing the idea of lecturer's skills 

of native teachers during the study period, were introduced into the scientific study, 

allowing to personify the contribution of teachers, scholars in the development of the 

essence, the list of components of lector's skills, criteria of definition its levels and so on. 

In addition, the issues of the formation and development of lecturer's skills of 

teachers of higher educational establishments in the national educational tradition became 

the subject of further dissertation development. The content of the concept of “lecturer's 

skill of a teacher of a higher educational institution” was specified. 

All of this has determined the novelty of this study. 



 

According to the results of the analysis of the state of research of the problem, the 

degree and directions of its development in the pedagogical and historical plane were 

determined, the relevance of the mentioned problem was stated, the vector of the own 

scientific research was characterized: the analysis of the influence of the government 

policy on the development of the idea of lecturer's skills of teachers of higher educational 

institutions, found reflection in the statutes , circular orders, resolutions, etc .; 

generalizations of views, ideas of outstanding domestic scientists, teachers presented in the 

works published by them, articles, etc. (M. Pyrohov, V. Serheievych, P. Karasevych, 

P. Kazanskyi, O. Musin-Pushkin, L. Petrazhytskyi, P. Pokrovskyi, V. Kareiev and others); 

on the basis of the analysis of the memoirs of former students, colleagues, the results of 

the scientific search for researchers of the creative heritage of well-known domestic 

scientists; the assessment of the skill of teaching in general and the lecturer, in particular, 

the best representatives of the national high school - professors of universities, institutes, 

higher private courses, etc. (A. Valytskyi, O. Khodniev, V. Shulhin, O. Potebnia, 

D. Kachenovskyi, M. Drahomanov, D. Bahalii, M. Klochkov, M. Sumtsov, V. Ikonnikov, 

V. Antonovych, O. Hrushevskyi, O. Derevytskyi, L. Pisarzhevskyi, M. Protodiakonov, 

etc.), which allowed to determine the scientific niche of the research. 

In order to clarify and specify the terminology field of the study, the analysis and 

modification of the basic concepts were made: “skill”, “academic eloquence”, 

“pedagogical rhetoric”, etc. On the basis of the analysis of the works of V. Lozova, 

I. Ziaziun, M. Fitsula, S. Kharchenko and others “lecturer's skill of a teacher of a higher 

educational establishment” is considered as a personal professional uniqueness and 

uniqueness, as a system of professionally meaningful knowledge, skills and abilities, based 

on principles of ethics and communicative cooperation (cooperation). The list of important 

components of the subject under study includes the humanist orientation on the personality 

of the lecturer, the approval of the highest spiritual values, moral norms of behavior and 

relationships; professional-pedagogical competence, which includes the knowledge of the 

subject, the methods of teaching it, pedagogy and psychology; possession of pedagogical 

technique and speech technology, based on the general principles of rhetoric and involves 



 

expressiveness, erudition, confidence, sincerity, ability to effectively organize a “public 

monologue”, based on oral dialogue, etc. 

In the dynamics, the sources of the ideas of lecturing skills of teachers of higher 

educational institutions in the national pedagogical thought are given. It is found out that 

the historical and cultural roots of the investigated phenomenon lie in the scientific and 

educational heritage of the best representatives of the social and cultural life of Ukraine at 

the end of the sixteenth and eighteenth centuries. - Z. Kopystenskyi, F. Prokopovych, 

H. Smotrytskyi, H. Skovoroda, and others who paid much attention to the teacher's 

language, believed that it should be “decorated with sweet verbs” and “full of truth” 

(K. Trankvilion-Stavrovetskyi); oratory, which is a powerful force that "captures the hearts 

of the listeners", through which "the depth of thought and feelings of teachers, preachers 

turns language into literary phenomena, but also on weapons in the struggle against evil, 

for the moral improvement of society" (K. Trankvilion-Stavrovetskyi, I. Kononovych-

Horbatskyi, etc.). Well-known scholars provided specific recommendations for the 

preparation and presentation of various oratory speeches, such as: the need for 

accessibility and comprehensiveness of the content of speeches, the importance of their 

influence on the consciousness of the listeners, the responsibility of the speaker for his 

speech, that he in his language did not lead the listeners “to the despair, to perplexity” 

(I. Haliatovskyi); exposed and condemned the flaws of the false oratory's art, which 

included “pompous, monkey, childish, and decorative styles” (F. Prokopovych), and 

others like that. 

Considering the value of eloquence in “skillful expression of thoughts and feelings 

about important things” (F. Prokopovych), the Enlightenment emphasized the need to 

create its own unique system of education that corresponds to national peculiarities; 

created original training courses, handwritten textbooks, which became the basis for 

developing their own training system for teaching staff; their educational and teaching 

activities laid the image of a teacher of a higher educational institution - an example of 

academic eloquence, etc. 

The development of the idea of lecturing skills of teachers of higher educational 

institutions in the history of domestic pedagogical thought of the studied period was 



 

facilitated by the emergence of high-school schools - Ostroh College (XVI century), Kyiv-

Mohyla Academy (XVII century), Kharkiv, Chernihiv, Pereiaslavskyi colleges (XVIII 

century), which laid the foundations of domestic pedagogy and higher education, a unique 

system of training high-quality teaching staff was built. An important role in the formation 

of the investigated phenomenon was played by the opening of Kharkiv and Kyiv St. 

Volodymyr Imperial Universities; creation of the normative-legal base of the higher 

school, which regulated the procedure for the appointment of the teaching staff and 

regulated the rules for conducting lectures (general university statutes 1804, 1835, the 

statutes of the University of Kiev in 1833, 1842, etc.); scientific developments and 

teaching activity of scientists who worked at the then-mentioned universities 

(Kh. Rommel, S. Ryzhskyi, H. Uspenskyi, V. Tsykh, M. Maksymovych, O. Novytskyi, 

etc.); journalistic articles of teachers, scholars, who raised questions about the 

requirements for lecturers, to the features of their lecture courses (M. Hohol, V. Bielinskyi, 

etc.). 

The stages of development of the idea of lecturer's mastery of the teachers of higher 

educational institutions in the history of the national pedagogical thought of the second 

half of the nineteenth and early twentieth centuries were determined and revealed: I stage 

(late 40's – late 50's of the nineteenth century) – stage of production issues of lecturer's 

mastery of teachers of higher educational institutions against the background of strict 

regulation of educational processes in higher education; ІІ stage (early 60's – late 70's of 

the ХІХ century) - the stage of intensive development of the idea of lecturing skills of 

teachers of higher educational institutions located on Ukrainian lands in the context of the 

return of autonomy to universities and the expansion of academic freedoms professors-

curricular staff; III stage (early 80's of the nineteenth century – 1917) - stage of deepening 

of the substantiation of the essence and components of lecturer's skills of teachers of 

higher educational institutions, development of recommendations for its improvement in 

the national pedagogical thought and practice of higher education in the period of renewal 

of the “guard” the policies of autocracy in the field of higher education. 

It is proved that the theoretical positions and experience of implementing the idea of 

lecturer's mastery of teachers of higher educational institutions have not lost their 



 

relevance and can be creatively re-thought and implemented in modern higher education 

institutions in the following areas: careful selection and strengthening of attention to the 

training of future teachers of higher education institutions - own graduates, an important 

place in this training should take the discipline, aimed at forming lecturer's skills; creating 

healthy competition; giving the student the right to choose the best teachers - experts in 

their science and masters of lecturing; introduction of teaching materials in the teaching 

experience of well-known domestic scientists and teachers of higher education institutions. 

It has been clarified that the subject of further scientific developments may be the 

development of the idea of lecturer's skills of teachers of different types and levels of 

educational institutions in the leading countries of the world. 

Key words: higher educational institution, teacher, national pedagogical thought, 

lecture, lecturer's mastery, development. 
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майстерності викладачів вищих навчальних закладів, розробки рекомендацій 

щодо її вдосконалення у вітчизняній педагогічній думці та практиці вищої 

 

 

 



 

школи в період поновлення «охоронної» політики самодержавства в галузі 

вищої освіти (початок 80-х рр. ХІХ ст. – 1917 р.) 
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність дослідження. Інтеграція системи вищої освіти 

України в європейське і світове співтовариство висуває нові вимоги до підготовки 

майбутніх фахівців, здатних до творчої праці й професійного розвитку. Особлива 

роль у цьому процесі традиційно належить лекції як «головній інформаційній 

магістралі в навчальному процесі вищої школи, що сприяє засвоєнню системи знань 

зі спеціальності, формує широкий професійний світогляд і загальну культуру, 

наукове мислення» (Н. Мачинська, С. Стельмах) [128]. 

Проте останнім часом все частіше висловлюються неоднозначні думки щодо 

лекції як провідної форми заняття як з боку зарубіжних дослідників (М. Кросслей 

[277], Р. Аллаін [276] та ін.), так і вітчизняних діячів вищої школи – К. Амосової [5], 

А. Кузьмінського [113] та ін. До переліку її недоліків відносять: відсутність 

стимулів для розвитку критичного мислення і здатності самостійно вирішувати 

навчальні завдання; відмову частини слухачів від додаткового користування 

підручником та іншими джерелами; неможливість використання індивідуального, 

диференційованого підходу до навчання; виголошення змісту лекції виключно 

шляхом зачитування спиною до аудиторії з численних слайдів із щільним 

«нечитабельним» текстом тощо. Ефективність лекцій, на переконання більшості 

фахівців, значно страждає від «дефіциту спікерських якостей лектора», залежить від 

рівня володіння викладачем «риторичною майстерністю», обізнаністю з правилами 

підготовки виступу і його виголошення (К. Амосова [5], С. Вітвицька [34], 

Кайдалова Л. В. [94] та ін.). 

Подолання вказаних недоліків вимагає значного підвищення лекторської 

майстерності професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти, оскільки 

здатність володіти всіма видами усного слова, яке переконує, є сьогодні не лише 

суттєво необхідною професійною компетенцією, але й ефективним педагогічним 

інструментарієм впливу на особистість, що спрямований на формування «моральних 

цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, 

здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в 
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сучасних умовах» (Закони України «Про освіту» (2017 р.) [201], «Про вищу освіту» 

(2014 р.) [199], Концепція розвитку освіти на період 2015–2025 років (2014 р.) 

[105]). 

Розв’язанню зазначеної проблеми сприятиме вивчення й переосмислення 

історико-педагогічного досвіду минулого за умови його об’єктивної оцінки та 

неупередженого аналізу. У цьому сенсі на особливу увагу заслуговує період, що 

включає другу половину ХІХ – початок ХХ ст., звернення до якого пояснюється 

тим, що саме в цей час відбулися суттєві реформаційні зміни й перетворення, 

зокрема йшов активний пошук вітчизняної моделі вищої освіти; відзначався 

«особливий розквіт академічного красномовства» (В. Чихачов [261], Л. Омаров 

[172] та ін.); вибудовувалася система підготовки професорсько-викладацьких кадрів, 

у якій суттєва увага приділялася й формуванню лекторської майстерності. 

Узагальнення результатів наукових пошуків дозволяє констатувати, що питання 

лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів розглядаються 

дослідниками в широкому дискурсі. Зокрема, обґрунтуванням теоретичних засад 

риторики як науки в цілому й питаннями формування риторичних умінь у різний 

період займалися О. Кучерук, Н. Голуб [180], С. Караман [96], Г. Копніна [220], 

Г. Сагач [213–214], Л. Ткаченко [241] та інші. Зміст, структура, методи формування 

професійно-педагогічної майстерності викладацьких кадрів стали предметом 

дослідження І. Зязюна [179], В. Лозової [119], В. Гриньової [50], І. Харченко, 

С. Харченка [254], М. Фіцули [248] та ін. Особливості становлення і розвитку закладів 

вищої освіти різних типів і форм власності в історичній ретроспективі досліджували 

А. Алексюк [4], Л. Ваховський [31], О. Друганова, [62] Т. Завгородня [69], С. Золотухіна 

[75], Т. Лутаєва [122], О. Сухомлинська [244], А. Троцко [89] та ін.  

Більш глибокому теоретичному усвідомленню окресленої проблеми слугують 

дисертації, монографії, статті провідних учених, присвячені аналізу вітчизняного досвіду 

розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів у 

конкретний історичний період. Серед багатоаспектних напрямів осмислення цієї 

проблематики можна виокремити такі: специфіка урядової політики в галузі вищої 

освіти загалом й академічних прав та свобод професорсько-викладацького складу 
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зокрема (В. Астахова [38], Л. Зеленська [73], О. Кірдан [100], С. Посохов [253] та ін.); 

педагогічні погляди й викладацька діяльність видатних вітчизняних науковців, 

професорів вищих навчальних закладів другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (О. Друганова 

[63], І. Гриценко, В. Короткий, Д. Набільський [51], О. Кін [99], В. Франчук [250] та 

ін.); формування й досвід реалізації професійної майстерності викладацького складу 

освітніх закладів різних типів у межах визначеного хронологічного періоду 

(В. Микитюк [134], Е. Панасенко [176] та ін.); специфіка організації науково-

дослідної роботи та навчально-виховного процесу закладів вищої освіти періоду, що 

досліджується (О. Осова [173], О. Микитюк [133] та ін.). 

Водночас, вивчення й аналіз науково-педагогічних джерел свідчить про те, що 

їхні автори не ставили за мету систематизувати теоретичні ідеї й узагальнити досвід 

реалізації лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів в історії 

вітчизняної педагогічної думки другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст., що й зумовило 

науковий пошук у цьому напрямі. 

Доцільність дослідження підсилюється й необхідністю подолання соціально-

педагогічних суперечностей: між тенденцією інтеграції національної системи вищої 

освіти з європейським освітнім простором і потребою в збереженні кращих 

вітчизняних освітніх традицій, зокрема теоретичних основ і досвіду лекторської 

майстерності видатних представників вітчизняної вищої школи; між накопиченими 

загальнокультурними традиціями вітчизняної вищої школи та їхнім недостатнім 

урахуванням у професійній діяльності сучасних викладачів закладів вищої освіти; 

між унікальним досвідом лекторської майстерності, накопиченим кращими 

представниками професорсько-викладацького корпусу та маловивченістю його, що 

суттєво гальмує впровадження творчих знахідок в освітню практику підготовки 

сучасного викладача закладу вищої освіти. 

Отже, суспільна значущість та актуальність розв’язання окресленої проблеми, 

її недостатня наукова розробленість, необхідність подолання зазначених 

суперечностей зумовили вибір теми дослідження «Розвиток ідеї лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів в історії вітчизняної 

педагогічної думки (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)». 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації є складником комплексної програми науково-дослідної роботи кафедр 

історії педагогіки і порівняльної педагогіки («Підготовка викладацьких кадрів для 

середньої і вищої школи в науково-педагогічній спадщині вітчизняних і світових 

педагогів, діячів освіти і культури ХΙХ – ХХ ст.») і загальної педагогіки і педагогіки 

вищої школи («Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх 

загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (РК №1 – 200199004104) 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Тема дисертаційної роботи затверджена вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 1 від 23.02.2007 р.) 

та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та 

психології в Україні (протокол № 6 від 19.06.2007 р.). 

Мета дослідження – систематизувати теоретико-педагогічні ідеї лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів у вітчизняній педагогічній 

думці й узагальнити досвід їхнього впровадження в освітню практику вищої школи 

в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. 

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження: 

1. Проаналізувати історіографію проблеми розвитку ідеї лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів другої пол. ХІХ – поч. ХХ 

століття і з’ясувати сутність провідних дефініцій дослідження. 

2. Схарактеризувати витоки ідеї лекторської майстерності в історії вітчизняної 

педагогічної думки та вищої школи. 

3. Обґрунтувати етапи та визначити тенденції розвитку ідеї лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів в історії вітчизняної 

педагогічної думки та практики закладів вищої освіти другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. 

4. Окреслити перспективи творчого використання педагогічно цінних ідей і 

досвіду лекторської майстерності представників вітчизняної вищої школи другої 

пол. ХІХ – поч. ХХ ст. у практику підготовки сучасного викладача.  

Об’єкт дослідження – розвиток вітчизняної педагогічної думки в другій 

половині XIX – на початку XX століття. 
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Предмет дослідження – теорія і практика розвитку ідеї лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів у вітчизняній педагогічній 

думці другої половини XIX – початку XX століття. 

На різних етапах наукового пошуку використано комплекс методів 

дослідження, адекватних феномену, що вивчається, а саме: загальнонаукові (аналіз, 

синтез, класифікація архівних документів та історико-педагогічних джерел), що 

дозволило узагальнити та систематизувати погляди вітчизняних науковців на 

окреслену проблему; соціально-генетичний – для з’ясування ґенези ідеї лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів у вітчизняній освітній традиції; 

хронологічний і конструктивно-генетичний, за допомогою яких досліджено процес 

розвитку обраного феномена в межах зазначеного історичного періоду в динаміці й 

часовій послідовності, розподілено його на етапи; порівняльно-зіставний з метою 

порівняння подій, явищ, фактів, інтерпретації й теоретичного узагальнення 

опрацьованих архівних джерел і наукової літератури; біографічний, що дав змогу 

розкрити викладацький шлях знаних вітчизняних науковців – викладачів закладів 

вищої освіти, з’ясувати вплив суспільно-політичних, культурно-освітніх чинників, а 

також окремих історичних діячів на формування їхніх наукових та педагогічних 

поглядів, на характер викладацької діяльності; прогностичний, що уможливив 

накреслення перспектив актуалізації цінного досвіду теоретичної розробки й практичної 

реалізації ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів 

досліджуваного періоду в сучасних умовах, герменевтики – для адекватного 

інтерпретування та коментування історико-педагогічних джерел. 

Джерельну базу дослідження складають такі групи джерел: 

• нормативні («Загальний Статут Імператорських Російських Університетів» 

(1863, 1884 рр.); циркуляри по Харківському, Київському, Одеському навчальних 

округах; звіти попечителів Київського, Харківського, Одеського навчальних округів; 

звіти ректорів, викладачів, програми та розклади лекцій тощо); 

• джерельно-документальні (документи та матеріали Центрального 

державного історичного архіву України в м. Києві (ЦДІАК України) (Ф. 707 

«Канцелярія попечителя Київського навчального округу», Ф. 2052 «Особовий  фонд 
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М. Сумцова»); Державного архіву м. Києва (ДАК) (Ф. 16 «Київський університет»); 

Державного архіву Харківської області (ДАХО) (Ф. 667 «Харківський університет», 

Ф. Р - 1682 «Харківський технологічний інститут», Ф. 1027 «Особовий фонд 

М. В. Клочкова»); Державного архiву Днiпропетровської областi (ДАДО) (Ф. Р -

 680 «Особовий фонд Л. В. Пісаржевського»; Державного архiву Одеської областi 

(ДАОО) (Ф. 45 «Новоросійський університет»). Матеріали фондів Російської 

державної бібліотеки (Москва), Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського (Київ), Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В. Г. Короленка, Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова; 

• публіцистичні та довідково-статистичні (дореволюційні: «Вестник 

Европы», «Журнал Министерства народного просвещения», «Киевская старина», 

«Русская старина», «Университетские известия» та ін.;  радянського періоду – 

«Вестник высшей школы», «Высшая техническая школа», науково-популярні серії 

брошур «Методика и организация лекционной пропаганды» тощо; періоду 

незалежності – «Вища школа», «Педагогіка і психологія», «Шлях освіти» та ін.; 

• інтерпретаційно-дослідницькі (статті, монографії та дисертації провідних 

науковців з досліджуваного питання) та електронні ресурси (інтертнет-ресурси). 

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу пол. ХІХ – початок ХХ 

ст., оскільки цей період характеризується інтенсивними перетвореннями у 

вітчизняній вищій школі в цілому й практиці підготовки для неї професорсько-

викладацьких кадрів зокрема. Нижня межа дослідження – 1848 р. – пов’язана з 

загостренням політичної реакції в країні, з прийняттям низки постанов (Інструкція 

ректорам і деканам університетів, заборона відряджати за кордон осіб, які служать 

по Міністерству народної просвіти тощо), з цензурними утисками, що знищували 

освітню автономію університетів, посилювали бюрократичний нагляд за 

професорсько-викладацьким складом, символізували собою «початок застою, який 

породив нагальну потребу реформ» (В. Іконніков). Саме в цей період науково-

педагогічна громадськість звернулася до пошуку нових підходів до розв’язання 

проблеми підвищення якості викладання, зокрема й лекційного, у вищій школі. 
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Верхня межа дослідження – 1917 р. – зумовлена соціально-політичними та 

соціально-економічними процесами, що призвели до трансформації системи вищої 

освіти відповідно до нових ідеологічних та економічних потреб суспільства та стану 

науки. Змін зазнала й система лекційного викладання у вузах. 

Територіальні межі дослідження – Наддніпрянська Україна, під якою  

розуміємо українські землі, що до 1917 р. входили до складу Російської імперії. 

Вища освіта в цей період тут була представлена Харківським, Київським 

Св. Володимира, Новоросійським університетами; інститутами інженерно-

промислового та сільськогосподарського спрямування; приватними Вищими 

курсами різних типів, що функціонували в Києві, Харкові, Одесі та інших містах.  

Наукова новизна та теоретична значущість дослідження зумовлені тим, що 

в роботі вперше в широких хронологічних межах цілісно досліджено проблему 

розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів в 

історії вітчизняної педагогічної думки другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. з урахуванням 

соціальних, педагогічних та освітньо-культурних детермінант; обґрунтовано етапи 

та визначено провідні тенденції розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів 

вищих навчальних закладів у вітчизняній педагогічній думці: І етап (кін. 40-х рр. – 

кін. 50-х рр. ХІХ ст.) – етап постановки питань лекторської майстерності викладачів 

вищих навчальних закладів на тлі жорсткої регламентації освітніх процесів у вищій 

школі; ІІ етап (поч. 60-х рр. – кін. 70-х рр. ХІХ ст.) – етап інтенсивного розвитку ідеї 

лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів, що розташовувалися 

на українських землях, у контексті повернення автономії університетам та розширення 

академічних свобод професорсько-викладацького складу; ІІІ етап (поч. 80-х рр. ХІХ ст. 

– 1917 р.) – етап поглиблення обґрунтування суті й складників лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів, розробки рекомендацій щодо її 

вдосконалення у вітчизняній педагогічній думці та практиці вищої школи в період 

поновлення «охоронної» політики самодержавства в галузі вищої освіти. 

До наукового обігу введено маловідомі архівні матеріали, окремі історичні 

факти й положення, які розширюють науково-педагогічне уявлення про проблему 

розвитку ідеї лекторської майстерності вітчизняних викладачів у досліджуваний 



 10 

період, дозволяють персоніфікувати внесок педагогів, науковців у розробку суті, 

переліку складників лекторської майстерності, критеріїв визначення її рівнів тощо. 

Подальшого розвитку набули питання становлення та розвитку лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів у вітчизняній освітній традиції. 

Уточнено зміст поняття «лекторська майстерність викладача вищого 

навчального закладу». 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що дослідження актуалізує 

педагогічні ідеї й досвід минулого для підвищення якості підготовки сучасного 

викладача закладу вищої освіти України. 

Висновки й матеріали, викладені в дисертаційному дослідженні, упроваджено 

в навчально-виховний процес Херсонського державного університету (довідка 

№ 102 від 02.04.2018 р.), на кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту 

Центрально-українського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка (довідка № 205-н від 10.04.2018 р.), в освітній процес ННІ педагогічної 

освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького (довідка № 118/03 від 27.04.2018 р.). 

Науково-педагогічними узагальненнями, обґрунтованими в дисертації, 

доцільно послуговуватися у викладанні курсів «Історія педагогіки», «Педагогіка 

вищої школи» у вищих педагогічних закладах освіти, на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, під час написання підручників і навчальних 

посібників із теорії та історії педагогіки, для розробки спецкурсів і спецсемінарів, у 

процесі керівництва курсовими й магістерськими роботами. 

Особистий внесок у праці, опубліковані у співавторстві. У спільній статті з 

А. Троцко автору належить характеристика викладацької діяльності 

Д. Каченовського, визначення й аналіз чинників, що вплинули на формування 

лекторської майстерності видатного вітчизняного вченого. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати й 

висновки дослідження обговорено на засіданнях кафедри історії педагогіки і 

порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (2006 – 2018 рр.) й оприлюднено на науково-практичних 
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конференціях різних рівнів: закордонних – «Innovative solutions in modern science» 

(Дубай, ОАЕ, 2018), «Eastern European studies: economic, education and law» (Бургас, 

Болгарія, 2018), «East European Scientific Journal» (Варшава, Польща, 2018); 

міжнародних – «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній 

школі» (Полтава, 2013), «Сучасний рух науки» (Дніпро, 2018); всеукраїнських – 

«Педагогіка здоров’я» (Харків, 2011), «Українська освіта і наука в XXI столітті: 

погляд молоді» (Харків, 2014); регіональних – «День науки – 2013» (Харків, 2013), 

«Методологія сучасних наукових досліджень» (Харків, 2006, 2008, 2010, 2012) та ін. 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено в 19 

наукових працях, серед яких 18 одноосібних, із них: 6 статей опубліковано в 

провідних фахових виданнях України (5 одноосібні), 3 – публікації в закордонних 

періодичних виданнях, 10 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків 

до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (308) найменувань, із 

яких 28 – архівні позиції), додатків (10), таблиць (2). Загальний обсяг роботи становить 

272 сторінки, основний зміст викладено на 215 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ЛЕКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ ЯК АКТУАЛЬНА 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Історіографія проблеми розвитку ідеї лекторської майстерності 

викладачів вищих навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної 

думки другої половини ХІХ – початку ХХ століття 

 

Дослідження розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття вимагало опрацювання значного масиву наукової літератури, 

яку умовно нами поділено на три групи: першу складають загальнотеоретичні праці 

з історії розвитку вищої школи у дореволюційний період на теренах України, що 

входила у ті часи до складу Російської імперії; другу – роботи педагогів, 

громадських, культурних діячів, предметом дослідження яких був аналіз наукової та 

педагогічної діяльності кращих представників вітчизняної вищої школи у межах 

визначеного нами періоду; третю – дисертації, в яких представлено особливості 

організації навчального процесу, а також висвітлено професійно-педагогічну 

діяльність викладацького складу вищих навчальних закладів у визначених 

хронологічних межах. У свою чергу, зазначені групи наукових джерел доцільно 

розглядати з урахуванням часу їх появи, а саме: праці, які з’явилися у науковому 

обігу в дореволюційний період; роботи, що були видані за радянських часів, і 

наукова література сучасного періоду. 

Першу групу наукових джерел дореволюційного періоду складають праці 

загального характеру, які присвячені аналізу урядової освітньої політики у царській 

Росії. Особливий інтерес у цьому контексті представляє робота С. Рождественського 

«Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти: 1802–1902» [82], який, 
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висвітлюючи у хронологічному порядку найважливіші заходи Міністерства освіти з 

питань організації вітчизняної освіти, схарактеризував дії уряду щодо розвитку 

університетської освіти, надав їм власну оцінку. Важливе значення мають наведені 

автором матеріали з питань обговорення та прийняття нормативно-правових 

документів – статутів, положень, інструкцій тощо, які суттєво впливали на 

організацію системи викладання в навчальних закладах у цілому і в закладах вищої 

освіти зокрема; регулювали вимоги до професорсько-викладацького складу і до 

порядку проведення лекцій. 

Вагоме значення для розкриття суті, значення, для об’єктивного висвітлення 

змін, що відбулися у розвитку ідеї лекторської майстерності у вітчизняній 

педагогіці, мають праці К. Кавеліна «Наука і університети на Заході і у нас» [92], 

В. Гер’є «Університетське питання» [28], І. Сеченова «Наукова діяльність 

російських університетів» [217], В. Іконнікова «Російські університети у зв’язку з 

ходом суспільного розвитку» [79], В. Модестова «Університетське питання» [155], 

В. Вернадського «1911 рік в історії російської розумової культури» [33], 

М. Гілярова-Платонова «Університетське питання» [44], М. Головніна «Думки про 

підґрунтя реформи вищої школи» [48] та інших. Названі автори у своїх публікаціях 

схарактеризували урядові реформи у галузі вищої, переважно університетської 

освіти в межах обраного нами періоду, дослідили вплив офіційних документів, які 

регламентували організацію університетських занять і лекцій, надали 

характеристики професорів університетів різних часів, простежили роль і вплив 

академічної свободи на розвиток вищої освіти та науки тощо. 

До першої групи наукових джерел слід віднести також праці, присвячені історії 

заснування та діяльності університетів, які працювали на підконтрольних Російській 

імперії українських землях. Це ґрунтовні дослідження Д. Багалія [81, 274], 

В. Бузескула [26], М. Сумцова [112], М. Володимирського-Буданова [35], 

В. Шульгіна [266], О. Маркевича [126] та інших. Роботи названих авторів дають 

уявлення про головні етапи становлення та розвитку вітчизняної системи 

університетської освіти, про особливості організації навчальної та наукової роботи в 

них, про науково-педагогічну діяльність в цілому й лекторську майстерність 
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професорсько-викладацького складу зокрема тощо. Д. Багалій і Д. Міллер змістовно 

схарактеризували історію заснування Харківського університету (розділ ХІІІ) та 

вищих навчальних закладів (Харківський ветеринарний та політехнічний інститути) 

(розділ ХІV), що були створені у дореволюційний період у досліджуваному регіоні, 

висвітлили особливості організації в них навчального процесу, зупинилися на 

портретах професорів, науковців з різних галузей знань (розділ ХV) тощо [10]. 

Заслуговує на увагу й фундаментальне дослідження Д. Багалія, В. Бузескула і 

М. Сумцова «Короткий нарис історії Харківського університету за перші сто років 

його існування» [112], в якому, аналізуючи особливості розвитку системи 

організації навчального процесу в університеті, автори зупинилися й на 

характеристиці професорів, що викладали у закладі й згрупували їх за майстерністю 

читання лекцій у три групи (докладно див. § 1.3). 

Певні аспекти досліджуваного явища знайшли відображення й у роботі 

М. Чубинського і Д. Багалія «Юридичний факультет Харківського Університета за 

перші 100 років його існування» [274]. Науковці, виділивши чотири періоди в 

розвитку юридичного факультету в Харківському імператорському університеті 

(перший період – 1804–1835; другий – 1835–1863; третій – 1863–1884; четвертий – 

1884–1904), оцінили вплив статутів на його розвиток; висвітлили стан та напрямки 

діяльності кафедр, що входили до складу факультету в межах кожного з виділених 

періодів, навели навчальні плани, надали стислі характеристики діяльності 

викладачів, що викладали на факультеті тощо. 

Особливості лекторської майстерності викладачів історико-філологічного 

профілю висвітлені М. Халанським та Д. Багалієм у роботі «Історико-філологічний 

факультет Харківського університету за перші 100 років його існування (1805–

1905)» [81]. Так само, як і у згаданій вище праці М. Чубинського і Д. Багалія, в даній 

роботі подано періодизацію розвитку історико-філологічного факультету 

Харківського імператорського університету за часом дії університетських статутів 

(без верхньої межі), крім того, до роботи включений ґрунтовний біографічний 

словник професорів та викладачів факультету. 
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Важливі відомості щодо розвитку досліджуваного феномену представлено у 

фундаментальних працях, предметом вивчення яких стала історія заснування та 

діяльності Київського університету св. Володимира. Їхні автори – 

М. Володимирський-Буданов [35] та В. Шульгін [266], які, аналізуючи етапи 

становлення та розвитку університету, побічно зупинилися на характеристиці 

системи організації навчального процесу в ньому у різні роки (лекції, практичні 

заняття, іспити тощо), виділяючи як слабкі, так і сильні її сторони; схарактеризували 

викладацьку (лекторську) діяльність професорів, лекторів і ад’юнктів, що 

працювали у закладі у різні періоди. Так, праця В. Шульгіна «Історія університету 

Святого Володимира», яка стала «першою історією Київського університету» і, за 

оцінкою сучасника, представляла собою «виключення з … правил», була написана 

на матеріалах університетського архіву, документів із канцелярії попечителя 

Київського учбового округу. Зауважимо, що В. Шульгін був безпосереднім свідком 

багатьох описуваних ним подій [51, с. ХХVIII]. 

Установлено, що В. Шульгін запропонував власну періодизацію історії перших 

25 років існування Київського університету, яка складалася з трьох періодів. 

Перший період – від 15 липня 1834 р. до 15 липня 1839 р., – упродовж якого 

новостворений навчальний заклад розвивався під впливом місцевих історичних 

обставин і оточуючого середовища. Наступний період – від 15 липня 1839 р. до 15 

липня 1849 р. – автором названо як перехідний і визначено «часом коливання 

університету між різними напрямками при виході його на справжній шлях». 

Протягом третього періоду – від кінця 1849 р. до 1859 р., – університет «набуває 

більш визначеної фізіогномії, хоча її не можна назвати загальною, тому що в ній як і 

раніше продовжують існувати два заклади: медичний факультет утворює одне, а 

інші факультети інше» [51, с. ХХХ–ХХХІ]. 

Зазначимо, що матеріалами цієї роботи послуговувалися подальші дослідники 

історії Київського університету. Зокрема, М. Володимирський-Буданов, який у 

1884 р. уклав «Історію Університету Св. Володимира» з нагоди 50-річчя його 

відкриття [35]. 
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У цей час був виданий і бібліографічний словник викладачів університету за 

редакцією відомого науковця, автора статей, присвячених історії розвитку 

університетів в Російській імперії, В. Іконнікова – «Біографічний словник 

професорів і викладачів Імператорського Університету Святого Володимира (1834–

1884)» [17], який, за оцінкою сучасних науковців, «і донині залишається кращим 

довідниковим виданням, присвяченим особовому складу освітньої інституції» [51, 

с. ХХXVI]. 

У контексті аналізу досліджуваної проблеми заслуговує на увагу й ґрунтовна 

праця О. Маркевича «Двадцатип’ятиріччя Імператорського Новоросійського 

університету», в якій у межах від 1865 по 1890 р. здійснено науковий аналіз 

положення кафедр в університеті (богослов’я, російської історії, загальної історії, 

церковної історії, слов’янської філології, класичної філології, історії філософії, 

географії тощо), надано портрети кращих науковців, що працювали на них – 

Д. Овсянико-Куликовського, О. Казанського, В. Преображенського, М. Умова та 

інших [126]. 

Привертає увагу й «Історичний нарис виникнення Катеринославського Вищого 

гірничого училища та його діяльності за перше десятиліття (1899–1909 р.)», в якому 

було схарактеризовано проект заснування училища, його устрій та зміни, що 

відбувалися упродовж досліджуваного періоду [83]. У контексті аналізу 

досліджуваного явища заслуговують на увагу розділи «Організація та розвиток 

навчальної справи» й «Особовий склад училища», в яких було надано огляд системи 

викладання, а також проаналізовано викладацький та адміністративний склад 

закладу. 

Заслуговує на увагу також «Короткий огляд історії та сучасного стану вищих 

жіночих курсів в м. Києві», в якому стисло охарактеризовано історію заснування 

курсів, надано характеристику навчальних планів різних навчальних відділень 

(математичних, природничих наук, юридичного та економічного відділень тощо), 

наведено особовий склад професорів та викладачів [111]. 

Другу групу наукових джерел складають праці, в яких представлено портрети 

видатних науковців, викладачів вищих навчальних закладів, що діяли на 
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українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Це статті, 

некрологи, ювілейні листи тощо, у яких наведено біографічні відомості професорів 

та ад’юнктів, схарактеризовано їхню наукову та викладацьку діяльність. 

Наголосимо, що відгуки сучасників-студентів, які слухали лекції у викладачів, 

незважаючи на те, що вони «часом суб’єктивні», як зауважував Д. Багалій, стали 

вагомим підґрунтям для оцінки майстерності викладацького складу університетів. 

Методами зіставляння їх один з одним та перевірки одного іншим, як писав 

дослідник, можна «…зрештою охарактеризувати спосіб викладання більшості 

професорів ...» [112, с. 69–70]. 

У переліку робіт, присвячених вітчизняним викладачам-науковцям, що 

працювали у вищих навчальних закладах досліджуваного періоду, заслуговують на 

увагу наступні:  

▪ статті П. Лазарєва [114], Г. Де-Метца [56], П. Лебедєва [115] та інших, які були 

студентами професора М. Умова, педагогічний шлях якого був пов’язаний з 

Одеським та Московським університетами, де понад 40 років «люди стікалися 

послухати натхненне слово про космос, про Буття, у якому незмінно діяли закони 

фізики» [53, с. 6]. Заслуговує на увагу й історико-біографічний нарис, присвячений 

науковцю, Б. Бугайова (Андрій Білий) «На рубежі двох сторіч» [15]; 

▪ дослідження О. Аптекмана [7], В. Бузескула [27], А. Воронова [36], 

Л. Гіршмана [45], М. Де-Пуле [57], М. Ковалевського [101], О. Стоянова [234] та 

інших, у працях яких схарактеризовано викладацьку діяльність і громадянську 

позицію «першого і найблискучішого представника кафедри міжнародного права 50-

60-х рр. ХІХ ст. Харківського університету» Дмитра Івановича Каченовського;  

▪ статті Є. Гендлера [41] Л. Петражицького [183], М. Розенберг [290] та ін., які 

залишили цікаві відомості про науковців-викладачів Катеринославського вищого 

гірничого училища, що було засноване у 1899 році, зокрема про професорів 

Л. Писаржевського, М. Протодьяконова, О. Терпигорева та інших. 

Заслуговують на увагу й праці Є. Редіна «Професор Микола Федорович 

Сумцов: До тридцятої річниці його науково-педагогічної діяльності» [206], 

В. Науменко «Олександр Федорович Кістяківський» [159], В. Бузескула «Професор 
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М. М. Лунін. «Харківський Грановський»» [27] тощо. Зазначимо, що саме 

дореволюційним дослідникам належить заслуга у висвітленні портретів кращих 

вітчизняних науковців – викладачів вищих навчальних закладів, які суттєво 

впливали на формування основ дидактики вищої школи в цілому й лекторської 

майстерності зокрема. 

Незважаючи на певні недоліки (відсутність об’єктивної критики щодо дій 

царського уряду в галузі освіти, обмеженість як у просторовому, так і у часовому 

вимірах, описовість та ін.), ця група наукових джерел є найбільш цікавою для 

сучасних дослідників, адже автори згаданих робіт використовували широку 

джерельну базу, більшість документів якої, зокрема архівні матеріали, зникли. 

Жодної дисертації, предметом дослідження якої став би розвиток 

досліджуваного феномена, та яка була захищена у дореволюційні часи, нами не 

знайдено. 

Визначальним напрямом радянського періоду, як зазначають більшість 

сучасних дослідників історії розвитку вітчизняної вищої освіти, став «класовий 

підхід» до зображуваних подій, який виявлявся в нещадній критиці відповідної 

діяльності в галузі освіти урядових кіл, представників «панівних верств», у тому 

числі й національної аристократії. Взявши за основу вислів В. Леніна про те, що «у 

всякій школі найважливішим є ідейно-політичний напрям лекції», радянська 

педагогіка наголошувала, що «лекція повинна служити сильним засобом виховання 

учнів у дусі радянського патріотизму і відданості Комуністичній партії, 

радянському народу, виховувати їх у дусі непримиренної боротьби з чужими нам 

проявами низькопоклонства і плазування перед буржуазною наукою і культурою» 

[91, с. 20]. У лекції, як зазначалося у «Постанові третього пленуму Науково-

методичної ради при Міністерстві вищої освіти» 1950 р., повинні бути широко 

розкриті перед студентами переваги соціалістичного ладу перед капіталістичним, 

показана передова роль російських і радянських вчених і винахідників у різних 

галузях знання, нещадно розкритиковані буржуазні реакційні теорії та погляди» 

[91, с. 4]. 
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Зазначена теза стала панівною для усього періоду радянського часу. Так, 

професор Є. Ножин у роботі «Основи радянського ораторського мистецтва», що 

була видана в 1981 році, підкреслював, що «ораторське мистецтво ... нерозривно 

пов’язане з категоріями ідеологічної спрямованості і тематики, утворюючи з ними 

складну діалектичну єдність» [166, с. 6]. «Розуміння ораторського мистецтва як 

активного засобу переконання мас, – підкреслював кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри педагогіки і вищої школи Ленінградського педагогічного 

інституту ім. А. Герцена, лектор-методист В. Чихачов, – робить його 

найважливішою складовою частиною ідеологічної роботи партії, одним з методів 

усної пропаганди» [261, с. 5]. 

Отже, саме з цих позицій висвітлювався життєвий шлях та викладацька 

діяльність представників вітчизняної дореволюційної вищої школи. Автори 

зупинялися переважно на характеристиці тих подій або осіб, які зазнали 

переслідувань з боку царського уряду за політичні, переважно революційні погляди, 

або безпосередньо брали участь у політичних заворушеннях, студентських страйках 

тощо – О. Герцена, М. Добролюбова, Д. Писарєва та інших. 

Виняток становлять праці, що вийшли у 20-х рр. ХХ століття. Це дослідження, 

наприклад, В. Бузескула, який у роботі «З історії Харківського університету другої 

половини 70-х років минулого століття» висвітлив історію Харківського 

університету у часи свого студентства, схарактеризував діяльність видатних 

професорів закладу вищої освіти: В. Надлера, М. Петрова, М. Дринова, 

Ф. Зеленогорського, О. Кирпичникова та ін. [26]. 

Проведене дослідження свідчить про те, що проблема, яка розробляється 

нами, частково висвітлена у таких працях, що вийшли за радянських часів, як-от: 

Є. Мединський «Вища технічна і сільськогосподарська освіта в дореволюційній 

Росії» (1935 р.) [129]; «Нариси історії школи і педагогічної думки народів СРСР. 

Друга половина ХІХ ст.» (1976 р.) [174] тощо. 

У контексті аналізу досліджуваного явища особливу увагу привертає робота 

С. Василейського «Лекційне викладання у вищій школі: Короткий історичний 

нарис, його психолого-педагогічні основи та загальна методика» [30], в якій було 
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виділено 6 періодів розвитку лекційної системи викладання в вищих навчальних 

закладах у період від заснування Московського університету до 1917 року: «перший 

період – лекційне викладання у Московському університеті у перше десятиріччя 

його існування (1755–1804); другий – від часу прийняття статуту 1804 р. до часу 

прийняття статуту 1835 р.; третій – від загальноуніверситетського статуту 1835 р. до 

статуту 1863 р.; четвертий – від Кримської поразки та статуту 1863 р. до статуту 

1884 р.; п’ятий – від статуту 1884 р. до революції 1905 р.; шостий період – 1905–

1917 рр.» [30, с. 51–75]. 

Серед праць цієї групи важливе місце посідають також роботи В. Лейкиної-

Свирської «Руська інтелігенція в 1900–1917 рр.» [118], Г. Щетініної «Університети в 

Росії і статут 1884 року» [269 ], Р. Еймонтової «Російські університети на межі двох 

епох» [270] та інші. Автори зазначених праць з позиції партійної ідеології давали 

оцінку урядовим постановам в галузі вищої освіти та школи, характеризували стан 

наукової роботи та університетської освіти у дореволюційній Росії в цілому та на 

підконтрольних їй територіях зокрема; аналізували наукову, викладацьку, зокрема 

лекторську, діяльність представників вищої школи тощо. 

До першої групи джерел, що видані за радянських часів, нами віднесено й 

дослідження з історії Київського, Харківського, Одеського університетів, присвячені 

ювілейним датам. Серед них колективна монографія «Харківський державний 

університет ім. О.М. Горького за 150 років» [256]; стаття С. Лебедева «До 90-річчя 

Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова» [115]; «Історія Одеського 

університету за 100 років» [88]. Історія заснування та діяльності Київського 

університету була представлена у працях «Історія Київського університету. 1834–

1859. (До 125-річчя з дня заснування)» [87] тощо. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що певні зміни у 

висвітленні історії вищої школи відбулися на початку 90-х рр. ХХ століття. У ці 

часи вийшли праці: О. Іванова «Вища школа Росії в кінці ХІХ – початку ХХ 

століття» [77], яка присвячена організаційному устрою та діяльності вищої школи в 

останнє 25-річчя перед жовтневою революцією 1917 р. У книзі подано процес і 

динаміку формування мережі вищих навчальних закладів з кінця XIX ст. до 1917 р., 
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встановлено їх юридичний статус; проаналізовано склад державних, громадських і 

приватних вищих навчальних закладів, розкрито сутність багатовідомчої системи 

управління ними, подано узагальнюючі історико-соціологічні і політичні портрети 

студентства і професури [77, с. 2]. Проте, як зазначає сам автор, за межами 

монографії залишилася проблематика наукового і педагогічного процесу в 

російській вищій школі, що, за його переконанням, «потребує спеціальних історико-

педагогічних і наукознавчих досліджень» [77, с. 5–6]. 

Заслуговує на увагу й дослідження Є. Степановича «Вища спеціальна школа 

на Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.» [231], в якій проаналізовано становлення 

вищої професійної освіти шляхом розгляду діяльності як державних вузів 

(технологічного в Харкові, політехнічного в Києві, гірничого в Катеринославі), так і 

вузів, створених громадською ініціативою (комерційних інститутів у Києві та 

Харкові). Науковець надав дані відносно кращих викладачів, що працювали у 

досліджуваних закладах вищої освіти, проаналізував особливості організації 

навчальних занять у них тощо [231]. 

У контексті аналізу досліджуваного явища привертають увагу праці радянських 

дослідників, які віднесені нами до другої групи і присвячені життю та діяльності 

видатних вітчизняних науковців – викладачів вищих навчальних закладів, що 

працювали у дореволюційні часи. Це роботи Є. Адамова, В. Франчука [250], 

А. Ратькиної [205], Б. Розентретера [209] та інших. Так, у монографії Є. Адамова 

«Думки про ораторське мистецтво» (1966) автор змалював портрети відомих 

науковців – викладачів вищих навчальних закладів, що володіли ораторським 

мистецтвом. Серед них – В. Ключевський, Д. Менделєєв, В. Бєлінський та інші [2]. 

Науковий інтерес становить і монографія В. Франчука, присвячена видатному 

вітчизняному мовознавцю, науковцю, професору Харківського університету 

Олександру Опанасовичу Потебні [250]. 

У переліку дисертацій, що були захищені за радянських часів, у контексті 

аналізу проблеми, що вивчається, заслуговують на увагу дослідження Б. Пазинича 

«Проблеми дидактики вищої школи в педагогічній спадщині М.І. Пирогова» [175]; 

Г.І. Щетініної «Університетське питання 1870–1880-х рр. і статут 1884 р.» [268]; 
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О. Тарасенко «Становлення та розвиток історичної освіти та науки у Київському 

університеті у 1834–1884 р.» [239]; Хасанової С.І. «Урядова політика в галузі вищої 

освіти і формування інтелігенції Росії (60-90ті роки ХІХ століття)» [258] тощо. 

Отже, наведені вище положення дозволяють стверджувати, що панівна в радянські 

часи комуністична ідеологія унеможливлювала об’єктивне дослідження історії 

вітчизняної вищої школи. 

Соціально-економічні та політичні перетворення, що відбулися в Україні у 

90-х рр. ХХ ст., зумовили кардинальні зміни й у площині історико-педагогічних 

досліджень. Предметом дослідження науковців стають «білі плями» в історії 

культури та освіти країни: внесок представників різних верств населення 

дореволюційного періоду, переважно національної еліти, у розбудову вітчизняної 

системи вищої освіти. Наприклад, у цьому контексті особливий інтерес становить 

монографія О. Микитюка «Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у 

вищих навчальних закладах України (історико-педагогічний аспект)» [133]. 

Певні сторони досліджуваного нами явища опосередковано відображено в 

монографічних виданнях з історії становлення та розвитку вищої освіти в Україні 

таких науковців як Л. Ваховський [31], О. Друганова [62], С. Золотухіна [75], 

М. Левківський [117], В. Луговий [120], В. Майборода [125], О. Сухомлинська 

[237] та інших. 

До цієї групи нами віднесено й монографії, що присвячені святкуванню 

ювілейних дат відомих в Україні закладів вищої освіти, чия діяльність 

розпочалася у досліджуваний період. Серед них: «З іменем святого Володимира: 

Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників» [68]; 

«Новоросійський університет у спогадах сучасників» [165]; «Історія і сучасність 

Національного гірничого університету (1899–2009 рр.)» [86]. 

У контексті аналізу стану розробки досліджуваної проблеми привертає увагу 

й монографія російського науковця В. Ф. Ісаєва «Професійно-педагогічна 

культура викладача», в якій запропоновано п’ять періодів становлення та розвитку 

професійно-педагогічної культури викладача вищого навчального закладу. 
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«Перший період – 1755–1804; другий – 1804–1835; третій – 1835–1863; четвертий 

– 1863–1884; п’ятий – 1884–1917 рр.» [80]. 

Наголосимо, що науковець особливо підкреслює той факт, що в основу 

запропонованої ним періодизації було покладено «саме факт прийняття 

університетських статутів», тому що «розробка та прийняття кожного нового 

статуту були пов'язані з серйозними подіями в житті країни, в розвитку її 

економіки, політики, культури та освіти; кожен новий статут університету вносив 

серйозні зміни в організацію навчально-виховного процесу, в права і обов’язки 

викладачів і студентів; прийняті перші статути університетів послужили основою 

для розробки статутів інших навчальних закладів; час прийняття статутів 

університетів відносно рівномірно розподілено в період з моменту виникнення 

першого університету в Росії до Жовтневої революції» [80, с. 151]. 

Друга група представлена працями, автори яких – професорсько-

викладацький колектив сучасних провідних вищих навчальних закладів з давньою 

історією, які висвітлили історичні етапи становлення та розвитку вищих 

навчальних закладів, зупинилися на характеристиці провідних учених, викладачів, 

ректорів та інших діячів, що працювали у них у різні історичні періоди, зокрема й 

у межах другої половини ХІХ – на початку ХХ століття. Серед них праці 

Ю. Костенко зі співавт. «Харківський політехнічний: вчені і педагоги» [257]; 

біографічний словник «Видатні педагоги вищої школи м. Харкова», виданий під 

керівництвом В. Астахової [38]; «Харківський університет XIX – початку XX ст. у 

спогадах його професорів та вихованців» під редакцією С. Посохова [253] та ін. 

Науковий інтерес становить також колективна монографія, що вийшла під 

редакцією О. Сухомлинської «Українська педагогіка в персоналіях» у двох томах, 

в якій змальовано життєвий шлях і професійну діяльність видатних учених, 

викладачів вищих навчальних закладів періоду, що вивчається, – М. Пирогова, 

О. Потебні, М. Сумцова, М. Драгоманова, В. Антоновича та багатьох інших [244]. 

Заслуговують на увагу й фундаментальна праця «Педагогічні ідеї Михайла 

Петровича Драгоманова: бібліографічні розвідки педагогічних праць, в якій було 

розглянуто творчу спадщину М. П. Драгоманова – «оригінального і самобутнього 
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мислителя – філософа і соціолога, історика і етнографа, культуролога і педагога» 

[181, с. 6]. Автор вступної статті «Михайло Драгоманов в освітянському просторі 

України і Європи: історія і сучасність» В. Андрущенко  зауважував, що «протягом 

ХХ століття україніст, педагог і мислитель М. П. Драгоманов замовчувався, 

викреслювався з усіх історико-педагогічних розвідок, а якщо й проривався на 

сторінки педагогічної преси, то здебільшого у спотвореному й перевернутому 

вигляді» [6]. 

Певну увагу привертають також роботи, предметом вивчення яких стала 

творча спадщина знаного українського вченого, професора Київського 

університету В. Антоновича. Так, О. Тарасенко у статті «Спогади про 

В. Б. Антоновича» було «зроблено спробу дослідити образ вчителя, значення його 

впливу на мотивацію студентів вивчати українську історію» тощо [238]. 

Третя група сучасних науково-педагогічних джерел представлена 

дисертаціями та монографіями, предметом вивчення яких є, по-перше, науково-

педагогічна та громадська діяльність видатних представників освіти і науки 

України періоду, межі якого збігаються з обраним нами. Це роботи 

О. Мартиненко [127], Л. Зеленської [73], О. Кін [99], О. Осової [173], В. Микитюка 

[134], Ю. Шемети [265] та інших. Так, О. Кін у дисертації «Проблеми навчання і 

виховання в педагогічній спадщині М. Ф. Сумцова» вперше «цілісно представила 

систему педагогічних поглядів науковця-викладача, розкрила їх специфіку, а 

також динаміку становлення і розвитку; схарактеризувала сутність і зміст 

розробленої педагогом концепції української національної школи; висвітлила 

досвід реалізації теоретичних ідей М. Сумцова у шкільній практиці 

досліджуваного періоду. Дослідницею було введено у науковий обіг нові 

історико-педагогічні документи, які, зокрема, характеризують М. Сумцова-

вченого як педагога і лектора» [99 а, c. 4–6]. 

Важливе значення має й дисертація В. Микитюка «Формування професійно-

педагогічної майстерності викладачів вищих освітніх закладів Слобожанщини у 

другій половині ХІХ – початку ХХ століття», в якій було систематизовано 

погляди педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сутність, складники 
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професійно-педагогічної майстерності, виявлено і схарактеризовано умови, які 

сприяють ефективному формуванню професійно-педагогічної майстерності 

викладачів, а також узагальнено досвід її формування. Подальшого розвитку й 

конкретизації набуло розроблення засобів і прийомів формування та шляхи 

реалізації професійно-педагогічної майстерності викладачів у навчальному 

процесі, науково-дослідницькій і просвітницькій діяльності. 

Важливо, що дослідник підкреслив той факт, що характерними для 

викладачів вищої школи Слобожанщини (Д. Каченовського, О. Стоянова, 

П. Тітова, В. Надлера, В. Бузескула, К. Гаттенбергера та ін.) були високий рівень 

лекторського мистецтва, володіння словом, що робило лекції захоплюючими, 

цікавими, доступними, образними, збуджуючими розум і допитливість. 

Заслуговують на увагу також дослідження Є. Барбіної «Формування 

педагогічної майстерності в системі безперервної педагогічної освіти» [12], в 

якому проаналізовано витоки формування педагогічної майстерності в Україні та 

за кордоном; Л. Задорожної «Ідеї педагогічної майстерності в діяльності 

Глухівського вчительського інституту (1874–1917)» [71], в якому узагальнено 

внесок викладачів Глухівського учительського інституту в розробку теорії 

педагогічної майстерності. 

По-друге, третя група сучасних науково-педагогічних джерел представлена 

дисертаціями, предметом вивчення яких став процес розвитку університетів 

підросійської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Це 

дисертації з історії України Т. Стоян «Університетська освіта в Україні в другій 

половині ХІХ ст.» [233], Г. Косінової «Харківський університет наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст.» [108], О. Кірдан «Теорія і практика управління вищими 

навчальними закладами україни (XIX – початок XX століття)» [100]. 

Особливе значення для нашого дослідження має докторська дисертація 

Л. Ткаченко «Розвиток риторики як навчального предмета професійного 

спрямування у системі підготовки майбутніх фахівців» [241], в якій досліджено 

розвиток риторики як навчальної дисципліни у різні історичні періоди. 
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Таким чином, аналіз наукових праць свідчить про актуальність обраної теми, 

про відсутність комплексного, неупередженого історико-педагогічного дослідження, 

у якому б усебічно висвітлювалися теоретичні ідеї і практичні напрацювання в 

галузі розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів 

у вітчизняній педагогіці другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 

 

1.2. Термінологічне поле дослідження 

 

Загальновідомо, що досліджування будь-якого явища розпочинається 

насамперед з визначення суті провідних дефініцій. Проведений аналіз довідкових та 

академічних видань [19–22, 49, 54, 64, 65, 70, 102, 119, 165, 171, 178, 195, 210, 221–

227, 242, 245, 272, 273] свідчить, по-перше, про відсутність у сучасних наукових 

джерелах визначення поняття «лекторська майстерність викладачів вищих 

навчальних закладів»; по-друге, про наявність у них розмаїття похідних слів – 

лектор, лектер, лекторша, лектриса, лекторство, лектура, лекторіум, лекторія, лекція, 

публічна лекція, лекторські дані. 

Заслуговують на увагу також близькі за суттю до досліджуваного нами 

поняття дефініції оратор, ораторство, ораторська майстерність, академічна 

ораторська майстерність; ритор, риторика, педагогічна риторика; красномовство, 

майстерність, мовленнєво-комунікативна майстерність, педагогічна майстерність 

тощо. Зауважимо, що наведені вище дефініції прямо чи опосередковано дозволяють 

узагальнити підходи до визначення ключового поняття для теми нашого 

дослідження – «лекторська майстерність викладачів вищих навчальних закладів». 

Установлено, що вперше поняття «лектор» було надано в енциклопедичному 

словнику Ф. Брокгауза та І. Ефрона, що був виданий у 1893 році, у якому 

зазначалося, що «лектором називали раба у римлян, обов’язком якого було читання 

господарю уголос, у Греції раби-читці називались агности (agnosty)» [272, c. 513]. 

Автор відомої у ХІХ столітті фундаментальної праці «Тлумачний словник 

живої великоруської мови» В. Даль писав, що розмовне слово «лекторша» 
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вживалося у сенсі дружини лектора [54, с. 402]. У давній Греції рабині-читці 

називалися лектрисами (лат. lectrice) [272, с. 513]. 

Установлено, що у тлумачному словнику російської мови С. Ожегова поняття 

«лектор» визначено більш широко. Науковець при характеристиці суті зазначеного 

поняття приділяв увагу професійному підходу особи до читання лекції, зазначаючи, 

що лектором є «людина, що читає лекції, або взагалі той, хто читає лекцію» [171 

с. 323]. 

Зазначимо, що у досліджуваний нами період у нормативно-правових 

документах, що регламентували діяльність вищих навчальних закладів, 

зустрічається дефініція «лектор», яка застосовувалася для позначення особи – 

«викладача нових мов в університетах, що визначався радою при попередній 

перевірці його знань та здібностей до викладання, а затверджувався попечителем 

навчального округу» [272, с. 513–514]. 

Звернення до енциклопедичних видань та словників, виданих упродовж 20–

80-х років ХХ століття показало, що визначення поняття «лектор», надане різними 

авторами-науковцями у науковій літературі, співпадають. Зауважимо, що у таких 

довідниках, виданих за радянських часів, як «Велика Радянська енциклопедія», 

«Українська Радянська енциклопедія», «Педагогічний енциклопедичний словник» за 

редакцією Б. М. Бім-Бада відсутнє визначення зазначеної дефініції. У другому томі 

(Ж-М) педагогічної енциклопедії, що вийшла у 1965 році за редакцією І. Каїрова, 

наведено термін «учнівський лекторій» (від лат. Lego – читаю), що визначений як 

«форма позакласної культурно-просвітницької діяльності» [178, с. 603]. 

Установлено, що при визначенні етимології слова «лектор» укладачі сучасних 

словників іноземних слів зазначають, що воно походить від латинського (Lector) – 

читець, читач і роз’яснюється як особа, що читає лекції публічно за програмою 

навчального закладу [223, с. 486]. 

Варто сказати, що в Словнику сучасної російської літературної мови 

зустрічається поняття «лектер», яке вважається застарілим [222, с. 148], а також 

поняття «лектриса» (лат. lectrix; фр. lectrice), що, згідно даних, наведених у 

зазначеній роботі, а також у Тлумачному словнику за редакцією Д. Ушакова та 
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Словнику іноземних слів за редакцією І. Лехіна, означало особу жіночої статі, що 

була приставлена для читання уголос [242, с. 217; 221, с. 148–149]. 

Сучасні словники російської мови під поняттям «лектор» розуміють «усіх 

викладачів, які читають лекції». Зауважимо, що у виданні під редакцією 

О. М. Бабкіна наведена також і дефініція «лекторша», яка вживається для 

визначення викладачів жіночої статі [222, с. 147]. 

Отже, у ході дослідження встановлено, що науковці визначають лектором 

особу, яка, по-перше, повідомляє інформацію, по-друге, має високий рівень 

вербальних навичок, по-третє, використовує лекцію як форму й метод навчання у 

межах своєї професійної діяльності. 

Аналіз згаданих вище Словника сучасної російської літературної мови за 

редакцією О. Бабкіна [222] та Тлумачного словника російської мови [227] свідчить, 

що дефініцію «лекторство» автори відповідних статей також розглядають з 

професійної позиції, а саме: діяльність лектора ототожнюється з поняттям 

«лектура», тобто посада лектора в університеті [222, с. 150; 227, с. 48;]. Науковці 

використовують також поняття «лекторій» (лат. lectorium), що подається як «заклад, 

який займався організацією публічних лекцій», або «приміщення, у якому ці лекції 

проходили» [242, с. 398; 64, с. 486; 222, с. 148–149; 227, с. 48]. 

У названих вище джерелах зустрічається також поняття «лекторія», що 

подається у значенні «читальний зал бібліотеки із новинками у спеціальній 

літературі; та застаріла форма «лекторіум» – «кімната для лекторів» [222, с. 148–

149; 227, с. 48]. 

У контексті аналізу досліджуваного поняття вважаємо доцільним розглянути 

існуючі у науковій літературі визначення поняття «лекція». Так, у тлумачному 

словнику В. Даля зазначена дефініція подана у значенні «навчальної години 

професора» [54, с. 402]. 

В енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Ефрона лекція розглядається 

не лише як читання викладача вищого навчального закладу, а і як власне запис 

(літографування, конспектування, рідше – відтворення у друкованому вигляді) 

навчального матеріалу. Тотожними є також визначення дефініції, що наведені у 
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Тлумачному словнику російської мови, упорядники якого С. Ожегов та 

Н. Ю. Шведова [272, т. 17 а, с. 514; 171, с. 323]. 

Установлено, що у «Великій радянській енциклопедії» дефініцію «лекція» 

(лат. lectio – читання) – визначено як «систематичний, послідовний виклад 

навчального матеріалу відносно питання, теми, розділу, предмета, методів науки» 

[21, с. 284–285]. Автори статті наводять також різновиди лекцій – публічні 

(епізодичні та циклові) та навчальні лекції, серед яких виділяють ввідні, установчі, 

ординарні, оглядові, заключні. У переліку запорук успішного проведення лекції 

авторами були названі: науковість, ідейність, доступність, єдність форми та змісту, 

емоційність викладу, органічний зв’язок з іншими формами навчальних занять [21, 

с. 284–285; 210, с.189]. Відомі згадки, а саме у Сучасному словнику іноземних слів, 

про лекцію як основну функцію лекторів [226, с. 337]. 

Установлено, що у Тлумачному словнику російської мови (за редакцією 

Д. Ушакова), Російській педагогічній енциклопедії (за редакцією Давидова), 

Словнику з освіти та педагогіки (В. М. Полонського), Словнику іноземних слів (за 

редакцією І. Лехіна), Великій радянській енциклопедії (за редакцією А. Прохорова) 

та інших довідниках, дефініцію «лекція» визначено як «провідну форму та метод 

навчання у вищих навчальних закладах, як усний виклад викладача навчального 

предмета» [242, с. 398; 221, с. 48; 21, с. 284–285; 210, с. 499; 195, с. 80]. Важливою 

особливістю лекції, за даними Словника з педагогіки Г. Коджаспірової та 

Енциклопедії освіти за редакцією В. Кременя, постає її монологічність [102, с. 70; 

65, с. 447]. Натомість В. Загвязинський у роботі «Теорія освіти: сучасна 

інтерпретація», наголошує, що лекція передбачає особистісну взаємодію викладача 

зі студентами [70, с. 146–154]. 

Сучасний український вчений В. Кремень у переліку вимог до лекції називає 

також аргументованість, доказовість, логічність викладу, наочність, врахування 

психолого-педагогічних особливостей студентів, наступність, зв’язок теорії і 

практики, культуру мовлення [165, с. 447]. 

Як зазначалося раніше, «лекція» не обмежується лише сферою вищої школи, 

оскільки може набувати характеру публічного виступу на будь-яку тему та 
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слугувати однією з основних форм пропаганди та поширення наукових знань [226, 

с. 337; 242, с. 398; 149, с. 189–190]. 

Ґрунтовну класифікацію видів лекцій наводить В. Лозова у посібнику «Лекції 

з педагогіки вищої школи». Вона розподіляє лекції наступним чином: «1) за 

загальною метою: навчальні, агітаційні, виховуючі, освітні, розвиваючі; 2) за 

науковим рівнем: академічні і популярні; 3) за дидактичними завданнями: вступні, 

поточні, заключні узагальнюючі, оглядові, лекції-консультації, лекції-візуалізації; 

4) за способом викладу матеріалу: бінарні, лекції-дискусії, лекції проблемні, лекції-

конференції» [119, с. 216–219]. 

Проведене дослідження свідчить, що підготовка лекції передбачає 

проходження декількох етапів. Так, В. Лозова виділяє чотири таких етапи: відбір 

матеріалу з теми лекції; урахування підготовленості аудиторії; складання плану, тез, 

конспектів лекції, використання наочності; психологічний (налаштування) настрій 

на читання саме в студентській аудиторії [119, с. 218].  

Зазначені етапи та безпосереднє вербальне виголошення лекції потребує 

певних умінь, майстерності (у словнику В. Даля «майстерність» визначено як 

уміння, мистецтво) [54, с. 494]. Таким чином, вважаємо правомірним ототожнення 

поняття «лекторська майстерність» з поняттями «лекторські уміння» або 

«лекторське мистецтво» [54, с. 402]. 

У «Російській педагогічній енциклопедії» за редакцією В. Давидова, що 

вийшла у 1993 році, при характеристиці сутності дефініції «лекція» акцентовано 

увагу на мовленнєвій майстерності лектора, на комунікативних уміннях, що 

виступають необхідними запоруками успішного проведення лекції – «багата, 

емоційна, насичена мова, а також форма викладу – не лише прикрашають лекцію, 

але й слугують важливим орієнтиром у сприйнятті її змісту» [210, с. 499]. 

Наголосимо, що проблемою формування мовленнєво-комунікативної 

культури займаються сучасні науковці Я. Білоусова, М. Васильєва, І. Зязюн, 

В. Каплинський, Р. Короткова, О. Кретова, Л. Мацко та інші. 

У контексті аналізу ключового поняття вважаємо доцільним розглянути й 

дефініції «оратор», «ораторське мистецтво». 
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В енциклопедичному словнику, що виданий за редакцією Ф. Брокгауза та 

І. Ефрона, «ораторську майстерність» визначено як «як уміння говорити зв’язано, 

логічно та художньо, з метою привернути увагу і, разом із тим, викликати співчуття 

слухачів у зв’язку із певною справою [273, с. 89–90]. 

Дефініцію «оратор» у виданнях радянського часу – «Українському 

Радянському енциклопедичному словнику», «Словнику іноземних слів», 

«Українському педагогічному словнику» за редакцією С. Гончаренко та інших 

довідкових джерелах – визначено як («лат. orator; orare – говорити) особу, яка 

виголошує промову; володіє майстерністю публічного виступу, майстерністю слова, 

даром красномовства» [ 49, с. 239; 245, с. 498]. 

За визначенням авторів статті «Великої радянської енциклопедії» поняття 

«ораторська промова» означає «вид монологічного мовлення, який вживається у разі 

звернення доповідача до чисельної аудиторії з метою переконання або упевнення, і 

характеризується традиційними особливостями композиції, стилю, вживання 

мовленнєвих заходів, співвідношенням мовних і немовних (паралінгвістичних) 

засобів спілкування» [19, с. 405]. 

Зауважимо, що автори багатьох довідкових джерел ототожнюють поняття 

«оратор» (лат. Orare – «просити», дослівно orator – проситель) та ритор (грец. rhetor) 

– та визначають їх як «особу, що володіє значними ораторськими якостями», а 

також, як «учитель красномовства у давніх Греції та Римі, або учитель по класу 

риторики – на Україні в братських школах, або в російських духовних семінаріях 

[64, с. 603; 49, с. 100; 245, с. 697]. 

За даними «Великої радянської енциклопедії», поняття «ритор» вживалося у 

значенні «викладач чи учень риторської школи; також наводиться у значенні «учня 

класу «риторики» у російських духовних семінаріях XVIII–XIX ст.» [20, с. 134]. 

У той же час, при розгляді зазначеної дефініції авторами «Великої радянської 

енциклопедії», а також «Словника іноземних слів» наголошувалося, що риторами 

називали ораторів, які займалися не практичним, а показним (побудовою зовні 

пишних і красивих та малозмістовних фраз) красномовством [64, с. 612; 20 с. 134]. 
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Варто навести також і сутність дефініції «ораторствувати», яка має іронічне 

забарвлення й означає «постійно говорити про щось із претензією на 

красномовство» [171, с. 323]. 

Установлено, що поняття «риторика» (грец. rhetorike) у багатьох виданнях 

довідкового характеру визначено як «науку про ораторське мистецтво, яка має два 

основних спрямування: вивчення способів побудови художнього виразного 

мовлення та різноманітні форми мовленнєвого впливу на аудиторію» [224, с. 242]. 

За даними «Великої радянської енциклопедії», зазначений результат досягається 

шляхом реалізації певних етапів: 1) знаходження – систематизація змісту промов та 

використання в них доказів; 2) розташування – поділ промови на вступ, виклад,  

розробку (докази на користь власної думки та спростування протилежної) та 

заключення; 3) словесне вираження – вчення про добір слів, про співвідношення 

слів, про тропи та риторичні фігури, а в залежності від використання цих заходів – 

про простий, середній та високий стилі мовлення; 4) запам’ятовування; 

5) виголошення [20, с. 135]. 

Існують також згадки в «Українському радянському енциклопедичному 

словнику» та інших довідкових джерелах про «риторику» як про зовнішньо 

привабливе, але позбавлене змісту красномовство [245, с. 100]. 

Установлено, що обґрунтуванням теоретичних засад риторики як науки в 

цілому й питаннями формування риторичних умінь зокрема у різні часи займалися: 

О. Волков, Ю. Рождественський, Г. Сагач, О. Юніна, Д. Александров, Н. Бабич, 

М. Єрастов, В. Шейнов та інші. Зазначимо, що згадані науковці виділяють такі види 

ораторського мистецтва: академічне (наукове), соціально-політичне, судове, 

богословсько-церковне (особливо проповідь), військове, соціально-побутове та інші.  

У контексті аналізу досліджуваного феномена вважаємо за доцільне 

проаналізувати сутність і зміст дефініцій «красномовство», «академічне 

красномовство», «лекторське красномовство», «майстерність», «педагогічна 

майстерність». 

Виявлено, що поняття «красномовство» визначено як «науку та уміння 

говорити й писати красно, переконливо та захоплююче, а похідні «красномовець» 
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(краснослов) – «краснобай», як любитель говорити красиві, пишномовні, але 

беззмістовні речі; «краснословити», «краснобаїти» – говорити нарочито красиво [54, 

с. 305; 222, с. 1593]. 

Дефініцію «лекторське красномовство» завідувач кафедрою педагогіки і вищої 

школи Ленінградського педагогічного інституту ім. О.І. Герцена, лектор-методист 

В. Чихачов визначав, по-перше, як «важливий елемент пропагандистської 

діяльності, що допомагає формуванню марксистсько-ленінського світогляду», по-

друге, як «один із важливих видів радянського ораторського мистецтва, невід’ємну 

частину мистецтва усної комуністичної пропаганди» [261, с. 5]. Як зауважив лектор-

методист, «лекторське», «академічне» і «університетське красномовство» «багато 

хто сприймає як самостійні види ораторського мистецтва, не помічаючи їх 

взаємозв’язку, а іноді і тотожності». «Університетське красномовство», як 

підкреслював В. Чихачов, – «поняття старовинне». Так позначалися в класифікаціях 

ораторського мистецтва минулих століть «виступи університетських професорів з 

навчальними та публічними лекціями, на диспутах тощо». У сучасній класифікації 

для цих форм застосовується термін «академічне красномовство» [261, с. 5]. Як 

зауважив завідувач кафедри, в літературу його часу (80-ті рр. ХХ ст. – О.М.) міцно 

ввійшло поняття «лекторське красномовство», яке виділило з академічного жанр 

лекції. До лекторського красномовства, підкреслював В. Чихачов, відносять тільки 

лекцію – вузівську або науково-популярну (епізодичну або циклову). 

Підкреслимо, що В. Чихачов лекторську майстерність визначає «як систему 

професійних умінь і навичок, що дозволяють сучасному лектору з максимальною 

ефективністю здійснювати ідеологічний вплив, на ділі втілювати ленінський заповіт 

– «найкращим чином вплинути на дану аудиторію, роблячи для неї відому істину 

якомога більш переконливою, якомога легше засвоюваною, якомога наочніше і 

твердіше закарбованою» [261, с. 6]. 

Академічне красномовство як один із найдавніших видів ораторського 

мистецтва стало предметом дослідження й Г. Сагач. Зазначимо, що вчена 

академічне красномовство поділяє на три види: 1) «власне академічне (наукова 

доповідь, реферат, огляд, дискусія); 2) вишівське красномовство (лекція, цикл 



 34 

лекцій); 3) шкільне красномовство (шкільна лекція, розповідь, опис, бесіда тощо)» 

[212, с. 118]. 

«Академічне красномовство – це ораторська діяльність науковця та викладача, 

що доповідає про результати дослідження або популяризує досягнення науки; сфера 

застосування його – шкільна (різних рівнів) та наукова аудиторія», – дають схоже 

визначення С. Абрамович та М. Чікарькова. Основні риси академічного 

красномовства, як зауважують дослідники: «доказовість, бездоганна логічність, 

точність мислення, чітка, позбавлена двозначності термінологія». У переліку жанрів 

академічного красномовства С. Абрамович та М. Чікарькова називають наукову 

доповідь, наукове повідомлення, наукову лекцію (у закладі вищої освіти та у школі), 

реферат, виступ на семінарському занятті, науково-популярну (публічну) лекцію, 

бесіду [1, с. 110–112]. 

У контексті аналізу досліджуваного явища заслуговують на увагу також 

дефініції «майстерність» та «педагогічна майстерність». Так, А. Щербаков у 

дисертації  «Формування особистості вчителя в системі вищої педагогічної освіти» 

дає таке визначення поняття «майстерність»: «найвищий рівень педагогічної 

діяльності, …який виявляється в тому, що у відведений час педагог досягає її 

оптимальних наслідків» [267, с. 30]. 

У підручнику для вищих педагогічних навчальних закладів «Педагогічна 

майстерність», що вийшов за редакцією академіка АПН України І. А. Зязюна, 

«педагогічну майстерність» визначено як «вияв педагогом свого «я» у професії, як 

самореалізацію особистості вчителя у педагогічній діяльності, що забезпечує 

саморозвиток особистості учня» [179, с. 29]. 

Авторський колектив підручника зазначає, що, «хоча педагогічна 

майстерність виявляється в діяльності, проте до неї вона не зводиться. Не можна 

обмежити її лише високим рівнем розвитку спеціальних узагальнених умінь. 

Сутність майстерності – в особистості вчителя, в його позиції, здатності виявляти 

творчу ініціативу на ґрунті реалізації власної системи цінностей» [179, с. 29]. 

Майстерність, як наголошують науковці, – це «вияв найвищої форми активності 

особистості вчителя в професійній діяльності, що базується на гуманізмі та 
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розкривається в доцільному використанні методів і засобів педагогічної взаємодії у 

кожній конкретній ситуації навчання і виховання» [179, с. 29]. 

У переліку елементів педагогічної майстерності автори підручнику називають: 

гуманістичну спрямованість, професійну компетентність, здібності до педагогічної 

діяльності та педагогічну техніку [179, с. 31–38]. 

У контексті дослідження привертає увагу й визначення терміну «педагогічна 

майстерність», що надане в навчальному посібнику А. Кузьмінського «Педагогіка 

вищої школи»: «Педагогічна майстерність – це досконале, творче виконання 

педагогами своїх професійних функцій на рівні мистецтва, в результаті чого 

створюються оптимальні психологічні умови для становлення особистості 

вихованця, забезпечення його інтелектуального та морально-духовного розвитку» 

[113, с. 146–147]. Педагогічна майстерність, як зазначає А. Кузьмінський, включає 

низку структурних компонентів: морально-духовні цінності, професійні знання, 

соціально-педагогічні якості, психолого-педагогічні уміння, педагогічну техніку 

[113, с. 147]. 

Установлено, що автор статті в сучасній «Енциклопедії освіти», що вийшла 

під редакцією В. Кременя «педагогічну майстерність» визначає як «найвищий 

рівень педагогічної діяльності (якщо характеризувати якість результату), вияв 

творчої активності особистості педагога (якщо характеризувати психол. механізм 

успішної діяльності)». Науковець підкреслює, що педагогічна майстерність є 

«індивідуальним внеском у педагогічну культуру суспільства, і лише повне 

усвідомлення механізмів власної діяльності робить можливим передачу 

майстерності та ін. Тому у справжнього майстра-педагога з’являються своя 

авторська система, своя школа, свої послідовники» [65, с. 642]. На переконання 

В. Кременя, «щоб бути майстром, необхідно володіти особистісною професійною 

неповторністю і унікальністю, своїм стилем діяльності, концептуальністю 

професійного мислення» [65, с. 642]. 

І. Харченко та С. Харченко у статті «Педагогічна майстерність викладача 

вищої школи та шляхи її підвищення» у структурі педагогічної майстерності 

педагога виокремлюють такі компоненти: «1. Дидактичні здібності – здатність 
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доступно і зрозуміло передавати студентам навчальний матеріал, викликати інтерес 

до предмета, збуджувати у студентів активну самостійну думку. 2. Академічні 

здібності – здібності до відповідної галузі науки. Здібний педагог повинен володіти 

предметом не тільки в обсязі навчального курсу, а значно ширше і глибше, постійно 

стежити за новинками у своїй галузі, абсолютно вільно володіти матеріалом, 

виявляти до нього великий інтерес, виконувати наукову роботу, впроваджувати 

сучасні новітні методики викладання, активно застосовувати в навчальному процесі 

Інтернет, комп’ютерні технології та програми. 3. Перцептивні здібності. Велику 

роль відіграють перцептивні (тобто здатність визначати емоційний стан людини за її 

мімікою, позою, жестами) та сугестивні (здатність чинити вплив на людину, 

змінюючи характер її діяльності) уміння викладача. У процесі навчання ці групи 

умінь набувають різного значення. За мімікою, позою та жестами студентів 

викладач визначає їхній стан готовності до заняття, прагнення брати активну участь 

у навчальній діяльності або бажання уникнути її, психофізичний стан, рівень 

розуміння навчального матеріалу або рівень утруднень при осмисленні тощо. 

Результати спостережень дозволяють викладачеві коригувати навчальний процес і 

міжособистісні стосунки, що складаються в ньому. 4. Мовні здібності – уміння ясно 

і чітко висловлювати свої думки і почуття засобами мови, а також міміки і 

пантоміміки. Це одна з найважливіших здібностей у професії педагога, тому що в 

навчальному процесі передача інформації має переважно словесний характер. 

5. Організаторські здібності. Організаторський компонент педагогічної діяльності є 

чи не найважливішим, тому що від сформованості цієї групи умінь залежить рівень і 

якість практичної роботи викладача. До організаторських здібностей та умінь можна 

віднести: уміння організовувати свою власну діяльність відповідно до поставленої 

мети; вміння раціонально розподіляти час діяльності; здатність до самоконтролю, 

вміння дотримуватись плану діяльності; здатність контролювати темп навчання; 

уміння організовувати навчальну діяльність студентів і контролювати їх діяльність, 

переключати студентів на інший вид діяльності; уміння здійснювати контроль за 

діяльністю студентів, оцінювати якість виконаної ними роботи; вміння формувати 

вимоги до студентів і домагатися їхнього виконання; вміння створити ситуацію 
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співучасті студентів під час навчального процесу. 6. Здатність до розподілу уваги 

одночасно між декількома видами діяльності має особливе значення. Здібний, 

досвідчений педагог повинен уважно стежити за змістом і формою викладу 

матеріалу, за розгортанням своєї думки (або думки студента), одночасно тримати в 

полі зору всіх студентів, вчасно реагувати на ознаки стомлення, неуважності, 

нерозуміння, помічати усі випадки порушення дисципліни і, нарешті, стежити за 

власною поведінкою (позою, мімікою і пантомімікою, ходою). Недосвідчений 

викладач, нерідко захоплюючись викладом матеріалу, не помічає в цей час 

студентів, а якщо намагається уважно спостерігати за ними, то втрачає при цьому 

логіку викладу. 7. Комунікативні здібності – здібності до спілкування зі студентами, 

уміння знайти до них правильний підхід, налагодити з ними доцільні з 

педагогічного погляду взаємини, педагогічний такт» [254, c. 117]. 

За даними дослідників, структура педагогічної майстерності сучасного 

викладача вищого навчального закладу охоплює професійну компетентність, до якої 

входять «система необхідних знань, умінь і навичок, володіння сучасними 

технологіями і стратегіями розв’язання дидактичних проблем, презентабельність 

особистого досвіду, здатність до одержання і трансформації необхідної інформації 

тощо; готовність до творчої професійної діяльності (вмотивоване професійне 

самовизначення, здатність до рефлексії, досвід педагогічної роботи, професійна 

мобільність, наявність програми самовдосконалення тощо); педагогічні здібності 

(перцептивні, креативні, комунікативні, емоційно-регулятивні); особистісні якості, 

що мають професійне значення (цілеспрямованість, толерантність, чесність, 

оптимізм тощо); педагогічну техніку (мовлення, міміка, театралізація, організація 

педагогічної взаємодії, адекватне спілкування тощо)» [254, с. 118]. 

Аналіз педагогічної та довідкової літератури різних періодів дозволяє 

констатувати, що мовленнєва майстерність лектора ґрунтується на загальних 

засадах риторики, і, отже, потребує звернення до суті сучасної дефініції 

«педагогічна риторика». 

Установлено, що Н. Десяєва під «педагогічною риторикою» розуміє «галузь 

знань про закономірності створення й умови ефективності професійного публічного 
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мовлення педагога». Основна мета педагогічної риторики, як зазначає дослідниця, – 

«формування й розвиток мовної особистості майбутнього вчителя, який свідомо 

володіє засобами педагогічної комунікації для управління пізнавальною діяльністю 

учнів, їхнім особистісним розвитком, для організації професійного спілкування 

членів педагогічного товариства, для репрезентації професійних цінностей у 

публічному мовленні» [177, с. 4]. 

Н. Десяєва зіставляє педагогічну та академічну риторику як розділи галузевої 

риторики, а також вказує на «відношення взаємодоповнення між ними». Багато 

закономірностей творення й сприймання мовлення, зверненого до учнівської 

аудиторії, які розглядаються в педагогічній риториці, за зауваженням дослідниці, 

«пересікаються зі змістом академічного красномовства. Попри спільні компоненти 

змісту цих розділів галузевої риторики, академічне красномовство має свою 

специфіку, бо вивчає особливості мовленнєвої діяльності в академічному 

середовищі, тобто в науковому середовищі вишу». Одна з ознак академічного 

красномовства, на думку вченої, – «реальна публічність» [177, c. 11]. 

Педагогічна риторика, за словами російської дослідниці А. Михальської – «це 

не стільки лінгвометодична дисципліна, спрямована на вдосконалення техніки 

педагогічного мовленнєвого спілкування й конструйована переважно на фундаменті 

теорії мовлення, скільки обґрунтована власною тривалою і давньою історією 

лінгвокультурологічна та педагогічна галузь теоретичного знання і практики, що 

має особливу, тобто риторико-філософську базу, особливий концептуальний апарат 

і методологію» [137, с. 20]. 

У контексті аналізу досліджуваної дефініції привертає увагу й визначення, що 

надано Ю. Пінчук на основі узагальнення положень Л. Горобець, О. Мурашова, 

А. Михальської. На її думку, «педагогічна риторика – це теорія ефективної 

мовленнєвої комунікації у сфері педагогічного спілкування. Це наука про 

оптимальне, педагогічно доцільне й впливове висловлювання та спілкування» [192, 

с. 62–64]. Отже, у центрі уваги Ю. Пінчук – мовленнєва майстерність педагога, яка 

за своєю суттю «…близька до мистецтва сценариста, режисера й актора» [192, с. 64]. 
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Авторський колектив монографії «Педагогічна риторика: історія, теорія, 

практика», що вийшла за редакцією О. Кучерук у 2016 році, спираючись на існуючі 

у науковій літературі підходи, визначає педагогічну риторику «як міжгалузеве 

поняття, що охоплює кілька аспектів: по-перше, наукову теорію про механізми 

створення, виголошення й самоаналізу педагогом публічного виступу, про ведення 

ефективного міжособистісного діалогу та відповідну цій теорії навчальну 

дисципліну; по-друге, як мистецтво педагогічного впливу словом, переконанням; 

по-третє, як процес доцільного, переконливого мовлення, побудованого на засадах 

логосу, епосу, пафосу» [180, с. 16]. 

Зазначимо, що предметом «педагогічної риторики» є оптимізація 

мовленнєвого спілкування викладача і студента. Так, у роботі О. П. Сковороднікова, 

зі співав. «Основи педагогічної риторики» [220], сутність принципу кооперації або, 

як іще його визначають науковці, гармонійного педагогічного діалогу, полягає у 

реалізації ряду окремих принципів. Зокрема, ефективність комунікативної співпраці 

викладача і студента залежить від вичерпності інформації (принцип кількості), 

достовірності інформації (принцип якості), відповідності мовлення обраній темі 

(принцип релевантності) та стислості, ясності, послідовності, конкретності (принцип 

доступності). Другу основну групу становлять окремі принципи етичності: 

толерантності, доброзичливості, скромності, згоди, ввічливості, відповідальності. 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що науковці 

О. Сковородніков, Г. Михальська та інші наголошують на важливій ролі етичного 

аспекту в педагогічній риториці. Так, на думку Г. Михальської, саме виокремлення 

та застосування у мовленні педагога етично та естетично значущого елемента є 

головною відмінністю педагогічної риторики від загальної [137, с. 171]. 

Розглядаючи основні категорії педагогічної риторики, Г. Михальська визначає 

етичність наріжним каменем у виділенні основних принципів мовленнєвого 

спілкування. Зокрема загальний принцип педагогічного діалогу, що гармонізує 

спілкування, підпорядковується засадам етики. 

Наступною специфічною категорією педагогічної риторики Г. Михальська 

вважає образ педагога-ритора, що, на наш погляд, постає значущою компонентою 
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поняття «лекторська майстерність». Визначивши дослідження Ю. Рождественського 

стрижнем своїх наукових поглядів щодо особливостей образу педагога-ритора у 

вітчизняній культурі, одна із засновниць педагогічної риторики Г. Михальська 

наголошує на доцільності подальшої специфічної розробки в межах цієї науки 

характерних для класичної риторики трьох іпостасей образу ритора: логос, етос та 

пафос [137, с. 172]. Торкаючись цього ж питання, О. П. Сковородніков зі співав. 

визначають образ ритора як «систему особистісних якостей промовця, висуваючи 

серед вимог до доповідача щирість, артистизм, впевненість, дружність, 

об’єктивність, зацікавленість, захопленість, ерудованість» [220, c. 225]. 

Поряд із розглядом образу педагога-ритора Г. Михальська наголошує і на 

важливості дослідження риторичного канону. У специфіці педагогічної риторики 

риторичний канон виступає шляхом реалізації зазначених вище груп принципів 

кооперації та етичності. Спираючись на три етапи риторичного канону в класичній 

риториці – інвенцію, диспозицію та елокуцію – науковець вважає за потрібне 

знаходження етапів канону, який буде характерним для педагогічного спрямування. 

Дослідження показало, що розробкою цієї проблеми займалась також і Г. Копніна у 

співавторстві з О. П. Сковородніковим. Так, окрім традиційних для риторики етапів 

інвенції (винайдення), диспозиції (розташування), елокуції (вираження), вона 

виокремлює орієнтовані на педагогічну риторику етапи запам’ятовування та 

виголошення. 

Як було зазначено вище, лекторська майстерність передбачає наявність у 

лектора відповідних професійних умінь. На нашу думку, обов’язковими складовими 

лекторської майстерності можна вважати вміння, продиктовані саме побудовою 

конкретного етапу риторичного канону. Відповідно, на етапі інвенції лектор має 

володіти вміннями координування змісту мовлення, а саме: визначення теми, мети, 

основної думки лекції, аналізу предмета виступу, формування смислових моделей 

розгортання змістової частини мовлення. Етап диспозиції спрямовано на роботу 

лектора над композицією попередньо визначеного змісту виступу, яка полягає у 

реалізації вмінь відбору та розміщення матеріалу щодо приналежності мовлення до 

конкретного функціонально-змістовного типу (опису, оповідання, розсуду) та 
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мовленнєвого жанру (лекції). Етап елокуції передбачає наявність у лектора вмінь 

добору стилістики мовлення, доречної для лекції як мовленнєвого жанру, 

знаходження доцільних та ефективних засобів виразності мовлення, використання 

риторичних прийомів, фігур і тропів як їх різновидів [220, с. 224]. 

Зазначимо, що особливості майстерності лектора-педагога полягають в 

уміннях, притаманних специфічним етапам риторичного канону, зокрема, уміннях 

запам’ятовувати. Тому важливим підґрунтям етапу запам’ятовування є тренування 

пам’яті шляхом оволодіння відповідними техніками. У зв’язку з цим цілком 

правомірною постає проблема доречності звернення педагога до письмового 

варіанту навчального матеріалу в ході читання лекції. Не останнє місце у 

лекторській майстерності посідають і вміння, необхідні для оволодіння зовнішньою 

технікою мовлення. Г. Копніна, О. Сковородніков називають цей специфічний етап 

риторичного канону виголошенням промови. За визначенням науковця З. Савкової, 

до них відносяться «навички володіння голосом, дикцією, мовленнєвою культурою 

та культурою вимови, мовленнєвою та інтонаційною виразністю, жестово-

мімічними засобами виразності» [211, с. 7]. В свою чергу, Г. Копніна також 

акцентує на значущості паралінгвістичних засобів під час публічного виголошення 

матеріалу, а саме: міміки, пози, жестів. 

Дослідження показало, що поняття «лекторська майстерність» знаходиться у 

взаємозалежності з «усним публічним монологом». За свідченням І. Борисової, саме 

лекція позиціонується як «один із професійно значущих жанрів для педагога і, 

власне, постає у формі усного публічного монологу» [23, с. 4]. Розглядаючи лекцію 

на основі риторичного канону, окрім зазначених вище етапів, дослідниця відводить 

важливу роль роботі над аргументацією, а саме – визначенню видів аргументів, 

знаходженню способів їхнього вживання, винайденню та перевірці аргументів та 

контраргументів. 

Аналіз роботи А. Козаржевського «Майстерність усного мовлення лектора» 

показав, що науковець передусім зосередив свою увагу на зовнішній техніці 

лектора-педагога [103]. Так, не співставляючи майстерність лектора із відповідними 

вміннями за риторичним каноном, А. Козаржевський наголосив на «важливості 
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володіння педагогом технікою мовлення, її нормативністю та виразністю, засобами 

психологічного впливу на аудиторію, мистецтвом полеміки» [103, с. 3]. 

Отже, проведений науковий пошук дозволяє констатувати, що лекторська 

майстерність ототожнюється з поняттям «лекторські дані». Як зазначає В. Лозова, 

лекторські дані передбачають «знання предмету, емоційність, голос, дикцію, 

культуру мовлення, зовнішній вигляд, вміння встановлювати контакт» [119, с. 220]. 

Таким чином, проведене дослідження свідчить про наявність у сучасних 

наукових працях низки термінів, що застосовуються для позначення феномену, що 

вивчається. Поняття «лекторська майстерність викладачів вищих навчальних 

закладів» нами визначено, як особистісну професійну неповторність і унікальність, 

як систему професійно значущих знань, умінь і навичок, що ґрунтується на 

принципах етичності та комунікативної співпраці (кооперації). У переліку важливих 

компонентів досліджуваного поняття слід назвати гуманістичну спрямованість на 

особистість студента/слухача лекційного курсу, утвердження найвищих духовних 

цінностей, моральних норм поведінки й стосунків; професійно-педагогічну 

компетентність, до якої входить знання предмету, методики його викладання, 

педагогіки і психології; володіння педагогічною технікою та технікою мовлення, що 

ґрунтується на загальних засадах риторики і передбачає виразність, ерудованість, 

впевненість, щирість, уміння ефективно організовувати «публічний монолог», в 

основі якого лежить усний діалог тощо. 

Узагальнення підходів до визначення поняття «лекторська майстерність» у  

науково-педагогічній літературі наведено у додатку В. 

 

1.3. Витоки ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних 

закладів в історії вітчизняної педагогічної думки 

 

Проведений науковий пошук свідчить, що ідея майстерного володіння 

викладачем вищого навчального закладу переконуючим словом бере свій початок із 

часу появи на терені України закладів, які надавали вищу освіту. Зазначимо, що на 

сьогодні існує декілька версій щодо часу виникнення перших вищих навчальних 
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закладів. Так, на думку дослідників 70-х рр. ХХ ст., першою вищою школою слід 

вважати Академію, засновником якої був Ярослав Мудрий. 

Аналіз сучасних історичних та історико-педагогічних джерел [74, 132, 184, 218, 

240, 259] свідчить, що, на переконання деяких дослідників (В. Микитась, О. Любар, 

С. Вітвицька та ін.), першим в історії вітчизняного шкільництва навчальним 

закладом вищого гуманітарного типу стала Острозька школа, чи Острозький греко-

слов’яно-латинський колегіум, що був відкритий у 70-х рр. ХVІ ст. в Острозі. 

Зазначимо, що Острозький колегіум було побудовано на кшталт 

західноєвропейських навчальних закладів, але з «грецьким», тобто православним, 

спрямуванням. При школі утворили гурток учених, антиуніатських письменників-

публіцистів та друкарню, в якій першодрукар Іван Федоров видав кілька 

українських інкунабул, у тому числі знамениту «Острозьку Біблію» [132, с. 51–52]. 

Другим навчальним закладом порівняно вищого типу на Україні, за словами 

В. Микитася, була Львівська братська школа, відкрита у 1585 р. за сприянням 

Ю. Рогатинця, І. Рогатинця, І. Красовського та ін. Зазначимо, що вчителі Львівської 

братської школи разом із колегами з Острозької школи були в числі перших авторів 

українських підручників, полемічно-публіцистичних, філософських, богословських 

трактатів та художніх творів, наприклад, таких як «Наука ку читаню и разуменю 

писма словенского», «Граматика словенска» Лаврентія Зизанія [132, с. 56]. 

За прикладом Львівської школи, як свідчить аналіз історико-педагогічних 

джерел, були організовані братські школи і в інших містах і селах – Бересті, 

Рогатині, Стриї, Луцьку тощо. Найвідоміша з них – Київська братська школа, 

першим ректором якої був Іов Борецький. 

За версією В. Змеєва, першою вищою школою в Україні стала Києво-

Могилянська академія, велику роль у відкритті якої у 1632 році відіграв П. Могила 

[74]. 

Наголосимо, що діяльність названих навчальних закладів вже неодноразово 

була предметом багатьох наукових досліджень, серед яких «Стара вища освіта в 

Київській Україні кінця ХVІ – на початку ХІХ ст.» Ф. Титова [240], «Київська 

академія в другій половині XVII ст.» М. Петрова [184], «Історія освіти на Україні» 
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С. Сірополка [218], «Історія Києво-Могилянської академії» З. Хижняк [259], 

«Давньоукраїнські студенти і професори» В. Микитася [132] тощо. Тому у своєму 

дослідженні ми не зупиняємося докладно на аналізі історії відкриття та організації 

навчального процесу зазначених закладів в цілому, а лише представимо портрети 

кращих викладачів, чия діяльність і науково-педагогічна творчість вплинули на 

розвиток ідеї лекторської майстерності. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що на розвиток ідеї 

лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів у період XVI–

XVIII ст. вплинула викладацька діяльність і науково-просвітницька творчість 

вчителів перших навчальних закладів, що надавали підвищену освіту.  

У контексті аналізу досліджуваного явища привертає увагу творчість 

видатного філософа, письменника-полеміста Мелетія (Максима) Смотрицького – 

автора «Граматики славенская правилное синтагма», що «разом із «Граматикою 

словенського языка», «Адельфотес», а також «Граматикою словенською» Лаврентія 

Зизанія створили цілу епоху в східно-слов’янському світі» [132, с. 63]. «Граматика», 

за даними дослідників, відіграла значну роль у теоретичній підготовці граматик 

літературних східнослов’янських мов та мовознавчої славістики, в історії освіти 

слов’янських народів. 

У переліку викладачів Львівської братської школи привертає увагу передусім 

Кирило Транквіліон-Ставровецький – знаний український освітній і церковний діяч, 

письменник, видавець, який у 1589–1592 рр. викладав у школі слов’янську та 

грецьку мови. Наголосимо, що важливу роль у навчанні й вихованні людини 

просвітитель надавав учителеві, від якого вимагав бути терплячим, наполегливим, 

сприяти розвиткові талантів, передавати свої знання іншим, примножувати розум 

тощо. Велику роль Кирило Транквіліон-Ставровецький відводив і мові вчителя, 

проповідника, яка має бути як «прикрашена солодкими глаголами», так і «сповнена 

правди». Суттєву увагу приділяв просвітник рідному слову і його виховній ролі: 

«Живе слово, збагачене емоціями і пристрастями, звернуто безпосередньо до 

слухачів, високе ораторське мистецтво вчителів і пастирів, глибина їхньої думки й 
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почуттів перетворюють мову не лише на літературне явище, але й на зброю у 

боротьбі зі злом, за моральне вдосконалення суспільства» [244, с. 92–93]. 

У контексті аналізу досліджуваного явища привертає увагу й праця Кирила 

Транквіліон-Ставровецького «Перло многоценное», що була видана в 1646 році. 

У передмові до читача, як зазначає О. Радул, К. Ставровецький говорить, що видав 

цю книгу не тільки для високого богословського розуму, але й для 

«сладкоглаголивого риторского язика і поетицького художества». «Ця книжка 

корисна для проповідників, які можуть на підставі одного-двох віршів утворити цілу 

промову, і для студентів, які можуть вибрати необхідні вірші й на їх основі творити 

«орації» на будь-які теми, тобто книга може використовуватись як навчальний 

посібник з риторики» [204, с. 138]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що на розвиток ідеї 

лекторської майстерності певним чином вплинув і талановитий викладач Київської 

братської школи Касіян Сакович, який брав активну участь у її розбудові. 

К. Сакович викладав риторику, піїтику та філософію у закладі, займався 

адміністративною роботою. Зазначимо, що К. Сакович відомий як автор підручників 

з риторики, що мала надзвичайно важливе значення в ті роки. Як зазначав 

М. Грушевський, К. Сакович випустив у Кракові «польський підручник риторики: 

взірці для принагідних промов весільних і похоронних, з відповідним матеріалом і 

він, мабуть, служив рекомендацією Саковича на цю (ректорську – авт.) посаду. 

Перебуваючи на посаді ректора, він опублікував ще один риторичний твір, 

український, дуже визначний: це вірші на похорон Сагайдачного …Книжка ця … 

могла служити також українським риторичним підручником як доповнення до його 

шкільної публікації … Автор таким чином зарекомендував себе як спеціаліст у 

риториці, справді для того часу вишколений і здібний, і, правдоподібно, в Київській 

школі особливу увагу звернув на те, щоб відповідно піднести цю надзвичайно 

важливу в тодішніх обставинах дисципліну» [52, с. 96]. Зазначимо, що «Вірші…» 

прочитали київські «спудеї» (грец. σπουδαίοι – старанний) під час поховання 

П. Сагайдачного в 1622 році. Цей твір був високо оцінений відомим дослідником 

давньої української літератури професором С. Масловим, який писав: «Чітка і ясна 
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конструкція мови, уміння оживити виклад цікавими прикладами, ліричний настрій, 

що заражав читача, – усе це висуває панегірик Саковича в число найкращих 

віршових спроб в українській літературі ХVІ – XVII ст.» [244, с. 96]. 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що розвиток ідеї лекторської 

майстерності в історії вітчизняної педагогічної думки тісно пов’язаний з такими 

видатними постатями української культури XVII – XVIIІ ст. як І. Ґізель, 

Й. Галятовський, Ф. Прокопович, Г. Сковорода та інші. Переважна більшість їх – 

вихованці Києво-Могилянської академії, які навчалися майже одночасно. Усі вони, 

як писав М. Сумцов у розвідці про Інокентія Ґізеля, «…відрізнялися від 

великоруських того часу людей досить різкою рисою самобутності. У духовному 

відношенні вони нічого не запозичували від них, навпаки, з причини крайнього 

культурного їхнього убозтва, самі виділяли їм частину своїх знань і були для них 

учителями. Природно, вони мали привід і основу пишатися своєю українською 

наукою і літературою, і кожний із них зобов’язаний був цінувати представників цієї 

науки, якщо сам причисляв себе до таких; звідси, головним чином, виходила 

моральна солідарність українських письменників, обмін думками і взаємна 

підтримка» [235, с. 20–21]. Так, суттєве значення для аналізу генезису ідеї 

лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів мають науково-

педагогічні погляди, викладацька діяльність та письменницька спадщина Інокентія 

Ґізеля – педагога, дипломата, письменника, коментатора та редактора духовних 

книг. Зазначимо, що дослідники історії Києво-Могилянської, а згодом і Духовної 

академії В. Аскоченський, Д. Вишневський, С. Голубєв, І. Малишевський, Ф. Титов 

та інші відмічали видатну ораторську майстерність І. Гізеля, яка проявлялася у 

численних публічних диспутах із католиками та у блискучих проповідях від яких 

«немощные яко лекарством подкреплялись». Відмічаючи високі інтелектуальні та 

ораторські якості І. Ґізеля, сучасник майстра слова Л. Баранович називав його 

«українським Аристотелем» [132, с. 112]. 

Погляди щодо ідеї лекторської майстерності та їх безпосередня реалізація 

знайшли втілення й у письменницькій та видавничій діяльності І. Ґізеля. Так, у 

деяких розділах «Синопсису» (грец. Synopsis – огляд, викладення) – першого 
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підручника з вітчизняної історії, редактором якого виступив І. Ґізель, яскраво 

проявився його талант ритора, завдяки чому твір набув величезної популярності. 

У контексті аналізу досліджуваної проблеми заслуговує на увагу й праця 

І. Ґізеля «Твір про всю філософію», в якій науковець, визнаючи Бога як 

першотворця світу, проводив думку про те, що існує ще один творець – мистецтво. 

Зазначимо, що мистецтво просвітник розглядав у найширшому значенні цього слова 

як «навик, що надає правильності у виготовленні речей», тобто як здатність творити 

«згідно з ідеєю (прообразом), або  наочним уявленням (зображенням)» [244, с. 126]. 

У «Творі про всю філософію» простежується ставлення І. Ґізеля до процесу 

мислення та словесного вираження думки, як до «пізнавального образу (idolum) або 

відображення (simulachrum), що відтворюється думкою або промовляючим 

інтелектом (intellectu dicente), тобто актом розуміння для зображення речі, що їй у 

дійсності протистоїть» [90, с. 100]. Так, за висловом філософа, словесне вираження 

думки виявляється не лише через абстрагуючу, а й через інтуїтивну дію розуму: 

«Розумність не може існувати без відчуттів» [90, с. 100]. 

На розвиток ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних 

закладів позитивно впливали також праці й безпосередня викладацька діяльність 

Осипа Кононовича-Горбацького, праці якого отримали високу оцінку з боку 

прогресивної громадськості як минулого, так і сучасності. Так, курс філософії, 

прочитаний ним у Києво-Могилянському колегіумі, увійшов до вісімнадцяти 

кращих курсів цього навчального закладу, відібраних науковцями Інституту 

філософії НАН України [244, с. 112]. 

Цікавими з педагогічного погляду є ідеї просвітителя, які стосуються технології 

ораторського мистецтва, що були викладені ним у творі «Оратор Могилянський» – 

найдавнішому в Україні систематичному курсі риторики. Написаний на основі 

праць Цицерона про ораторське мистецтво, цей курс увібрав у себе ідеї епохи 

Відродження, Реформації та Просвітництва і став одним із перших, у якому мова 

йшла «не про традиційне для України казнодійство – майстерність богословської 

проповіді, а про ораторське мистецтво в широкому значенні, мистецтво, метою 
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якого є «переконувати словом», бо це «особлива мета… ораторської майстерності» 

[244, с. 114]. 

О. Кононович-Горбацький, вважаючи, що ораторське мистецтво є могутньою 

силою, яка «опановує серця слухачів», дослідив його технологію як одного з 

найважливіших засобів навчання й масового впливу на аудиторію, проаналізував 

його складові компоненти. Просвітитель зауважував, що лише природних 

здібностей замало, оскільки ораторська досконалість «досягається не завдяки 

природним здібностям, а завдяки майстерності», котрої необхідно навчатися. Щоб 

переконати аудиторію, оратор свою «промову пристосовує до характеру слухачів». 

На основі глибокого знання матеріалу, завдяки компоновці й способам його 

викладу, переконливості аргументів та обґрунтованості висновків він має 

«викликати їх довір’я», «схвилювати душі слухачів» [244, с. 114]. 

Розвиток ідеї лекторської майстерності тісно пов’язаний з творчо-педагогічною 

спадщиною просвітника, письменника-полеміста, провідного професора з курсу 

риторики Києво-Могилянського колегіуму Йоаникія Галятовського, який викладав 

гомілетіку (богословську риторику), в тому числі теорію новомодного 

красномовства не латинською, а рідною мовою, що за даними О. Радул, «було 

рідкісним винятком у практиці колегії» [204, с. 198]. 

У контексті аналізу досліджуваного явища привертає увагу фундаментальна 

праця просвітника – посібник з риторики «Наука, або способ сложения казания», у 

якій були надані конкретні рекомендації для підготовки й проголошення 

різноманітних ораторських промов: розуміння необхідності доступності та 

зрозумілості промов, покладання цінності не в самому оповіданні, а у його 

можливостях впливати на свідомість слухачів, що ставить ораторську майстерність 

у ряд мистецтв; необхідність звертатися до Бога за допомогою у складанні промови 

тощо. 

Установлено, що просвітник висував високі вимоги до мовної культури 

вчителя, проповідника: «Намагайся, щоби всі зрозуміли те, про що ти говориш …бо 

багато є ораторів мудрих, які самі добре знають, але не можуть чи не хочуть іншим 

людям це ясно висловити і розтлумачити, а, навпаки, мову свою ускладнюють, 
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затемняють, заплутують … Інші оратори важке і незрозуміле ясно висловлюють і 

пояснюють, легко і зрозуміло говорять, і таким ораторам мудрість приписують і 

хвалу чинять» [244, с. 134]. 

Свою теорію красномовства, як свідчить аналіз джерел, Й. Галятовський утілив 

у книзі проповідей про чудеса Марії Богородиці «Небо новое». Зазначимо, що 

першочерговим для складанні промови Й. Галятовський вважав вибір теми як 

основи, у відповідності до якої вона повинна будуватися і з якою мають 

узгоджуватися, перетікаючи одна в одну, всі три частини промови. Перша – 

ексордіум – початок, вступ, де повідомляється задум промови і вказується на об’єкт 

чи подію, яким вона присвячена; друга – наррація – оповідання, найбільша основна 

частина; третя – конклюзія – закінчення, стисле нагадування змісту промови. На 

думку просвітника, основними джерелами, з яких варто брати матеріали, є Біблія, 

Житія святих тощо. Читачеві просвітник радив: усе, що «…хороше вичитаєш», 

нотуй собі і «до свого казання амплікуй» [204, с. 134]. Наголосимо, що 

Й. Галятовський порушував і проблему відповідальності промовця за свій виступ, 

застерігав його, щоб він «людей не призвів мовою своєю до десперації, до розпачу» 

[90, с. 136].  

Суттєве значення для розвитку досліджуваного явища мала також 

публіцистична творчість Антонія Радивиловського – учня Й. Галятовського, автора 

творів «Огородок Марії Богородиці» і «Вєнєц Христов, із проповідей нєдєльных, як 

цвітов рожаних на украшеніє православно-католицької святої східної церкви 

сплетений». Сучасними дослідниками, зокрема Л. Ткаченко, А. Радивиловський 

визнаний як теоретик вітчизняної риторики, який розробив методику складання й 

виголошування проповідей, визначав завдання ораторів тощо. На його переконання, 

проповідник, оратор є послом Бога, його вустами промовляє сам Бог. Тому 

проповідник повинен бути всезнаючим, глибоко порядним, чесним. Радивиловський 

радив будувати проповіді логічно, використовувати вставні розповіді з античної й 

середньовічної літератур, міфології, прикрашати цікавими порівняннями і байками. 

Радивиловський сам складав байки, з них відомі «Лис і Журавель», «Рак і раченята», 

«Лис і козел». 
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Наголосимо, що у власних проповідях просвітитель ставив перед аудиторією 

риторичні запитання, пов’язані з майбутнім України, із захистом її інтересів. Так, у 

промові для воїнів «Слово часу войны, побужаючее воинов христіанских до потканя 

ся з турками и татарами» Антоній Радивиловський казав: «Що може бути ліпшого за 

Вітчизну? Якщо милі здоров’я, діти, дружина, брати, то Вітчизна має бути в багато 

разів рідніша, бо вона вас породила, виховала, усім добром збагатила, усіх обняла й 

приголубила. Запитаймо відважних воїнів, хто примусив їх залишити домівку, 

дружин, дітей, братів і сестер та піти на смертельну битву з бусурманами. Любов до 

Вітчизни. Кому ж доведеться померти за неї на полі бою, той одержить на небі 

нагороду і як лицар, і як мученик» [241, с. 138–139].  

Аналіз історико-педагогічних джерел дозволяє стверджувати, що розвиток ідеї 

лекторської майстерності знайшов своє відображення у просвітницькій та 

літературно-педагогічній спадщині видатного філософа Феофана Прокоповича. 

Наголосимо, що саме риторику Ф. Прокопович вважав царицею мистецтв. Цінність 

красномовства просвітянин вбачав у майстерному вираженні думок та почуттів 

відносно важливих справ, бо саме цим, на його думку, воно приносить людині 

приємність. Поряд із суспільною користю красномовства, як зауважував 

Ф. Прокопович, не менш важливою є здатність викликати почуття насолоди у 

слухачів. «…Що можна уявити собі принаднішим, приємнішим, солодшим, ніж 

красномовство, яке, немов би забувши про себе, приковує і захоплює людські душі» 

– слушно запитував філософ [202, http://litopys.org.ua/procop/proc106.htm]. 

Просвітянин стверджував, що оратор, на відміну від історика, повинен ставити 

своїм завданням не тільки інформувати, а й зворушувати слухача, що ставить 

«значно більше вимог перед оратором, потребує незрівнянно більшого, у порівнянні 

з істориком, арсеналу засобів впливу на почуття» [202, 

http://litopys.org.ua/procop/proc106.htm]. Зазначимо, що Ф. Прокопович приділяв 

чималу увагу характеристиці таких почуттів як любов, ненависть, радість, сум, 

страх. 

Вивчення наукової спадщини просвітителя, зокрема курсу «Риторика», 

дозволяє стверджувати, що Прокопович, будучи талановитим педагогом і 
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красномовним оратором, детально опрацював свій риторичний курс. Твір 

складається з десяти книг, кожна з яких присвячена одному з важливих питань 

риторики. Красномовство, на думку автора, може принести багато користі як 

особистої, так і суспільної, але головним завданням риторики Прокопович вважав її 

вплив на патріотичні почуття. Для того, щоб дійсно впливати на розум слухачів, 

оратор має опанувати теоретичні і методологічні принципи побудови промов. У 

різних випадках Прокопович пропонував використовувати відповідні їм стилі 

мовлення – високий, середній і низький (антична теорія трьох стилів). Незалежно 

від обраного стилю промова, за Прокоповичем, мала будуватися на принципі 

логічної трихотомії, тобто включати в себе зміст (тема, предмет, мета), 

експресивність (почуття, емоції) та мову (мовленнєве вираження, форма, засоби 

виразності). 

Проведений науковий пошук свідчить, що Ф. Прокопович надавав 

принципового значення ролі вимислу й наслідування у красномовстві, порушуючи, 

у зв’язку з цим, чимало актуальних для його часу проблем, суттєвих для 

становлення ідеї лекторської майстерності. Серед них просвітник виділив такі: 

природа, мистецтво (тобто талант, освіта) і тренування (наслідування). Показово, що 

мислитель наголошував на невід’ємності однієї умови від іншої [121, с. 47–53]. 

З’ясовано, що Ф. Прокопович намагався найповніше розкрити всі риси, у яких 

проявляється схожість мистецтва і природи, розглядаючи мистецтво в широкому 

розумінні, водночас підкреслюючи різницю між ними, стверджуючи при цьому, що 

«природа створює справжні речі, а мистецтво – уявні, які є лише їх зображенням». 

Варто зазначити, що в сприйнятті краси і мистецтва Феофан Прокопович часто 

розділяв погляди Аристотеля [121, с. 47–53]. 

На погляд Ф. Прокоповича, мистецтво, яке включає не лише письменство, 

живопис, архітектуру, а навіть граматику та логіку, виступає як певний вищий 

рівень майстерності, досконалого створення не тільки предметів естетичного 

споживання, а й будь-яких речей. Особливу роль у мистецтві, за визначенням 

Ф. Прокоповича, відігравала поезія, яка сприймалася автором як мистецтво 

відтворювати людські вчинки та описувати їх у віршах для повчання в життєвих 
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справах [121, с. 47–53]. Тому справжні автори, наголошував мислитель, повинні 

вихваляти добрі і засуджувати погані вчинки для прищеплення чеснот і викорінення 

вад. Визначальною рисою поезії митець вважав наявність поетичного вимислу та 

наслідування, що зумовило й появу у поезії сюжетної літературної композиції, 

стилю, і, головне, своєрідного відтворення дійсності. Зазначимо, що концепцію 

поетичного вимислу Ф. Прокоповича можна оцінити «як зародок, з якого з бігом 

часу виросло вчення про поезію і мистецтво взагалі» [228, с. 443–449]. 

Установлено, що особливе місце у своїй «Риториці» Ф. Прокопович відвів 

вченню про наслідування. Автор передусім повчав, як не варто наслідувати, а вже 

потім перелічував способи гідного наслідування. Оратор, на його думку, повинен 

бути добре підготовленим, «перечитувати істориків та поетів», бути «знайомим із 

вченнями філософів, перегортати священні книги, тлумачити їх та досліджувати 

закони грецького і римського права...» [202, http://litopys.org.ua/procop/proc106.htm]. 

Заслуговує на увагу також погляд Ф. Прокоповича на місце гумору, жартів і 

дотепів у мистецтві, зокрема в ораторстві. Він підкреслював, що дотеп, як 

несподіваний і неочікуваний, але правдоподібний вислів або приклад здатний 

викликати здивування. На його думку, об’єктом гумору може бути все навколишнє: 

особа оратора і слухач, місце і час,  відповідна нагода. Бо «талант жартувати мають 

небагато людей і навіть люди великого розуму не мали цього приємного дару 

природи» [202, http://litopys.org.ua/procop/proc106.htm]. Автор неодноразово 

підкреслював роль саме таланту, а не знання правил складання дотепів і жартів. 

Тому Ф. Прокопович вважав, що свідоме використання засобів мови (фігур, 

метафор) може лише спрямувати думку і рекомендував перечитування дотепів 

Курція, Тіта Лівія, Сенеки, Цицерона та ін. 

Аналіз педагогічних ідей Ф. Прокоповича дозволив з’ясувати, що найвищими 

авторитетами красномовства для нього поставали Цицерон та Іоанн Златоуст. У 

риториці, як і в поетиці, Феофан Прокопович критикував схоластичні традиції в 

словесному мистецтві, спираючись на провідний для класичної риторики принцип 

відповідності стилю предметові промови.  
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Характеризуючи стиль як засіб поетичної виразності, Ф. Прокопович вважав, 

що він має бути відповідним до предмету викладу. У мовленні завжди мають 

домінувати лаконічність та ясність. Прокопович не схвалює нагромадження 

синонімів, багатьох слів у одному реченні; не визнає поезію, яка нагадує йому 

«витвори віршомазів», стверджуючи, що тільки твори, позначені гідністю вимислу і 

наслідування, в поєднанні з віршовою формою, можуть бути дійсно поетичними. 

Важливою заслугою Ф. Прокоповича у ґенезі лекторської майстерності є 

розробка вчення про стилі на основі критики стилістичних надмірностей бароко з 

позицій раціоналізму. У своєму лекційному курсі Феофан Прокопович приділяв 

чимало уваги характеристиці різних мовних стилів. Він вважав, що найвищий стиль 

доцільно використовувати для опису дуже важливих або урочистих подій чи справ,  

за рахунок обумовлення ним вимог широкої, величавої форми слів і речень, метафор 

та алегорій (сюди відноситься стиль церковних та світських ораторів). Середній 

стиль, на його погляд, придатний для середніх речей, з поміркованістю мови 

(наприклад, мова істориків та панегіристів). Найнижчим, простим, фамільярним 

стилем філософ-педагог називав той, що використовується в промовах про буденні 

справи. Характеризуючи цей стиль, Ф. Прокопович зауважував, що, хоча його 

форма й найнижча, вона повинна відрізнятись від розмовної мови (епістолографів). 

Згідно висновку Ф. Прокоповича, усі стилі заслуговують на однакову похвалу, якщо 

вживаються за призначенням, і автор навіть допускав їх використання в одній 

промові. І, навпаки, жоден не міг вважатися доречним, якщо використання його в 

даному контексті було нелогічним. Як зразок найгіршого красномовства 

Ф. Прокопович наводив для прикладу промови польського проповідника, єзуїта 

Т. Млодзяновського. Саме з ними він ототожнював курйозний стиль, який 

виявляється в потягу до дивного, несподіваного, у хизуванні ерудицією, у прагненні 

нелогічно пояснювати одні речі чи події іншими [202,  

http://litopys.org.ua/procop/proc106.htm]. 

Аналіз поглядів Ф. Прокоповича щодо лекторської майстерності дозволив 

зробити висновок про його прагнення до ясного і цілеспрямованого красномовства, 

головними ознаками якого він вважав майстерність прикрашання, дотепність, силу, 
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важливість і плинність промов. Дбаючи про красномовство, він викривав вади 

фальшивого ораторського мистецтва, до яких, насамперед, відносив «пишномовний, 

мавпячий, дитячий і манірний стилі» [202, http://litopys.org.ua/procop/proc106.htm]. 

Показовими є міркування митця з приводу необхідності звітувати перед Богом не 

лише за свої вчинки, а й за слова: «…І якщо за порожні, менше шкідливі слова нас 

притягують до відповідальності, то наскільки більше ми повинні боятися, щоб нас 

колись не осудили за те, що ми погано використали таку сильну зброю, як промови» 

[202, http://litopys.org.ua/procop/proc106.htm]. Варто зазначити, що думки щодо 

ораторського мистецтва Ф. Прокоповича базувались не лише на глибокому вивченні 

видатним мислителем, педагогом класичної поезії, здобутків античного 

ораторського мистецтва, але й на врахуванні власної педагогічної практики при 

читанні курсів поетики й риторики у Києво-Могилянській академії. 

У переліку вітчизняних просвітників, що вплинули на розвиток 

досліджуваного явища, особливе місце займає Г. Сковорода, який визнаний 

«мандрівним університетом та академією» [194, с. 46], знаним оратором, взірцем 

лекторської майстерності викладача закладу вищої освіти. Зауважимо, що питання 

лекторської майстерності у викладацькій діяльності Г. Сковороди неодноразово 

порушувалися як його сучасниками – учнями філософа-просвітника, так і 

дослідниками подальших років. Серед них чільне місце займає бібліографічний 

нарис та епістолярна спадщина М. Ковалинського – улюбленого учня, друга, 

послідовника поглядів Г. Сковороди. Дослідники мовно-лінгвістичної манери 

філософа-просвітителя – О. Потебня, М. Халанський та ін. – наголошували, що 

слово Г. Сковороди було неповторним, своєрідним, містило в собі строкату суміш 

української, російської, церковнослов’янської та іншомовної лексики. Проте, як 

підкреслювали науковці, філософ шукав передусім чіткості, точності й логічності у 

відтворенні й розумінні своїх сентенцій, повчань, настанов. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що лекторська 

майстерність у викладацькій діяльності яскраво проявилася у Г. Сковороди під час 

нетривалого викладання ним різноманітних навчальних дисциплін у 

Переяславському та Харківському колегіумах. Аналіз педагогічної діяльності 
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просвітника в зазначених закладах свідчить про впровадження Г. Сковородою нових 

ідей, авторського підходу до викладання курсів. Так, нові погляди щодо «піїтики» та 

«добронравія» Г. Сковорода виклав у підручниках «Рассужденіе о поэзіи и 

руководство к искусству оной» та «Начальную дверь ко христіанскому 

добронравію». Ці книги, як зазначає О. Білецький, мали цілком світський 

новаторський характер, що викликало різке невдоволення догматично 

налаштованого керівництва [3, с. 224; 18, с. 357–370]. Зауважимо, що дослідники 

творчості Г. Сковороди відмічали, що від лекцій з піїтики в Переяславському 

колегіумі (1753–1754 р.) віяло простором думки, духом новаторства, тому і 

виступив проти нього єпископ із звинуваченням у самобутньому, авторському 

читанні лекцій з поетики «несообразно прежнему старинному обычаю» [11, с. 59]. 

За згадками сучасників та студентів, Г. Сковорода читав у Харківському 

колегіумі лекції про морально-етичні норми людського життя, які відрізнялися від 

офіційної феодально-церковної моралі, відповідно до власних морально-етичних і 

педагогічних принципів. «Сковородинівський катехізис» проголошував критичність 

розуму, піднесеність духу, гармонію людини з Божими заповідями. За словами 

Г. Сковороди, його «катехізис» призначався для молодого шляхетства Харківської 

губернії. Саме тому зміст і форма лекцій викликали занепокоєння начальства 

колегіуму, спонукали його вишукували «деякі неясності та сумніви у виразах», що 

остаточно унеможливило офіційну викладацьку діяльність Г. Сковороди та привело 

його до життя незалежного мандрівного вчителя, що виконував роль вітчизняного 

«мандрівного університету» [194, с. 46; 11, с. 357–370] У контексті аналізу 

досліджуваного явища привертають вагу й якості, які висував мислитель до учителів 

– наставників молоді. Серед них ґрунтовне володіння предметом («Довго сам учись, 

якщо хочеш навчати інших»); уміння формувати атмосферу взаємоповаги та любові 

у взаємовідносинах між учителем і учнями – «як їжа, так і наука не засвоюється, 

якщо вони нелюбимі або ж від нелюбимого» [219, с. 407]; майстерність володіння 

умінням переконувати, розуміння самої суті будь-якої розмови – розмова є 

«сповіщенням думок і своєрідним взаємним поцілунком сердець; сіллю і світлом 

компаній, спілкою вдосконалення» [219, с. 394]. 
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Наголосимо, що Г. Сковорода вбачав у слові велику силу й значущість, 

акцентуючи, що воно «… незначне згідно руху повітря впродовж його мовлення, 

проте міцне, тверде й вагоме, за силою внутрішнього духу слово дуже подібне до 

природи, бо, як неможливо виростити плодоносний сад без саджанців, так і думки в 

душу людини не можна передати без допомоги накресленого або вимовленого 

слова…» [219, с. 394]. 

Погляди Г. Сковороди на лекторську майстерність і мовленнєву культуру 

викладача були проаналізовані у дослідженнях О. Потебні, який відмітив, що 

Сковорода уважно ставився до мови, до народної творчості, і назвав мислителя 

«знаменитою людиною України». О. Потебня вважав важливою висунуту 

Г. Сковородою думку про образотворчу функцію мови. У подальшій роботі самого 

О. Потебні ця ідея сприяла детальному вивченню мовних явищ [197, с. 216]. Окремі 

дослідники вказували, що, в мові, як і в будь-якому явищі природи чи суспільства, 

Г. Сковорода розділяв матерію і форму, явище і сутність, також розумів можливу 

розбіжності між думкою та її словесним вираженням через маскування суті, тому 

застерігав не покладатися на «словесне павутиння» [197, с. 216; 149, с. 13]. 

Показово, що саме у нетотожності мови та мислення, а звідси – у можливості 

висловлювати одну й ту саму думку за допомогою різних словесних форм і 

образотворчих засобів, Г. Сковорода вбачав одну з причин виникнення притч, 

прислів’їв, приказок та образів [197, с. 216]. 

Становлення та розвиток ідеї лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної думки тісно пов’язане із 

заснуванням на теренах України, що входила до складу Російської імперії, 

університетів. Першим з них став Харківський університет, відкритий внаслідок 

реформ Олександра I на почату ХІХ століття. 

Установлено, що у переліку постанов, які певним чином вплинули на розвиток 

досліджуваного явища, передусім заслуговують на увагу положення статуту 

університетів 1804 року, зокрема статей § 28–32, відповідно до яких від професорів 

вимагалося викладати на високому рівні, поєднуючи теорію та практику, подавати 

сучасний та вичерпний навчальний матеріал, особисто брати участь у проведенні 
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засідань, іспитів, у підготовці компетентних майбутніх викладацьких кадрів тощо 

[246, § 28, § 32]. 

Зауважимо, що за положеннями статуту 1804 року, кожному професору було 

надано право самостійного вирішення питання підбору та використання джерельної 

бази для підготовки та проведення лекційних занять як на основі власних праць, так 

і з використанням доробку інших учених [246, § 29]. Проте зберігалася певна 

регламентація з боку ради університету.  

Аналіз історико-педагогічних джерел свідчить, що комплектація 

професорсько-викладацького складу Харківського університету у цей період 

відбувалася кількома шляхами: викликали вчених з іноземних держав або 

запрошували російських викладачів. Згодом додалося приготування до 

професорської діяльності власних вихованців [10 а, с. 486]. За даними Д. Багалія, у 

перші десятиріччя після створення закладу в ньому працювало 47 професорів і 

ад’юнктів; з яких 29 були запрошені з-за кордону, 14 осіб були російського 

походження і четверо були підготовлені до професорської діяльності безпосередньо 

в Харківському університеті. «Освітній і науковий ценз» іноземних претендентів на 

посідання кафедр у Харківському університеті, як зазначав дослідник, «був вищим у 

порівнянні з їх російськими колегами, бо Західна Європа володіла незрівнянно 

більшими освітніми засобами, ніж Росія в кінці XVIII – на початку XIX ст.» [10 а, 

с. 486]. Більшість іноземних викладачів почали роботу в університеті після 

рекомендації від відомих у Європі та за її межами науковців. З відкриттям у Харкові 

університету, як писав Д. Багалій, «історик німецьких університетів проф. Мейерс, а 

так само й інші стовпи німецької науки – знаменитий автор «Нестора» акад. 

Шльоцер, проф. Геттінського університету Сарторіус, видатний філолог проф. 

Гейне, великий поет і, разом з тим, великий вчений Гете рекомендували осіб, які 

бажали зайняти в ньому професорські кафедри з різних предметів» [10 а, с. 486–

487]. Професори-іноземці, які влаштувалися в Харкові, у свою чергу запрошували 

своїх колишніх товаришів, частина з яких прийняли запрошення і переїхали до 

Харківського університету. Вони склали там сильну, згуртовану групу професорів 
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німецького походження; до них приєдналися вихідці з Франції і слов’янських земель 

Австрії [10 а, с. 487]. 

Спираючись на відгуки сучасників-студентів, які вчилися впродовж перших 

тридцяти років після заснування у Харківському університеті, Д. Багалій, 

М. Сумцов та В. Бузескул у праці «Короткий нарис історії Харківського 

університету за перші сто років його існування» надали характеристику груп 

професорів за їхніми викладацькими, переважно лекторськими здібностями [112, 

c. 69–70]. Так, у контексті аналізу досліджуваного явища передусім привертає увагу 

викладацька діяльність професорів-іноземців. Серед них варто назвати, передусім 

Христофора Роммеля, який, за даними Д. Багалія «особливо любив Цицерона і 

намагався наслідувати його стиль; поважав також Вольтера за його Melanges de la 

litterature et de philosophie…» [112, с. 489–490]. Зауважимо, що головним вчителем 

Х. Роммеля був Гейне [10 а, с. 490]. 

У 1810 р. Х. Роммель прийняв запрошення приїхати в якості ординарного 

професора до Харківського університету. За оцінкою Д. Багалія, Х. Роммель – це 

був «тип кращого іноземця». «Це був професор у повному сенсі цього слова, 

начитаний, розумний, широко освічений, з тією безмежною відданістю науці, яка 

характеризує істинного вченого» [10 а, с. 492–493]. До прибуття в Харків 

Х. Роммель уже був відомий як автор ряду праць, серед яких в контексті 

досліджуваного явища заслуговують на увагу наступні: «Про деякі якості складу, 

що потрібні до прикраси мови», «Про типи красномовства; німецькою мовою», 

«Про філософське пояснення грецьких і німецьких авторів», «Арістотель у Росії або 

про мистецтво взагалі і особливо про жести і декламації» тощо. [10 а, с. 493]. 

Лекторська майстерність професора Х. Роммеля, який читав у Харківському 

університеті лекції «про грецьких і латинських класиків, які відвідувалися в досить 

великій кількості порівняно з іншими», проявилася і в умінні підготувати навчальні 

матеріали, без яких він, за його словами, відчував «великі утруднення». 

«Виготовлені мною і доповнені пояснювальними примітками видання промов і 

філософських творів Цицерона, Саллюстія і Корнелія Непота миттєво прийняті були 
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для гімназій; з більш важких авторів я змушений був часом диктувати слухачам 

окремі уривки», – згадував професор [10 а, с. 651]. 

З огляду на тематику нашого дослідження, цікавими постають згадки самого 

проф. Х. Ромеля про особливості власної лекторської роботи в харківському 

університеті та аналіз діяльності колег-сучасників, здебільшого іноземців: Б. Де-

Баллю, П. Де-Савіньї, А. Стойковича, Й. Шада, Ф. Швейкарта та інших [203]. 

Серед професорів-іноземців, які викладали в Харківському університеті, 

заслуговує на увагу професор Й. Шад, який здобув популярність виданням низки 

вчених і філософських праць. Він був також почесним членом мінералогічного 

товариства [10 а, с. 494]. У 1804 р. Й. Шад посів місце ординарного професора 

філософії в Харківському університеті. За свідченням дослідників історії 

Харківського університету, Й. Шад приваблював студентів своїми лекціями, які він 

викладав «досконалою, плавною латиною; на слухачів діяла його глибока ерудиція і 

самостійність думки; це була справжня філософська голова» [10 а, с. 494]. Саме 

володіння «бездоганною латиною», за згадками Х. Роммеля, забезпечувало Шаду 

«важливу роль як у раді університету, так й на будь-яких диспутах» [203, с. 65]. 

Проведений науковий пошук свідчить, що серед вітчизняних викладачів, які 

викладали в Харківському університеті у перші десятиліття його заснування, за 

оцінкою дослідників, вирізнялися І. Тимковський, С. Рижський, Г. Успенський та 

інші. Так, у 1803 р. І. Тимковський, «який являв собою непересічну, видатну в сенсі 

освіти особистість», був призначений професором російського законознавства [10 а, 

с. 520]. В особі І. Тимковського, як вказував Д. Багалій, Харківський університет 

отримав «прекрасного досвідченого викладача, з дуже солідною загальною і 

спеціальною підготовкою, схильного до науково-літературної діяльності і 

безкорисливо відданого науці й освіті». Професор «мав глибокі знання», читав 

«красиво, але дещо туманно і дуже риторично» [10 а, с. 522]. 

У 1803 році професором російської словесності та красномовства в 

Харківський університет був призначений Іван Степанович Рижський, який, ще 

будучи викладачем гірничого корпусу, склав і видав два керівництва, які були 

визнані класичними і за якими навчалося в різних навчальних закладах кілька 
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поколінь, – «Логіку» (у 1790 р.) і «Риторику» (у 1796 р). У 1802 р. за свої науково-

літературні праці був обраний членом російської академії [10 а, с 522–523]. 

«Переказ, складений ще першими студентами Харківського університету, – писав 

Д. Багалій, – називає Рижського обдарованим професором, який викладав свій 

предмет з великою ясністю, практичністю та натхненням. Навіть люди …, які 

засуджували … російських вчених взагалі, визнавали в Ризькому чудовий талант і 

називали його ein berühmter Rhetoriker» (нім. видатний ритор) [10 а, с. 640]. 

І. Рижський, за зауваженням дослідника, викладав «чудово», користувався глибокою 

повагою у студентів, прекрасно робив розбори псалмів і студентських творів. За 

його друкованим курсам навчалося і потім кілька поколінь студентів. Зазначимо, що 

в лекціях з теорії словесності І. Рижський користувався частково творами 

Ешенбурга, Блера, Зульцера; любив посилатися на Вольтера і на енциклопедистів. 

Улюбленим його російським письменником був І. Дмитрієв: в літературі він був для 

нього таким же авторитетом, яким О. Шишков у філології і стилістиці. Твори І. 

Рижського, як вказував Д. Багалій, «шановні місцевими знавцями і любителями 

словесності, що несли їх за труною покійного, придбали велике коло читачів і 

довгий час служили керівництвом при читанні лекцій в університетах – 

Харківському, Казанському та Московському» [10 а, с. 640]. 

Відзначимо, що роботи І. Рижського, значна частина яких присвячена 

риторичному мистецтву, – «Досвід риторики», «Введення в коло словесності», 

«Наука віршування» – були високо оцінені вченими досліджуваного періоду. Так, 

академік М. Сухомлинов позначав, що І. Рижський зробив «значний внесок у нашу 

мізерну в той час наукову літературу, особливо з теорії та історії словесності ...» [10 

а, с. 641–642]. «Три книжки проф. Рижського – «Введення в коло словесності» 

(Харк., 1806), «Досвід риторики» (друге вид. Х., 1805) і «Наука віршування» 

представляють найбільш повний і доскональний з існуючих російською мовою курс 

теорії словесності. За повнотою відомостей, докладності та ясності викладу курс 

теорії словесності Рижського був для свого часу явищем дійсно видатним. Рівного 

йому за значенням для свого часу російська література не мала досі» [10 а, с. 642–

644]. 
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Видатним педагогом, за зауваженням дослідників, був і Гавриїл Петрович 

Успенський, який, «знаючи добре нові мови, займався перекладами з французької та 

німецької, які були видані і склали йому літературне ім’я» [10 а, с. 525]. За даними 

офіційної історичної записки, він «із належною дбайливістю поєднував у собі 

характер добрий і статичний і похвальну поведінку». «Займаючись сам з любов’ю 

наукою,  він умів привити цю ж любов своїм учням, особливо до ботаніки. Із 

зібраних, як їм самим, так і учнями, місцевих рослин він склав для училища на той 

час відмінний гербарій». Підтвердженням майстерності проведення лекційних 

занять професором свідчать спогади проф. Шмурла, який у своїй книзі про 

митрополита Євгенія подає таку розповідь одного з учнів Успенського: «вчитель 

Успенський предмети свої – історію і географію, а також і космографію, якої сам 

був і перекладачем з іноземного твору, викладав з повною силою красномовства, 

рухаючись по класу не як учитель, а немовби оповідач: учні, милуючись його 

величною фізіономією, мимоволі захоплювалися усіма думками про викладені 

наукові факти; він наче друкував словами своїми в серцях їх предмети історичні» 

[10 а, с. 528–529]. 

Установлено, що на фізико-математичному факультеті з вітчизняних 

професорів виділявся своїми вченими працями математик Тимофій Федорович 

Осиповський. Зауважимо, що за даними архівної справи, що зберігається у ДАХО, 

Тимофій Федорович ще за часів студентства «знайшов себе за лекціями 

О. Павловського», які відіграли значну роль у формуванні наукових нахилів [303, 

арк. 1] Світило факультету, як його називав М. Сухомлинов, Т. Осиповський 

прославився своїм курсом математики – «Курс математики кол. сов. Тим. 

Осиповського, ординарного професора чистої математики при Імп. Харківському 

університеті, вид. від головного правління училищ», що був виданий у 3-х частинах 

[10 а, с. 666–667]. «Учені праці Осиповського, зазначає академік, складають, за 

відгуком фахівців, окрасу вітчизняної математичної літератури початку XIX ст. Як 

зауважував професор І. Сомов, курс математики Т. Осиповського може бути 

поставлений поряд з кращими іноземними посібниками того часу; твори його 

показують знайомство автора з усім, що було видатного в математичній літературі 
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Європи; обравши за зразок переважно Ейлера, Т. Осиповський за ясністю і 

строгістю викладу був гідним послідовником великого математика. Зобов’язаний 

своїми знаннями власному таланту і невтомному завзяттю, з яким вивчав твори 

європейських учених, він викладав відкриття геніальних рушійників наук з ясним і 

глибоким знанням справи; його університетські читання служать чудовою школою 

для слухачів, вказуючи їм вірний шлях і даючи міцну заставу для подальших 

самостійних занять [10 а, с. 668]. 

За даними Д. Багалія, Т. Осиповський, «весь пройнятий любов’ю до свого 

предмету», «поетизував» для своїх слухачів навіть диференціальні та інтегральні 

обчислення; його друковані курси мали таке саме значення, як і курси Рижського 

[112, c. 70].  

Серед викладачів зазначеного факультету виділялися також професор 

О. І. Стойкович, чий «винятковий дар слова та адміністративні таланти 

забезпечували значну впливовість» [203, с. 69]. Джерела свідчать, що О. Стойкович 

читав фізику «прекрасно, енергійно, виразно і вражав світлою логікою, особливо 

при викладі різних теорій»; П. П. Гулак-Артемовський, який був «дуже 

красномовним оратором, але зміст його лекцій був досить бідним»; В. Ф. Цих, 

викладання якого «викликало схвальні відгуки з боку студентів: з красномовством і 

жвавістю викладу він поєднував ґрунтовність, молодь його дуже любила» [112, 

c. 71]. «Глибоким знавцем і прекрасним, витонченим за викладом лектором», за 

зауваженням дослідників, був І. Я. Кронеберг – «... зразковий професор свого часу, і 

слухачі цінували його гідно». Із захопленими похвалами відгукувалися студенти і 

про лекції проф. Даниловича, що володів великими знаннями зі свого предмету і з 

юридичної літератури. Г. Гордієнко був обдарованим учнем і наступником 

І. М. Даниловича. Таким само талановитим викладачем виявився інший молодий 

вчений, професор Т. Степанов. М. І. Єллінський так само відрізнявся рідкісним 

даром слова, читав ясно, чітко і вмів викликати особливий інтерес до свого 

предмету; студенти захоплювалися його лекціями. Х. А. Екеблад збирав величезну 

аудиторію, тому що читав, по суті, не ветеринарію, а нову для того часу науку 

біологію. Г. Ф. Брандейс був хорошим лектором і чудовим клініцистом. 
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Обожнювали слухачі й А. Ф. Павловського. За цими видатними викладачами, як 

позначають дослідники, «слідувала численна група середніх, як, наприклад, Кнігін, 

Венедиктов та ін.»  [112, c. 71]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що політичні обставини 

в західній Європі (Карлсбадська постанова в Німеччині, вбивство герцога 

Беррійського, іспанська революція, конференції в Троппау і Лайбах), негативно 

позначилися на урядовій політиці в галузі вищої освіти в цілому й на подальшому 

розвитку ідеї лекторської майстерності зокрема. Реакцію, яка почалася в Німеччині, 

як позначає В. Іконніков, розтлумачив «для Росії благочестивий Стурдза, зі своїм 

памфлетом Memorie sur l'etat present de l'Allemagne (1818) (Міркування про стан 

нинішньої Німеччини), перейнятим повним презирством до університетів і 

вихвалянням поліцейських репресалій». Його настанови, за зауваженням 

дослідника, вплинули на долю російських університетів, реформатором яких 

виступив М. Магницький, відомий своєю прихильністю до найсуворіших релігійних 

канонів. Серйозні твори, викладання за колишніми посібникам визнавалися 

«згубними плодами західної освіти». «Професор філософії (Срезневський) був 

звинувачений у тому, що слідував відомій системі Якобі, раніше схваленій 

міністерством ... Викладання політичної економії, навіть математики та медицини, 

було перейнято ханжеством. Геологія зовсім вигнана ...», – писав В. Іконніков [79, 

с. 77–78]. 

При такому погляді на науку, за даними дослідників історії університетів у 

ХІХ столітті, від викладачів не вимагалося серйозної підготовки. Магницький 

переміщував професорів з однієї кафедри на іншу, або доручав одній особі читання 

шести предметів, не звертаючи увагу ні на спеціальність, ні на вимоги ступенів. «І з 

кафедри, і в урочистих промовах виголошувалися викриття проти науки; в 

університетських стінах вихвалялися магія і кабалістика; вихвалялись нові порядки, 

і саме введення їх віталося як час оновлення університету (промови ректора 

Нікольського і звіт професора Городчанінова)» – зауважував В. Іконніков [79, с. 78]. 

У почесні члени університету обиралися переважно за благочестя, а з бібліотеки 

виганялися всі твори, які не відповідали цім вимогам. 
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У самий розпал реакції у записці Паррота «Coup d'oeli moral sur les principes 

actues de l'instruction publique» («Моральний погляд на сучасні принципи народної 

освіти») був виголошений суворий вирок існуючій системі. Записка була подана 

імператору Олександру I, але залишилася без наслідків. «Розглядаючи інструкцію 

ректора казанського університету, – писав Паррот, – не можна бачити в ній нічого 

іншого, крім нескінченної фразеології, де невігластво вбирається в мантії ерудиції та 

знань. Якщо ж припустити, що головна мета її схиляється до утвердження 

благочестя і релігії, то слід сказати прямо, що вона приведе до абсолютно 

протилежних результатів. Зовні університет збереже деякий порядок, але всередині 

це буде клоака всякої моральності, до тих пір, поки, нарешті, начальство не зверне 

на неї увагу» [79, с. 78–79]. 

Реакційна політика в галузі вищої університетської освіти негативно 

позначилася на розвитку університетів, в тому числі і Харківського. Як вказував 

В. Іконников, у ньому «також були застосовані загальні засади нового порядку 

речей». Так, з університету були видалені професор Шад як послідовник новітньої 

філософії за свій твір про природне право (1816 р.); математик Т. Осиповський 

(1820 р.), який виконував обов’язки ректора, через наполягання попечителя-містика 

Карнеєва за поправку студента на іспиті, що про Бога доречніше сказати «існує», 

ніж «живе». З ініціативи попечителя в Харкові були введені обмеження у виборі 

ректора і деканів; мірилом оцінки моральності було поставлено тільки благочестя; в 

університетських виданнях з’явився невідомий доти пієтизм. Склад професорів, як 

зазначав дослідник, значно скоротився: замість належних 28 залишалося всього 

вісім. «Вимоги до викладання були настільки заниженими, – писав В. Іконніков, – 

що деякі керувалися творами навіть XVII століття» [79, с. 79]. 

Проведене дослідження показало, що за поданням попечителя харківського 

університету, в 1824 р. була прийнята постанова міністерства про обов’язкове 

представлення кожним професором докладних конспектів лекцій з позначенням 

творів, якими він керується. За умови схвалення міністерством ці конспекти мали 

друкуватися в університетах. І надалі без подання конспектів не дозволялося саме 

викладання. У тому ж році було прийнято розпорядження про суворе спостереження 
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за вже виданими і заплановані для видання творами і перекладами, а особливо за 

викладанням наук, щоб в них «нічого не було відкрито такого, що може похитнути 

віру і добромисність» [79, с. 79–80]. 

Суворій цензурі був підданий ряд книг: «Загальна мораль», в якій йдеться про 

обов’язки людини, засновані на природі; метафізика Лубкіна, «Логічні настанови» 

Лодія; історія Кайданова, байки Федра допускалися умовно. Офіційна влада, як 

зазначав В. Іконніков, «намагалася накласти руку» на офіційний орган міністерства 

народної освіти, щоб «знищенням його оголосити урочистий вирок над усією 

попередньою його діяльністю». Книги, що виписувалися професорами з-за кордону, 

проходили огляд цензури. Одночасно заборонялося і навчання юнацтва в єзуїтських 

школах за кордоном, а також слухання лекцій в деяких німецьких університетах 

(йєнському, гісенскому, вюрцбургському, гейдельберзькому) [79, с. 79–80]. 

Як відомо, в 1824 р. Міністерство народної освіти очолив адмірал Шишков, 

який являв собою «твір реакції, креатуру, створену союзом фанатиків і тимчасових 

правителів – Фотія, Магницького і Аракчеєва». «Світобачення хоча і добродушного 

і чесного адмірала, але такого, що прожив життя далеко від науки і боявся навіть 

нового складу, не могло бути особливо сприятливим для освіти», – зауважував 

Іконніков [79, с. 82–83]. 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що урядова політика, 

представлена на місцях владою попечителів, вкрай негативно впливала на характер 

університетського викладання. Так, «в Харкові в короткий час змінилося три 

попечителя, у тому числі перший і останній були дуже прихильні до церкви, а 

другий був явним безбожником. Викладачі міняли свої переконання відповідно до 

переконань начальників, що було прямим наслідком залежного стану науки» [79, 

с. 93]. 

Оцінюючи стан викладання в університетах того часу, В. Іконніков писав, що 

багатьох професорів того часу, «іноді навіть знаменитих, не зробили б тепер 

вчителями в порядних гімназіях». На три-чотири людини «обдарованих і освічених» 

припадало 20–30 викладачів, які не мали ні знання, ні покликання до професури. Від 

студентів було потрібно заучування тих підручників і лекцій, які були визнані 
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керівними. Вільнодумством визнавалося проголошення відповіді на питання 

професора «своїми словами». Залишаючи університет, студенти і кандидати майже 

не виносили з нього ніяких запасів відомостей. Про джерела та літературу предмета 

не було і згадки; викладання не йшло далі елементарних фактів. Тим часом як в 

московському, віленському і дерптському університетах знання отримувала 

більшість студентів, кандидати петербурзького університету, які посіли потім 

кафедри, своєю підготовкою зобов’язані були власним силам. 

Дослідник робить висновок про закономірність такого стану освіти внаслідок 

потрясінь, яких зазнавала система навчання протягом кількох років, під час яких 

стороннє втручання в науку було звичайним явищем. Деякі державні діячі, в руках 

яких знаходилася влада, активно виступали проти наукового підходу до навчання як  

такого. В. Іконніков як приклад такого відношення наводить міркування барона 

Кампенгаузена: «Розуміючи сутність і зачатки метафізики в різні її епохи і вислови 

про неї глибокодумних людей, як то: Бекона, Фенелона, Канта та ін., я почитаю 

невідповідним до правил, що визнані у нас головною підставою виховання, 

допускати в навчальних наших закладах викладання такої науки, яка містить в собі 

одне розкішне і безплідне розумування, більш-менш противне духу віри і 

одкровення, і яка нерідко багатьох своїх слухачів перетворює на атеїстів або 

матеріалістів. Я, так само, вважаю передчасним і тому мало корисною працею, а 

часто і шкідливою, особливо в нашому становищі, тлумачити юнакам теорію права 

природного, державного і політичної економії в усій їх повноті, скільки б корисно ні 

могло бути пізніше і в зрілих літах читання кращих творів з цих наук. Сюллі, 

Кольберт, Пітт, Бернсдорф, Кампоманест, Помбапль не гірше за нас управляли, хоча 

не мали випадку навчатися оним в університетах, в навчальне коло яких на всьому 

просторі й досі вони ще не скрізь введені і навіть у державах, досить освідчених» 

[79, с. 85–86]. 

У переліку «зовсім поганих» викладачів Харківського університету, що вели 

заняття у ці часи, Д. Багалій, М. Сумцов, В. Бузескул називали – Борзенка, Маурера, 

Могилевського, Пауловича, Паки-де-Совіньї. «Борзенко мав найповерхневіші 

відомості зі свого предмету і ніколи не ставився до нього сумлінно. Його лекції 
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ніколи не виходили з рамок чужого друкованого керівництва і розбавлялися 

жартами і анекдотами: все це смішило студентів, але не приносило їм ніякої користі. 

Маурер знав свій предмет, але був до того недорікуватий, що в його промові важко 

було розрізнити членороздільні звуки. Весь курс Могилевського знаходився в 

худому зошиті, якого ледь ставало на 4 місяці 1-го півріччя. Кожен параграф з нього 

він повторював усно, але майже тими ж словами; таке мляве викладання не давало 

ні знання предмета, ні пробуджувало релігійного почуття. Паулович з римського 

права також буквально повторював текст своїх записок, а якщо вдавався до 

пояснень, то ще більше затемнював зміст неясними оборотами своєї 

напівросійської, напівсербскої мови. Курс політичної економії представляв 

жалюгідну іронію над університетським викладанням. Але повним блазнем 

гороховим для багатьох поколінь харківських студентів був Паки-де-Совіньї, до 

якого студенти ставилися з цілковитим презирством і зневагою [112, с. 69–72]. 

Проф. Х. Роммель залишив нищівний відгук про лекторську майстерність свого 

ад’юнкта: «Лекції де-Совіньї були взірцем квітучого і надутого несмаку… власна 

обмеженість викладача проявлялась у схильності до розправи цензорською 

указкою» [203, с. 64]. 

Негативну оцінку, як свідчать дані архівної справи ДАХО, отримала й 

майстерність викладання О. С. Архангельського, «притаманна, скоріше, останнім 

рокам його служби, коли постійне візитарство училищ нанівець вибило його з 

професорського положення» [302, арк. 3–4]. 

Багатьом заважали у викладанні їх гомеричні лінощі та недбалість. Таким був 

Куницький, який пізніше за всіх починав лекції і раніше за всіх їх закінчував, 

припиняв їх серед року, виходив раніше терміну з аудиторії і т. п. Бабічеву звичайно 

студенти надсилали депутацію, щоб будити його, бо він завжди засинав після свого 

раннього обіду, і слухачі марно очікували його появи. Комлішинський був так 

зайнятий адміністративною діяльністю, що читав не більше 10–20 лекцій на рік. 

Нарешті, слід відзначити ще оригіналів, які виявляли при читанні лекцій різні 

кумедні дивацтва. Васильєв лекції з архітектури проводив у кумедній форми. 

Шумлянський також викладав свої лекції з хірургії та дієтіки в гумористичній 
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формі, з примовками, малоросійською мовою. Дорін читав свої лекції від 6-ї до 7-ї 

години ранку, для чого повинен був сам вставати до світанку. Бабічев замість лекцій 

розповідав анекдоти. Рейпольский і Черняєв знали добре свій предмет, але в 

поясненнях невпинно перескакували з одного предмета на інший, а перший, крім 

того, ніколи не вживав іноземних слів, а замінював їх дивними, їм самим 

вигаданими виразами. Взагалі, дивацтво становило характерну рису того часу. 

В. Іконніков, посилаючись на професора Д. Каченовского, наводив випадок, коли в 

Харківському університеті в 1830–1833 рр. професором на кафедрі філософії був 

часний пристав, призначений попечителем [79, с. 86.] 

Хоча професори іноземного походження за ступенем своєї ученої підготовки 

стояли вище від своїх російських колег, проте, на стороні цих останніх була 

величезна перевага, яка позначалася і в справі викладання, і в науковій діяльності – 

це їхня рідна для аудиторії і читачів російська мова. І дійсно, тільки рідна мова з 

кафедри може створити живий зв’язок між лектором і його аудиторією, подіяти не 

тільки на розум, але і на серце, справити морально-виховний вплив. Професори 

іноземного походження читали різними мовами, переважно латиною, причому одна 

частина студентів (семінаристи) була краще підготовлена до слухання лекцій 

латиною, інша – французькою. Далеко не всі з професорів – іноземці – засвоїли собі 

російську мову (переважно слов’яни). Заважало їм так само незнання російської 

дійсності і психології своїх слухачів. У міру завоювань, які робила російська мова у 

викладанні, повинно було підніматися і значення професорських лекцій» [112, с. 69–

72]. Професор Х. Роммель охарактеризував ставлення до іноземних викладачів: 

«попри збереження у Харкові, хоча вже й слабких, згадок про перші квітучі часи 

університету…більшість зі зрощених нами кандидатів, магістрів та докторів, були 

готові кинути в нас камінь» [203, с. 71]. 

У 1834 р. у Києві в день св. Володимира Великого, як відомо, було відкрито 

університет, ректором якого було призначено професора Московського університету 

М. Максимовича. Університет був прийнятий під особливе заступництво його 

імператорської величності, і йому надані були всі права і переваги, які мали усі інші 

університети, що діяли на той час у державі. Він був ввірений найближчому 
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керівництву попечителя округу, під особистим наглядом якого все внутрішнє 

управління університету має належати раді з ординарних і екстраординарних 

професорів і синдика (адміністративна посада в Імператорських університетах 

Російської імперії в 1804–1863 рр., яка забезпечувала судочинство в університеті), 

під головуванням ректора. У коло обов’язків Ради входило: обрання членів вченої 

спілки, прийняття та звільнення всіх вчителів та інших чиновників як в університеті, 

так і в училищах округу, пошук заходів для створення і правильного ходу наукової 

та навчальної частин як в університеті, так і в училищах округу. Справи 

вирішувалися більшістю голосів [266, с. 44–45]. 

При утворенні київського університету був дозволений вже інститут доцентів, 

поширений потім і на інші університети, за зразком дерптського (з 1820 р.), як 

необхідна допомога при заміщенні кафедр [79, с. 91–92]. 

Аналізуючи стан викладання в університеті в перші десятиріччя його 

існування, В. Шульгін схвально оцінював лекторську діяльність багатьох 

університетських науковців. Наприклад, професор М. Максимович, наділений 

живим одухотвореним мовленням, за зауваженням В. Шульгіна, приваблював 

університетську молодь [266, с. 121–122]. Максимович користувався особливим 

авторитетом і в університеті, і в світському житті, і служив на той час єдиним 

органом до зближення їх між собою. Позитивних знань з його лекцій, як указував 

дослідник, студенти виносили мало, але особливим творчим підходом до 

викладання він умів передати слухачам любов до прекрасного, діяти на естетичний 

розвиток молодих людей. Студенти надовго запам’ятовували його лекції про 

народну поезію, про «Слово о полку Ігоревім», його чудові критичні розбори 

авторів. У цьому, на думку дослідника, і полягає велика заслуга Максимовича для 

молодого університету, набагато більш плідна і в той час необхідна, ніж величезна, 

але суха ерудиція [266, с. 122–123]. 

«Кращим зі своїх викладачів, у всіх слухачів, незалежно від народних 

упереджень, яким пишався університет», називав В. Шульгін також В. Циха – 

проректора, професора всесвітньої історії, родом з Харківщини, одного «з кращих 

викладачів загальної історії в Росії» [266, с. 124; 218, с. 251]. «Жваво володіючи 
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мовою, в плавному натхненному мовленні В. Цих, як зауважував В. Шульгін, 

передавав слухачам усю масу своїх відомостей ...». Дослідник, проводячи 

порівняння В. Циха з іншим відомим істориком – Т. Грановським, розповідав, що 

Цих не був професором-художником, подібним до Грановського, який умів 

видобувати з відомих йому джерел все те, що істотно необхідне в предметі, і в 

пластичних образах передати добуте слухачам. Вплив Циха на студентів і значення 

його між ними було зовсім не схожим з тим, яке мав Грановський в Москві. Цих 

користувався загальною повагою, яка була близькою до страху, бо він 

приголомшував слухачів своєю вченістю і величезністю свого викладання. Цих 

дуже добре розумів усю важливість співчутливого настрою між професором і його 

слухачами. «Між викладачем і його слухачами», говорив він у вступній лекції, 

«повинна існувати певна симпатія, і цю симпатію я вважаю однією з надійних 

запорук дидактичної діяльності першого і успіхів останніх» [266, с. 127–128]. 

Зазначимо, що за основу викладання професор В. Цих брав звичайно кращий 

підручник, виданий в Німеччині, віддаючи перевагу німецьким підручниками перед 

французькими за їх систематичність, всеосяжність щодо фактів і багатство вказаних 

джерел. Дотримуючись системи обраного підручника, професор викладав історичні 

факти в житті окремих народів за якимсь гарним новим твором, перевіряючи цей 

виклад за першоджерелами і кращими монографіями. Якщо Циху доводилося 

викладати події за першоджерелами, то він намагався представляти факти з усією 

точністю і зберігати по можливості характер і колорит того джерела, якому слідував 

[266, с. 125–126]. 

У контексті аналізу досліджуваного явища привертають увагу й думки, що 

були висловлені В. Цихом про своє покликання як професора історії. «Справжній 

викладач історії в університеті, на думку науковця, повинен, по-перше, мати 

гуманний душевний настрій, бути насамперед людиною, а потім громадянином 

певного суспільства, по-друге, обіймати і викладати свою науку струнко і органічно, 

володіти сам і знайомити слухачів з усіма джерелами своєї науки, бути цілком 

сучасним провідником усіх нових поглядів і відкриттів у науці до своїх слухачів і 
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нарешті узгоджувати своє викладання з потребами слухачів і з образом думок тієї 

держави, в якій він живе» [266, с. 124–125]. 

У переліку викладачів Київського університету, чия діяльність отримала 

схвальну оцінку з боку дослідників, слід назвати Ореста Марковича Новицького, 

який читав курс філософії в університеті св. Володимира. Програма курсу 

охоплювала історію давньої та нової філософії, філософію історії, психологію, 

природне право та інше. Саме він, за даними сучасних науковців, зокрема Гриценка, 

вплинув на формування професійних якостей першого історика Київського 

університету – В. Шульгіна [51, с. XI–XIІ]. 

За спогадами колишніх студентів професора, Орест Маркович володів 

рідкісним даром майстерного викладу матеріалу. «Сам Шульгін стверджував, що всі 

студенти пам’ятали ту дивовижну простоту, ясність і послідовність, з якими 

Новицький передавав найбільш абстрактні за своєю суттю вчення». Так само 

характеризують Новицького й відомі історики А. Солтановський і М. Костомаров: 

«прекрасно, виразно і ясно викладав логіку, психологію (він видав короткі і великі 

керівництва з цих предметів) і вельми стисло і сухо історію філософських систем 

стародавнього світу»; «професор філософії Новицький користувався між студентами 

доброю репутацією» [266, с. 115]. Лекції професора Ореста Новицького, за 

спостереженням сучасників, справляли враження не стільки глибиною змісту, 

скільки мистецтвом викладу. Новицький володів у цьому відношенні рідкісним 

даром. Усі наукові положення професор розкладав на складові частини, поясняв і 

доводив найскрупульознішим чином кожну частину, після чого давав ясне і чітке 

поняття про ціле. Траплялося, що ця пристрасть до аналізу доходила у професора до 

крайності, особливо коли він ставав опонентом на публічних диспутах; але 

зрозуміло, яку величезну користь могли виносити студенти з лекцій Новицького: за 

зізнаннями багатьох із них, йому вони були зобов’язані стрункістю і виразністю в 

мисленні і викладі думок. Колишні слухачі Новицького, які пізніше самі обрали 

педагогічну діяльність, згадували, що лекції його про систему Платона могли бути 

зрозумілі учням четвертого класу гімназії [266, с. 115]. 
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У 40-х рр. ХІХ ст. в університеті св. Володимира «досить ґрунтовно 

викладалися древності грецькі, древності римські, історія літератури грецької, 

історія літератури римської, археологія і класична міфологія». У часи студентства 

В. Шульгіна грецьку мову і словесність читав професор Іван Якович Нейкірх – 

надзвичайно талановитий педагог, на слова якого кожний член факультету 

покладався, як на незаперечну істину [51, с. XIV]. «Щасливою Аркадією», за даними 

Гриценка, називали історико-філологічне відділення в ті часи. «Наукові інтереси 

тоді домінували, таланти й працелюбність усіляко підтримувалися», – зауважував 

дослідник [51, с. XII]. 

«Відмінним даром викладання», за словами С. Богородського, відрізнявся 

також професор К. Неволін. «Він спокійно, ясно і чітко викладає свій предмет, і вміє 

пробуджувати увагу і участь у своїх слухачах, – згадував про нього товариш по 

службі і вихованець С. Богородський. – З особливим задоволенням слухав його 

лекцію колишній міністр народної освіти граф С. Уваров під час перших відвідин 

київського університету, а в інший раз його ясновельможність з’явився в аудиторію 

Неволіна з незабутнім нашим поетом В. Жуковським, який також залишився вельми 

задоволеним лекцією професора» [266, с. 153–154]. 

Перший дослідник історії Київського університету В. Шульгін зазначав, що 

К. Неволін «проводив в лекціях ідеї свого вчителя Савіньї і тримався відомої 

історичної школи. Вплив його лекцій на молоді вразливі натури був настільки 

сильним, що багато хто з його слухачів, за власним їх відгуками, насилу могли 

згодом відмовитися від його поглядів і стати в рівень з потребами науки, що 

поступово розвивалась» [266, с. 153–154].  

Добре пам’ятали студенти, згідно даних В. Шульгіна, і лекції Степана 

Федоровича Зеновича. «Читаючи їх, цей згорблений, добродушний старий впадав у 

якийсь пафос, голос його отримував незвичайну силу і звучність, – вся особистість 

його пожвавлювалась і він у своїй лабораторії, оточений уважними слухачами, був 

якимось середньовічним алхіміком-чарівником», – писав про нього дослідник [266, 

с. 140–141]. «Виклад програми його читань (з офіційних звітів), – згадував 

науковець, – може дати поняття з його теорії, але ніколи не передати того враження, 
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яке справляв Зенович на свою аудиторію». У своїх лекціях з хімії професор 

C. Зенович, який користувався повагою у товаришів і студентів, охоплював і 

пояснював найрізноманітніші сфери реальності, починаючи від вчення про незмінні 

властивості простору, про атоми і електрику, закінчуючи поясненням створення 

Землі, метеорологічних явищ, «процесу проростання насіння, харчування і життя, 

хвороби і смерті рослин». Особливо цікавими були його лекції про людину, де він 

роз’яснював властивості душі, мудрості і розуму [266, с. 141–142]. 

Зазначимо, що В. Шульгіним було надано також портрети тих викладачів, 

лекції яких залишили лише негативні спогади у студентів. Серед них дослідник 

згадував Мерца, який читав як студентам, так і слухачам усіх станів. На початку 

навчального року зазвичай до нього, як писав науковець, приходило на першу 

лекцію багато студентів першого курсу; але через п’ять лекцій викладач повинен 

був вже ловити слухачів. Мерц «був сердечно радий, якщо йому вдавалося 

завербувати двох або трьох, а іноді й одного слухача з якого б то не було 

факультету. Змусити студентів справно відвідувати лекції Мерца не могли ніякі 

суворі дисциплінарні заходи. Лекція звичайно диктувалася з якої-небудь російської 

книги. Мерц вимовляв кожне слово по складах з дивовижними наголосами, які як 

краплі дощу рівномірно і монотонно били у вуха слухачів. Дивно, що Мерц був 

надзвичайно пунктуальним: якщо дзвінок, що сповіщає про закінчення лекції, 

заставав його на половині слова, він закривав книгу і припиняв диктовку. 

Наступного разу лекція починалася з перерваного слова. У пам’яті студентів 

збереглася лекція Мерца про горох, у тому числі перша перервана була дзвінком на 

складі гір, а друга починалася глибоким зітханням ох!» [266, с. 147]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що серед викладачів 

30-х–40-х рр. ХІХ ст., чия діяльність, за словами дослідників як минулого, так і 

сучасності, є взірцем академічної майстерності, постав професор всесвітньої історії 

Харківського університету, «лектор з глибокою і всебічною ерудицією» Михайло 

Михайлович Лунін, який, за висловом академіка В. Бузескула, автора статті про 

М. Луніна в «Біографічному словнику професорів і викладачів Харківського 

університету», для Харківського університету був тим, «чим для Московського були 
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Грановський і Кудрявцев, його молодші сучасники» [27, с. 260]. «Як особистість, як 

полум’яний поборник добра і непримиренний ворог зла в усіх його видах, ідеаліст 

не од світу цього, повністю відданий науці, Лунін справляв незгладиме враження на 

слухачів і висотою своїх моральних достоїнств. Своїми лекціями і статтями, самим 

своїм життям Лунін нагадував про «високе ё величне у людській природі», – писав 

про науковця В. Бузескул. 

Як зазначає О. Друганова «за спогадами М. Костомарова, М. Лунін був 

неперевершеним авторитетом для студентів, «… безперечно, одним із кращих 

викладачів загальної історії, які будь-коли з’являлися в наших університетах» [63, с. 

107]. «Зауважимо, що любов до історичних наук зародилась у М. Костомарова, за 

його визнанням, саме під впливом лекцій Луніна. Перші кроки в науковому пошуку, 

привели М. Костомарова до вивчення історії, культури, мови українського народу, 

бо за свідченням ученого, оскільки жив він тоді «…в Малоросії, то й почав з 

малоросійської гілки» [63, с. 108]. 

Високо оцінювали дослідники також майстерність лекційного викладання 

видатного вченого, відомого філолога і славіста, що викладав у Харківському та 

Петербурзькому університетах у ХІХ столітті, Ізмаїла Івановича Срезневського. 

Установлено, що викладацький шлях І. Срезневського в Харківському 

університеті розпочався у 1842 році, після повернення із закордонного відрядження. 

Славістика була на той час «наукою абсолютно новою». У вступній лекції, якою він 

розпочав викладання у Харківському університеті, Ізмаїл Іванович обґрунтував 

правомірність наукового вивчення слов’ян. Науковець склав програму з «предмету 

історії та літератури слов’янських наріч», розраховану на три роки навчання в 

університеті, в основу якої були покладені праці європейських і російських славістів 

та власні спостереження; читав різні теоретичні курси. Лекції І. Срезневського, як 

зазначають С. Страшнюк та Є. Широкорад, мали приголомшливий успіх. Про це, 

зокрема, згадував один із його слухачів: «Студенти всіх факультетів …. юрбами 

йшли слухати красномовство професора; найбільша університетська аудиторія … не 

вміщала всіх бажаючих. Новизна предмета, жвавість викладу, то захопленого і 

приправленого цитатами з Колара, Пушкіна і Міцкевича, то суворо критичного, не 
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позбавленого гумору й іронії, – все це  збуджувало студентську молодь, все це було 

таким незвичайним і ще ніколи до того часу не траплялося, як розповідали, на 

університетській кафедрі» [85, с. 8]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що розвитку ідеї 

лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів в історії 

вітчизняної педагогічної думки першої половини ХІХ століття сприяли також 

публіцистичні статті науковців, просвітян, педагогів, в яких висувалися вимоги до 

викладачів вищих навчальних закладів, до лекторів, до особливостей проведення 

ними лекційних курсів і публічних читань. Це праці М. Гоголя, В. Белінського, 

О. Пушкіна та інших, котрі на сторінках своїх літературних і публіцистичних робіт 

порушували проблеми ораторського мистецтва в цілому й лекторської майстерності 

зокрема.  

У контексті аналізу досліджуваного явища передусім заслуговують на увагу 

рекомендації, що були надані М. Гоголем у праці «План викладання загальної 

історії», що була надрукована у «Журнале Министерства народного просвещения». 

Аналіз зазначеної праці показав, що увага слухачів лекційних курсів залежить, на 

думку педагога, від професорів. «Якщо хоч один з них може віддатися під час лекції 

стороннім думкам, то вся вина падає на професора: він не вмів бути настільки 

цікавим, щоб підкорити своїй волі навіть думки слухачів», – писав М. Гоголь [47, 

с. 193]. Зазначимо, що просвітянин передусім звернув увагу на «слог» професора, 

наголосив, що він (слог – О.М.) «…повинен бути захоплюючий, вогняний, ... 

повинен на найвищому рівні опанувати увагою слухачів» [47, с. 193]. «Не можна 

уявити, не випробувавши, який шкідливий вплив походить від того, якщо слог 

професора млявий, сухий і не має тієї жвавості, яка не дає думкам ні на хвилину 

розсипатися. – Писав М. Гоголь. – Тоді не врятує його найбільша вченість: його не 

слухатимуть; тоді ніякі істини не будуть мати на слухачів впливу, тому що їх вік є 

віком ентузіазму і сильних потрясінь; тоді відбувається те, що найбільш помилкові 

думки, які вони чули стороною, але виражені блискучою і привабливою мовою, 

миттєво захоплять їх і нададуть їм абсолютно помилкового напрямку» [47, с. 193]. 
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Просвітянин також засуджував відсутність у професорів вміння майстерно 

виголошувати свій предмет, застосування ними застарілих, шкільних методик тощо. 

«…коли професор ... наділений шкільною методою, схоластичними мертвими 

правилами, і не має навіть розумових сил довести їх; коли юний розум слухачів, що 

вже досяг певного розвитку, починає розуміти вже вище того, привчається 

зневажати його? Тоді навіть справедливі зауваження збуджують внутрішній сміх і 

бажання діяти і розмірковувати наперекір; тоді найсвятіші слова в устах його, як то 

відданість до Релігії і прихильність до Батьківщини і Государя, перетворюються для 

них у думки нікчемні. Які з цього бувають жахливі наслідки, це бачимо, на жаль, 

нерідко», – зазначав просвітянин [47, с. 193–194]. Зауважимо, що М. Гоголь радив 

також звертати увагу на вік слухачів лекційних курсів, наголошував, що «вік 

слухачів є віком сильних вражень; і тому потрібно мати всю силу, всю захопливість, 

щоб повернути цей ентузіазм їх на прекрасне і благородне» [47, с. 193–194]. 

Перелік рекомендацій, спрямованих на підвищення лекторської майстерності, 

наданих М. Гоголем професорам, наведено нами у додатку Г2. 

Аналізуючи майстерність викладача історії, дослідник стверджує, що події та 

епохи великі, всесвітні, повинні бути означені яскраво, сильно, повинні висуватися 

на перший план з усіма своїми наслідками, що змінили світ. М. Гоголь вважав 

повністю невірним такий тип викладання, при якому іноді викладачі, які, сказавши, 

що певна подія є великою, на цьому і закінчують, або приводять «короткозорі 

слідства у вигляді відрубаних гілок, тоді як повинно розвинути її у всій величі, 

вивести назовні – всі таємні причини її постання і показати, яким чином наслідки від 

неї, як широкі гілки, розпростираються на прийдешні століття, більш і більш 

розгалужуються на ледь помітні пагони, слабшають і нарешті зовсім зникають; або 

глухо віддаються навіть в нинішні часи, подібно сильному звуку в гірській ущелині, 

який раптом помирає після народження, але довго ще відгукується у своєму 

відлунні. Ці події має показати в такому вигляді, щоб всі бачили ясно, що вони 

великі маяки Загальної Історії; що на них вона тримається, як земля тримається на 

первозданних гранітах, як тварина на своєму скелеті» [47, с. 192–193]. 
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На розвиток досліджуваного явища вплинули також праці В. Бєлінського, 

який був «не тільки великим філософом і критиком, але і видатним оратором, 

практиком і теоретиком» [2, с. 21]. В теорії та на практиці В. Бєлінський, як зазначав 

Є. Адамов, блискуче показав значення творчого підходу до вирішення питань 

ораторського мистецтва, ... встановив різницю між справжнім оратором – володарем 

дум своїх слухачів і бездушним» [2, с. 22]. 

Наголосимо, що В. Бєлінський вважав красномовство «мистецтвом, але не 

цілим і не повним, як поезія…», оскільки «в красномовстві є мета, що завжди 

практична, завжди визначається часом і обставинами» [2, с. 23]. Поезія, як зазначав 

науковець, входить до красномовства як елемент, є в ньому не метою, а засобом. 

В. Бєлінський підкреслював, що часто найбільш захоплюючі, найбільш патетичні 

місця ораторської промови раптом змінюються статистичними цифрами, сухими 

міркуваннями, тому що натовп переконується не однією красою живого усного  

мовлення, але разом з тим і справою, і фактами. «Один оратор цілковито панує над 

натовпом силою свого бурхливого натхнення; інший – вкрадливою грацією викладу; 

третій – переважно іронією; четвертий – послідовністю і ясністю викладу тощо. 

Кожен з них говорить у відповідності до предмету своєї промови, до характеру 

слухаючого натовпу, з обставинами дійсної хвилини», – писав він [2, с. 23–24]. 

«Якби Демосфен раптом воскрес тепер і заговорив в англійській палаті 

найчистішою англійською мовою, англійські джентльмени і Джон Буль зашикали б 

його; а наші сучасні оратори погано були б прийняті в стародавній Греції і Римі. 

Мало того, французький оратор в Англії, англійський у Франції не мали б успіху, 

хоча б вони кожен у своїй вітчизні звикли панувати над натовпом силою свого 

слова. І тому, якщо ви хочете людям, які не готуються бути ораторами, дати поняття 

про те, що таке красномовство, а людям, які хочуть бути ораторами, дати засоби до 

вивчення красномовства, то не пишіть риторики, а передивіться промови відомих 

ораторів всіх народів і всіх віків, забезпечте їх докладною біографією кожного 

оратора, необхідними історичними примітками, – і ви зробите цією книгою велику 

послугу і ораторам, і неораторам», – зазначав просвітянин [14, с. 506–509]. 
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Певний інтерес складають також і думки, що були висловлені 

М. М. Сперанським у роботі «Правила вищого красномовства», які наведені нами у 

додатку Г. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що на розвиток 

досліджуваного явища суттєво вплинув новий університетський статут 1835 року. У 

числі змін, внесених до статуту, які в тій чи іншій мірі вплинули на розвиток 

досліджуваного феномена, необхідно назвати такі: від університетів було 

відокремлено завідування училищами в окрузі, що, за зауваженням В. Іконнікова, 

давало професорам більше можливості зосередитися на своїх прямих заняттях [79, 

с. 89]; юрисдикція університетів була обмежена; було відновлено право обрання в 

університетах і право безцензурного отримання іноземних книг; за вислугою 

професором 25 років кафедра його оголошувалася вакантною, і колишній викладач 

міг знову зайняти її не інакше, як за конкурсом. Перетворення торкнулися і 

розподілу кафедр, особливо юридичних та історико-фізіологічних наук; було 

звужене викладання юридичних наук усуненням з нього філософії та історії, 

причому значну перевагу отримали відділи російського законодавства, які 

викладалися, за відсутністю попередньої розробки, більш догматично, ніж 

історично. Щоб усунути цю винятковість, університети почали вводити обов’язкове 

слухання предметів інших факультетів, у вигляді допоміжних наук, або утворювати 

особливі розряди, наприклад, камеральних наук (необхідних для управління 

державним майном). 

За новим статутом, університети, як зазначав В. Володимирський-Буданов, 

«вже не розглядалися як вчене товариство, яке має дві рівносильні мети: викладання 

і наукову розробку науки; засідання ради вже не перетворюються на засідання 

вчених товариств для рефератів і дебатів; університет вже не призначає тем для 

професорських творів на премії. Університет тепер є тільки навчальний заклад …» 

[35, с. 245]. 

Професори та інші викладачі, відповідно до положень нового статуту, 

обиралися радою, але міністру було надано право «на власний свій розсуд 

призначати професорами і ад’юнктами на вакантні кафедри людей відмінних 
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вченістю і даром викладання, з необхідними для цих звань вченими ступенями», 

саме зі ступенем доктора для ординарного і екстраординарного професора і зі 

ступенем магістра для ад’юнкта [35, с. 247]. 

Проведене дослідження показало, що в 30-х–40-х рр. ХІХ ст. було істотно 

посилено контроль з боку уряду над викладанням. Дозволяти публічні лекції (навіть 

професорам університету) міг лише міністр народної освіти. При цьому такі лекції 

повинні були строго регламентуватися. Особи, навіть ті, що мали вищі наукові 

ступені, але не належали до викладачів університетів, мали попередньо прочитати 

пробну лекцію в університеті, а особи, які не мали ступеня, піддавалися суворому 

іспиту в університеті на предмет знань зі своєї науки. Метою цих правил було 

«забезпечення для суспільства їх користь розумову і нешкідливість моральну». Від 

професора були потрібні такі якості: «знання предмета, мистецтво передавати 

знання іншим і добромисність поглядів, доведена попереднім життям і доброю 

славою, якою та чи інша особа користується в суспільстві» [79, с. 92–93]. 

Змінювалися також навчальні програми. Радам університетів доручено було скласти 

нові програми юридичних і політичних наук з метою їх скорочення, а також 

інструкції для деканів факультетів для спостережень за виконанням програм. 

Яскраву характеристику впливу миколаївського режиму на «душевний стан 

професорів Київського університету» наведено В. Володимирським-Будановим: 

«Люди 40-х років з’явилися на кафедрі повні широких намірів, але перший удар 

політичної негоди негайно підкошував їх навіки. З надломаними силами, з 

похиленою енергією і навіть з повною зневірою до свого діла і покликання – одні 

шукали забуття в тому, в чому завжди шукає втіху російський громадянин, і 

знайшли там отруту й передчасну смерть, другі кинули рідний університет, 

шукаючи іншої кращої кар’єри; треті, залишаючись у своєму університеті, втратили 

будь-яку симпатію до своєї кафедри й тягнули навчання, як «поденщики» [35, 

с. 397]. Серед архівних джерел, що зберігаються у Центральному державному 

історичному архіві України, нами знайдено лист Л. Яновського до М. Сумцова, в 

якому він, «порівнюючи харківський та київський університети в перші роки їх 
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існування (1834–1855)» надавав останньому характеристику «закладу чисто 

офіційного», на кшталт «застінок для суто академічної думки» [284, арк. 3]. 

У 1843 р. міністр освіти С. Уваров з почуттям гордості доповідав імператору, 

що мета загального перетворення університетів досягнута. «Російські університети, 

перетворені в дусі і формі викладання, складають щось ціле, яке відповідає вимогам 

часу й баченням уряду. Я не скажу, щоб університети цілком уже прийняли 

розвиток, який їм належить, але смію думати, що всякий, хто неупереджено оцінить 

матеріали, з яких підлягало майже знову спорудити ці вищі навчальні заклади, який 

уважно розгляне моральне їхнє становище в порівнянні з попереднім, – побачить 

все, що відрізняє їх теперішній вигляд від колишнього. … Він побачить на кафедрах 

професорів російських молодшого покоління, які не поступаються ні в чому кращим 

викладачам з тією лише відмінністю, що природне почуття прихильності до всього 

народного зміцнює між ними і слухачами благородний зв’язок, якого раніше не було 

або, на крайній випадок, він був не таким сильним. Можна з гордістю сказати, що 

протягом десятиліття жоден з цих молодих людей викладачів не дав уряду ні 

найменшого приводу для сумніву або недовіри; додамо навіть, що ті з них, хто 

відмінні за талантом, ті також є кращими за почуттям руським і за непорочністю 

думок » [82, с. 259–260]. С. Уваров також вважав, що навіть ставлення студентів до 

професорів має змінитися зі зміною статуту «ставлення студентів до наставників 

називаю неправильним, якщо в їхніх очах професор є просто особою, що читає, без 

подальшого впливу на їхні успіхи, на їх долю, на їхній громадянський або 

навчальний побут» [82, с. 261].  

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що розвиток досліджуваного 

явища знаходився в тісному зв’язку із загальним становищем літератури, для якої в 

30-х–40-х рр. ХІХ ст., за словами В. Іконнікова, «не було особливо сприятливих 

умов» [79, с. 95]. «Серйозна література, яка знаходила в цей час притулок у 

періодичних виданнях, на перших порах позбулася двох таких органів, як – 

«Московский Телеграф» (1834) і «Телескоп». «Нагляд за журналами був посилений. 

Нові журнали з 1832 року дозволялися не інакше, як з найвищого дозволу, а в 
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1836 р. було заборонено подавати прохання про дозвіл нових журналів», – писав 

дослідник. 

Суттєво погіршилась і якість статей. Так, із літературного обговорення було 

вилучено багато громадських і державних питань; дослідження вчених питань 

взагалі було більш або менш важким. Істотно скоротилася і кількість літературних 

видань. З 1847 р. несприятливі для літератури умови помітно ускладнюються 

(зокрема, в 1847 р. видано розпорядження про те, що лекції та промови професорів 

можуть друкуватися тільки з дозволу попечителів), а з 1848 р. під впливом 

політичних обставин західної Європи набувають надзвичайних розмірів [79, с. 96]. 

Таким чином, у ході дослідження було виявлено, що розвитку ідеї лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. передували: традиції, накопичені вітчизняним шкільництвом, що 

надавало освітні послуги підвищеного рівня упродовж багатьох століть (Острозький 

колегіум, Києво-Могилянська академія, Харківський, Чернігівський, 

Переяславський колегіуми, Харківський, Київський університети); науково-

педагогічна й просвітницька спадщина кращих вітчизняних представників 

наукового життя країни; безпосередня викладацька діяльність знаних українських та 

зарубіжних учених-викладачів, що працювали в освітніх закладах у різні часи.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. У дисертації на підставі всебічного аналізу наукових джерел угруповано 

напрями пошуків учених стосовно обраного історико-педагогічного явища та 

визначено їхні історіографічні періоди.  

Установлено, що перший період – дореволюційний (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) 

характеризується висвітленням досліджуваного історико-педагогічного феномена в 

працях узагальнювального та публіцистичного характеру, в яких майстерність 

організації та проведення лекційних занять професорсько-викладацьким складом 

вишів розглядалася через призму урядової політики Російської імперії в галузі 

вищої освіти (В. Вернадський, В. Іконніков, С. Рождественський та ін.). 



 82 

Серед дореволюційних видань із питань розвитку вищої освіти на особливу 

увагу заслуговують розвідки Д. Багалія, В. Бузескула, М. Сумцова, В. Шульгіна, 

В. Володимирського-Буданова, О. Маркевича, П. Рубіна та ін., які, висвітлюючи 

історію становлення та розвитку Харківського, Київського, Новоросійського 

університетів, Катеринославського Вищого гірничого училища, Вищих жіночих 

курсів та інших закладів вищої освіти, окреслили й схарактеризували портрети 

професорів, які працювали в них; зупинилися на характеристиці особливостей 

організації та проведення професорсько-викладацьким складом навчальних 

(лекційних) занять, наукових досліджень тощо.  

Цінний матеріал вміщено й у статтях, некрологах, спогадах колег, колишніх 

студентів закладів вищої освіти, де схарактеризовано особистісні якості, професійну 

майстерність загалом та лекторську зокрема видатних вітчизняних науковців-

викладачів другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (М. Де-Пуле, М. Ковалевський та інші). 

Другий період – радянський (20-80-ті рр. ХХ ст.), якому притаманна певна 

однобічність і заідеологізованість у висвітленні порушеної проблеми. Питання, 

пов’язані як з теоретичною розробленістю, так і безпосередньо з практичною 

лекторською діяльністю професорсько-викладацького складу вищих навчальних 

закладів, розглядалися з огляду на політико-ідеологічні чинники. Автори 

публіцистичних статей і досліджень (Є. Адамов, С. Василейський, М. Константинов, 

Р. Еймонтова, Г. Щетініна, В. Чихачов та ін.) свою увагу приділили лише тим 

науковцям, чия діяльність була певним чином пов’язана з революційним рухом, з 

виступами з критикою на дії самодержавства. Поза увагою дослідників залишилися 

постаті знаних українських учених – М. Драгоманова, В. Антоновича та ін. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. з’явилися праці О. Іванова, Є. Степанович та ін., в 

яких у контексті аналізу організаційного устрою та діяльності вищих навчальних 

закладів – інститутів, вищих курсів, училищ тощо були подані узагальнені портрети 

окремих учених, які працювали в дореволюційний період; певну увагу було приділено й 

питанням їхньої викладацької, зокрема й лекторської майстерності.  

З’ясовано, що значний інтерес становлять наукові праці українських істориків 

та істориків педагогіки третього періоду – сучасного (1991 р. – до сьогодення), які 
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в контексті означених ними питань розглядають різні аспекти становлення та 

розвитку вітчизняної системи вищої освіти в історичній ретроспективі: суспільно-

політичні та соціально-економічні аспекти боротьби передової громадськості за 

автономію та академічну свободу університетів (Л. Зеленська, О. Кірдан, С. Посохов 

та ін.); формування й досвід реалізації професійної майстерності викладацького 

складу освітніх закладів різних типів у межах визначеного хронологічного періоду 

(В. Микитюк, Е. Панасенко та ін.); педагогічну й науково-просвітницьку діяльність 

видатних вітчизняних педагогів, учених (О. Друганова, І. Гриценко, О. Кін, 

В. Короткий, Д. Набільський, В. Франчук, Ю. Шемета та ін.). Певний інтерес 

становлять і дослідження, предметом вивчення яких став розвиток риторики як 

навчальної дисципліни у різні історичні періоди (Л. Сагач, Л. Ткаченко та ін.). 

2. У розділі доведено, що в історії вітчизняної педагогічної думки питання 

становлення та розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів має давнє коріння. Паростки зазначених ідей сягають часів 

появи шкіл підвищеного рівня – Острозький колегіум (ХVІ ст.), Києво-Могилянська 

академія (ХVІІ ст.), Харківський, Чернігівський, Переяславський колегіуми 

(ХVІІІ ст.), в яких закладалися основи вітчизняної педагогіки та вищої школи, 

вибудовувалася унікальна система підготовки високоякісних викладацьких кадрів.  

Історико-культурні корені лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів у вітчизняних освітніх традиціях криються й у науково-

просвітницькій спадщині кращих представників політичного, громадського та 

культурного життя України кінця ХVІ – ХVІІІ ст. – З. Копистенського, 

Ф. Прокоповича, Г. Смотрицького, Г. Сковороди та інших. Усі вони приділяли 

велику увагу мові вчителя, вважали, що вона має бути як «прикрашена солодкими 

глаголами», так і «сповнена правди» (К. Транквіліон-Ставровецький); ораторському 

мистецтву, яке є могутньою силою, що «опановує серця слухачів», завдяки якому 

«глибина думки й почуттів викладачів, проповідників перетворюють мову не лише 

на літературне явище, але й на зброю у боротьбі зі злом, за моральне вдосконалення 

суспільства» (К. Транквіліон-Ставровецький, Й. Кононович-Горбацький та ін.). 
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Відомі вчені надавали конкретні рекомендації щодо підготовки й виголошення 

різноманітних ораторських промов. 

Убачаючи цінність красномовства в «майстерному вираженні думки та 

почуттів про важливі справи» (Ф. Прокопович), просвітяни наголошували на 

необхідності створення власної унікальної системи освіти, що відповідає 

національним особливостям; створювали оригінальні навчальні курси, рукописні 

підручники, що стали основою розробки власної системи підготовки викладацьких 

кадрів; своєю просвітницькою й викладацькою діяльністю заклали образ викладача 

вищого навчального закладу – взірця академічного красномовства тощо.  

Розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів 

в історії вітчизняної педагогічної думки першої пол. ХІХ ст. сприяли: відкриття 

Харківського та Київського св. Володимира імператорського університетів; 

створення нормативно-правової бази вищої школи, що регламентувала процедуру 

призначення викладацького складу й регулювала правила проведення лекційних 

занять (загальноуніверситетські статути 1804 р., 1835 р.; статути Київського 

університету 1833 р., 1842 р. тощо); наукові розробки й викладацька діяльність 

учених, що працювали в тогочасних університетах (Х. Роммель, С. Рижський, 

Г. Успенський, В. Цих, М. Максимович, О. Новицький та ін.); публіцистичні статті 

педагогів, учених, в яких порушувалися питання  вимог до викладачів-лекторів, до 

особливостей читання ними лекційних курсів (М. Гоголь, В. Бєлінський та ін.). 

3. Комплексне вивчення довідкової літератури та наукових джерел засвідчило 

неоднозначність наукового трактування основних дефініцій досліджуваної проблеми. 

З метою уточнення і конкретизації термінологічного поля дослідження здійснено аналіз і 

модифікацію основних понять. Серед них: «майстерність», «академічне 

красномовство», «педагогічна риторика» тощо. На основі аналізу праць В. Лозової, 

І. Зязюна, М. Фіцули, С. Харченка та ін. «лекторську майстерність викладача вищого 

навчального закладу» розглянуто як особистісну професійну неповторність і 

унікальність, як систему професійно значущих знань, умінь і навичок, що 

ґрунтується на принципах етичності та комунікативної співпраці (кооперації). До 

переліку важливих компонентів досліджуваного поняття віднесено: гуманістичну 
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спрямованість на особистість слухача лекційного курсу, утвердження найвищих 

духовних цінностей, моральних норм поведінки й стосунків; професійно-

педагогічну компетентність, до якої входить знання предмета, методики його 

викладання, педагогіки і психології; володіння педагогічною технікою та технікою 

мовлення, що ґрунтується на загальних засадах риторики й передбачає виразність, 

ерудованість, упевненість, щирість, уміння ефективно організовувати «публічний 

монолог», в основі якого лежить усний діалог тощо. 

Матеріали 1 розділу знайшли відображення у таких працях автора [139–143; 

149; 152, 154]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕТАПИ ТА ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ЛЕКТОРСЬКОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) 

 

У ході наукового пошуку виявлено, що визначальну роль у процесі розвитку ідеї 

лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів України в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ століття відіграла політика офіційної влади в галузі 

вищої освіти. Зазначимо, що у досліджуваний період вища школа «….була плодом 

«випадкових сприятливих кон’юнктур у розвитку того чи іншого відомства, 

міжвідомчих суперечок, неузгодження політики міністерств і переслідування 

вузьковідомчих цілей, таких характерних при колишньому режимі» [77, с. 161]. 

Як свідчить аналіз історико-педагогічних джерел [77, 129, 59], вищі навчальні 

заклади підпорядковувалися різним урядовим установам та відомствам. У віданні 

Міністерства народної освіти перебували 67 вищих навчальних закладів (28 державних, 

39 громадських та приватних), слухачі яких отримували такі професійні спеціалізації – 

юридична, історико-філологічна, фізико-математична, сходознавча, медична, інженерна, 

комерційно-економічна, аграрно-землеробська, лісознавча, ветеринарна. Представлені 

вони були практично всіма існуючими в Росії організаційними формами вищої освіти  

[67, с. 159]. Міністерство торгівлі та промисловості мало 13 вищих навчальних закладів: 

4 політехнічних, 2 гірських інститути (державний сектор), 7 громадських комерційних 

інститутів і курсів. Міністерство землеробства керувало 11 сільськогосподарськими (5 

державними, 6 приватними) навчальними закладами. Міністерству внутрішніх справ 

були підвідомчі 11 вищих навчальних закладів (4 державних, 7 недержавних). За 

даними О. Іванова, «організаційно найбільш упорядкованими виглядали 

університети та гуманітарні інститути, зосереджені переважно в Міністерстві 

народної просвіти» [77, с. 160].  

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що урядова політика в галузі 

вищої освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття передусім визначалася 
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ставленням до університетів як до осередків руху науки у країні, як до центрів 

підготовки висококваліфікованих фахівців з різних галузей промисловості та наукового 

знання. Саме університети бачилися середовищем для розвитку науки, яка має 

перетворити все суспільство. Показовими у цьому плані є слова видатного науковця 

Л. Петражицького, який писав, що в університетському питанні «полягає ціле 

питання життя чи смерті, і, принаймні, питання розквіту чи падіння науки в країні, й 

не лише науки у обмеженому сенсі цього слова, а й того процесу просвіти, який не 

обмежується впливом на декілька тисяч юнаків, а розповсюджується на цілий 

великий організм держави й суспільства, на дух, розум та серце народу взагалі» 

[183, т., с. 14]. 

Про важливу роль університетів писав й О. Іванов, який підкреслював, що 

саме вони (університети – О.М.) займали «ключове положення у вищій школі Росії 

за науково-педагогічним авторитетом викладацького складу і числом студентів» [77, 

с. 22]. 

З’ясовано, що основними офіційними документами, що регулювали організацію 

викладання і науково-педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу 

університетів, а також впливали на розвиток ідеї лекторської майстерності стали 

університетські статути, що були прийняті упродовж періоду, що вивчається. 

Наголосимо, що університетські статути (зокрема статут 1884 року) ставали основою 

для перегляду положень, що регулювали організацію навчального процесу у багатьох 

вищих навчальних закладах, де були власні статути [80, с. 29–41]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що суттєвий вплив на 

розвиток досліджуваного феномена мав також внесок кращих представників 

професорсько-викладацького складу у розвиток теорії і практики вищої освіти. 

Наголосимо, що про їхню значущість у розвитку вищої школи писали як видатні 

науковці досліджуваного періоду, так і сучасні дослідники. Так, М. Пирогов у статті 

«Чого ми бажаємо?», що вийшла у 1858 р., прямо вказував, що «для корінного 

перетворення будь-чого потрібні не самі нові закони, а нові люди. Хто щиро бажає 

справжнього прогресу, той не повинен багато розраховувати на дії таких заходів, як 

зміна статутів, розподілів та ін., які одні самі по собі, хоча і швидко змінюють – але 
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тільки не сутність справи, а форму. Тим часом першою і головною умовою прогресу 

є тверда віра в освітню, творчу силу людської особистості. Без неї все хитромудрі 

статути – мертва буква [190, с. 22]. Саме в «життєдайних і освітніх силах 

особистостей» видатний вітчизняний просвітитель знаходив «єдину поруку для 

справжнього прогресу» [190, с. 24].  

На розвиток досліджуваного феномену суттєво вплинули й виступи представників 

вітчизняної інтелігенції, які стали основою для розробки теоретичних положень про 

суть, складники, критерії, умови підвищення лекторської майстерності викладачів 

вищих навчальних закладів, показником рівня розвитку педагогічної науки. 

У ході наукового пошуку нами знайдено лише одне дослідження, автор якого, 

визначаючи періоди розвитку лекційного викладання в університетах дореволюційної 

Росії, побічно торкався проблеми лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Це робота 

С. Василейського «Лекційне викладання у вищій школі» (1959 р.), в якій автором 

було виділено 6 періодів досліджуваного ним феномена (див. § 1.1) [30, с. 39–75]. 

Заслуговує на увагу й періодизація, запропонована В. Ісаєвим (див. § 1.1), 

автор якої зазначив, що «еволюцію професійно-педагогічної культури неможливо 

розглядати у відриві від розвитку власне вищої школи». Зазначимо, що 

формування професійно-педагогічної культури викладачів вищої школи дослідник 

характеризує «з урахуванням досвіду діяльності вузів; аналізу документів, що 

регламентують навчально-виховний процес і розкривають права і обов’язки 

професорсько-викладацького складу; рівня розвитку психолого-педагогічної науки; 

конкретного внеску її кращих представників у розвиток теорії і практики вищої 

освіти» [80, с. 5]. 

Отже, враховуючи той факт, що саме соціальні, політико-правові, економічні 

й ідеологічні процеси разом з педагогічними задають параметри освітньої політики 

й виступають фундаментом для встановлення періодизації, нами було визначено 

такі критерії для обґрунтування етапів розвитку ідеї лекторської майстерності: 

соціально-економічні й політичні зрушення досліджуваного періоду; урядова 

політика в галузі вищої освіти (дані законодавчих актів та постанов, офіційних 
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розпоряджень, циркулярів тощо); динаміка поглядів науково-педагогічної 

громадськості на суть, складники, умови підвищення лекторської майстерності, досвід 

викладацької діяльності кращих представників професорсько-викладацького складу 

вищих навчальних закладів, що розташовувалися на українських землях.  

 

2.1. Етап постановки питань лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів на тлі жорсткої регламентації освітніх процесів у вищій 

школі (кінець 40-х рр. ХІХ ст. – кінець 50-х рр. ХІХ століття) 

 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що урядова освітня політика 

у межах визначеного нами першого етапу обумовлювалась передусім чинниками 

політичного характеру. Так, революційні рухи кінця 40-х рр. ХІХ ст., що прокотилися 

рядом західноєвропейських країн («весна народів»), суттєво посилили урядову 

реакцію в галузі освіти в цілому й вищої зокрема. Революційні події, що охопили в 

лютому 1848 р. Францію і перекинулися потім на решту Європи, як вказують 

М. Новіков і Т. Перфілова, «знову змусили російський уряд, що побоювався за 

«політичну благонадійність російської інтелігенції», вдатися до превентивних 

заходів, що були здатні поставити надійний заслін проникненню небезпечних для 

самодержавства буржуазно-демократичних ідей і захистити таким чином «учнівську 

молодь від революційних впливів» [163, с. 17]. 

Зазначимо, що у межах визначеного нами 1-го етапу на території України, що 

була підконтрольна Російській імперії, діяли такі вищі навчальні заклади – Харківський 

імператорський університет (1804 р.), Київський імператорський університет імені 

святого Володимира (1835 р.). «До високої загальноосвітньої школи» відносив 

С. Сірополко й гімназію вищих наук ім. кн. Олександра Безбородька в Ніжині, яку в 

1832 р. було перетворено на фізико-математичний ліцей [218, с. 265]. 

У вказаних вищих навчальних закладах нормативно-правові засади організації 

навчально-виховного процесу в цілому й лекційної системи зокрема протягом 

виділеного нами етапу визначалися положеннями статуту університетів, що був 

прийнятий ще у 1835 році, згідно з якими на викладачів було покладено такі 
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обов’язки: 1) правильне і доброчинне викладання свого предмету; 2) надавати точні 

і правдиві відомості про хід та успіхи наук, що викладаються ними, у вченому світі; 

3) участь у засіданнях Ради, факультетських зборах та правлінні з огляду на 

призначення кожного (§ 85) [169]. Професори повинні були також «прикладати 

рівне старання до навчання кожного студента, який відвідує їхні лекції, і наприкінці 

семестру пересвідчуватися шляхом запитань, чи успішно їхні слухачі крокують за 

викладачем (§ 87) [169] (див. § 1.3). 

Аналіз історико-педагогічних джерел свідчить, що в 1848 р. імператор 

Микола І разом з урядом вчинив черговий наступ на права університетів задля 

посилення над ними контролю більше того рівня, який допускався «загальним» 

університетським статутом. З останнім семиріччям царювання імператора співпав 

«хрестовий похід проти науки» 1848–1855 рр., що сприймався очевидцями 

«найпохмурішою» (С. Ашевський), «нещасною епохою» (С. Соловйов) в історії 

університетів [164, с. 17–18]. За словами С. Василейського, цей період (з 1848 р. до 

початку Кримської війни) постав в історії просвіти як «найпохмуріший: людей 

хапали и висилали через дрібниці, цензура лютувала, процвітали доноси» [30, с. 58]. 

Науковець вказує, що у своїх листах Герцену Т. Грановський найтемнішими 

фарбами зображував стан речей, який склався. «Становище наше, – писав він, – стає 

все нестерпнішим день за днем. Будь-який рух на Заході відгукується утиском. 

Доноси йдуть тисячами. Щодо мене протягом 3 місяців 2 рази збирали довідки. Але 

що є особиста безпека у порівнянні із загальним стражданням та утиском. 

Університети пропонується закрити. Деспотизм голосно говорить, що він не може 

ужитися з просвітою. Є від чого з’їхати з глузду. Благо В. Бєлінському, який вчасно 

помер. Багато порядних людей втратили надію і з тупим спокоєм дивляться на те, 

що відбувається – коли ж розвалиться цей світ» [30, с. 58–59].  

Після подій 1848 р., як зазначав С. Рождественський, було припинено «плідне 

безпосереднє спілкування російської наукової молоді із західною наукою»: у березні 

1848 р. заборонено було відпускати та відряджати за кордон осіб, що служать по 

Міністерству народної просвіти [207, с. 251–252]. У 1848 р. були закриті читання 

московської спілки історії за переклад твору Флетчера про Росію XVI ст. Тоді ж 
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було зроблено зауваження щодо статті, розміщеній у «Современнике»: «Про стан 

Росії при Василії Шуйському», хоча і визнано було, що в цій статті немає нічого, 

гідного осуду. Видання узаконень для вчених цілей було піддане особливим 

обмеженням. Учені твори, які стосувалися російських установ з історичної, 

теоретичної точки зору або з точки зору їх сучасного стану, окрім загальної цензури, 

підлягали спеціальному перегляду в II відділенні Його Імператорської Величності 

канцелярії. Не можна було торкатися катастрофи Сперанського. Навіть пам’ятки 

народної творчості, якщо вони були не цілком благонадійні з погляду цензури, не 

могли потрапити у пресу. Цензура, як вказував В. Іконніков, брала на себе роль 

рецензента [79, с. 96–97]. «Цензурні вимоги», як вказували Д. Багалій і Д. 

Чубинський, «обмежували і наукову діяльність професорів», що негативно впливало 

на якість університетського лекційного викладання. Факультетам, зокрема 

юридичному, було наказано не допускати до друку жодних розборів і осуду 

існуючого законодавства» [274, с. 53]. 

За свідченням сучасників, «був давно скасований різними інструкціями, 

міністерськими й кураторськими розпорядженнями» «… в усіх своїх частинах» й 

університетський статут 1835 року [46, с. 345].  

Наприкінці 40-х рр. ХІХ століття, у березні 1849 р., як свідчить аналіз 

історико-педагогічних джерел, з метою «… посилити нагляд за університетським 

викладанням» управляючому Міністерством було надано припис скласти проекти 

інструкцій ректорам й деканам університетів (крім Дерптського), директорам та 

інспекторам Головного педагогічного інституту та ліцеїв Ришельєвського, 

Демидовського і князя Безбородька. За положеннями розроблених нормативних 

актів до переліку обов’язків ректорів та деканів була введена вимога суворо стежити 

за дотриманням професорами «докладних програм їхніх курсів, що розглянуті та 

схвалені радою». Під час розгляду програм необхідно було звертати увагу на 

наступне: а)  викладення предмету у повному обсязі відповідно до потреб 

університетського курсу; б) сувора відповідність як загального викладу, так і 

окремих статей програми освітній і моральній меті; в) зміст програми не повинен 

був містити нічого, що не відповідає вченню православної церкви, думці правління і 
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духу державних установ; г) ясно и позитивно мали бути виражені скрізь, де тільки 

це правило може мати свідоме використання, побожність до святині, відданість 

Государю і любов до вітчизни» [207, с. 264]. Усі викладачі перед початком курсу 

повинні були надати точні програми викладання із зазначенням творів, якими вони 

будуть користуватися. Декани повинні були якомога частіше відвідувати лекції і про 

найменший, навіть нешкідливий відступ повідомляти ректора. Після цього нагляд 

посилювався; при повторенні того ж відступу керівництво було зобов’язано 

«негайно вжити заходів до припинення зла». За читанням деканів повинен був 

спостерігати ректор, який сам не мав професорських обов’язків. Посилюється 

спостереження і перевірка рукописних лекцій професорів, обов’язковими стають 

звіти щодо характеру викладання [79, с. 103–105]. Ці інструкції ректорам і деканам 

університетів спочатку були затверджені на один рік, як дослід, 25 жовтня і 21 

листопада 1849 року, і введені в дію з 1 січня 1850 р. без опублікування через Сенат, 

а остаточно затверджені – 23 грудня 1851 р. [207, с. 264]. 

Проведене дослідження свідчить, що на цьому етапі урядовцями були внесені 

суттєві зміни й у навчальні плани університетів. Так, 7 листопада 1849 р. був 

оприлюднений наказ щодо призупинення викладання державного права [215, с. 214-

215]. У доповіді управляючого Міністерством народної освіти зазначалося «… при 

сучасному, ще доволі хиткому, політичному стані Західної Європи надто складно 

визначити певні межі цієї науки, а з іншого боку, що й скорочений зміст її не надає 

достатньої впевненості, аби, при збудженні нещодавніми подіями загальної уваги на 

перетворення деяких урядів, ніяке неправильне застосування не могло віднайти 

місце у головах молодих людей, що відвідують університетські лекції» [215, с. 265]. 

Зазначимо, що подана доповідь була затверджена імператором. 

Різкий поворот до реакції Міністерства народної освіти, яке з 1850 р. очолив 

князь П. Ширінський-Шихматов, позначився прийняттям низки нормативних 

документів, метою яких було «вберегти російські університети від буревіїв, що 

хвилювали сусідні держави» [112, с. 119]. Так, згідно з доповіддю князя 

П. Ширінського-Шихматова у 1850 р., «высочайше повелено» було скасувати 

викладання філософії світськими професорами, покласти читання логіки й 
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психології на професорів богослов’я, програми цих наук скласти за домовленістю 

Міністерства із духовним відомством. Нові одноманітні програми укладені були і з 

богословських наук: догматичному та моральному богослов’ю, церковній історії та 

законознавству. У звіті за 1852 р. міністр доповідав: «Припинення проголошення з 

університетських кафедр мрійливих теорій під іменем філософії, з дорученням 

читання логіки і психології професорам богослов’я, поріднило ці науки з істинами 

одкровення» [112, с. 265]. 

На розвиток ідеї лекторської майстерності на початку 50-х рр. ХІХ ст. 

вплинуло й надане міністру право «продовжувати перебування професорів у цьому 

званні й звільняти від нього достроково на власний розсуд», що посилювало 

бюрократичний нагляд за діяльністю професорсько-викладацького складу 

університетів [112, с. 263–264]. 

У переліку заходів у галузі вищої освіти, що були здійснені урядом наприкінці 

40-х – на початку 50-х рр. ХІХ ст. і тією чи іншою мірою вплинули на розвиток 

досліджуваного феномена, слід назвати також наступні: розпорядження доставляти 

літографовані лекції за підписами професорів у Публічну Бібліотеку [215, с. 934]; 

заборона запрошувати іноземних вчених на вакантні кафедри, що була введена в дію 

у 1852 р. з метою «цілком захистити російські університети від іноземного впливу» 

тощо [215].  

Отже, загострення політичної ситуації як всередині держави, так і за її межами 

суттєво вплинуло на внутрішню політику самодержавства в галузі вищої освіти. 

«Просвіта перестала бути заслугою, стала злочином в очах уряду, університети 

зазнали опали; Росія віддана була у жертву преторіанцям; військова людина, ніби 

палиця, як особа, що звикла не роздумувати, але виконувати, і здатна привчити 

інших до виконання без роздумів, вважалася найкращим, найобдарованішим 

керівником скрізь: чи мав він будь-які здібності, знання, досвідченість у справах – 

на це не зверталось ніякої уваги. Все зупинилось, стихло, загнило», – писав 

професор Московського університету С. Соловйов [30, с. 58]. 

Курс уряду в галузі освіти, за словами багатьох дослідників, зокрема 

В. Іконнікова, С. Сірополка, Р. Еймонтової та ін., мав згубний вплив на 
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університети. Багато кафедр були зайняті неосвіченими та відсталими нездарами, 

професорами-чиновниками, які байдуже, по-казенному, ставилися до справи, не 

цікавилися новими віяннями в науці, з року в рік читали лекції за одними і тими ж 

зошитами, а то й просто за книгами інших авторів. Навіть у Петербурзі «професори 

здебільшого представляли собою застебнутих на усі ґудзики своїх формених 

мундирів, ретельно поголених чинуш, які думали лише про те, як би успішніше 

догодити керівництву и набути якнайбільше нагород, чинів і хрестиків». Подібних 

поціновувачів відзнак, як зазначала Р. Еймонтова, повсюди було немало [270, с. 83]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що на загальному тлі 

застою в освітній галузі виникла тенденція і до застою в галузі науки та викладання. 

Науковий рівень досліджень і викладання, за небагатьма виключеннями, на думку 

сучасників (М. Де-Пуле, К. Ушинський, М. Пирогов, М. Владимирський-Буданов, 

Д. Багалей, І. Сеченов та ін.) і дослідників пізніших часів (Р. Еймонтова, 

С. Василейський, В. Чихачев, І. Гриценко, В. Кроткий, Д. Набільський та ін.), 

виявився невисоким. Так, значна кількість професорів і ад’юнктів, яких студенти 

називали «скам’янілими» «копалинами» «по десятку й більше років …збирали 

джерела для своєї науки, але так і відійшли adpatres, нічого не зібравши» і не 

видавши. «Охолонувши до науки, такі наукові співробітники не могли створити й 

хороших лекційних курсів, старі пожовклі листочки лекцій, написані п’ятнадцять 

років тому, забезпечували  лектору можливість спокійного перечитування їх перед 

небагатьма слухачами», – писав С. Василейський [30, с. 65–66].  

«Дух часу», як підкреслював М. Де-Пуле, «робив свою справу: аудиторія 

університетська спорожніла; голоси або замовкли, або завмерли навіки; розумова 

«тиша і гладь», тобто посередність і духовна убогість вважалися ідеалом, «божою 

благодаттю» [57, с. 568]. 

Викладацька діяльність, як вказував М. Владимирський-Буданов, полягала у 

виконанні програм, і цінність її майже не залежала від особистих якостей тих, хто 

читає. Викладачі, як вказував дослідник, ставилися «з повною байдужістю до 

важливості своїх читань»; щоб ректор і вони самі не були притягнуті до 

відповідальності, вони не допускали навіть «невинного відступу від програми». 
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«Холодність до занять, – писав М. Владимирський-Буданов, – простяглася і до 

зовнішньої недобросовісності. Зберігся переказ, що коли поблажливий Траутфеттер 

змушений був нарешті запитати одного найбільш неакуратного викладача: з якої 

причини він постійно не буває на лекціях, то цей останній написав на папері 

ректора: «зайва цікавість» [35, с. 570]. 

Сучасні науковці – І. Гриценко, В. Кроткий, Д. Набільський у нарисі 

«Професор В. Я. Шульгін та його «Історія університету св. Володимира» 

зазначають, що більшість дослідників історії Київського університету, як і ті, що 

навчалися там у кінці 30-х – на початку 40-х років, визнають, що викладання 

загальної історії тоді було поставлене вкрай незадовільно. На думку фахового 

історика і викладача Київського університету А. Линниченка, воно «не було таким, 

щоб могло само по собі порадувати фахівця ... порушувати любов до спеціального 

заняття історією і вказати всі або принаймні найважливіші до того засоби і способи» 

[51, с. X–XI]. 

Як зазначають дослідники, А. Линниченко вочевидь мав на увазі професора 

всесвітньої історії Олексія Івановича Ставронського, який читав «…фактично по 

гімназичному курсу, обходячи революційні епохи, дозволяючи лише собі 

детальніше зупинятися на неподобствах інквізиції, індульгенціях, католицьких 

монастирях і життях і діяннях Пап (по Ранке), а також, підробляючи під смак і 

погляди Бібікова, лоскотав нерви своїх слухачів зображенням гаремного життя 

східних володарів і описом приготування до шлюбної ночі дівчат для персидських 

царів» [51, с. X–XI]. Подібну оцінку викладацької діяльності Ставровського дав і 

М. Костомаров, який зазначав, що «професор загальної історії Ставровський був 

людиною, яка володіла великою пам’яттю, але майже не знайомив своїх слухачів із 

сучасними способами обробки історії і критикою джерел; в його викладанні, як 

зауважували студенти, чулося щось семінарське» [51, с. X–XI]. 

На низький рівень викладання в університетах того часу вказував і 

М. Пирогов. Науковець, характеризуючи організацію навчання в університетах 

Російської імперії, у статті «Чого ми бажаємо?» писав, що «…наукове в університеті 

замінялося смішним; … за виключенням небагатьох обраних, все інше застаріле 
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покоління викладачів належало скоріше допотопним часам, ніж дев’ятнадцятому 

сторіччю. Чого не робилося за тридцять років у наших університетах? Багато хто з 

тодішніх професорів тепер стали притчею. Про інших і тепер, ми, колишні їхні 

слухачі, зібравшись разом, не можемо згадати без сміху» [190, с. 22–23]. За 

спогадами науковця, нерідко на лекціях викладання науки замінялося сімейними 

хроніками й проповідями про моральність; для інших читати лекцію означало 

читати слово в слово, та й то з помилками, підручник, надрукований колись років за 

двадцять; у третіх на лекціях грали у карти й бігали за чужаками» [190, с. 23].  

На погіршення стану викладання й науки внаслідок «подій, вельми ворожих 

до університетів», вказував і В. Іконніков. «Утиски, які відбулися, – згадував 

дослідник, – мали такий характер, що не могли охолодити ревнощів до успіхів наук 

у професорів, які, природно, дорожили своїм, досить вже забезпеченим 

становищем…». Цей час знаний вчений назвав «фатальною точкою, на якій 

зупинився прогресивний рух наук в наших університетах», «початком застою, який 

породив нагальну потребу реформи» [79, с. 112–113]. 

Установлено, що багато професорів старшого покоління, «безнадійно відсталі, 

глибоко байдужі до молоді та її запитів і потреб», перестали поповнювати і 

поновлювати знання, з якими вступили на кафедру десятиліття тому: знайомство з 

передовими науковими теоріями і поглядами не обіцяло нічого, крім 

неприємностей». До того ж, як зазначала Р. Еймонтова, ці теорії неможливо було 

прикласти до дійсності. В умовах, що склалися, у більшості приглушувалися й 

зникали спонукальні стимули до наукового зростання. До початкової натхненності 

все більше примішувалися скептицизм, моральна втома, зростаюче усвідомлення 

безнадійності зусиль протистояти згубним для науки тенденціям [270, с. 82–83]. 

Поверховість лекцій, на думку ряду дослідників, була зумовлена також ще не 

викорененими (хоча й послабленими) енциклопедизмом і розбіжністю у роботі 

деяких професорів. Так, один історик без жодних вагань брався читати «будь-яку 

історію, яку призначать, чи то древню, чи то російську, чи то новітню. Якби йому 

доручили читати спеціальну історію Букеєвської орди або Абіссинської імперії, то 

це його аж ніяк не утруднило би», – зазначав Писарєв. Інші доценти і професори, 
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«приліпившись до будь-якого історичного твору, із незмінною сталістю витягають з 

нього усі свої лекції на цілий академічний рік» [30, с. 63]. 

Наголосимо, що сучасники досліджуваного періоду, зокрема М. Де-Пуле, 

передусім вказували на «падіння» словесного й юридичного факультетів наприкінці 

40-х – на початку 50-х років, на «зниження до minimum’a рівня загальної освіти й 

деморалізацію не лише університетської колегії, але й усієї педагогічної спільноти» 

[57, с. 567]. Про погіршення рівня викладання в університетах того часу писали й 

представники інших наук – І. Сеченов, С. Боткін та інші. Так, лікар та громадський 

діяч Н. Бєлоголовий підкреслював «неосвічену відсталість» більшості професорів 

медичного факультету, «вузькість і закінчену схоластику, коли, здавалось, усе, що 

може опанувати людський розум, уже досягнуто й завірено, і що свіжим силам далі 

нема куди йти і працювати нема над чим» [30, с. 59, 82]. 

Про незадовільний стан викладання в цілому й лекційного зокрема у межах 

виділеного нами 1-го етапу згадував згодом й І. Сеченов. У статті «Наукова 

діяльність руських університетів з природознавства за останнє двадцятип’ятиріччя» 

науковець писав: «У нас навіть в 50-х роках на університети продовжували ще 

дивитися тільки як на розсадники готового знання, в яких юнацтво навчається 

вищих наук. До цього пристосована була вся діяльність університетів, і вона, власне, 

проходила в тому, що професори читали лекції, намагаючись піднести слухачам 

останні досягнення науки, а слухачі пасивно сприймали їх» [217, с. 332].  

Строгість урядового контролю за діяльністю університетів, як вказують 

дослідники [164, с. 10; 157, с. 73–74] проявилася також в тому, що вони 

(університети – О.М.) виявилися в повній залежності від попечителів, які 

призначалися імператором з осіб, що належали, як правило, до офіцерського 

корпусу. Так, Харківський і Київський навчальні округи перебували у віданні 

місцевих генерал-губернаторів. Генерал-губернатор С. Кокошкін, шкодував про те, 

що в Харківському університеті немає спеціальної кафедри дисципліни; Київський 

генерал-губернатор Д. Бібіков дотримувався погляду, що «чим менше науки, тим 

краще і безпечніше» [8, с. 15]. 
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Попечитель, зобов’язаний відтепер жити в університетському місті, як писав 

С. Рождественський, «був першорядним членом університету, який знаходиться під 

його безпосереднім начальством. Він звертає увагу на здібності, старанність і 

благонадійність професорів, ад’юнктів, вчителів і чиновників університету, 

виправляє недбайливих зауваженнями і приймає законні заходи для видалення 

неблагонадійних». Піклувальник спостерігає за діяльністю ради та правління, 

маючи право головувати в них на свій розсуд. Нарешті, під безпосереднім 

начальством попечителя знаходиться інспектор, обраний ним з військових або 

цивільних чиновників, і його помічники [77, с. 245]. 

Отже, «далекі від науки і чужі освіті» піклувальники університетів бачили свої 

основні завдання «в наведенні жорсткого порядку в університетах, установленні 

казарменої дисципліни, припиненні будь-яких форм непокори владі» [164, с. 17]. 

У переліку чинників, що погіршували як стан викладання в цілому, так і лекційного 

зокрема, у межах визначеного нами першого етапу дослідники називали також те, 

що ряд лекторів (особливо на історико-філологічному та медичному факультетах) 

читали лекції латиною (або німецькою мовою), що негативно впливало на 

продуктивність навчання на цьому етапі, оскільки багато студентів, за словами 

літературознавця і критика О. Скабічевського, «ні аза в очі» не розбиралися в 

латинському мовленні [253, с. 63] 

Усі згадані недоліки в організації вузівського викладання викликали 

незадоволення серед студентської молоді, яке відображалося у найрізноманітніших 

формах, наприклад, у вигляді невідвідування лекцій. 

На розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних 

закладів негативно позначилося також низьке матеріальне забезпечення професорів. 

Викладачі університетів все частіше звертались до додаткових занять, прагнучі 

покращити свій матеріальний стан, і, як писав Б. Глинський, «все більше дорожили 

цими побічними заняттями, ніж службою в університеті…» [46, с. 351]. 

«Не можна не погодитися, що у теперішній час однією з причин, що робить 

професорське звання зовсім непривабливим, є обмеженість і навіть скудність 

утримання», – зазначав згодом і М. Пирогов у статті-проекті нового 
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університетського статуту «Погляд на загальний устав наших університетів». – 

Вважаю зайвим доводити, що утримання, яке отримують наші професори, не 

забезпечує їх, і що необхідність змушує їх в столицях шукати інших засобів 

існування, а в провінціях терпіти різного роду нестачі на шкоду науковим заняттям» 

[186, с. 206]. Зауважимо, що забезпечення службовців достатнім утриманням, на 

думку просвітянина, є необхідним, оскільки воно дає керівництву моральне право 

вимагати від підлеглих точного и старанного виконання обов’язків. Водночас 

просвітянин попереджав: «вважати, що цим одним можна набути раптово совісних 

виконавців чи збудити любов до занять, значило би думати, що лише матеріальними 

засобами можна замінити і мораль, і переконання, які напрацьовуються вихованням 

та поглядами усієї спільноти на життя і науку» [186, с. 206–207]. 

Наголосимо, що, виступаючи за необхідність збільшення коштів на утримання 

професорів, М. Пирогов запропонував встановити «на рівні закону, щоб жоден із 

викладачів не обіймав ніякої іншої посади і щоби ніякі інші справи не слугували 

вибаченням у невиконанні ним прямих його обов’язків по університету; 

розподілення плати, яка збирається за навчання, між професорами и доцентами; 

скорочення терміну служби при університеті для набуття права на півпенсію; 

підсилення автономії факультетів і рад; встановлення доцентства як розсадника для 

навчання майбутніх викладачів; конкуренцію та публічне оголошення наукової 

гідності того, кого обирають викладачем; більш точне визначенні порядку, способу 

та вимог виборів, котрі надавали би більше гарантій  справедливої оцінки наукових 

досягнень особи, яку обирають» [186, с. 217–218]. 

Отже, посилення урядового нагляду, намагання перетворити університети в 

цілому й «у дусі та формі викладання» зокрема, в «щось ціле, котре відповідає 

вимогам часу та очікуванням уряду», незадовільне матеріальне забезпечення 

викладацького складу сприяло, за словами дослідників, розвитку в 

університетському середовищі низки негативних явищ, серед яких кар’єризм, 

пансіонерство, хабарництво тощо, які, в свою чергу, негативно позначалися й на 

якості лекційного викладання.  
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Загострення політичної реакції негативно вплинуло на кадрове забезпечення 

вітчизняних університетів. Так, за даними Міністерства, на 1862 р. у 6 університетах 

Російської імперії 40 кафедр були вакантними. На «зменшення професорського 

персоналу, внаслідок чого багато кафедр залишаються вакантними», вказували й 

М. Чубинський і Д. Багалій [274, с. 64]. 

Установлено, що у 1856 р., з приходом до влади нового імператора 

Олександра ІІ, політичний та ідеологічний курс держави дещо змінився. 

Лібералізація суспільного життя позначилася поновленням закордонних відряджень 

для підготовки професорських стипендіатів (1856 р.), у 1857 р. відновлено було 

викладання державного права європейських держав, у 1858 р. дозволені публічні 

лекції для сторонніх слухачів. 2 грудня 1859 року міністр представив для 

Височайшого розгляду клопотання попечителей навчальних округів про 

відновлення самостійної кафедри філософії, логіки і психології [207, с. 357]. 

Аналіз історико-педагогічних джерел [301] дозволяє стверджувати, що 

важливим шляхом удосконалення університетів як з боку прогресивної 

громадськості того часу, так і з боку урядових кіл було визнано підготовку 

«достойних особистостей, що віддані науці та надбали собі почесне ім’я у 

науковому світі для обіймання вакантних посад і нових кафедр [186, с. 206–207]. 

Зазначимо, що ще у 1848 р. С. Уваров вніс у Комітет Міністрів подання, за яким 

керівництва Санкт-Петербурзького, Московського, Харківського і Казанського 

університетів, за прикладом Дерптського та Київського університетів, мали б 

визначити особливих викладачів із званням доцентів як кандидатів для посідання 

штатних ад’юнктських і професорських посад. Необхідність цього заходу міністр 

мотивував вказівкою на те, що «для заміщення вакансій професорів і ад’юнктів в 

університетах часто не представляється достойних кандидатів з російських 

уродженців. Причиною цього не можна не покладати, між іншим, і те, що здібним 

молодим людям, які бажають присвятити себе науковим теренам, немає у наших 

університетах притулку для підготовки до майбутнього призначення, і через те 

багато хто з них вимушені бувають залишати наміри вступити на службу за 

навчальною частиною» [207, с. 252–253]. «Доценти з «російських уродженців» 
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повинні були, за задумом реформаторів, заповнити відсутню кількість вакантних 

ад’юнктських і професорських місць», – вказував П. Мілюков в роботі «Нариси з 

історії російської культури» [164, с. 8] 

У 1852 році з метою «абсолютно захистити російські університети від 

іноземного впливу» була введена в дію заборона запрошувати іноземних вчених на 

вакантні кафедри [215]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що прийняті урядом 

вищезазначені заходи певною мірою позитивно вплинули на розвиток 

досліджуваного нами явища. «Посади іноземців, що вибули, обійняли випускники 

вітчизняних університетів, що сприяло оновленню професорсько-викладацького 

складу, супроводжувалося ростом національних кадрів», – зазначала Р. Еймонтова 

[270, с. 118].  

Вітав заміну професорів-іноземців, що довгий час працювали в університетах 

Російської імперії, і видатний вітчизняний просвітитель М. Пирогов. «Нове 

покоління професорів, – писав науковець у статті «Чого ми бажаємо?», – приспіло 

разом і вчасно для заміни того, що віджило» [190, с. 23]. За даними дослідників як 

радянського (Р. Еймонтової, С. Василейського та ін.), так і сучасного періоду 

(О. Друганова, Л. Зеленська, І. Мартиненко, О. Микитюк, С. Посохов та ін.), 

університети висунули у 30-х – 40-х рр. ХІХ ст. першокласних вчених і викладачів, 

аж ніяк не гірших за наукових авторитетів Західної Європи. Наголосимо, що 

відомий вчений, професор Київського університету, автор багатьох досліджень з 

історії університетської освіти В. Іконніков, закликав істориків-дослідників «…з 

великою повагою ... поставитися до тих університетських діячів.... які, за 

найнесприятливіших умов зуміли залишитися на висоті величі науки, і, при занепаді 

наукової продуктивності, своїм живим словом замінювали вплив друкованого 

слова» [79, с. 115–116]. 

Установлено, що серед професорів, які викладали у Харківському 

університеті, дослідники (С. Посохов, В. Бузескул, Д. Багалій, О. Стоянов та ін.) 

перш за все називають Д. Каченовського, який «витримав іспит на магістра і 
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вступив на кафедру в 1849 р., маючи всього 22 роки від народження, – пору, в яку 

майже всі студенти ще сидять на університетських лавах» [57, с. 568].  

«Заповзятий юнак, чудово освічений і відмінно підготовлений до своєї 

діяльності», як вказував М. Де-Пуле, Д. Каченовський «з самого початку вступу 

свого на університетську кафедру став зіркою першої величини» [57, с. 568]. «Він 

успадкував від своїх кращих попередників все, що вони могли йому дати, – глибину 

знання, ідеалізм, чесність і непохитність переконань і висоту помислів; але він 

зважився піти далі їх – і пішов!» – писав М. Де-Пуле [57, с. 568]. Більш докладно 

портрет Д. Каченовського як лектора нами представлено у § 2.2. 

У контексті дослідження порушеної проблеми заслуговує на увагу й 

майстерність викладання криміналіста О. Палюмбецького, котрий був 

представником класичної школи. За спогадами студентів, курс кримінального права 

О. Палюмбецького відрізнявся величезною абстрагованістю і тому засвоювався 

ними з великими труднощами. Проте, як писав О. Стоянов в «Нарисах історії та 

догматики міжнародного права», «про рідкісного професора можна сказати, що він 

доводив свої лекції до такої завершеності та повноти». О. Палюмбецький, як 

зауважував дослідник, майже нічого не писав, але він уважно слідкував за 

літературою свого предмету, постійно вдосконалюючи свій курс. Зазначимо, що 

автор називав лекції О. Палюмбецького «кримінальною метафізикою», що вимагала 

від студентів величезних вправ пам’яті [234, с. 67]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що одним із професорів, 

чия викладацька діяльність в цілому й лекторська майстерність зокрема були високо 

оцінені сучасниками, був О. Ходнєв. Зазначимо, що в жовтні 1848 року він був 

затверджений у званні екстраординарного, а в 1854 р. – ординарного професора по 

кафедрі хімії і фізики Харківського університету. У 1854 році О. Ходнєву була 

запропонована кафедра хімії в Петербурзькому університеті [29, с. 121]. 

У контексті аналізу досліджуваного явища привертає увагу й лекторська 

майстерність Альфонса Осиповича Валицького, чий науковий і викладацький талант 

яскраво проявився ще на етапі підготовки і захисту ним дисертації, яка була 

«написана чудовою латинською мовою і являла собою монографію про Корнелія 
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Непота» [17, с. 175]. Аналітична робота, проведена А. Валицьким при підготовці 

матеріалів дисертації, була високо оцінена його сучасниками, а доведені ним 

історичні факти з життя Непота ще довгий час були актуальними для вивчення 

біографії і творчості давньоримського діяча.  

Після повернення з-за кордону, куди А. Валицький був відправлений для 

удосконалення в науках, 7 серпня 1835 року він був призначений викладачем 

грецької літератури і старожитностей у Харківському університеті, з яким не 

розлучався до самої смерті у 1858 році. 8 травня 1837 А. Валицький був 

затверджений ординарним професором, а 1 вересня 1838 року попечителем 

навчального округу йому оголошена щира вдячність за відмінну старанність по 

службі [17, с. 176–177]. 

У процесі наукового пошуку з’ясовано, що А. Валицький за 25 років викладав 

у Харківському університеті курси з історії грецької літератури та старожитностей; 

латинську словесність, педагогіку, дидактику і енциклопедію філології у 

педагогічному інституті [17, с. 179–180]. Професор, за даними дослідників, мав 

приємний і звучний голос, а також велику фізичну силу. Автор статті в 

«Біографічному словнику» С. Маслов вказував, що А. Валицький мав надзвичайний 

вплив на студентів. Відомі також відгуки про нього М. Де-Пуле як про викладача, 

який мав чудовий дар викладання. Дослідник називав А. Валицького «чудовим, 

природженим оратором; лекції його нерідко бували імпровізаціями, які 

приголомшували слухачів». Такий само відгук про професора та його лекції дав і 

М. Костомаров: «Я відвідував його (Валицкого) лекції і слухав їх з великим 

задоволенням. Зауважимо, що А. Валицький мав відмінний дар слова і був узагалі у 

викладі свого предмету набагато жвавішим за Луніна» [109, с. 22]. Колишнього 

студента Пашкова, за зауваженням С. Маслова, найбільше вражала ерудиція 

А. Валицького: «На другому курсі Валицький читав нам Арістофана «Жаби» і 

«Плутость». Читав з великим поясненням змісту, смислу і кожного слова комедії. 

Часто траплялося, що пояснення двох-трьох слів … займало цілу лекцію [17, c. 181]. 

Джерела свідчать, що суттєву роль у розвитку лекторської майстерності 

викладачів вищих навчальних закладів у межах досліджуваного етапу відіграла й 
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професійна діяльність В. Шульгіна – одного з найпопулярніших викладачів 

Київського університету, про якого надовго зберіглася пам’ять як про талановитого 

лектора. В. Шульгин, як згадував про нього колишній слухач, професор державного 

права О. Романович-Славатинський, «…володів рідкісним талантом лектора – 

долею небагатьох обранців, для яких професорська діяльність немов би призначена 

їх природою. Шульгін, можна сказати, був таким природженим професором» [51, 

с. XIХ]. У своїх лекціях із загальної історії В. Шульгін, як позначає професор, «вмів 

у витонченій формі, в карбованій рельєфній фразі художньо відтворити історичних 

діячів і драматизм історичних подій, таємний зміст яких він завжди вмів роз’яснити 

з точок зору сучасної йому історичної науки, на рівні якої він завжди стояв сам і 

тримав своїх слухачів. У його лекціях перед зачарованим поглядом останніх 

проходили з усіма своїми індивідуальними особливостями великі історичні фігури 

Гуса, Лютера, Кальвіна, Кромвеля, Робесп’єра, Наполеона I та ін., і у всьому своєму 

драматизмі розвивалися такі великі світові події, як Ренесанс, Реформація, 

англійська та французька революції, конституційно-ліберальний рух Західної 

Європи першої чверті 19 століття, паралельно з реакцією. Внутрішній і світової сенс 

цих подій завжди висвітлювався завдяки освіченій, ліберально-гуманній думці 

лектора. Шульгін мав дивовижну силу володіти своєю аудиторією: аудиторія 

зливалася з лектором, переживаючи разом з ним зображувану історичну епоху, 

разом з ним страждала стражданнями зображуваних їм історичних героїв і раділа 

їхніми радощами. Ось чому можна сказати, що якщо кому-небудь з вихованців 

університету 1849–1862 рр. вдалося побувати в багатолюдній аудиторії покійного, 

нерідко оголошуваній … оплесками зачарованих слухачів, для того образ Шульгіна-

професора – один із найсвітліших і заповітних спогадів студентських років» [51, 

с. XIХ].  

Викладацький шлях В. Шульгіна розпочався у 1846 р. в Київському інституті 

шляхетних панянок, де він зайняв посаду викладача історії. У серпні 1849 р. його 

обрали ад’юнктом кафедри загальної історії і вже через місяць він прочитав вступну 

лекцію, яка була блискучою, про що свідчили гучні оплески слухачів [51, с. XVIII]. 

Отримавши викладацьку посаду в університеті, В. Шульгін, як зазначав автор 
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біографічного нарису, який близько знав Віталія Яковича, згодом напише: 

«Усвідомлюючи, що обов’язок професора не читати лекції за єдиним обраним 

курсом, за записками, що переходять від одного покоління до іншого, але творити 

їх, тримати їх на висоті науки, вносити в них ту божественну іскру, яка надихає 

слухачів, збуджує в них любов до знання й істині, Шульгін дуже строго ставився до 

своїх занять і входив на кафедру не інакше, як після ретельної підготовки» [51, 

с. XVIII]. За спогадами колишніх студентів, професор «володів величезними 

даруваннями ... ніхто краще за нього не міг впоратися з величезною літературою 

предмета, ніхто краще не вмів керувати молодими людьми, що приступають до 

спеціальних занять із загальної історії». Лекції В. Шульгіна були «у повному 

значенні зразковими». Так, В. Авсеєнко згадував, що на них (лекціях – О.М.) 

викладач «з надзвичайною стислістю, з дивовижною, чисто художньою силою 

визначень і характеристик ... знайомив слухачів з усією літературою предмета, 

даючи одним керівну нитку для їх занять, іншим заповнюючи недолік їх власної 

начитаності. Притому він у чудовій мірі володів даром слова. Його мова, серйозна, 

сильна, витончена, не позбавлена художніх відтінків, лилася з чудовою легкістю, і ні 

в одній аудиторії я ніколи не бачив такого напруження загальної уваги» [51, 

с. ХХVI]. 

Наголосимо, що В. Шульгін ніколи не був задоволений приготовленою їм для 

читання лекцією. «Перечитавши, вивчивши, перевіривши по безлічі творів, які 

тільки міг мати, які тільки були доступні йому, і обдумавши предмет майбутнього 

читання, він знаходив, що все ще чогось не дістає, що виготовлене не відповідає тій 

ідеї, яку він склав собі про даний предмет, про сюжет лекції», – згадував 

А. Линниченко [79, с. 115–116]. 

У переліку видатних науковців, що працювали у Київському університеті у 

межах визначеного нами етапу заслуговує на увагу й Нейкірх Іван Якович, 

заслужений ординарний професор грецької словесності та старожитностей, який 

протягом більш ніж 30-річного періоду роботи в університеті три рази був обраний 

проректором і шість разів деканом історико-філологічного факультету, 

залишаючись на цій посаді тринадцять років поспіль [17, c. 480]. 
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Установлено, що І. Нейкірх, як декан, вів факультетські справи з дивовижною 

акуратністю, з цілковитою неупередженістю, не дозволяючи собі ніколи і ні в чому 

ніяких навмисних, особистих, парціальних або інших будь-яких ненаукових цілей і 

прагнень. У зборах факультету, як зазначав В. Іконніков, завжди панувало при 

ньому мирне, вільне і об’єктивне обговорення справ, наперед добре вивчених 

деканом, які в строгому порядку і спокійно доповідалися, з усіма до них довідками, 

без настоювання на якомусь наперед задуманому рішенні. «Відданий виключно 

інтересам факультету і науки, декан Нейкірх з дивовижною точністю знав хід будь-

якої обговорюваної на факультетських зборах справи, на питання, які виникали при 

цьому, негайно давав усі законні вказівки та пояснення, за бажанням або запитом 

кожного члена факультету приводив негайно відповідну до справи статтю статуту 

університету або правил для студентів, з усіма до них доповненнями, навіть ще не 

надрукованими – і ніколи не помилявся», – писав дослідник [17, c. 480]. 

У ході дослідження встановлено, що І. Нейкірх чудово знав усіх студентів 

свого факультету, ступінь їх старанності в заняттях науками, достатнє або бідне їх 

матеріальне становище. При уявній зовнішній холодності в поводженні зі 

студентами він ставився до їхніх справ з повним співчуттям, вникав у їхні нагальні 

потреби і, будучи сам майже бідною людиною, живучи виключно однією 

професорською платнею старого окладу, по доброті своєї душі надавав тим, хто 

дійсно потребував її, активну допомогу [17, c. 482–483]. 

Як зауважував В. Іконніков, І. Нейкірх, який не допускав у собі і тіні якихось 

особистих видів, а керувався завжди і в усьому одним лише уявленням користі для 

науки, поспішав дати хід уперед кожній здатній молодій людині, висунути будь-яке 

обдарування: він дбав про підвищення молодого вченого немовби про своє власне, 

намагаючись влаштувати його несподівано, у вигляді якогось сюрпризу [17, c. 481–

482]. 

У процесі наукового пошуку встановлено, що І. Нейкірх читав у Київському 

університеті латинською мовою грецькі стародавності, історію грецької літератури, 

грецьку мову і давню археологію. За словами учнів професора, його читання 

відрізнялося надзвичайною простотою і ясністю викладу, завжди було рівним, 
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спокійним і повністю пристосованим до наукового рівня його аудиторії. Хто бажав 

вивчати грецьку мову більш ґрунтовно, той, безсумнівно, міг розраховувати на 

підтримку професора і його розумне керування набуттям нових знань. Приклад 

читання лекцій І. Нейкірхом наведено нами в додатку Ґ. 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що курси, які читав 

І. Нейкірх, незважаючи на їх «лаконізм, стислість і сухість», «... відрізнялися 

досконалою повнотою, в них не було упущено нічого суттєво важливого, вірність 

переданих фактів науки не підлягала найменшому сумніву, нарешті виклад 

відмічений був такою ж простотою і ясністю, якими відрізнялося і тлумачення 

авторів, а читання археології ще й наочністю: І. Нейкірх оживляв це читання тим, 

що показував своїм слухачам чудові зображення давньої архітектури і скульптури». 

Виклад кожної зі згаданих наук, як зазначав дописувач, «супроводжувався багатими 

вказівками на посібники для її докладного і детального вивчення, fonts et auxilia, 

списком кращих творів з кожної науки латинською, французькою, німецькою, 

англійською та італійською мовами». Цінуючи більш за все істину, професор, як 

зауважував В. Іконніков, «ніколи не повідомляв своїм слухачам думки або факту, в 

безсумнівній вірності яких сам не був цілком переконаний, і тому слухач міг цілком 

покластися на слова професора як на незаперечно вірну істину. Якщо ж він у чомусь 

сам сумнівався чи, не дивлячись на свою велику і тверду пам'ять, замислювався і не 

цілком був упевнений, що його відповідь на запропоноване йому слухачем питання 

є безсумнівно вірною, то негайно і висловлював цю невпевненість свою в 

незаперечній точності їм же самим пропонованої відповіді, додаючи звичайне в 

такому випадку застереження puto або fortasse, і потім наступну лекцію починав 

оголошенням, що за запропонованим йому на останній лекції питанням він наводив 

довідки і переконався, що дана їм тоді відповідь не підлягає сумніву, чи, якщо 

трапилось інше, то також спокійно оголошував, що він помилився» [17, c. 484–485]. 

Як людина взагалі І. Нейкірх, писав дослідник, насамперед «звертав на себе 

увагу кожного своєю дивно рідкісною чесністю і правдивістю, прямодушністю, 

простотою і правдивою гуманністю в поводженні. Лукавства, неправди або брехні, 
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навіть жартома, він не допускав в собі, не поважав їх в інших і не терпів і строго 

переслідував в своєму сімействі, в дітях своїх» [17, c. 484–485]. 

Відзначимо, що слухачі професора дуже добре знали, що ніяке знайомство з 

ним, ніякі клопотання навіть найбільш близьких до нього, улюблених або 

шанованих їм людей нічого не допоможуть, якщо випробовуваний мав слабкі 

знання. Тому «самому слухачеві своєму, який напередодні веселився у нього на 

вечорі і вважався другом сімейства, І. Нейкірх спокійнісінько поставить одиницю, 

запитавши його і суворіше, і довше, якщо цей друг його родини погано знає мову 

або предмет; мало того, Нейкірх довго буде потім думати, чи не помилився він, 

поставивши цьому знайомому слухачеві одиницю, чи не забагато він йому поставив 

під мимовільним впливом знайомства. У своєму розумінні чесності і правдивості він 

доходив нерідко до крайнощів, так що іншим це здавалося навіть дивиною в ньому, 

деяким педантизмом» [17, с. 484–485]. 

У межах досліджуваного нами етапу, як свідчить проведений науковий пошук, 

з’являються й перші публікації, в яких порушувалися проблеми університетського 

викладання. Так, у березні 1849 р. з метою «заспокоїти частину суспільства, яка 

співчувала університетам, а також спростувати «людей легковажних, що 

звинувачують університети в освіті нібито поверхневій і нікчемній», в журналі 

«Современник» була розміщена анонімна стаття «Про призначення руських 

університетів». Автор зазначеної публікації на підставі історичних, статистичних 

даних намагався захистити університети і класичну освіту, а також «показати 

призначення и благотворну участь російських університетів у суспільній освіті» 

[207, с. 261]. Зауважимо, що на цю статтю, згідно доповіді Комітету 2 квітня, було 

оголошено Найвищу догану графу С. Уварову, який пояснив, що вона була написана 

директором Педагогічного інституту І. Давидовим, переглянута і схвалена ним, 

міністром. Зазначимо, що наслідком наведеної вище публікації стало Найвище 

веління «Про рішучу заборону друкувати статті за університети й проти них» [207, 

с. 262]. 

Установлено, що відродження публікацій, на сторінках яких порушувалися 

питання, важливі для розвитку вищої освіти в цілому й університетської зокрема, 
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з’явилися лише у другій половині – наприкінці 50-х рр. ХІХ століття, що 

зумовлювалося зміною внутрішнього політичного курсу. У цей час було поновлено 

закордонні відрядження для підготовки професорських стипендіатів (1856 р.), 

ліквідовано обмеження з питань публічності проведення наукових диспутів (1857 р.) 

тощо. В 1858 р. з ініціативою відкриття нових журналів виступив голова 

московського цензурного комітету і попечитель московського округу, генерал-

ад’ютант Назимов. Добиваючись дозволу на друкування журналу і дозволу 

видавати, крім того, журнал «Русскую Беседу», між іншим, заявляв: «Москва, де у 

званні видавців колись діяли Карамзін і Жуковський, Каченовский, Польовий, 

Надєждін і багато ішних, де розвинулася велика частина наших талантів, в даний 

час позбавлена будь-якої літературної діяльності і майже не має журналу, в якому 

московські науковці та літератори могли б обмінюватися своїми думками і 

висловлювати свої переконання на користь російської освіти ... Стиснення думки і 

розумового розвитку неминуче повинно було мати шкідливі наслідки, як для успіхів 

вітчизняної освіти, так і взагалі для морального стану російського суспільства ... 

Тим часом російська думка і російське слово не могли зовсім зупинитися в своєму 

розвитку: не маючи можливості висловлюватися гласним чином, вони шукали собі 

виходу на іншому більш безпечному шляху, і внаслідок цього пішли у дивному і 

зовсім неприродному напрямку. Замість друкованої, гласної літератури, утворилася 

література безмовна, письмова. В руках читаючої публіки з’явилися, в багатьох 

списках, різні твори за всіма сучасними питаннями науки і словесності, і між ними, 

зрозуміло, і рукописи, змісту не зовсім схвального ... В даний час необхідно дати 

більший простір і рух нашому розумовому життю, для чого слід заохочувати наших 

письменників і наші таланти, звертаючи їх від шкідливої бездіяльності, в якій вони 

костеніють, дратуючись тільки в безплідних наріканнях, до праці корисної і 

піднесеної» [79, с. 118–119]. 

У переліку публікацій, що з’явилися у цей час, передусім варто назвати статтю 

М. Пирогова «Чого ми бажаємо?», яка спершу була надрукована в 1858 р. в 

«Новороссийском Сборнике». Важливо зазначити, що у цій праці М. Пирогов 

наголосив на тому, що для перетворення університетів передусім варто звернути 
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увагу «на попередню освіту головних діячів нашої науки». «Дуже дієві зміни у 

статутах, але не підтримані особистою силою виконавців», як зауважував 

просвітянин, залишилися без будь-якого результату. Саме «в животворних і освітніх 

силах особистостей» М. Пирогов убачав «єдину запоруку істинного прогресу» [190, 

с. 24]. «Створення особливих, постійних інститутів викладачів при Академії наук, і 

при деяких із університетів; постійне оновлення університетів свіжими силами; 

внесення нових елементів у наукову діяльність» – ось де, на думку М. Пирогова, 

варто шукати головної допомоги і проти «апатії, і проти непотизму». «Як швидко 

проявить себе у наших університетах вплив сил, що постійно освіжаються новими 

особистостями; як скоро сили ці стануть достатніми в такому ступені, що кожний 

науковий предмет буде розділений щонайменше між двома викладачами, то тоді й 

питання про розподілення лекцій, про випробування і  спосіб навчання буде 

вирішене позитивно, – писав він у зазначеній статті. – Утримання такого інституту 

спільними зусиллями університетів через кошти, які збиралися за слухання лекцій в 

усіх університетах, по справедливості, було би, без сумніву, цілком можливим. [190, 

с. 24–25]. 

Підвищити якість університетського навчання в цілому і лекторської 

майстерності зокрема, на думку просвітителя, можливо лише після того, як 

існуючий «напівобов’язковий, напіввільний спосіб вчення, як ні на що не здатний 

півзахід», звільнить місце «абсолютно вільному». «Для нас також необхідна й 

освітня сила діячів науки, для якої немає кращого способу виховання, як 

університетське – вільне. Лише він може розвинути талант и обдарованість. Якщо 

обов’язковий спосіб навчання оксфордської та кембриджської колегії розвинув 

високі особистості, то не забудемо, що освітню силу Англії варто шукати не в одних 

її університетах, а й у її конституції та неповторному самоврядуванні [190, с. 24–25]. 

Притік свіжих сил до університетів, на переконання науковця, можливий після 

визначення точних умов для зайняття кафедр, для створення конкуренції. На думку 

дослідника, необхідно буде, скоротивши терміни емеритури («emereo» – лат. 

заслуговую; емерит – позначення для професорів, викладачів вищої школи, аналог 

докторантури; емеритура – капітал, створений шляхом добровільних щомісячних 
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відрахувань службовців, такий, що витрачається для надання допомоги), вимагати, 

аби усі доценти після закінчення першої половини терміну (приблизно десяти 

років), необхідного для емеритури, надавали докази продуктивної наукової 

діяльності; вимагати, щоби кожний склав щонайменше один підручник з обраного 

ним предмету, і потім, після закінчення цього терміну, підлягав би повторному 

вибору з правом отримання напівпенсії, якщо не буде знову обраний [190, с. 25]. 

Умовою підвищення якості викладання в цілому й лекторської майстерності 

зокрема, на думку М. Пирогова, повинні стати і зміни в університетських радах, в 

яких наукові та освітні справи професорів вирішуються більшістю голосів. В 

університетських радах, як і скрізь, зазначав М. Пирогов, повинні бути партії: і 

прогресисти, і консерватори, і серединники, і захисники власних інтересів. Проте 

усім їм, як наголошував дослідник, не вистачає ряду умов, а саме: по-перше, в радах 

немає внутрішньої довіри до власного авторитета; по-друге, немає завзяття щодо 

власних переконань, або, іншими словами, немає глибоких, щирих переконань; по-

третє, немає врівноваженого вміння вести справи. Цим мистецтвом володіють лише 

прибічники особистих інтересів. Прогресисти ж, здебільшого, люди молоді, без 

зв’язків, гарячі, захоплені, такі, що діють лише за переконаннями.  

«Осілі особистості (партикуляристи – приватний, одиничний; прагнення до 

відособленості, до самостійності), за самою особливістю свого принципу, шукають 

зв’язків і протекцій, і, розшукавши їх нагорі, беруть гору. Вони вміють впливати на 

серединників; до них майже завжди пристають і консерватори. Ще гірше, якщо 

голоси у раді розділяються не за переконаннями, а за народностями. В такому 

випадку жодне начало не може бути проведено послідовно; завзяті  прогресисти, 

долучившись до більшості своїх консервативних одноплемінників, самі стають 

консервативними, і навпаки. Коли ж у раді переважають прибічники особистих 

інтересів (партикуляристи), то цим знищується і власна гідність, і гідність ради. У 

переможених народжується недовіра до власного авторитету, а услід за тим 

розпадаються й головні основи колегіального закладу. Постійно переможені стають 

байдужими до своїх переконань, а переможці набувають прибічників з числа тих, 

що не розділяли раніше їхніх переконань. За тим іде непотизм (кумовство; привілеї 
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незалежно від професійних якостей), і зміцнюється стабілізм», – характеризував 

діяльність рад університетів М. Пирогов [190, с. 27–28].  

«Коли колегіальна установа досягала такого стану, коли моральна та освітня її 

сила слабшала настільки, що вплив вищої влади ставав необхідним; то, наскільки б 

цей вплив не був благотворним и розумним, авторитет ради вже сильно 

принижений, і вона діє тоді, можливо, і добре, але не за власними переконаннями», 

– наголошував просвітитель. «Уявимо собі тепер, що обрання майбутніх діячів 

науки сталося більшістю голосів при таких обставинах колегіальних установ. Чи 

надійне це обрання? Припустимо навіть, що вибір був вдалий, але той, кого обрали, 

завершивши свою освіту за кордоном, повертається до того ж університету, де 

починав навчання. Як легко, виступаючи на нових теренах, він може просякнути 

духом непотизму і завести зв’язки та протекції на ґрунті рідного університету! Чи 

довго йому відсторонитися від наук і прийняти інший напрямок руху? Нарешті, 

припустимо, що усі університети делегують, дійсно, найкращих своїх вихованців 

для подальшого навчання, де ж шукати між ними зв’язки, єдність та спільний дух, 

котрий надихав би їх на шляху досягнення мети?», – ставить питання просвітитель 

[190, с. 28–29]. 

Центральне місце у статті «Чого ми бажаємо?» займає проблема якості 

організації навчального процесу в університетах в цілому й лекторської 

майстерності викладачів зокрема. Так, на поставлене ним питання «Чого ми 

бажаємо від університетського викладання?», М. Пирогов відповідав таким чином: 

«щоби той, хто навчається в університеті, засвоїв собі науку освітньою силою думки 

і слова». Дослідник вбачав проблему звичайних університетських лекцій в тому, що 

на них, за виключенням клінік та небагатьох інших практичних демонстрацій, (коли 

наставник і його учні обмінюються думками, студенти зазвичай залишаються 

пасивними слухачами. На думку науковця, для збудження розумової діяльності 

необхідна активна участь у наукових заняттях. У той же самий час, коли ми 

слідкуємо за ходом думок іншого, зазначав М. Пирогов, нам самим багато чого 

спадає на думку, у нас тут же народжуються питання, сумніви і заперечення. 

«Слухачеві ж, як правило, приходиться лише напружувати власну увагу і боротися з 
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власними думками. У цій боротьбі він нерідко втрачає розуміння змісту у 

викладенні предмету, сумніви залишаються у нього нерозв’язаними, він виносить з 

лекції багато  неясного і нерозгаданого», – вказував дописувач [190, с. 43]. А тому, 

робить висновок педагог, «усі наставники, якщо вони бажають, щоби їхні слухачі 

засвоїли собі науку, повинні також бажати, аби розум слухачів на лекціях був у 

постійній роботі». Студент, на думку М. Пирогова, має залишатися пасивною 

стороною на лекціях лише в двох випадках: по-перше, коли лектор викладає нові 

наукові істини, ще не оприлюднені, лише йому одному відомі і ним одним 

усвідомлені; по-друге, коли викладач володіє особливим даром слова [190, с. 43–44].  

Слід зазначити, що при умовах, коли «не зустрічається перешкоди, яку не 

можна подолати серед величезної кількості слухачів, … викладач оприлюднює уже 

відомі дані за підручниками та записками, та не відрізняється особливим даром 

слова», М. Пирогов запропонував замінити лекції з багатьох предметів 

сократівський способом навчання у вигляді бесід, головною метою яких мало бути 

обговорення основних та самостійних питань науки. Особи, що навчаються, 

готувалися би у себе вдома – читали вказані джерела, керівництва, записки тощо, а 

на бесідах відбувалося би роз’яснення предмету шляхом розповідей про прочитане, 

запитань, заперечень, роздумів, диспутів між учасниками. При такому способі 

викладання професор, як підкреслював просвітитель, не мав би необхідності читати 

свої лекції щоденно і витрачати час на систематичне викладання наукових істин, 

оскільки кожен грамотний і хоч трохи підготовлений слухач зможе сам, не 

поспішаючи, прочитати їх у будь-якому підручнику. Також кожний наставник міг 

би з більшою результативністю використовувати свій час на складання розумних 

керівництв, монографій, на вербальне пояснення того, що має бути засвоєним. 

«Немає сумніву, що такі бесіди незрівнянно більше дали би поживи для розуму, і 

більше би сприяли засвоєнню науки самостійною діяльністю розуму студентів», – 

наполягав М. Пирогов [190, с. 44]. 

Варто підкреслити, що, на думку М. Пирогова, від викладачів, що мають «інші 

вагомі достоїнства», не варто вимагати «дару викладання» [190, с. 44]. 
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Таким чином, проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що 

характерною рисою урядової політики в галузі досліджуваного феномена в межах 

визначеного нами етапу стало запровадження низки обмежувальних заборонних заходів 

щодо організації університетського викладання: жорстка регламентація навчально-

виховного процесу, його навчально-методичного та кадрового забезпечення; 

ускладнення процедури комплектації викладацького складу, надання переваги 

«добромисній» бездарності, а також тим, хто вміє їй догодити, перед здібностями, 

знаннями, талантом. Посилення нагляду за викладацькою і науковою діяльністю, а 

також втручання в організацію навчального процесу негативно відобразилися на 

діяльності вищої школи, призвели до зниження рівня викладання в університетах, до 

формального ставлення професорсько-викладацького складу до справи; до 

чиношанування, замкнутості та хвилювання за власну долю.  

Попри піковий рівень загострення ідейно-політичної реакції на етапі, що 

досліджується, у вітчизняній вищій школі працювали викладачі, які «зуміли 

залишитися на гребні величі науки, і, попри занепад її продуктивності, своїм живим 

словом замінювали вплив друкованого слова» (В. Іконніков). На основі вивчення 

досвіду викладацької діяльності представників Харківського та Київського 

університетів (А. Валицький, О. Ходнєв, В. Шульгін та ін.) доведено, що 

майстерність їхнього лекторського викладання проявлялася в умінні володіти 

особливим даром слова; глибокій та всебічній ерудованості; високих особистісних 

та моральних якостях; в урахуванні «наукового рівня» аудиторії, використанні 

наочності, викладенні матеріалу «просто і ясно ...при цьому… цілковито повно, щоб 

не було упущено нічого суттєво важливого»; простоті й справжній гуманності в 

спілкуванні.  

Досліджуваний етап позначився появою й публікацій, а сторінках яких було 

поставлено на широке обговорення проблему вдосконалення організації 

університетів в цілому й лекторської майстерності професорсько-викладацького 

складу зокрема (І. Давидов, М. Пирогов).  
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2.2. Етап інтенсивного розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів 

вищих навчальних закладів, що розташовувалися на українських землях, у 

контексті повернення автономії університетам та розширення академічних свобод 

професорсько-викладацького складу (початок 60-х рр. ХІХ ст. – кінець 70-х рр. 

ХІХ ст.) 

 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що у 60-ті рр. ХІХ ст. 

відбулися суттєві зміни у соціально-економічному житті держави. З Європи та 

Америки, як зазначає О. Іванов, були перенесені готові зразки найновітнішої техніки 

і передового досвіду господарювання. Для ефективного застосування цих 

нововведень вимагалися відповідним чином підготовлені професійні кадри з різних 

галузей промисловості. Діюча на ті часи вища школа не задовольняла цих вимог, які 

постійно збільшувалися. Розвиток капіталізму привів до змін у традиційних 

уявленнях про ведення сільського господарства, до появи нового ставлення до нього 

як до одного «з промислових занять людини». Усе це зумовило зародження системи 

інженерно-промислової вищої освіти шляхом реорганізації існуючих раніше та 

створення нових вищих навчальних закладів, а також вищої сільськогосподарської 

школи, що готувала фахівців із землеробства, лісництва, ветеринарії, садівництва та 

виноробства [77, c. 20–21]. 

Вища педагогічна освіта, що відносилась до університетського типу, також 

зазнала впливу нових обставин. Недостатність вчителів-«класиків» стала причиною 

створення у 1874 р. Ніжинського історико-філологічного інституту, який готував 

учителів древніх та російської мов, словесності, історії, географії для гімназій 

Міністерства народної просвіти та інших відомств, які утримувалися в інститутах 

своїх стипендіатів. До початку XX ст. інститут діяв як закритий навчальний заклад, 

де студенти жили в гуртожитку повністю за казенний кошт. Зазначимо, що історія 

заснування та діяльності Ніжинського історико-філологічного університету вже 

неодноразово була предметом дослідження науковців як у минулі часи, так і в 

теперішній час (С. Сірополко [218], О. Тарасенко [238], Н. Дем’яненко [55] та ін.). 
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Ветеринарну школу, що була відкрита ще у 1839 р. у Харкові, у 1873 р. за 

ініціативи професора, доктора медицини К. Ф. Вишневського, було реформовано у 

вищий навчально-практичний заклад для підготовки вчених-ветеринарів та 

ветеринарних фельдшерів. Історія розвитку вищої ветеринарної освіти та 

Харківського ветеринарного інституту також широко висвітлена у працях 

В. Головка [252], О. Колганової [104], А. Корольова [106], В. Калугіна [95] та інших. 

У 1878 р. у Києві були відкриті й приватні Вищі жіночі курси, які мали два 

відділення: історико-філологічне та фізико-математичне (докладно історію 

заснування та особливості організації приватних навчальних закладів нами 

представлено у § 2.3). 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що у межах 

досліджуваного етапу зміни відбулися і в університетській освіті. Одним із проявів 

цього явища було створення нового навчального закладу в Одесі – Імператорського 

Новоросійського університету, велику роль у заснуванні якого відіграв видатний 

громадський діяч, просвітитель Микола Іванович Пирогов. 

Отже, можна зробити висновок, що дія урядової політики в галузі вищої 

освіти на виділеному нами другому етапі обумовлювалась чинниками соціально-

економічного характеру: необхідністю підготовки достатньої кількості фахівців для 

адміністративного апарату й розвитку промисловості держави, важливістю 

забезпечення потреби обороноздатності країни. Нижча межа цього етапу визначена 

часом появи нових пропозицій міністра освіти, що були викладені ним у 

всепідданнійшій доповіді 13 квітня 1861 р. і зводилися «до корінного перетворення 

університетів відносно студентів, які в них навчаються» [207, с. 365]. Основна думка 

міністра – «... підняти рівень університетського навчання. …Університети – не 

виховні … вищі навчальні заклади, до них мають вступати молоді люди «не для 

зовнішніх і службових переваг, а єдино для наукової освіти» [13, с. 365]. 

У 1861 році, згідно даних наукових джерел [207, с. 356–357], було відновлено 

права ректора й проректорів, а також відмінено інструкції ректорам та деканам, що 

було введено у дію на початку 50-х рр. ХІХ ст. [79, с. 113]. По відношенню до 

професорів 21 травня 1860 р. були встановлені правила щодо залишення на службі 
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професорів і ад’юнктів, які вислужили 25 років, шляхом балотування через кожне 

п’ятиріччя [207с. 356–357]. 

Суттєвий вплив на розвиток ідеї лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів України у межах виділеного нами другого етапу мав проект 

нового загального статуту університетів, що був розроблений комісією під 

керівництвом фон-Брадке до початку 1862 року. Як відомо, з метою залучення 

громадської думки до розробки положень нового статуту і отримання зауважень 

авторитетних фахівців, проект статуту, за розпорядженням Міністерства освіти, був 

надрукований і переданий для розгляду одночасно в усі університетські ради і 

деяким представникам духовного і громадянського відомства, а також переведений 

на французьку та німецьку мови і відправлений багатьом іноземним вченим і 

педагогам [207, с. 413]. 

Серед відгуків, що надійшли на проект нового статуту, заслуговують на увагу 

передусім ті, в яких були висловлені ідеї щодо реформування системи викладання в 

університетах, зокрема пропозиції М. Костомарова. Науковець висловив думку, що 

необхідно перетворити університет у відкритий для кожного «будинок науки», 

основою навчання в якому буде система публічних лекцій. Відвідувати ці лекції 

зможуть не тільки представники учнівського юнацтва, а усі бажаючі незалежно від 

статі, звання та віку. Такі міркування М. Костомарова були не новими: кілька років 

тому подібну думку висловлював барон М. Корф, який запропонував «знищити всі 

приймальні та перекладні іспити, надати всім бажаючим можливість відвідувати 

лекції і тримати випробування на отримання вчених ступенів» [207, с. 362]. 

М. Костомаров глибше розробив дане питання: «Треба поставити викладання 

приблизно так, як у французькому College de France (тобто перетворити його на 

систему публічних лекцій)», – вважав він. За такої організації, на переконання 

науковця, між відвідувачами лекцій не встановлювалося б ніяких міцних відносин, 

крім простого знайомства; як в театрі, в церкві або на вулиці, так і в стінах 

університету благочиння охоронялося б загальною державною поліцією» [207, 

с. 414]. Порушував М. І. Костомаров і проблему академічної свободи (свободи 

викладання та свободи відвідування занять). Науковець наголошував, що 
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професорам «…і в лекціях слід надати найширшу свободу, як у виборі предметів, 

так і способів викладання» [109, с. 187]. 

Наголосимо, що висловлену пропозицію згодом підтримав Л. Толстой, який у 

статті «Виховання і освіта» згадував, що «під час найбільшого розпалу справи» він 

захищав костомарівський проект університетів перед одним із професорів. 

Установлено, що всесвітньо відомий письменник, автор Яснополянської 

школи вважав, що сучасний йому університет не вирішує ні освітніх, ні виховних 

завдань. На його думку, університети були засновані для потреб частково урядів, 

частково вищих прошарків суспільства, і не мали нічого спільного з потребою 

народу. «Уряду потрібні були чиновники, медики, юристи, вчителі – для підготовки 

їх засновані університети. Тепер вищому суспільству потрібні ліберали за відомим 

зразком, і таких готують університети. Помилка тільки в тому, що такі ліберали 

зовсім не потрібні народу», – зауважував просвітянин [243, с. 120–121]. На його 

думку, основна ідея справжнього університету – «об’єднання людей з метою 

взаємної освіти». Такі університети, як писав Л. Толстой, виникають й існують у 

різних куточках Росії: у самих університетах, у гуртках студентів, збираються люди, 

читають, розмовляють між собою, і нарешті ухвалюється правило, як збиратися і 

розмовляти між собою [243, с. 121–122]. 

Зауважимо, що точка зору М. Костомарова на університет викликала різкі 

заперечення з боку більшості виступаючих з даного питання. Так, противники цього 

проекту стверджували, що усунення з університетів усіх навчально-виховних 

елементів спричинило б їх знищення. Тому більшість думок у цій суперечці було 

висловлено за виділення учнів в університеті разом з викладачами в особливу 

корпорацію. Духовний зв’язок між обома елементами і авторитет автономної 

професорської колегії представлялися міцними гарантіями мирного розвитку 

російських університетів. 

Активну участь у розробці проекту нового статуту університетів узяв і 

відомий вітчизняний просвітитель, попечитель Одеського й Київського навчальних 

округів М. Пирогов. Науковець вважав, що ні знищенням корпоративного початку, 

ні його встановленням не можна досягти головної мети – забезпечити порядок і 
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спокій в університетах. «Не можна знищити корпоративного духу там, де учні 

з’єднані віком, цілями, вихованням тощо. Але, з іншого боку, для організації 

студентів у правильну корпорацію нам не вистачить двох головних умов: відданості 

й моральної супрематії (суч. головування, верховенство) організаторів. Були б вони 

у нас в наявності, то вже давно б усе було організовано саме собою», – писав він у 

статті «Чого ми бажаємо?» [207, с. 414–415]. 

Наголосимо, що просвітитель у статті «Погляд на загальний статут наших 

університетів» передусім знов піддав критиці існуючу на той час практику, при якій 

професор після 25 років праці, «як би мало він ні відповідав сучасним вимогам 

науки, може майже напевно розраховувати, що буде знову обраний ще на 

п’ятиріччя, і ще і ще, аби він сам мав до того бажання» [186, с. 218]. Такий стан 

речей, заснований на взаємній мовчазній угоді колегії, вказував М. Пирогов, 

перешкоджає внесенню свіжих сил у наукову діяльність університету і появі 

доцентів-наступників. «Обрання до складу професорів, що відбувається безмовно, 

без позитивної демонстрації достоїнств особи, що обирається, дії у навчальній 

галузі, також не обумовлені певними науковими, літературними і навчальними 

працями та їх результатами і, нарешті, упевненість у новому обранні після 

закінчення 25-річчя, все це без сумніву такі умови, які не служать до заохочення, не 

підтримують енергію діяльності, а швидше привносять застій і апатію», – 

наголошував дописувач [186, с. 217–218]. 

З метою удосконалення якості професорсько-викладацького складу 

М. Пирогов у поданому проекті запропонував встановити для заміщення всіх 

професорських вакансій не виборну основу, а конкурс. Вибір просвітитель допускав 

як виняток лише у деяких випадках: «коли ніхто не з’явиться на конкурс, або коли 

мається на увазі особа, занадто вже відома своїми науковими та навчальними 

заслугами всьому вченому світу». «Не дивлячись на нестачу шукачів 

професорського звання, яка зі збільшенням грошового забезпечення без сумніву 

зменшиться, потрібно покласти край свавіллю, пануючому при виборах професорів і 

особливо в провінційних університетах», – зауважував дописувач. М. Пирогов 

вважав за необхідне впровадити гласне оприлюднення наукових достоїнств 
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конкуруючих для більш об’єктивного оцінювання їх суддями, що доводить досвід 

тих установ, де конкурси користувалися повною гласністю і проводилися публічно. 

Існуючий статут, за словами М. Пирогова, допускав при виборі та призначенні 

професорів повне свавілля, чітко визначаючи тільки одне: доручення кафедри 

екстраординарному професору тоді, «коли є вчений, який хоча за віком і не може 

бути ординарним, але відмінною обдарованістю замінює незрілість років (статут 

1835 р., с. 79). Правда, як підкреслював просвітитель, існуючий статут університетів 

наказує піклувальникам «звертати увагу на здібності, старанність і доброзвичайність 

професорів, ад'юнктів, вчителів і чиновників університету, виправляти недбайливих 

зауваженнями і приймати законні заходи до видалення неблагонадійних». Статут 

надавав також і раді «в разі недбальства викладачів і чиновників, які залежать від її 

вибору, представляти про звільнення їх з посад» [186, с. 211]. Але на практиці, як 

зазначав М. Пирогов, велика частина цих приписів була нездійсненною. На його 

думку, попечитель як особа, від якої законом не вимагається наукового авторитету, 

не може бути суддею наукових здібностей професорів, а рада також ніколи не 

виключить за недбальство одного зі своїх членів. 

«Голос слухачів і учнів міг би в цьому випадку братися до уваги. Хоча і 

трапляється нерідко, що слухачі відчувають найбільшу прихильність до тих 

професорів, які поблажливіші за інших під час іспитів; але взагалі, все таки, 

громадська думка більш неупереджена, ніж думка товаришів і начальників 

викладача, і не марно було б у даний час зробити вказівку в статуті, щоб до неї 

прислухалося учбове начальство при визначенні достоїнств і здібностей викладачів; 

а публічні конкурси дали б йому достатній засіб дізнатися про громадську думку», – 

писав М. Пирогов [186, с. 211]. 

Обрання професорів на наступне десятиліття, за проектом М. Пирогова, мало 

відбуватися за двох умов: по-перше, коли професор, що прослужив перше 

п’ятнадцятиріччя, мав надати вчений або навчальний твір (керівництво або 

монографію), виданий ним під час служби при університеті в званні професора і 

прийнятий зі схваленням в науковому світі; по-друге, він мав представити 

щонайменше одного зі своїх безпосередніх учнів, який би мав такий рівень наукової 
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освіти, що міг би зайняти, або вже займає місце доцента з предмету, який викладає 

професор, або з одного із споріднених предметів. 

Перша умова, як зазначав М. Пирогов, заохотила б багатьох до літературних 

занять. Друга – слугувала б доказом навчальної діяльності професора і спонукала б 

професорів до приватних занять зі слухачами, які виявили здібності та бажання 

спеціально вивчати окрему науку. 

Як підкреслював просвітитель, мета, з якою він пропонував новий, умовний, 

вибір професора після закінчення перших 15 років служіння при університеті, 

очевидна: «Ніхто з університетських викладачів не повинен знаходиться під 

впливом паралізуючої думки, що, вступивши одного разу в число членів ради, йому 

нічого більше не залишається, як спокійно і безумовно вичікувати 25 років повної 

пенсії. Ні, кожен викладач, який істинно любить свою науку, може і повинен в 

перші 15 років свого служіння університету, крім читання лекцій, доставити ще й 

інші докази своєї наукової діяльності» [186, с. 214]. 

Пізніше Пирогов у своїх зауваженнях до проекту спільного статуту 

імператорських російських університетів [191, с. 233] детально зупинився на правах 

і перевагах осіб, що належать до вченої університетської спільноти. Однією з 

найбільших перешкод на шляху професора як науковця, він вважав його сумне 

матеріальне становище. Наголошував також на тому, що участь професорів в 

університетському управлінні і справах лише позірна, а не дійсна, тому професору 

важко прив’язатися до свого університету всією душею. Такі обставини призводять 

лише до того, що професор перетворюється на чиновника з навчальної частини, в 

ньому широко розвивається чинолюбство. Замість занурення у науку, професор стає 

шукачем чинів та інших службових відмінностей як необхідної умови для того, щоб 

з часом поліпшити своє матеріальне становище. Дослідник наголошував, що той, 

хто обрав шлях професури, має не шукати чинів, а бути, скоріше, скромним 

трудівником, якого честь і слава мали б зосереджуватися на занятті наукою, на 

удосконаленні свого курсу, на активній участі в розвитку і процвітанні університету, 

з яким він так тісно пов’язаний: «Професура є свого роду чернечу обітницею, яка 

допускає свого роду відмінності і почесті, але зовсім іншої властивості, ніж ті, які 
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належать по праву органам бюрократії. Єдина сфера професора – наука, кафедра, 

університет, сфера скромна, але в той же час нескінченно широка для покликаних. 

Єдине, що потрібно професору – це щоб турботи матеріальні не відволікали його від 

університету, щоб він мав під старість, коли сили його покинуть, надію на вірний і 

спокійний шматок хліба, і щоб доля його родини, після його кончини, не турбувала 

його. Більше йому нічого не потрібно. Хто шукає більшого, тому не треба бути 

професором, той буде кориснішим на інших теренах, яких так багато» [191, с. 233]. 

Більш того, така система, на думку дослідника, має негативний вплив не лише на 

долі окремих представників професорської спільноти, але й на розвиток і прогрес 

науки в університетах в цілому, тому необхідно поставити професорів в їх належну 

колію, щоб вивести їх з теперішнього ненормального положення. 

Як свідчить аналіз історико-педагогічних джерел, думки авторів різних 

проектів розійшлись також у питанні щодо академічної свободи – свободи або 

примусовості відвідування студентами занять в університетах. Так, деякі з авторів 

надісланих відгуків вважали абсолютно зайвим поміщати в проект статуту такі 

постанови, які, обмежуючи самодіяльність студентів, вводять в університет систему 

примусової навчальної праці. Інші, вважаючи, що молоді люди, навіть і в 

студентському віці, ніколи не будуть вчитися добровільно, що при знищенні 

обов’язковості аудиторії залишаться порожніми, що без примусових заходів 

студенти можуть віддатися неробству і зазнати всіх сумних його наслідків, вимагали 

суворого визначення терміну перебування в університеті, правил прийому і 

випробувань, якщо не річних, то принаймні після дворічного відвідування лекцій 

[207, с. 415]. 

Установлено, що надіслані відгуки й розроблені проекти нового статуту були 

розглянуті Головним Правлінням Училищ. На початку 1863 р. зібрані матеріали 

були направлені на обговорення в «Особливу нараду», до складу якої увійшли 

генерал-ад’юнкт граф Строганов, статс-секретар барон Корф, обер-гофмейстер 

барон Мейєндорф, генерал-ад’юнкт князь Долгоруков і міністри статс-секретарі 

Валуєв і Головін. Висновок цих осіб було повідомлено Государю в Раді Міністрів, 
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після чого Найвищим велінням проекти статуту та штатів були винесені на розгляд 

Державної Ради [207, с. 416]. 

Важливо наголосити, що у поданому на обговорення проекті міністром були 

вказані головні причини занепаду університетів, у переліку яких називалися: 

нестача хороших професорів; байдужість вченої спільноти до інтересів 

університетів і науки взагалі, викликане стисненням їх автономії та гнітом 

матеріальної скрути; неповнота навчальних посібників тощо. У переліку переваг 

розробленого нового статуту урядовець виділив більшу самостійність університетів 

у справах внутрішнього управління, що дозволяло б їм розвиватися самостійно, з 

урахуванням місцевих умов; достатню кількість коштів для утримання необхідної 

кількості професорів; посилення наукових і навчальних засобів університетів тощо 

[207, с. 416]. 

Аналіз положень нового статуту університетів, що був затверджений 18 

червня 1863 р., свідчить, що усі його нововведення були згруповані навколо 

чотирьох найголовніших пунктів: управління університетами, навчальних планів 

факультетів, забезпечення університетів професорами, організації студентства [215, 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8590-t-2-tsarstvovanie-imperatora-nikolaya-i-1825-1855-g-

otdelenie-2-e-1840-1855-g-1876]. 

У контексті аналізу досліджуваного явища привертають увагу передусім 

положення, що стосуються організації управління університетом. Так, відповідно до 

положень статуту, міністр наділявся правами: обрання і звільнення ректора, деканів, 

проректора або інспектора і професорів; поділу факультетів на відділення, з’єднання 

і роз’єднання кафедр; визначення обов’язкових предметів; затвердження проектів 

статутів вчених товариств; правил проведення випробувань на наукові ступені.  

До переліку посадових обов’язків попечителя були включені: заходи для 

підсилення наукової діяльності університету, обрання почесних членів, доцентів, 

викладачів, службовців для навчально-допоміжних установ, адміністрації і 

господарства, обрання членів університетського суду, допущення приват-доцентів 

до читання лекцій, складання інструкцій для проректора або інспектора, правил для 

студентів, слухачів та інші подібні справи. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8590-t-2-tsarstvovanie-imperatora-nikolaya-i-1825-1855-g-otdelenie-2-e-1840-1855-g-1876
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8590-t-2-tsarstvovanie-imperatora-nikolaya-i-1825-1855-g-otdelenie-2-e-1840-1855-g-1876
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За положеннями нового статуту, остаточному затвердженню радою підлягали 

справи, що стосуються порядку викладання, приготування стипендіатів до 

професорського звання, затвердження в наукових ступенях, присудження премій і 

медалей, видання наукових праць тощо. Протоколи засідань ради передавали 

попечителю; річний звіт, надрукований для загального ознайомлення, – міністру 

[215]. 

Новий статут також сприяв збільшенню кількості кафедр при університетах. 

Так, у Харківському університеті на юридичному факультеті мало бути 13 кафедр 

при 13 професорах і доцентах (замість 7 кафедр при 8 професорах и 2 ад’юнктах у 

минулому). З нових засновувалися кафедри державного права, історії російського 

права, історії слов’янських законодавств, кафедра церковного законознавства [274, 

с. 64]. 

Отже, аналіз положень нового статуту дозволяє стверджувати, що питання, 

пов’язані з організацією університетського викладання в цілому й лекторської 

майстерності викладачів зокрема, знаходилися у повноважені ради університету. 

На розвиток досліджуваного нами феномена певним чином вплинули й 

прийняті у 1862 р. постанови, згідно з якими було скасовано заборону запрошувати 

іноземних вчених на посади професорів і викладачів університетських кафедр [215, 

с. 705–706]; було відновлено відновлення за кордон, полегшено правила для 

отримання дозволу читання публічних лекцій [17, с. 113] тощо. 

Установлено, що відновлення закордонних відряджень на початку 60-х рр. 

ХІХ ст. носило стриманий характер, деякі кафедри утримувались від висування 

своїх кандидатів або пропонували кандидатури вже досвідчених викладачів. Так, у 

ДАК зберігається справа «Про підготовку молодих людей до професорського 

звання» за 1861 р., в якій юридичний факультет університету св. Володимира 

звернулася із клопотанням про закордонні відрядження К. Ельського, ад’юнкта 

Цехановецького, орд. проф. Яроцького [291, арк. 1–2]. 

Зазначимо, що відновлення відряджень за кордон відіграло важливу роль у 

формуванні покоління нових вчених-викладачів в університетах того часу. 

Подорожі до Західної Європи, як вказує Р. Еймонтова, благотворно впливали на їх 
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загальний розвиток, на розширення кругозору. З Росії, де панувало самодержавно-

поліцейське свавілля, де наука, друк, освіта зазнавали утисків, початківці й майбутні 

викладачі потрапляли в зовсім інші умови: в країни з іншим державним устроєм, з 

розвиненим політичним життям тощо [270, с. 119–120]. 

Полегшення виїзду приватним особам за кордон і посилене командирування 

туди молоді з освітньою метою за казенний рахунок було визнано «благодійною 

мірою», «... особливо необхідною» також відомим науковцем І. Сеченовим. «Навряд 

чи я помилюся, стверджуючи, що близько половини теперішніх професорів на 

природних і медичних факультетах вийшли з контингенту молоді, яка відправилася 

за кордон в кінці п’ятдесятих і на початку шістдесятих років», – писав він [217, 

с. 335]. 

Аналіз історико-педагогічних джерел дозволяє стверджувати, що другий етап 

у розвитку досліджуваного феномена позначився також підвищенням інтенсивності 

наукового життя, ростом кількості друкованих видань. Соціально-економічні 

зрушення, що відбулися в 60-х рр. ХІХ ст., зумовили різке збільшення попиту на 

освічених людей. На сторінках багатьох фундаментальних праць та окремих статей 

того часу чільне місце посіла проблема удосконалення організації вітчизняних 

університетів, пошуку кращих методів організації навчального процесу в них тощо. 

На початку 60-х рр. ХІХ ст. як писав В. Іконніков «…з’явилися деякі досить слушні 

статті». Наука, як зауважував дослідник, «…отримала право торкатися недоліків 

діючих постанов; для періодичної преси відкрилося ширше поле діяльності (у 

1860 р. з 50-ти прохань про дозвіл видань було задоволено 30). Накопичений запас 

сил і більш сприятливі умови літератури зробили можливою появу цілої низки 

спеціальних періодичних видань» [79, с. 119–121]. 

Думка вчених, як зазначала Р. Еймонтова, «зверталася до створення 

узагальнюючих праць, до суспільно значущих і тому ще недавно ризикованих або 

навіть заборонених тем. Критичній перевірці піддавалося все – факти, теорії, 

аргументи. Переоцінка цінностей поширилася і на сприйняття діяльності окремих 

науковців, прийоми наукового дослідження, вимоги, що пред’являються до науки і 

викладання. Перегляду і обговоренню були піддані сформований тип університету, 
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його структура, характер університетської освіти». Головна визначальна риса науки 

того часу, на думку дослідниці, – це «вторгнення в неї новаторського духу, 

прагнення до перегляду й переоцінки застарілих уявлень, методів, поглядів» [270, 

с. 142]. 

Установлено, що на сторінках «Журналу Міністерства народної освіти» були 

надруковані статути італійських і берлінського університетів і статті про практичні 

заняття і державний іспит; «витяг» з матеріалів, зібраних комісією для перегляду 

університетського уставу тощо. Напрям цих публікацій було схвально оцінено 

науковцями того часу. Так, В. Іконніков зауважував, що «всебічне обговорення 

такого питання (реформування університетів) могло б привести до більш міцних 

результатів і, можливо, оберегло би подальші долі нашої вищої освіти від більш-

менш істотних змін, що періодично повторюються в історії наших університетів і 

позбавляють університети належної стійкості»[79, с. 132]. 

У переліку авторів статей і публіцистичних розвідок, що з’явилися у різних 

часописах досліджуваного етапу і в яких порушувались питання, пов’язані з 

викладанням в університетах в цілому й лекторської майстерності зокрема, варто 

назвати Л. Толстого, М. Пирогова, В. Сергеєвича, І. Срезневського, М. Варадінова, 

В. Герасимова та інших. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що одним із 

центральних питань, що активно обговорювалося названими науковцями, стала 

пануюча в університетах того часу лекційна система викладання. Враховуючи 

позицію Л. Толстого, М. Пирогова, В. Сергеєвича, І. Срезневського, М. Варадінова, 

В. Герасимова, П. Карасевича та інших щодо зазначеного вище питання (лекційної 

системи – О.М.) варто поділити дописувачів на таких, що активно підтримували 

існуючу в університетах практику лекційного викладання, і тих, хто виступав за 

необхідність її докорінного реформування: скорочення обсягу лекційних читань і 

навіть за їх повне скасування. 

Установлено, що супротивником існуючої лекційної системи викладання в 

університетах того часу був Л. Толстой. Просвітянин вважав, що сучасні йому 

університети, як російські, так і в усій Європі, «настільки ж потворні, як 
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монастирські школи». В університеті, як писав Л. Толстой, «рідко кого побачиш із 

здоровим і свіжим обличчям і жодного не побачиш, який би з повагою, хоча б з 

неповагою, але спокійно дивився на те середовище, з якого він вийшов і в якому 

йому доведеться жити; він дивиться на нього з презирством, огидою і зарозумілим 

жалем. Так він дивиться на людей свого середовища, на своїх рідних; так само 

дивиться і на ту діяльність, якою мав би займатись за громадським статусом. Тільки 

три кар’єри виключно представляються йому в золотому сяйві: вчений, літератор і 

чиновник» [243, с. 115]. 

Виявлено, що відомий письменник, просвітитель, критикуючи в цілому 

організацію вітчизняних університетів, негативно оцінював як зміст освіти в них, 

так, особливо, методи викладання, що використовувалися у вищій школі того часу. 

Серед недоліків Л. Толстой називав заздалегідь визначене, примусове для 

майбутнього студента «коло знань». Педагог згадував: «Я приходжу на якусь лекцію 

із запропонованих мені по факультету; я зобов’язаний не тільки слухати все, що 

читає мені професор, а й завчити це, і якщо не слово до слова, то речення до 

речення. Якщо я не вивчу все це, професор не дасть мені необхідного атестата при 

випускному або переводному іспиті» [243, с. 115]. 

Засуджував просвітянин і неодноразові, сотні разів повторювані зловживання 

в університетах. Так, для того, щоб отримати атестат, зауважував дописувач, 

студент повинен виконати улюблені звички професора: «або сидіти завжди на 

першій лавці і записувати, або мати переляканий або веселий вигляд на іспиті, або 

мати однакові переконання з професором, або відвідувати акуратно його вечора». 

Слухаючи лекції, студент, як писав просвітянин, може не погоджуватися з поглядом 

професора, може, самостійно вивчивши літературу з предмету, яким займається, 

знаходити, що лекції професора погані. Але він все-таки повинен їх слухати або, 

принаймні, вивчати – так характеризував стан навчання в університетах того часу 

Л. Толстой. [243, с. 116–117]. Просвітитель наводив сумну статистику спостережень 

за навчальним процесом: з 50-ти студентів в аудиторії десять чоловік на перших 

двох лавках мають зошити і записують; з цих десяти шість записують для того, щоб 

сподобатися професору, з виробленого школою і гімназією прислужництва; ще 
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четверо записують зі щирим бажанням записувати весь курс, але на четвертій лекції 

кидають, і мало ймовірно, що двоє або троє з них, тобто 1/15 або 1/20 курсу, 

складуть лекції [243, с. 121]. 

Видатний педагог, просвітитель, згадуючи студентські роки, писав, що 

більшість студентів ходили на лекції зовсім не для отримання знать. Одні 

відвідували тому, що не було чого робити; інші – щоб доставити задоволення 

професору. Іноді траплялося, що один із ста професорів ставав популярним і 

відвідувати його лекції було розумовим франтівством поміж студентами – такі 

лекції відвідували через моду. Майже завжди, з точки зору студентів, на думку 

Л. Толстого, лекції становлять порожню формальність, необхідну тільки зважаючи 

на іспит. Більшість протягом курсу займалися не своїми предметами, а сторонніми, 

програма яких визначалася гуртками, до яких потрапляли студенти. На лекції 

студенти звичайно дивилися так само, як солдати дивляться на навчання, на іспит – 

так само, як на військовий огляд, як на нудну необхідність. [243, с. 121–122]. Думки 

про професорів у цих гуртках, як зазначав Л. Толстой, існували такі: одного 

професора вважали абсолютно дурним, хоча і трудівником; іншого – хоча і здатним, 

але відсталим від науки; третього – нечистим на руку або таким, що виділяє тільки 

тих, хто виконує певні його вимоги; четвертого – посміховиськом, що, 30 років 

підряд читає потворною мовою написані свої записки. «І щасливий той університет, 

в якому на 50 професорів є хоч один такий, якого шанують і люблять студенти» 

[243, с. 123]. 

Зауважимо, що Л. Толстой не визнавав і «... таїнства освіти, що невидимо 

відбувається над студентами, незалежно від форми і змісту лекцій професорів». «Та 

умова, що в університеті потрібно читати професору і неодмінно від себе, – писав 

просвітитель, – належить до догматів університетської практики, в яку я не вірю і 

яку довести неможливо». 

Л. Толстой у статті «Виховання і освіта» вказував, що головне зло лекційного 

методу полягає в тому, що «при ньому ми маємо, з одного боку, авторитарність, 

зарозумілість і гордовитість» професорів, з іншого боку, – пасивність слухачів-

студентів, які зобов’язані протягом усієї лекції «мовчати, хоча б вони в душі не 
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погоджувалися з ним або знаходили його лекції явно поганими». Навчання 

студентів професором, вказував Л. Толстой, відбувається, «як і у всіх жерців, 

таємно, келійно і з вимогою благоговіння від непосвячених і студентів». Він вважав 

абсолютно невірним такий стан речей, при якому, як тільки професор призначений, 

професор починає читати, і жодні його негативні особисті або наукові якості («якби 

він був дурний від природи, став дурним під час виконання своєї посади, відстав 

абсолютно від науки, був негідним за характером людиною») не виступають 

обмеженням для його подальшої професорської діяльності протягом усього його 

життя, а студенти на мають жодного засобу для висловлення свого задоволення або 

незадоволення. «Мало того, те, що читає професор, залишається таємницею для 

всіх, окрім студентів. Можливо, це походить від мого невігластва, але я не знаю 

книг-посібників, складених з читань професорів. Якщо і були такі курси, то у 

пропорції одного на сотню» [243, с. 117–118]. 

На думку дослідника, «таємниця» університетського викладання походить від 

того, що «90 з 100 курсів, якби вони були надруковані, не витримають нашої 

нерозвиненої літературної критики». «Чому неодмінно потрібно читати, а не дати 

студентам в руки добру книгу свою або чужу, одну або дві або десять добрих 

книг?», – запитував Л. Толстой. «Я знаю себе і багатьох інших, які становлять не 

виняток, але загальне правило, які при усній передачі нічого не розуміють і 

розуміють добре тільки тоді, коли спокійно вдома читають книгу». На думку 

просвітителя, «мовленнєва подача» мала б значення тільки тоді, коли студенти мали 

б право опонувати і лекція була б розмовою, а не уроком. «Тоді б тільки ми, публіка, 

не мали права вимагати оголошення від професорів тих посібників, за якими вони 

30 років підряд вчать наших дітей і братів», – писав він у статті «Виховання і освіта» 

[243, с. 117]. 

Остаточний висновок Л. Толстого щодо лекцій, як вказував С. Василейський, 

ніщивний: «При нинішньому ж порядку читання лекцій є лише забавний обряд, 

який не має ніякого сенсу, і особливо забавний за важливістю, з якою він 

відбувається» [30, с. 118].  
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Серед тих, хто виступав проти пануючої у вітчизняних університетах 

практики лекційного викладання, був і М. Варадинов. У статті «Необхідність 

реформи в нашому університетському викладанні», що була надрукована у 1870 р., 

дописувач стверджував, що лекції професора «не містять у собі, та й не можуть 

містити через наростаючу нестачу часу, усіх тих даних, які дає будь-який підручник, 

призначений для студентів» [29, с. 2]. 

Слухання лекцій, за зауваженням М. Варадинова, пов’язане з великою і 

марною втратою часу: студент повинен залишати свої домашні заняття, йти в 

університет, очікувати приходу професора, повертатися з лекції додому. Весь цей 

час він, на думку дописувача, міг би з безсумнівною користю використати на 

вивчення свого предмета за підручником [29, с. 3]. «Зосередження студента без 

перерви на одному відділі науки дає йому незрівнянно більшу можливість 

перейнятися досліджуваним предметом або частиною його без втрати часу, без 

розважання уривками інших знань, які він чує на лекціях, що йдуть одна за одною з 

різних предметів», – зазначав він [29, с. 3]. 

Виступаючи за необхідність істотно скоротити систему лекційного 

викладання в університетах, М. Варадинов пропонував таку схему організації 

університетських занять: на першій лекції професор знайомить студентів з тим 

підручником, який, на його думку, необхідний студентам, потім призначає одну 

лекцію в два тижні і пропонує студентам доставляти йому короткі письмові нотатки 

щодо нерозумінь і сумнівів, які вони зустрінуть при вивченні науки за підручником. 

Ці нерозуміння і сумніви професор роз’яснює на лекції [29, с. 4–5]. 

Отже, лекторська майстерність викладача вищої школи, на думку дописувача, 

полягає в умінні організувати навчально-пізнавальну діяльність студентів, навчити 

їх «самостійно, розумно і свідомо» працювати на заняттях і вдома, «міркувати над 

своїми поясненнями»; спрямувати їхню роботу на самостійне вивчення науки, на 

вміння ставити запитання та шукати на них відповіді. 

Наголосимо, що про значущість уміння організовувати самодіяльність 

студентів писав і видатний науковець, професор Харківського й Санкт-

Петербурзького університетів І. Срезневський. У статті «Про наукові вправи 
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студентів (Лист з приводу статті професора Дройзена)», що була надрукована у 

1869 році, науковець стверджував, що «не можна не бажати щоб наші університети 

виявлялися все більш сильними в ставленні до впливу на ґрунтовну самодіяльність 

юнацтва» [230, с. 247]. 

Зауважимо, що науковець «від імені свого і своїх товаришів» «висловив ... 

подяку викладачам ... що вже віджили, але все ще живі у пам’яті вихованців», які 

збуджували допитливість у студентів. Серед них І. Срезневський згадував про 

викладача, який «видавав дуже короткий огляд кожного курсу читань при його 

початку, такий огляд, в якому, при позначенні основних відповідей науки по 

кожному з питань, вказані були і джерела для їх вирішення, і найбільш важливі 

праці вчених, в яких або викладено те чи інше з цих рішень, або представлені по 

ним міркування». Усі слухачі, які, за висловом викладача, бажали не бути його 

читаннях «гостями», як писав І. Срезневський, повинні були готуватися до них 

заздалегідь, користуючись виданим їм (викладачем) оглядом, і бути готовими 

відповідати на його питання за вказаними в ньому джерелами і посібниками. 

Відзначимо, що необхідні для підготовки джерела і посібники можна було 

взяти у самого професора, або з його бібліотеки, або з бібліотеки університету. 

«Вирішувати нерозуміння і сумніви кожного з слухачів професор був готовий у 

будь-який час, – не любив тільки, якщо його турбували марно або якщо повертали 

йому книжки, не скориставшись ними як слід. Готуючись до читання професора, 

треба було користуватися і посібниками загальними: словниками, енциклопедіями, 

вказівками, прикладеними до зборів актів, заглядати і в Форчелліно, і в Дюканжа, 

Годофреда, Мансі, Мейєрмана тощо. До читання професора слухачі знали (хоч 

звичайно не всякий все, а по частинах) майже весь матеріал змісту читання: 

професор зводив його своїми поясненнями в одне ціле» [230, с. 250]. Так 

викладалось їм, згадував науковець, руське право цивільне і кримінальне порівняно 

з правами інших народів і з поглядами вчених юристів. До читань з латинської 

словесності студенти зобов’язані були, готуючись до перекладу пояснюваного 

професором письменника, бути готовими вказати на різні подібні за значенням 

вирази російської мови, якими можна скористатися для перекладу того чи іншого 
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латинського виразу, і на той, якому необхідно було віддати перевагу перед іншими, 

з обґрунтуванням причин [230, с. 251]. Викладач пропонував слухачам порівнювати 

місця латинського письменника з подібними місцями у творах російських та 

європейських письменників. З російської словесності потрібен був від кожного 

слухача щорічно принаймні один так званий «твір». З руської статистики слухачі 

готували зведені таблиці числових даних за різні роки і намагалися робити деякі 

висновки, однак це робилося рідко і небагатьма студентами. Для праці слухачів за 

призначенням професорів потрібні були й інші підготовчі праці: вивчення нових 

російських письменників, в числі яких були на той час Жуковський, Батюшков та ін. 

[230, с. 251]. 

Свідченням лекторської майстерності викладача вищої школи, на переконання 

М. Варадинова, є оприлюднення його лекційного курсу, який повинен відповідати 

вимогам науки, збагачувати й розвивати її. Такий курс повинен бути схвалений 

факультетом і надрукований. Викладач, який не встиг обробити свій курс так, щоб з 

ним з’явитися перед судом науки, на думку дослідника, не мав права читати лекції 

за своїми записками, а мав читати їх за відомим підручником, який посів уже в науці 

чільне місце. Дописувач підкреслював, що тільки ординарний професор, тобто 

професор, який надрукував курс або підручник, може самостійно скеровувати 

студентів своїми поясненнями при їх сумнівах і нерозуміннях. «Повний курс» 

науки, кафедру якої займає професор, може служити достатнім критерієм його 

професорської гідності, його професорської компетентності. 

Аналіз згаданих вище статей свідчить, що чільне місце в обґрунтуванні 

власної позиції щодо реформування організації університетських занять посідали й 

роздуми авторів з приводу для його значущості «живого слова» як ознаки 

лекторської майстерності професора слухачів. Так, аналізуючи поширену на ті часи 

думку щодо того, що воно («живе слово») на лекції професора «має на його слухачів 

більш рішучий вплив, ніж мертва друкована літера», М. Варадинов зауважував, що 

«це твердження за істиною не більше і не менше як дуже вдала фраза». «Не стану 

сперечатися, що «живе слово» діє іноді приголомшливим чином, якщо його чуєш 

зрідка, і якщо вже приготувався почути його», – зазначав дописувач у роботі 
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«Необхідність реформування в нашому університетському викладанні» [29, с. 6]. 

Але це живе слово в цілому ряді лекцій, особливо протягом кількох місяців, на 

думку М. Варадинова, втрачає таке значення і перетворюється на звичайну лекцію. 

«Живе слово ще може бути добрим при популярному викладанні предмету, коли 

слухачеві передається відома галузь знання не у вигляді науки, а як передова газетна 

стаття, тобто, передається загальний погляд на питання, жваво, іноді за допомогою 

софізмів, передається так, що слухачу популярної лекції не потрібно ні 

заглиблюватися в науку, ні перейматися системою її, ні багато замислюватися над її 

змістом, – вказував дописувач. – … Повнота ж і система науки, що викладається, 

ведуть у такі подробиці, яких не можна засвоїти з живого слова» [29, с. 6]. 

Отже, «університетська лекція повинна бути наповнена змістом, а 

захопливість її є випадковою, в усякому разі не суттєвою її властивістю, не 

головним її достоїнством», – робить висновок М. Варадинов [29, с. 7–8]. 

У переліку якостей майстерності викладача вищої школи М. Варадинов 

визначав і значущість «благотворного впливу» особистості професорів на студентів. 

За його словами, вплив цей виявлявся в особистих, більш-менш тісних стосунках 

професора зі студентами й він (вплив) не тільки не зменшиться, але навіть 

збільшиться, якщо професор, читаючи лекцію раз в два тижні або, вірніше, 

роз’яснюючи студентам їх нерозуміння, увійде з ними в близькі стосунки не як 

професор, а як керівник молодого покоління в науці, коли професор призначить для 

студентів літературні, взагалі наукові, вечори, на яких студенти читали б свої 

міркування на ті чи інші теми за спеціальною наукою професора [29, с. 13]. 

У переліку супротивників пануючої в університетах лекційної системи 

викладання слід назвати й В. Герасимова, який упродовж 70-х рр. ХІХ ст. 

неодноразово виступав з протестом проти неї. Зазначимо, що вперше дописувач 

висловив «негативний погляд» на лекцію у статті, що була надрукована у 1874 році, 

після виходу статті відомого військового теоретика того часу М. Леєра [42, с. 8]. 

У 1879 р. В. Герасимов, який на той час перейшов до юридичної академії, знов 

повернувся до проблеми лекційної системи викладання з метою, як він сам писав, 

«пояснити помилковість напрямку академічної системи викладання та її недоліки, 
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що виникають від традиційної переваги, що віддається усному викладанню науки 

перед письмовим, і вказати на можливість уникнути всіх недоліків за допомогою 

системи, заснованої на самостійному читанні курсів учнями за умов контролю й 

допомоги викладачів» [42, с. 2–5]. 

Зазначимо, що стаття В. Герасимова, а також витяги з неї, з повідомленням 

про її розгляд у Військовому Комітеті, були надруковані в газеті «Молва» (1879 р. 

№ 300) під заголовком «Усунення читання лекцій в академічній або 

університетській системі викладання». Наслідком оприлюднення зазначеної 

публікації та подальшого її обговорення стали фельєтони, що були надруковані у 

часописах «Голос» (№ 313) і «Новое время» (№ 1347), які, особливо в «Голосе», 

ясно виявляли роздратування авторів їх, які, очевидно, належали до навчального 

відомства» [42, с. 5.] 

Зібравши та проаналізувавши усі точки зору щодо значущості лекційного 

викладання в школах того часу, В. Герасимов робить висновок про те, що учні всіх 

закладів і особи, що не займаються викладанням, або не близькі до нього, можна 

сказати, без винятку ставилися до такої думки співчутливо; навчаючі ж, також 

майже без винятку, навпаки, – вороже. 

Навчаючі, як писав В. Герасимов, відносяться до лекцій як до своєї нагальної 

праці. Для них визнати марність лекцій – значить визнати свою непотрібність, а 

тому вони намагаються не тільки вишукувати докази необхідності лекцій, але 

ставляться до пропозиції нової системи вороже, як до зазіхання на їх матеріальний 

добробут і моральний спокій. Усіма ними, за словами дописувача, висловлюється 

«тільки платонічне ставлення до питань практичної важливості і в них не можна 

знайти серйозних заперечень проти цього погляду» [42, с. 5]. 

У переліку висловлювань проти скасування лекційної системи, що були 

оприлюднені у різних формах, В. Герасимов насамперед виділив такі: «лекції 

вкарбовуються на все життя, що навіть сумніви і помилки професора, що 

повідомляються на лекціях, дуже корисні; лекція і самого професора спонукає до 

занять: якби не було лекцій, професор не думав би про науку, і тому їй загрожував 

би регрес; голос професора закарбовується в пам’яті учнів, а разом з ним і думки, 
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хоча б учень і не був уважний на лекції тощо» [42, с. 6]. Навколо усіх цих 

звинувачень В. Герасимов побудував свою власну систему удосконалення 

організації університетського викладання, яка була подана ним у брошурі 

«Усунення читання лекцій в академічній або університетській системі викладання 

наук». 

У контексті аналізу досліджуваного явища увагу передусім привертають 

роздуми автора щодо впливу «живого слова» як ознаки професійної майстерності 

професорів на формування знань студентів. Так, ретельно проаналізувавши історію 

становлення та розвитку вищої освіти в історії людства (від античності до 

сучасності), В. Герасимов стверджував, що академічний спосіб викладання «не 

відповідає ні існуючій в нинішній час потребі у різних засобах навчання, ні тій 

користі, яка приноситься на практиці науковою літературою, і не може бути 

визнаний доцільним» [42, с. 10–11]. 

«Живе слово», на думку дописувача, «є задовільним і необхідним тільки на 

своєму місці: там, де потрібно пробудити почуття слухачів, де потрібно дати цим 

почуттям рішучий вилив у відомому напрямку, як, наприклад, в промові полководця 

перед битвою або в промові адвоката, там живе слово зі своїми атрибутами – 

екзальтацією, мімікою та інтонацією голосу – буде мати перевагу». «Але там, де 

потрібно мислити науково, ці атрибути не можуть мати значення; там спокійне 

письмове викладення є необхідним і загалом достатнім», – наголошував 

В. Герасимов. [42, с. 11]. 

Дописувач стверджував, що в академічній системі викладання вплив на 

почуття учнів за допомогою живого слова з метою пробудження в них любові до 

науки і праці ставиться на перший план завдяки традиції. Таким чином, система 

викладання, перш за все, має мету виключно науково-освітню, матеріальну і 

розумову. Живе слово в цій системі може займати місце переважно засобу для 

формального, виховного, емоційного впливу. Виховання ж, зазначає дослідник, не 

складає прямої мети вищих навчальних закладів, але воно є в тому чи іншому 

вигляді неминучим результатом будь-якої виконуваної людиною праці, а в даному 

випадку – праці з вивчення науки. На правильній постановці цієї праці і має 
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ґрунтуватися виховний вплив системи. «Поставивши ж на перший план як виховний 

засіб живе слово, система позбавляє працю учня належного їй місця, тобто праця 

учня є доповненням до живого слова, а не навпаки, як би мало бути», – вважав 

просвітянин [42, с. 2]. 

Наслідком такої невідповідності між метою і засобом, на переконання 

В. Герасимова, неминуче повинно стати незадовільне досягнення мети академічного 

викладання, тобто незадовільний стан наукових підстав учнів. «І дійсно, воно 

спостерігається на практиці, як результат, що виноситься з наших навчальних 

закладів», – робить висновок дописувач. 

Отже, «живе слово» разом з особистістю викладача, як стверджував 

В. Герасимов, мають використовуватися при навчанні як виховні засоби, тільки на 

своєму місці – як додаток до праці учня, і майже не мають значення, якщо 

поставлені в протилежному значенні. Тому існуюча система не має плідного 

виховного впливу на учнів. Результатом її є скоріше ослаблення, ніж зміцнення її 

природних сил [42, с. 12]. 

У площині аналізу досліджуваного явища привертають увагу також роздуми 

В. Герасимова щодо впливу на якість підготовки студентської молоді таких вмінь і 

якостей у викладачів вищих навчальних закладів як «красномовний і талановитий 

виклад». На переконання дописувача, найбільші успіхи навчання бувають не у 

викладачів, що відрізняються талановитим і красномовним викладом, а у 

викладачів, що відрізняються строгістю вимог до учнів. Красномовний і 

талановитий виклад, стверджував дописувач, заохочує до слухання, як до приємного 

і легкого проводження часу, але звідси ще «далеко до глибини розуміння науки і до 

суттєвої користі її вивчення». На його переконання, нерідко саме викладачі 

красномовні і навіть талановиті абсолютно «порожні» і, навпаки, багато справді 

вчених людей є поганими лекторами. В. Герасимов зауважував, що ставити в 

залежність від одного таланту лектора всю складність навчання – явище надто 

одностороннє. Наскільки великим не був би талант, для успіху його дії потрібні 

відповідні ґрунт і середовище. Ці ґрунт, тобто стан самих слухачів, і середовище, 

тобто обставини, за яких відбувається їхнє мислення на лекції, і мають першорядне 
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значення. Від них і залежить успіх навчання, а зовсім не від талантів лектора [42, 

с. 22]. 

Красномовний і талановитий виклад науки, який здається захопливим і 

абсолютно зрозумілим, супроводжується приємним голосом, музичними його 

інтонаціями, красивими жестами, натхненням обличчя, як ідеал справжньої лекції, 

на думку В. Герасимова, не може порушити в слухачі ніякі інші почуття, окрім 

почуттів насолоди, які створюються будь-якою гармонією, подібно до насолоди 

співом, музикою. Звідси, як писав дослідник, може виникнути безпосередньо тільки 

потреба в насолоді такого типу, тобто не потяг до вивчення науки, а потреба 

слухання красномовного і натхненного її викладу, подібно до того, як з відвідування 

опери виникає потреба в слуханні співу, але не прагнення до вивчення музики. 

Такий результат тільки і можна отримати від ефектних лекцій, замість 

передбачуваного інтересу до науки. Фрази на кшталт: «він хоча і не багато знає, але 

добре читає, – його можна послухати», «він багато знає, хоча і погано читає, – його 

не варто слухати», якими оцінюються лектори, вказують, що такий результат і 

справді часто має місце. Він саме і становить той привид, за яким женеться існуюча 

система, бажаючи досягти інтересу до науки і прагнення учня «самому йти далі». 

Насправді, при такій постановці навчання, писав В. Герасимов, наука відходить на 

задній план, а на перший виступає особистість лектора; а учневі прищеплюється 

спекулятивна мета найдрібнішої якості. Навчання дорослого стає однаковим з 

навчанням дитини, тільки замість цукерок, для маскування праці вивчення науки, 

тут стоїть красномовство. Дописувач іронізує, говорячи, що для досягнення 

послідовності системі варто було б вимагати від професорів не тільки викладу науки 

красномовною прозою, але й віршами і співом; але результат від цього, за словами 

дописувача, був би ще гіршими. Взагалі немає нічого безглуздішого за захоплення в 

такому вигляді формою викладу науки і за ставлення успіху навчання у виняткову 

залежність від цієї форми. Таким чином, «за самим принципом, захоплююче 

красномовство на науковій лекції, яке полонило б активно і змушувало б слухачів 

забути, що вони займаються вивченням науки, не може бути визнано доцільним», – 

наголошував В. Герасимов [42, с. 32]. 
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Зауважимо, що обґрунтуванню власних висновків щодо панування лекційного 

викладання в академічних школах того часу та необхідності їх скасування 

дописувач присвятив наступні розділи: «Захоплення лекційною системою вчителів. 

Факти, які свідчать про безсилля лекційної системи»; «Розгляд елементів процесу 

мислення на лекції: сили спонукання, матеріалу мислення і часу мислення» [42]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що у переліку тих, хто 

надав перевагу самоосвіті перед вченням з живого слова, як вже зазначалося у § 2.1, 

був видатний хірург, попечитель Одеського, згодом Київського навчального округів, 

громадський діяч М. Пирогов. Проблемі організації університетів в цілому й 

лекційної системи зокрема педагог присвятив цілу низку публікацій. Серед них у 

межах виділеного нами другого етапу привертають увагу наступні: «Листи з 

Гейдельберга», «Погляд на загальний статут наших університетів» «З приводу 

занять руських вчених за кордоном» тощо. 

«У Німеччині систематичний виклад наук на лекціях за посібниками, 

записками, зошитами зустрічається, як один із середньовічних звичаїв, з якими 

нелегко розлучається західне суспільство. У нас, в університетах, це майже 

загальноприйнятий спосіб, хоча ми не маємо ні середньовічних звичаїв, ні 

переказів», – писав М. Пирогов у статті «З приводу занять руських вчених за 

кордоном», що була надрукована в «Журнале МНП» [189, с. 115]. «Чи дійсно наші 

студенти не можуть навчитися інакше, як із систематичних університетських 

курсів?» – у черговий раз запитував дописувач. На його глибоке переконання, 

систематичне лекційне викладання було необхідним до введення книгодрукування 

для тих наук, з якими не можна познайомитися з одних книг і посібників. 

Необхідність у систематичному викладі цілої науки існує тоді, на думку 

М. Пирогова, коли вона ще нова і тільки починає заявляти свої права, не входячи до 

загальної системи наук. «Але, скажіть, для чого викладати з кафедри цілі роки такі 

предмети, які не вимагають ні дослідів, ні демонстрацій, і яким може навчитися з 

книжок всякий, який одержав добру гімназійну освіту? Чому лекція повинна бути 

таким специфічним засобом? Невже з хороших книг освічена людина не може 

отримати чіткого уявлення про початки науки, основні її факти, погляди тощо? Для 
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чого ці сотні сучасних посібників? Для чого багато хто з знаменитостей (і нерідко ті 

ж самі, які читають і систематичні курси) займаються складанням керівництв?», – 

запитував педагог [189, с. 116–117]. 

Зазначимо, що, на відміну від В. Герасимова, М. Пирогов позитивно оцінював 

лекції викладачів, які володіють особливим даром слова, вважав їх бажаними. «Дія 

голосу, тобто живої мови, на аудиторію, дуже помітна, коли викладач має дар слова 

і коли він хоче не тільки переконувати, але ще хвилювати і вражати своїх слухачів», 

– зауважував дописувач у статті «З приводу занять руських вчених за кордоном» 

[189, с. 118]. 

На думку М.І. Пирогова, «у дуже обмеженому виді» і «пересічні лекції» є 

корисними, проте лише як «підмога розумовій роботі слухачів, які повинні 

отримувати знання при самостійному опрацюванні зазначених посібників, при 

бесідах (по сократівському методу) з професорами і на різного роду практичних 

заняттях і семінарах» [189, с. 68–69]. Зауважимо, що видатний науковець розробив 

цілу систему попередньої підготовки до проведення таких занять, яку представлено 

нами у додатку Д. 

Завдяки запропонованій системі, на думку М. Пирогова, лекції стали б тим, 

чим вони повинні бути, – підмогою розумовій роботі слухачів. Система Пирогова 

була спрямована на моральне зобов’язання слухачів не обмежуватися формально-

пасивним відвідуванням лекцій. «Якщо не любов до науки, то самолюбство змусило 

б багатьох зробитися дійовими особами на лекціях. Посібники читалися б з толком. 

Спеціальні курси стали б необхіднішими за систематичні. Заняття стали б більш 

самостійними. Було б менше слів і більше діла. Словом, тільки цим способом можна 

зробити ненормальне становище нашої науки більш стерпним і менш шкідливим», – 

наголошував педагог [189, с. 120]. 

Аналіз змісту наведених вище статей дозволяє стверджувати, що видатний 

вітчизняний просвітитель опікувався також проблемою пошуку суті та шляхів 

удосконалення лекторської майстерності викладачів. Так, якість лекційного 

викладання М. Пирогов розглядав у тісному взаємозв’язку із положенням 

професора, його авторитетом у науці. Спираючись на досвід університетів у 
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Німеччині, М. Пирогов стверджував, що навіть у непопулярних профессорів, чий 

«науковий авторитет є достатньо високим, і у студентській аудиторії зберігається 

порядок». Студент, як зазначав дописувач, звичайно не вірить вчителю або через те, 

що не впевнений в глибині його знання, або через те, що підозрює його в нещирості 

наукових переконань. Так звана непопулярність професора іноді доводить до 

витівок, але одна, сама по собі не позбавляє ще професора довіри до його авторитету 

і поваги. «Новому поколінню наших професорів доведеться працювати над 

гарненьким розумінням значення авторитету в науці і його необхідності для учнів», 

– наголошував М. Пирогов у статті «Листи з Гейдельберга 1» [187, с. 387]. 

Наголосимо, що, на переконання дописувача, авторитет наставника 

підтримується свободою наукового розслідування, яка «дає простір переконанням 

професора і разом з тим переконує слухачів у щирості його вчення» [187, с. 388]. 

«Це теж один з найнадійніших засобів проти захоплень і помилкових доктрин, 

таємних і явних», – писав просвітитель у статті «Листи з Гейдельберга 3» [188, с. 5]. 

Без неї (свободи), як вказував М. Пирогов, в учнях легко вкорінюється думка про 

нещирість вчителя. «А як скоро народилася підозра, що вчитель не є відвертим у 

викладанні науки, що він не висловлює якихось задніх думок зі страху, користі і 

облуди, то розумовий і моральний зв’язок між наставником і учнем вже порушений, 

авторитет порушений і студент вже не бачить того ідеалу, який Савіньї хотів 

здійснити в особі університетського професора. Молода людина, що втратила цю 

довіру, яка має сумнів у щирості і вважає вчення професора не вільним, а 

вимушеним або удаваним, є вже адепт усіх можливих помилок; найбезглуздіші 

лжевчення легко западають в душу, отруєну сумнівом», – зауважував просвітитель 

[188, с. 5]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що ідею лекторської 

майстерності М. Пирогов розглядав також у контексті міри участі професорсько-

викладацького складу в обговоренні актуальних соціально значущих проблем того 

часу. «Бажання професорів торкнутися найбільш животрепетних сторін сучасного і 

цим впливати на аудиторію не тільки науково, але й морально», – наголошував 

видатний просвітянин у статті «Листи з Гейдельберга 1». Науковець стверджував, 
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що найчастіше такий вплив відбувається на історичних лекціях. «Цим-то вплив їх і 

відрізняється від впливу, який чинили колись на розум слухачів лекції філософів і 

який тяжів до абстрактності», – зауважував дописувач [187, с. 385–386]. 

Шлях підвищення якості лекційного викладання в цілому й майстерності 

викладача зокрема М. Пирогов вбачав у можливості особистого знайомства між 

викладачами вищих навчальних закладів, яке «могло б ... надзвичайно сприяти 

єдності мети і спільній справі науки». Знайомство, як зауважував просвітянин, 

сприяє подальшій зацікавленості працями відомої вже особи, читання робіт такої 

особи виявляється більш цікавим, думки знайомого автора виявляються більш 

зрозумілими, доступними [187, с. 388]. 

Проблему якості університетського викладання в цілому й лекційного зокрема 

М. Пирогов розглядав у тісному зв’язку із мірою обізнаності, часом, затраченим на 

вивчення науки. На думку просвітянина, «в цілості всю науку може добре викладати 

лише той, хто довго займався розробкою окремих її частин. Чим більше він їх 

розробляв, тим кращим, тим розумнішім буде виклад цілого». У статті «Листи з 

Гейдельберга 1» М. Пирогов радив доручати профессорам-початківцям викладання 

не цілої науки, а тільки однієї її частини. У такому випадку, вважав педагог, «і 

розробка спеціальностей, як спосіб занять, підготовчий для молодих вчених, була б 

на своєму місці; він був би для них вигідний вже одним тим, що вони, засвоївши 

собі при одному спеціальному дослідженні будь-який метод, могли б згодом 

докласти його і до іншого подібного дослідження [187, с. 389]. 

Як приклад, М. Пирогов наводить практику викладання в університетах 

Німеччини, де професори починають свій навчальний шлях викладанням окремих 

частин науки, потім, поступово розширюючи коло своєї діяльності, нерідко після 

багатьох років, переходять до повного, систематичного викладання – та й то не 

завжди. «У Росії, професор, що викладає науку в повному її обсязі, з’являється як 

Мінерва з голови Юпітера», – зауважував дописувач у статті «З приводу занять 

руських вчених за кордоном» [189, с. 115–116]. 

Отже, М. Пирогов вважав, що той, хто хоче зробити щось путнє і для науки, і 

для аудиторії, той неодмінно має обрати заздалегідь один відділ – зосередитись, не 



 142 

розпливатись, а головне – вибирати такий обсяг діяльності, який буде йому під силу. 

Чим більш обмежене коло дії для першого разу, тим більше надії на результат, тим 

більш одухотвореною є робота, – вважав М. Пирогов. Педагог наголошував, що 

потрібно «одухотворення, щоб не потрапити в руки наших непримиренних ворогів – 

апатії і відсталості в науці. Нема чого боятися ні однобічності, ні вузькості погляду, 

ні дріб’язковості. Це все звинувачення a priori» [189, с. 112–113]. 

Умовою підвищення якості викладання в цілому й лекційного зокрема, на 

думку М. Пирогова, повинно стати введення конкурсу на посаду професора, що 

буде сприяти підвищенню рівня підготовки викладацького складу, створювати 

конкуренцію між ад’юнктами-кандидатами, які, за словами дописувача, «складають 

єдиний розсадник викладачів в наших університетах». Вибрані в ад’юнкти, без 

конкуренції і без гласного оголошення своїх наукових достоїнств, як зазначає 

М. Пирогов, посідають ці посади з повною упевненістю, що рано чи пізно вони 

неодмінно стануть повними володарями професорських кафедр і дійдуть до них 

офіційним порядком. Ця впевненість у більшій частині випадків діє шкідливо на їх 

подальшу освіту і не рідко позбавляє їх обставин, при яких було би можливим 

змагання, таке необхідне в справі науки. Дослідник вважає неправильним такі 

обставини, при яких ад’юнкт, прослуживши певну кількість років, нічим особливим 

не відзначившись, вважає себе все-таки найдостойнішим і майже неодмінним 

кандидатом до заняття вакантного професорського місця, не тільки з того предмета, 

яким він повинен був зайнятися ex officio; але і з будь-якого іншого, більш-менш з 

ним спорідненого. Такий погляд на ад’юнктів був звичайним для факультетів 

російських університетів, однак вакантні кафедри все одно заміщалися важко [186, 

с. 207–208]. 

Найнадійнішим засобом для усунення цього суттєвого недоліку, як уже 

зазначалося, М. Пирогов вбачав введення конкуренції і гласного оприлюднення 

наукових заслуг з боку претендентів на посідання кафедр. Досягти дотримання обох 

умов він вважав можливим шляхом заснування інституту доцентів при кожному 

університеті: «Замість ад’юнктів, з певною платнею і з певною перспективою, було 

б незрівнянно корисніше надати в розпорядження кожного університету відому 
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суму для винагороди доцентів, не визначаючи їм певної платні, і надавши радам 

призначати quantum утримання кожному доценту, згідно з його заслугами, і з 

числом його занять» [186, с. 208]. 

Установлено, що суттєву увагу приділяв М.І. Пирогов і майстерності 

організації читання лекцій. «Не відшукавши вірної методи, не знайшовши напрямку, 

розгубиш безліч часу і сам розгубишся. Знайти те й інше без керівника може лише 

талант; уявляє знайти – самообман», – стверджував просвітянин. Зауважимо, що 

просвітитель надавав перевагу тим викладачам, які володіли методикою викладання. 

«Будь професор хоча б німий, та навчи прикладом, на ділі, справжньому методу 

заняття предметом – він для науки і для того, хто хоче займатися наукою, дорожче 

найкрасномовнішого оратора. Цей добре виставить науку на сцену; а той покаже 

закулісний механізм, без якого не дізнаєшся науки. Покажіть освіченому в самому 

обмеженому масштабі, на який-небудь частинці науки, тільки насправді, метод і 

механізм, якими сучасна наука доходить до її результатів – і інше він добуде все 

сам, якщо він дійсно шукає знання» [189, с. 113]. 

Проведений науковий пошук свідчить, що на захист існуючої практики 

лекційного викладання виступив викладач юридичних наук Московського університету 

В. Сергеєвич. У статті «Про університетське викладання. (З приводу думок 

висловлених М. Пироговим)», що була надрукована в «Московских 

университетских вестях» у 1865 р., дописувач стверджував, що «існуючий порядок 

викладання повністю відповідає цілям університету, але, оскільки здійснення його 

залежить від особистих сил професорів, воно може бути більшою або меншою 

мірою успішним, залежно від цих сил». На думку дослідника, усунення недоліків 

можливе «тільки зміною в особовому складі університету». Що ж стосується 

перебудови самого порядку викладання, то тут, на переконання В. Сергеєвича, 

«навряд чи можлива якась суттєва зміна». «Усе те, що пропонують з цією метою, 

має в собі тільки удавані зміни; в дійсності ж справа залишається в колишньому 

вигляді. До цього висновку приводить нас і найближчий розгляд змін, 

запропонованих г. Пироговим», – зазначав дописувач. В. Сергеєвич, обґрунтовуючи 

власну позицію щодо лекційної системи викладання у вищій школі, дискутує з 
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видатним вітчизняним педагогом М. Пироговим. Так, заперечення просвітянина 

щодо навчання з живого голосу, на думку В. Сергеєвича, показує тільки, що для 

М. Пирогова пройшов час навчання: він знає, що професор повинен говорити, і, 

якщо чує інше, починає подумки заперечувати йому. Зовсім інакше, як зазначав 

дослідник, ставиться до лекції справжній слухач – студент. Він не має ще 

відомостей з предмету, що викладається, а тому не може заперечувати. Його справа 

– вникати в чужу думку, думати разом з викладачем. Будь-яке вчення є засвоєння 

чужого [216, с. 52]. 

На думку дослідника, якщо студент не вміє стежити за чужою думкою, якщо 

він не вміє схоплювати її в усіх розгалуженнях і особливостях, він немає здібності 

до навчання. Якщо студент не вміє зосередити своєї уваги на лекції, то як ручатися 

за те, що він буде щасливішим у себе в кабінеті і не засне над першою сторінкою? 

Сперечаючись з Пироговим, у відповідь на його зауваження стосовно впливу голосу 

на сприйняття студентом матеріалу («… взагалі кажучи, я готовий визнати вплив 

який завгодно, навіть магічний», голосу, тільки не хрипливий, без покашлювань, без 

різних вигуків, але таких голосів справді не дуже багато – на практиці з 3-х голосів, 

вірно, знайдуться такі швидше, що присплять, ніж пожвавлять слухача»), 

В. Сергеєвич зауважував, що не всі викладачі обдаровані однаковим вмінням 

володіти увагою своїх слухачів, і це абсолютно справедливо. Але відсутність цього 

вміння є недоліком особи, але не установи [216, с. 53]. 

Ґрунтовний захист лекцій, як з часом вказував професор Новоросійського 

університету П. Казанський, знаходимо і у професора П. Карасевича, який 

присвятив цьому питанню свою працю «Про форму університетського викладання 

науки права», що вийшла у 1876 році [97, с. 81–91]. Панівні прийоми викладання 

складають, на його думку, «найбільш придатну форму, в якій зручніше і легше 

вчити і вчитися юриспруденції», «головну і істотну умову, при якій може 

відбуватися успішне вивчення науки права». У числі доказів значення лекцій 

дописувач у статті «Про форму університетського викладання науки права» 

наводить наступні: вони (лекції – О.М.) «здатні не тільки замінити цілий ряд 

підручників, керівництв і будь-яких інших посібників, а й дають багато, чого в 
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книгах учень не знайде»; за своєю словесною формою «скоріше здатні пробудити в 

слухачах увагу, підтримувати і плекати її», «... сильніше і жвавіше закарбовуються в 

нашій пам’яті». «Живе слово, сказане професором під впливом якщо не захоплення, 

то прагнення до істини, любові до свого предмету, глибоко западає в душу слухача, 

хвилює її, наштовхує на нові думки, – писав П. Карасевич, – змушує думати, 

спонукає шукати роз’яснення важливих для нього питань, або заспокоює його, 

даючи йому перевірене, обдумане, ґрунтовне рішення подібних питань; ... розвиває 

... сприйнятливість, встановлює духовне спілкування між професором і учням» [97, 

с. 81–91] 

Таким чином, лекторська майстерність викладача вищої школи, на думку 

П. Карасевича, полягає в умінні сконцентрувати в лекції «все краще з наукової і 

навчальної літератури, все, що має наукове значення, відкидаючи всю маячню і весь 

непотріб»; викласти «всі нові результати науки, все здобуте власним мисленням 

професора, його власними дослідженнями і відкриттями»; за допомогою живого 

слова «звернути особливу увагу слухача на ті чи інші положення, які при читанні 

книги могли б залишитися непоміченими, наголосом голосу надати значення тим чи 

іншим словам, що виражають рельєфно цю ідею, може більше оживити свій виклад 

багатьма прикладами з практичного життя , які в книзі не могли б знайти собі місця» 

[97, с. 81–91]. 

Наголосимо, що до проблеми удосконалення викладання у вітчизняних 

навчальних закладах в цілому й лекційного зокрема долучалися представники 

різних відомств. У 1868 р. у журналі «Педагогический сборник» була надрукована 

стаття відомого військового теоретика того часу М. Леєра «Головні характеристичні 

риси навчально-виховної системи у французьких і пруських військових училищах 

порівняно з нашою», в якій автором було порушено питання значення лекцій, їх 

роль у формуванні освіченого офіцера. 

Установлено, що мету лекцій М. Леєр убачав у тому, щоб «розпалити, 

розворушити, зацікавити і змусити таким чином учня самого йти далі», що, на його 

думку, було найважливішим. Ця мета, стверджував дописувач, досягається саме 

академічним викладанням, тобто аудиторним читанням талановитих, відбірних 
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лекторів. Зауважимо, що науковець, визнаючи талановитість лектора 

«усепереможною condition sine qua non (неодмінною умовою)», в той же час, для 

успіху її, пропонував ряд примусових заходів, прийнятих у французькій навчальній 

системі. Один з цих заходів, як підкреслював опонент М. Леєра В. Герасимов, 

полягає в тому, щоб учні не мали повних керівництв, а тільки конспекти, які вони 

повинні поповнювати на лекції. «Цей захід схиляється до того, щоб знищувати 

навіть і можливість навчатися інакше, як слуханням лекцій», – писав В. Герасимов. 

На підкріплення правильності свого погляду г. Леєр наводить постанову 

французької комісії, складену в 1850 р. для перегляду постановки навчальної справи 

в Політехнічній школі. Відповідно до зазначеного документа, вся суть навчання 

полягала в засвоєнні науки учнями за допомогою слухання, для досягнення чого 

необхідно перешкоджати їм засвоювати науку будь-якими іншими шляхами. Самі 

репетиції, на думку автора, шкідливі в тому відношенні, що «юнкери, маючи дві 

репетиції на тиждень і знаючи заздалегідь з чого, тільки і зайняті приготуванням до 

них, ухиляючись, наскільки то їм вдається, від інших занять і особливо від слухання 

лекцій» [42, с. 15]. 

Високо оцінювали роль викладання як важливої складової професійної 

діяльності також відомі вчені, професори-практики досліджуваного етапу. Так, 

В. Ключевський підкреслював, що викладання належить до розряду діяльностей, 

«силу яких відчувають тільки ті, на якого звернені вони, хто безпосередньо відчуває 

на собі їх дію; сторонньому важко розтлумачити і дати відчути враження від уроку 

або лекції професора» [2, с. 33]. Вчений розглядав педагогічну діяльність як процес 

суто індивідуальний, особистий, опосередкований бажаннями навчити, зрозуміти 

аудиторію. Підкреслюючи в викладанні роль спостереження, він говорив про 

необхідність знати методи і засоби педагогіки. В. Ключевський на практиці 

прийшов до думки про існування педагогічної техніки, яку потрібно і можна 

опанувати. Як показник високої педагогічної культури викладача він виділяє вміння 

управляти увагою аудиторії: «У викладанні найважливіша і найважча справа – 

змусити себе слухати, зловити цього непосидючого птаха – юнацького увагу» [2, 

с. 33]. 
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Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що зміни, які відбулися 

в університетах після прийняття статуту 1863 року, а також пожвавлення суспільної 

та педагогічної думки суттєво вплинули на організацію університетського 

навчального процесу, «перебудовуючи його і вносячи в нього нові начала». Так, в 

університетах відновилося читання лекцій з деяких важливих предметів (раніше 

заборонених) і розширилась їхня тематика; відкрилися нові кафедри тощо. За 

даними дослідників, помітно зростала пізнавальна цінність лекцій. Усе 

університетське життя, включаючи наукову та викладацьку роботу, управління, роль 

професорських колегій, кількість і склад слухачів, їх побут, набувало іншого 

характеру. 

Установлено, що на зміну професорсько-викладацькому складу університетів 

попереднього етапу прийшло нове покоління молодих вчених іншого складу, 

погляди яких «тією чи іншою мірою відобразили вплив визвольних ідей 60-х років». 

Їхні знання, як правило, відповідали більш свіжим віянням і напрямкам в науці і 

базувалися на більш високому рівні. Характерною рисою професорів нової 

формації, за визначенням І. Мечникова, була їхня здатність до самостійної наукової 

діяльності [270, с. 118]. В університети, як зазначає Р. Еймонтова, прийшли і ті, «хто 

раніше був відсторонений від викладання, кому воно було недоступним або не 

здавалося в тих умовах привабливим. Серед них вчені, так чи інакше пов’язані з 

визвольним рухом – з Кирило-Мефодіївським товариством (Костомаров), 

ліберальним (Кавелін, Чичерін) і демократичним (Щапов, Петров, Фірсов, 

Коперницький, Пипін) рухом 60-х років» [270, с. 118]. 

Оновлення професорсько-викладацького складу супроводжувалось його 

омолодженням. Кількість молодих вітчизняних науковців значно збільшилась, що 

стало ознакою того часу. Молоді вчені, як відзначають дослідники історії 

університетів, виявилися особливо чутливими до «нових віянь» у науці і житті. 

Характерною особливістю їх діяльності стало тісне спілкування зі студентами, 

взаємний вплив і довіра в їх середовищі. Про це згадували колишні студенти 

Харківського університету, зокрема професор Харківського університету 

В. Бузескул. Науковець у статті «З історії Харківського університету другої 
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половини 70-х років минулого століття» писав, що у ці роки як між студентами 

різних факультетів, так і між професорами було більше спілкування, ніж пізніше 

[26, с. 2]. 

У другій половині ХІХ століття, згідно з зауваженням С. Сірополка, визначна 

роль у вдосконаленні університетської освіти в цілому й лекційної майстерності 

викладачів зокрема Харківського університету безперечно належала О. Потебні 

[218, с. 244]. Маючи великий розум і «певне глибоченну ученість», як писав про 

нього відомий український дослідник, він виказував ще одну рису характеру: він 

гаряче любив український народ, українську мову, українське минуле, бо за 

природою був сам українцем і зріс на Україні. Наголосимо, що, люблячи все 

українське, О. Потебня «…не пильнував про те, щоб робити з цього боку враження 

на своїх студентів; це виходило у нього само собою через те, що його правдиво і 

щиро поважали геть усі студенти, а поважаючи його персонально, поважали теж і 

все те, що він любив, хоча й не торкався того в лекціях» [63, с. 108]. 

За спогадами колишніх студентів – вихованців університету, лекції О. Потебні 

не були схожі з лекціями інших, а висловлені в них думки вабили своєю 

оригінальністю, глибиною й широкою перспективою. Професор, як зазначав 

Д. Яворницький, вражав своїх слухачів не красномовством, не пластичністю мови, а 

дійсно страшенною глибочиною свого розуму, своїми оригінальними висновками і 

широкими порівняннями, до яких удавався, коли хотів ширше і яскравіше 

розгорнути свої погляди і думки. Зазначимо, що слухачами лекцій О. Потебні були й 

студенти інших, окрім філологічного, факультетів. Так, про вплив цих занять на 

формування світогляду згадував Д. Яворницький, який писав про те, що 

«…вражений …його строгою класичною постаттю, його глибоченним розумом, 

його неосяжною обізнаністю, його щирою і розумною любов’ю до всього рідного, 

українського, …поклав собі ходити і слухати його лекції, окрім своїх медичних» [63, 

с. 109]. За даними В. Франчука, О. Потебня власне не читав лекції, а вів розмову. На 

думку знаного вченого, «найкращий спосіб викладання – бесіда, і він був проти 

монологічного читання з кафедри як чогось штучного, неприродного, не 

відповідного до самої суті справи» [250, с. 356–357]. 
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Улюбленою манерою викладу О. Потебні був діалог, уся промова його 

складалася із чергування запитань і відповідей. Нерідко від природного в своїй 

промові діалогу він переходив до справжньої бесіди і пропонував питання слухачам, 

що робилося в тих випадках, коли вони із запасу попередніх читань і на підставі 

тільки що знайденого факту могли вже дати необхідну відповідь. Такі питання 

робилися іноді і з очевидною метою перевірити розуміння слухачів. Потебня був 

глибоким психологом, тому і чудовим учителем. Йому були добре відомі і слабкості 

учнівської душі, і закони людського розуміння. Спостереження над мовою виробили 

в ньому переконання, що передати свою думку не тільки важко, а й позитивно 

неможливо, що, об’єктивуючи свою думку в слові, можна лише порушувати в іншій 

людині низку її власних думок, і він нерідко казав, що «будь-яке розуміння є 

водночас і нерозумінням», тобто розумінням по-своєму. Потебня завжди зважав на 

мінливості людської думки, і всі сили свої, здавалося нам, напружував не на 

переворот в нашій свідомості, не на внесення чогось нового, а на зміну лише точки 

зору на речі» [250, с. 356–357]. 

У процесі наукового пошуку виявлено, що видатний вітчизняний учений 

постійно вдосконалював свій лекційний курс. Професор ніколи не повторяв 

слухачам двічі свого курсу лекцій, а читав їм щороку новий курс. Наголосимо, що 

колишні студенти згадували про те, що О. Потебня ніколи вдома не «наводив 

штиля» на лекції, котрі читав в університеті: він приносив із собою тільки цілу купу 

«… усякого шпаргалля і потім, сівши на кафедру і розклавши його перед собою, тут 

же, на очах слухачів, і творив усю лекцію» [63, с. 109–110]. Зауважимо, що лекції 

О. Потебни «не обмежувались певними рамками, а захоплювали на своєму шляху 

все, що важливо», « обіймали всю область мистецтва і науки», мали важливе 

пропедевтичне значення. Це, як зазначає В. Франчук, «... порушувало цілісність 

змісту курсів, систематичність їх, зате розширювало розумовий горизонт слухачів, 

поглиблювало їх світогляд» [250, с. 361–362]. О. Потебня, як стверджує дослідник, 

приходив в аудиторію не для того, щоб читати лекції про щось неважливе для себе 

або про те, що давно перестало його цікавити, але щоб продовжити ту роботу думки, 

якої він був зайнятий і в своєму кабінеті [250, с. 363]. 
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Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що О. Потебня користувався 

великою повагою й любов’ю серед студентів. «Усі, навіть й ті, хто починали 

розуміти його тільки через рік, або ж і через два після того, як вчилися в 

університеті. … Зате ж уже, як добирали смаку, то ридали, неначе малі діти, 

кінчаючи університет і розстаючись із ним: навіть старі, бородаті студенти, і ті, 

сидячи на останній лекції, ніяк не могли втулитись од сліз, що текли їм скрізь і по 

вусах і по бороді», – згадували вихованці університету. Були й такі, як писав 

Д. Яворницький, що «…скінчивши учення, їздили потім слухати ще й столичні 

ученості, але, вислухавши їх, казали своїм товаришам, що об’їхали вони і Москву, і 

Петербург, а Хмари (О. Потебні – О.М.) ані там, ані там не знайшли» [63, с. 110].  

У переліку професорів, справжніх майстрів лекційного викладання дослідники 

історії вітчизняних університетів, зокрема В. Бузескул, Д. Багалій, М. Халанський та 

ін., називали й В. Надлера – професора, а згодом і декана історико-філологічного 

факультету. «Повільною ходою в аудиторію входить професор, на вигляд років під 

сорок, середнього зросту, кремезний, з червонуватим обличчям, що носить, як 

здається, слід бешихи, з бородою, з поглядом трохи спідлоба». В. Надлер, писав 

В. Бузескул, читав лекцію «з легкістю, вільною, плавною мовою, без записок або 

будь-яких конспектів». Професор зупинявся і на різних теоріях або спірних в науці 

питаннях, на розборі їх. «Він був історик-оповідач переважно, але не виключно», – 

згадував дослідник [26, с. 2–3]. 

Василь Карлович Надлер, «чудово озброєний своїми багатими і великими 

знаннями, майстерно володіючи пером і живим словом, різнобічно обізнаний в ході 

історичної мінливості і долі народів Сходу і Заходу, від епохи Риму до наших днів, – 

писали Д. Багалій і М. Халанський, – вводив своїх слухачів всередину лабораторії 

наукових досліджень і показував прийоми роботи над першоджерелами, що 

відкривало кожному можливість при бажанні прийти до самостійних висновків» [17, 

с. 286]. 

Лекції В. Надлера, особливо спеціальні курси, які він читав із загальної історії, 

за спогадами В. Бузескула, у деякій мірі замінювали практичні заняття. Розбираючи 

різні думки, приводячи докази pro і contra, роблячи висновки з наведених даних, 
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професор знайомив студентів з прийомами, методами дослідження. Студенти, які 

брали в них участь, проявляли великий інтерес до них; йшли ці заняття дуже жваво, 

і між учасниками виникали гарячі дебати з приводу того чи іншого питання. 

В. Надлер, як вказував В. Бузесул, мав величезну пам’ять; ніяких записок або 

конспектів не складав, ніяких виписок не робив, і навіть тоді, коли писав якусь 

велику роботу. Звичайно він прочитував матеріали, якими йому доводилося 

користуватися, і потім починав по пам’яті писати, зрідка наводячи довідки в книгах, 

якими був обкладений. Він був повним господарем свого матеріалу. З дивовижною 

пам’яттю В. Надлер поєднував рідкісний дар слова. Мова його, за зауваженням 

колишнього студента, була завжди проста, вільна і плавна; він надавав своїй думці 

легкої, доступної форми. 

Проте, як згадував дослідник, деяким з них (студентів) лекції В. Надлера 

надзвичайно подобалися, інші знаходили в них відсутність історико-філософського 

аспекту «узагальнень», якими зазвичай особливо захоплюються молоді студенти, 

недостатню увагу до установ, ідей, станів суспільства, не кажучи вже про соціально-

економічну сторону, яка взагалі тоді ще рідко висувалася, знаходили занадто велике 

переважання зовнішніх чинників, зовнішньої історії, елемента оповідного і 

віддавали перевагу лекціям професора М. Петрова [26, с. 4–5]. 

Серед викладачів Харківського університету досліджуваного етапу, чиї лекції 

вирізнялися якістю викладання, дослідники як радянського (С. Василейський, 

Р. Еймонтова та ін.), так і сучасний провідний науковець С. Посохов називають 

також Семена Вікентійовича Пахмана, який до 1851 року читав лекції в Одеському 

Ришельєвському ліцеї. Захистивши у 1862 році магістерську дисертацію у Москві, 

він читав цивільне право на кафедрі Харківського університету. «Читаючи лекції, 

С. Пахман часто відходив від загальноприйнятого в університетах акроаматичного 

методу викладання: часто звертався до аудиторії, вимагаючи, аби будь-хто із 

слухачів дав відповідь на питання, ним поставлене. Не погоджуючись з отриманою 

відповіддю, професор перетворював лекцію на просту бесіду, із бажанням 

пояснюючи, у чому помилка. Наголосимо, що викладач виокремлював і цінував 

студентів, які вміли відстоювати власну думку» [253, с. 41]. 
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До числа кращих і блискучих професорів, як свідчить проведене дослідження, 

належав і М. Петров, який викладав у Харківському університеті історію середніх і 

нових віків, давню і нову історію; крім того, він читав ряд спеціальних курсів з 

історії, наприклад, римських цезарів, папства, французької революції і т. п. [17, 

с. 279]. Курси М. Петрова з загальної історії, вироблені ним на початку 70-х років, за 

зауваженням дослідників, були «... надзвичайно стислі: жодної зайвої фрази, 

жодного зайвого слова. Але при всій стислості вони давали цілісне і художнє 

зображення кожної епохи. З особливою увагою стежив М. Петров за зв’язком подій, 

намагаючись уявити самий, так би мовити, «механізм історичного руху». Його 

курси по суті, на думку В. Бузескула, «можна було б назвати історико-

філософськими оглядами минулого життя людства». Довгий час вони були 

незамінним посібником для студентів і викладачів гімназій. Після смерті М. Петрова 

його курси були видані друком [17, с. 279–280]. 

Установлено, що М. Петров надавав великого значення зовнішній формі своїх 

читань; він ретельно обробляв свої лекції і праці, які дійсно були зразком 

витонченого, художнього викладу. Як зауважував В. Бузескул, він, готуючи 

матеріал, мав на увазі не лише спеціалістів, а й звичайну публіку. 

Відзначимо, що М. Петров не стільки викладав історичні факти, скільки 

зупинявся на тому, чому аналізоване явище відбувалося так, а не інакше, і в 

поясненні цього він бачив виховне значення історії. У своїх працях і лекціях він 

ґрунтувався переважно на результатах досліджень іноземних вчених, однак завжди 

вмів по-своєму висвітлити питання, що вивчається. 

М. Петров був не тільки обдарованим вченим, але і різнобічно освіченою 

людиною, якій були близькі питання і філософії, і літератури, і мистецтва. 

Установлено, що студенти цінували М. Петрова як викладача. Він умів 

поставити себе по відношенню до молоді; тут цілком виявлявся його такт: він не 

впадав у крайнощі, не загравав зі студентами, ніколи не прагнув популярності, 

завжди тримав себе з гідністю. Але в той самий час він і не відштовхував молодих 

людей холодністю або формалізмом: спілкування його було привітним. До нього 

сміливо і охоче приходили порадитися щодо його предмета і ставилися завжди з 
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глибокою повагою, і без перебільшення можна сказати, що М. Петров належав до 

числа найбільш шанованих студентами професорів [17, с. 279–280]. 

У контексті аналізу досліджуваного явища привертає увагу й викладацька 

діяльність Полікарпа Васильовича Тихоновича, на підготовку якого особливий 

вплив справили І. Кроненберг, П. Сокальський, А. Валицький. Відзначимо, що в 

числі його близьких університетських товаришів, за зауваженням Д. Багалія, 

І. Нетушила і М. Халанського були, між іншими, Костомаров, Рославський-

Петровський, Срезневський [81, с. 190]. У 1858 році, за пропозицією попечителя 

навчального округу Зінов’єва, П. Тихонович звернувся до Харківського 

університету з клопотанням про призначення його професором. У цьому ж році 

секретар історико-філологічного факультету ад’юнкт Петров був відправлений за 

кордон і Тихоновичу була доручена ця посада. У наступному 1859 році Тихонович 

отримав звання екстраординарного професора по кафедрі грецької словесності та 

старожитностей, а в 1862 році – звання ординарного професора по тій же кафедрі 

[81, с. 190–191]. 

Установлено, що П. Тихонович в університеті читав лекції на кафедрі 

римської словесності й старожитностей. За словами Д. Багалія і М. Халанського, на 

лекції П. Тихоновича в університет збиралися не тільки філологи, а й студенти 

інших факультетів. «Ясність викладу, жвавість і образність мови, вміння розкривати 

перед слухачами всю красу давньокласичних творів – усе це робило привабливими 

його лекції навіть для тих, хто був мало знайомий з древніми мовами», – 

підкреслювали дослідники. Відомо, що П. Тихонович, читаючи курс грецької 

словесності, любив акцентувати увагу по черзі на різних складових своєї науки: 

один рік читав грецькі стародавності «за власним конспектом», як показано в огляді 

викладання, наступного року – історію грецької літератури також «за власними 

записками». Подібним чином з римської словесності він читав курси римської 

літератури і римських старожитностей [81, с. 192]. 

У межах виділеного нами етапу варто зупинитися на постаті професора 

Д. Каченовського, який після повернення з-за кордону «віддався своєму одночасно 

вченому і громадському служінню». За спогадами М. Ковалевського, П. Вейнберга, 
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Л. Гіршмана, М. Де-Пуле, які були студентами Харківського університету в ці роки, 

Д. Каченовський «виховав довгий ряд поколінь в ідеях громадянської рівності, 

публічної свободи, народного самоврядування. Коли на чергу поставлене було 

питання про відпущення селян на волю, Каченовський став відводити в своєму курсі 

десятки лекцій історичного нарису виникнення, розвитку і падіння рабства і 

кріпосного права на Заході і, зокрема, торгівлі неграми. Коли російське суспільство 

зацікавилося новими судами і місцевим самоврядуванням, з його лекцій студенти 

мали можливість познайомитися і зі світовим інститутом, і з установою присяжних, і 

з земськими порядками, як Англії, так і континентальних держав Європи. Суперечка 

про централізацію і децентралізацію, яка відбувалась у Франції, – суперечка, в якій 

на одній стороні стояли Т’єр і Дюпон-Уайт, а на іншій – Токвілль і Прево-Парадоль, 

викладалася з кафедри з метою ввести російських юристів в сферу тих інтересів, 

через які насаджувалися у нас нові порядки губернського і міського управління. Хто 

хотів ближче познайомитися зі справою, той отримував з рук Каченовського не 

тільки вказівки книг і брошур, але нерідко і самі твори» [101, с.   ]. 

М. Ковалевський у своїх спогадах характеризує університет не лише як 

установу, яка надала йому спеціальну підготовку з державного права, а перш за все 

як місце, що активізує загальний розвиток людини. Університетське життя впливає 

на студентів, викликає особливі запитання, породжує певні наукові погляди, 

спрямовує їхню теоретичну і практичну діяльність, справляє не тільки освітній, але і 

виховний вплив. Це відбувається не тільки завдяки лекціям і практичним заняттям, 

важливими є також можливість дружнього спілкування, гурткового життя, при 

якому люди поєднані спільним бажанням виробити в собі певний світогляд за 

допомогою читання і живого обміну думками. Науковець вважає помилковою таку 

думку, в якій вплив університетів зводиться лише до самих лекцій та семінарів, а 

студентам відводиться роль сторонньої публіки, з якою професор безпосередньо 

контактує лише під час іспиту. М. Ковалевський вважав, що не можна 

перешкоджати утворенню між слухачами наукових гуртків і сходок, забороняти їм 

відвідування лекцій на інших факультетах, окрім обраного ними, відмовлятися від 

будь-якого особистого обміну думок з ними, від надання їм порад та літературних 



 155 

вказівок. Якщо позбавити університетське життя усього вказаного вище, тоді 

університет буде зведено до ролі спеціальної школи і він не зможе бути центром 

виховання і всебічного розвитку майбутніх поколінь. Рання спеціалізація, на думку 

вченого, є не корисною, а шкідливою. Ті, хто побажає присвятити себе науковій 

роботі та заглибленню в обраний ними предмет, знайдуть для цього достатньо часу 

в роки перед магістерським іспитом і роботи над дисертацією. Але хто в роки, коли 

ще не сформований розум шукає для себе рішення основних питань життя і духу, не 

знайде коштів задовольнити це цілком природне бажання на студентській лаві – 

залишиться назавжди незакінченою у своєму розвитку особистістю. Навіть для 

окремої спеціалізації, наголошує автор, необхідна широка загальна підготовка. А 

особливо потрібною вона була в умовах тогочасної російської освіти, коли середня 

школа залишала значний пробіл у науковій підготовці молодого покоління. 

Університет має заповнити ці пробіли, дати направлення для подальшої діяльності 

студентів [101, с. 287–288]. Не всі викладачі, на думку дописувача, слідували тій 

високій морально-виховній та духовно-просвітній меті, яку мали нести в собі 

університети, але виділялися і такі професори, які цілком природно досягали цієї 

мети в комплексі викладання  свого предмету. Саме таким і був Д. Каченовський. 

Виявлено, що у період, що вивчається, Д. Каченовський читав два курси – 

міжнародне право та історію державного права європейських країн. Перш за все 

студентів приваблювала прекрасна манера викладу молодого професора. Крім того, 

студенти 60-х років XIX ст. вже не були терпимі до дивацтв старих професорів. Вони 

бажали отримувати знання у відповідності до рівня розвитку вітчизняної та світової 

науки. Цим вимогам відповідали лекції Д. Каченовського, на яких професор вводив 

свою аудиторію в коло новітніх наукових досягнень, сприяв духовному та 

моральному зростанню слухачів, збуджував у них жагу до діяльності. Показово, що 

улюблений і найближчий його учень М. Ковалевський у роботі «Д. Каченовський: 

Характеристики та спогади» зазначав: «Його так мало можна вважати 

законознавцем, у прямому розумінні слова, що найслабший бік його курсу складали 

саме ті лекції, у яких, за природою предмету, була необхідна юридична 

конструкція». Виходячи із цього, студентство й публіка ставились до 
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університетських курсів та публічних лекцій по-європейському освіченого, 

ерудованого професора не як до спеціалізованих, а як до загальноосвітніх [84, с. 90]. 

Слід зазначити, що Д. Каченовський не шукав популярності серед студентів, 

особиста працелюбність та невпинний саморозвиток викликали вимогливе 

ставлення викладача до вихованців. Так, у спогадах М. Ковалевського, професор 

набув статусу невблаганного екзаменатора. Проте інші джерела свідчать про 

доступність та доброзичливість молодого Д. Каченовського до тих вихованців, які 

дійсно прагнули знань. 

Установлено, що особливість реалізації лекторської майстерності 

Д. Каченовського полягала у поєднанні змістовних курсів із відкритістю натури 

самого педагога. Підтвердження зазначеного факту знаходимо у свідченнях 

А. Шимкова: «…прекрасна манера викладу – проста й чітка вимова, якій не були 

притаманні химерність та глибокі ефекти; доволі стримана жестикуляція; приємний, 

хоча дещо слабкий голос, який попри все чітко було чути у невеликих 

університетських аудиторіях» [253, с. 10]. Узявши на себе роль керівника молоді, 

зазначав Л. Гіршман, Дмитро Іванович «збуджував думки» у кожній своїй лекції, 

даючи матеріал для жвавих бесід у студентському загалі. 

Про специфіку викладання в цілому й лекторської майстерності зокрема, при 

читанні курсу з історії державного права Англії та Франції Д. Каченовського у 60-ті 

роки XIX ст., знаходимо свідчення серед згадок колишнього студента О. Воронова, 

який відзначав детальність та ґрунтовність курсів професора, проте, наголошував на 

певній недосконалості пояснень ученого щодо заплутаних питань, які часто 

залишались незрозумілими для слухачів. «Д. Каченовський був, перш за усе, 

митцем, він захоплювався своїм предметом, і своє захоплення вносив у викладання», 

– згадував про нього О. Воронов [253, с. 33]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що Д. Каченовський 

постійно удосконалював свої курси та відповідально ставився до викладацької 

діяльності. Так, А. Воронов звертав увагу на дисциплінованість та високу 

вимогливість Д. Каченовського до проведення лекційних занять: не пропускаючи 

жодного, ніколи не спізнюючись і не затримуючи студентів після закінчення, він 
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«ніби боявся упустити хоч одне слово з того матеріалу, який міг донести своїм 

слухачам» [253, с. 33]. Проте, таке піклування про збереження матеріалу викладання 

не заважало професору виділяти від багатьох лекцій хвилин по 5–10 на «ліричні 

відступи». Він прагнув збудити у студентства, перш за все, любов до занять, пошану 

до європейської науки взагалі і зокрема до наук, які вивчають деталі державного, 

соціального та економічного устрою. Запорукою лекторської майстерності 

Д. Каченовського виступали висока організованість та широке коло творчих 

інтересів: музичні заняття, читання кращих творів іноземної літератури, вивчення 

іспанської мови, обізнаність щодо новинок вітчизняної художньої літератури тощо. 

Проте педагог був «ворогом літературної неохайності та всього написаного 

похапцем, стилем телеграм» [161, с. 950].  

У контексті аналізу досліджуваної проблеми привертає увагу й лекторська 

майстерність знаного вченого, просвітника М. Драгоманова, який у 1863 році 

викладав студентам Київського університету історію Стародавнього Сходу. За 

даними сучасних дослідників, зокрема Г. Бєлєнької [16], лекції М. Драгоманова 

приваблювали навіть студентів інших факультетів. «Аудиторія, де проходила 

лекція, часто була так заповнена, що студенти не могли розміститись на лавах і 

стояли попід стінами та біля дверей. Ґрунтовність підготовки до навчальних занять, 

емоційність і образність викладу, повага до студентів вирізняли його з-поміж інших 

викладачів. Молодий приват-доцент, а згодом доцент університету прагнув не 

стільки навчати (і повчати, як робили інші), скільки допомогти молодій людині 

стати кращою, свідомо зорієнтуватись у житті і обрати вірний шлях» [16, с. 72]. 

М. Драгоманов, як згадував І. Шишманов, «зачаровував слухачів своєю 

красномовністю і обізнаністю, неймовірною пам’яттю та швидкістю думки, подавав 

слухачам безліч фактів, порівнював їх, аналізував, але остаточних висновків уголос 

не робив, надаючи таку можливість студентам. Питаннями чи короткими репліками 

заохочував до роздумів і міркувань, полеміки, самостійної роботи над науковими та 

літературними джерелами. Лекції з історії пролітали для слухачів, як єдина мить…» 

[16, с. 73]. 
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Наголосимо, що видатний вчений прагнув навчити студентів не тільки 

фаховій дисципліні, а й через виклад та інтерпретацію її змісту залучити до 

цінностей світової культури, аналізу критеріїв добра і зла. Робота у цьому напрямку 

здійснювалась в контексті формування патріотизму та розвитку кращих 

національних почуттів молоді. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що видатний науковець 

прагнув удосконалити якість лекційного викладання. Так, у переліку проблем, що 

хвилювали М. Драгоманова як викладача-лектора, слід назвати такі: як зробити зі 

студента активного слухача та вдумливого співрозмовника, а не пасивного 

записувача чужих думок та ідей; як встановити взаємодію зі студентською 

аудиторією; як зрозуміти, відчути реакцію з боку слухачів на ту чи іншу висловлену 

думку тощо.  

Зауважимо, що М. Драгоманов був «шанованим і улюбленим професором, 

хоча мав принципову, доскіпливу і навіть саркастичну, особливо в полеміці, вдачу. 

Проте відкритість у спілкуванні, увага і повага до особистості студента, спонукання 

до самостійності та активності у пізнанні, толерантність суджень сприяли 

встановленню між викладачем і студентами особливого характеру стосунків, 

побудованих на взаємоповазі і відповідальності» [16, с. 73]. 

Аналіз архівної справи що зберігається у ЦДІАК [283, арк. 48], свідчить, що 

М. Драгоманов брав активну участь і в читанні публічних лекцій. Так, за дозволом на 

проведення читання «курсу публічних лекцій загальної історії»  він звертався у 1875 році 

до Управління Київського навчального округу [283, арк. 48]. 

Заслуговує на увагу й викладацька діяльність професора, декана 

філософського факультету при Університеті св. Володимира О. Селіна (1816–1877), 

який впродовж 32 років «чесно і корисно служив науці і ближнім» [35, с. 358]. 

О. Селін, за згадкою його колишньої слухачки лекційних курсів у Київському 

інституті, «був людиною високої освіти, знав добре стародавні мови і майже всі 

європейські, вивчав і любив музику, особливо поезію ... Красномовство його було 

вражаючим; це були потоки думки і почуття, виражені в найсильнішому слові, в 

найбільш витонченій формі ... Він був батьком студентів, їх захисником і 
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благодійником для бідних. Надати допомогу нужденному було святом для його 

душі. Він був ворогом всякого чиновництва, байдужим до нагород і підвищень ...» 

[160, с. 358–359]. 

Як «талановитого, гарячого і вразливого, який нерідко захоплювався в різні, 

іноді навіть протилежні крайнощі», характеризував О. Селіна М. Володимирський-

Буданов. Принципом його життя, як зазначав дослідник, «ніби був відомий вірш 

Толстого: «якщо любити так зопалу, коли рубати, так з плеча». Ці властивості 

характерні і для його діяльності на кафедрі. Маючи натуру проповідника і оратора, 

він аж ніяк не задовольнявся рівним плином чинників своєї науки і ще менш – 

логічним зв’язком абстрактних положень її. З усього кола предметів своєї кафедри 

він обрав для викладання відділ, найбільш відповідний до свого характеру – історію 

російської літератури; але і в ній … спокійна старовина його не так цікавила; його 

захоплювали величезні комбінації фактів цілих великих епох; блискучі, іноді 

дотепні зближення замінювали для нього всю науку, і студент, що добре вивчив весь 

зміст її, ризикував не одержати на іспиті гарної оцінки, якщо забував згадати у 

відповіді ті зближення і протиставлення, які так подобалися професору» [35, с. 357–

358]. 

Як оратор і публіцист, О. І. Селін, за даними М. Володимирського-Буданова, 

«любив зібрати велику аудиторію, любив зустрічати сценічну підтримку з боку 

слухачів і овації їх. Як усі артистичні натури, від настрою публіки він змінювався 

абсолютно; при пожвавленні і підтримці слухачів він ставав більш блискучим і 

кмітливим, й навпаки. Усе дійсне значення його лекцій зводиться до художньої 

картини окремих творів і навіть окремих місць цих творів» [35, с. 359]. 

Прикладом лекторської майстерності викладача закладу вищої освіти 

вважають дослідники як минулого, так і сучасності діяльність Миколи Олексійовича 

Умова, аудиторні заняття якого часто перетворювалися на «виступ мага», «блискучі 

проповіді довічності науки» [114, с. 3; 198, с. 5]. 

Зауважимо, що, згідно з даними, наведеними в архівній справі «Про 

призначення, затвердження, переміщення та звільнення викладачів та чиновників 

університету», М. Умов розпочав педагогічний шлях у якості учителя підвідомчого 
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закладу імператриці Марії, а саме, 2-ї Московської жіночої гімназії, про що 

збереглося повідомлення начальника московських жіночих гімназій [299, арк. 10]. 

25 січня 1872 року М. Умов отримав диплом на ступінь магістра [299, арк. 11]. За 

даними канцелярії попечителя одеського учбового округу міністерства народної 

освіти Голубцова від 18 лютого 1872 р. М. Умов був затверджений на посаду 

доцента Новоросійського університету [299, арк. 25].  

Як свідчить аналіз історико-педагогічних джерел, М. Умов був одним із 

найбільш глибоких та блискучих фізиків-педагогів свого часу, педагогічний шлях 

якого був пов’язаний із Новоросійським та Московським університетами, в яких 

понад 40 років «люди стікалися послухати натхненне слово про космос, про Буття, у 

якому незмінно діяли закони фізики» [198, с. 6; 53, с. 80]. Видатний вчений-педагог 

«вражав слухачів своїми блискучими лекціями. У спогадах колишніх студентів 

М. Умов згадувався як видатний лектор, який «володів щасливим талантом 

поєднувати науковість і глибину змісту із високохудожньою формою викладу» [53, 

с. 80]; як професор, який завжди, не дивлячись на величезний досвід викладацької 

діяльності, ретельно продумував та готувався до кожної своєї лекції, які 

«вирізнялися своєю жвавістю, строгістю та ясністю викладу, а також завжди 

відображали хід та зміну наукових ідей» [114, с. 12; 198, с. 6; 53, с. 80]. Наприклад, 

за даними архівної справи [296], М. Умов з метою удосконалення змісту своїх 

лекцій звертався з клопотанням до учбової частини фізико-математичного 

факультету про виписку праці «Mascart et Jonbert: Fraide de E`clectricite` et du 

masnitisme» («Маскарт і Джонберг: шахрайство з електроенергією та магнетизмом») 

[296, арк. 12]. 

Установлено, що М. Умов на університетській кафедрі поставав як 

«чарівник», як «маг», захоплюючи студентів не стільки складністю приладів, 

скільки простотою та глибиною ілюстрованої ним думки, при цьому досліди, що 

ним демонструвалися, мали бути не лише доказовими, але й красивими, 

задовольняючи цим естетичні почуття лектора [114, с. 8–12; 198, с. 6]. Так, Г. Де-

Метц згадував, що М. Умов «залюбки робив відступи і виконував їх віртуозно, 

піклуючись лише про ясність та доказовість своїх положень» [56, с. 10]. 
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За спогадами А. Білого, Б. Бугайова та ін., М. Умов піднімався на кафедру, щоб 

«сіяти розумом, життям, блиском, зривати голубий покрив неба і показувати 

«коперниківську пустоту» у величних жестах, влучних афоризмах, які він не 

вимовляв, а розспівував, випроставши руки і наводячи перед нами чи то думку 

Томсона, чи то погляди Максвела» [15, с. 78]. Серед архівних справ 

Новоросійського університету збереглись документи про розподіл лекцій М. Умова 

[296; 297]. Свідченням знаних ораторських здібностей професора фізики може 

виступати доручення читання М. Умову промови з нагоди урочистої події в 

університеті 1 травня 1888 р. [298, арк. 9]. 

Притаманні були М. Умову і високі моральні та особистісні якості. Так, 

О. Предводителев підкреслював невичерпну доброзичливість, толерантність та 

педагогічний такт М. Умова. Професор, як зауважував дослідник, не лише не тиснув 

на студентів та молодих учених-початківців своїм авторитетом, колосальною 

ерудицією та досвідченістю, але й намагався постійно реально допомогти їм, 

вбачаючи у кожному співбесіднику передусім позитивну особистість [198, с. 6, 

с. 35]. 

Варто зазначити, що Одеський період педагогічного доробку М. Умова 

пов’язаний із товариськими стосунками з І. Мечниковим (подальше листування 

протягом багатьох років), О. Ковалевським, І. Сєченовим (разом виступали 

поборниками жіночої освіти) [114, с. 9]. 

Отже, аналіз матеріалів, присвячених історії організації навчальних занять в 

університетах в межах визначеного нами другого етапу, дозволяє стверджувати, що 

до вищої школи прийшло нове покоління викладачів – справжніх майстрів 

лекторської діяльності. У переліку їх умінь, професійних знань, якостей 

вирізнялися: майстерність володіння живим словом, оригінальність думки, 

ґрунтовність розробленості навчальних курсів, їх відповідність прогресивним ідеям 

часу, захопленість науковим пошуком, високі моральні якості, володіння методикою 

викладання тощо. 

Проведений науковий пошук свідчить, що замах на Олександра ІІ позначив 

початок нового наступу урядової політики в галузі вищої освіти. Серед заходів, які вже 
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після замаху на царя рекомендував «для зміцнення основ громадського порядку» голова 

слідчої комісії у справі Д. Каракозова М. Муравйов, як зазначає О. Друганова, особливе 

місце займали заходи щодо «очищення» навчальних закладів, щодо викорінення в них 

«крамольного напряму», який, за словами М. Муравйова, «замість виховання корисних 

громадян наповнював країну руйнівними та шкідливими силами», виховував 

«покоління, заражене ультрадемократизмом, соціалізмом, нігілізмом…» [62, с. 136]. 

Справу цього «очищення» було покладено на представника крайньої реакції – 

Д. Толстого, який заступив О. Головніна на посаді міністра народної освіти. 

Згідно з архівною справою «Копія пропозиції попечителю Київського навчального 

округа…», у червні 1866 року всім попечителям навчальних округів було розіслано 

Положення, в якому були чітко сформульовані головні напрями нового курсу уряду в 

галузі освіти, а саме: «…прийняти всі ті заходи і розпорядження, які необхідні для 

підтримки влади і поваги до закону. Охорони корінних засад віри, моральності та 

порядку для оберігання кожного і для виховання молодого покоління в дусі релігійних і 

вірнопідданських обов’язків» [292]. 

У 1872 році Міністерство освіти звернулося до університетів із запитом про 

бажані зміни в статуті 1863 року, маючи на увазі «посилити свій контроль над 

навчанням та заведенням суворішої дисципліни для студентів». Зазначимо, що за 

даними С. Сірополка, «професорська рада Харківського університету в своїй відповіді 

на запит міністерства висловилася за збереження засад автономії та основ статуту 1863 

року [218, с. 241–242]. 

Наприкінці 1874 року для «корінного дослідження питання про студентські 

заворушення», як встановлено в ході дослідження, була створена особлива нарада 

міністрів під головуванням статс-секретаря П. Валуєва. Вказавши на головні 

причини студентських заворушень у внутрішній організації університетів, як писав 

С. Рождественський, нарада визнала «предметом безсумнівної потреби» нову 

реформу, основні положення якої зводилися до наступного: 1) обмеження автономії 

професорських колегій з вилученням з їх ведення адміністративно-поліцейських 

обов’язків; 2) встановлення нового порядку призначення професорів; 3) посилення 
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урядового контролю за викладанням; 4) обмеження зайвого припливу мало 

підготовлених і матеріально не забезпечених слухачів [207, с. 501]. 

У квітні 1875 року була створена під головуванням статс-секретаря 

І. Делянова комісія для розробки проекту нового статуту. До її складу увійшли: 

товариш міністра князь Ширинський-Шихматов, члени Ради Міністра 

Воскресенський і Гезен, член Ради Міністра Внутрішніх Справ Варадінов, голова 

Вченого комітету А. Георгіївський, ректори університетів (крім Дерптського), 

директор Демидівського ліцею М. Капустін, професори Коссович, Любимов і 

Флорінський, помічник попечителя Київського навчального округу генерал-майор 

Новиков. 

Восени і взимку того ж року, з метою зібрання якомога повних відомостей, 

відділ комісії з головою на чолі відвідав усі російські університети, досліджуючи на 

місці стан кожного університету окремо. Але тривала і ретельна розробка 

університетського питання не привела комісію до одностайного висновку: всі 

ректори університетів висловлювалися за збереження основ статуту 1863 р. Проти 

реформи висловилися також деякі органи періодичної преси; захисником же її в цій 

області виступив професор Н. Любимов. До кінця 1879 р. проект нового 

університетського статуту був готовий. Основні риси реформи резюмовано в 

наступних положеннях: посилюється урядовий вплив і, зокрема, влада попечителя; 

урядовій владі даються засоби спостереження за правильним ходом навчального 

життя; при збереженні за професорами значної свободи викладання вживаються 

заходи для припинення зловживань такою. Дається великий розвиток приват-

доцентури і практичних занять тощо [207, с. 503–504]. 

Отже, провідним завданням політики уряду у сфері освіти в цілому і вищої 

зокрема наприкінці 60-х – у 70-х рр. ХІХ ст. стало посилення нагляду за вищими 

навчальними закладами, введення інспекції студентів тощо. Головними засобами 

виконання поставлених завдань були обрані суворий контроль за навчальними планами, 

формалізація навчального процесу в вищій школі тощо. 

Таким чином, проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що другий 

етап характеризувався посиленням уваги як з боку урядовців, так і передової 
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педагогічної громадськості та науковців до лекційної системи викладання в вищих 

навчальних закладах, до визначення суті, установлення змісту складників та 

поглиблення обґрунтування умов формування лекторської майстерності викладачів 

вищих навчальних закладів. На зміну професорсько-викладацькому складу 

університетів попереднього етапу прийшло нове покоління молодих вчених іншого 

складу, погляди й діяльність яких стали взірцем майстерності викладання в цілому й 

лекторської зокрема. 

 

2.3. Етап поглиблення обґрунтування суті й складників лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів, розробки рекомендацій 

щодо її вдосконалення у вітчизняній педагогічній думці та практиці вищої 

школи в період поновлення «охоронної» політики самодержавства в галузі 

вищої освіти (початок 80-х рр. ХІХ ст. – 1917 р.). 

 

Проведений науковий пошук свідчить, що прискорення темпів розвитку науки і 

техніки, підвищення продуктивності праці, застосування більш складних засобів 

виробництва, що відбулося наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., вимагало підвищення 

технічної грамотності населення. Розвиток капіталізму в Україні, як зазначає 

Є. Степанович, «привів до зростання потреби в кваліфікованих фахівцях як в 

промисловості, так і в сільському господарстві. Найбільш гостро вона відчувалася в 

економічно розвинених губерніях: Київській, де концентрувалася цукрова 

промисловість і діяло близько 100 цукрових заводів; Катеринославській – центрі 

гірської промисловості, де налічувалося близько 300 кам’яновугільних шахт і 

рудників, а також в Харківській – великому фабрично-заводському центрі» [231]. 

У межах виділеного нами третього етапу до діючих раніше вищих навчальних 

закладів додалися Харківський технологічний (1885 р.), Київський політехнічний 

(1898 р.) інститути, а також відкрите у 1899 р. в Катеринославі Вище гірниче 

училище – «напіввищий навчальний заклад» з курсом наук, розрахованих на 

3,5 роки, що готував гірських техніків. Зауважимо, що у травні 1907 р. на засіданні 

з’їзду південноруських промисловців було подано до Міністерства торгівлі й 
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промисловості клопотання «Про перетворення училища на повноправний вищий 

навчальний заклад». У 1912 р. училище було перетворено на Катеринославський 

гірничий інститут, прирівняний за програмами навчання і юридичним статусом до 

Гірського інституту в Петербурзі [77]. 

За даними сучасних дослідників (М.О. Жуковська, В. Ісаєв та ін.), на етапі 

створення мережі вищих технічних навчальних закладів «сталося перенесення 

педагогічних традицій, що складають основу університетського типу освіти. Про це 

свідчить вивчення законодавчої бази діяльності дореволюційних університетів 

(височайше затверджені загальні статути імператорських російських університетів 

1863, 1884 рр.), Імператорських технічних закладів вищої освіти (зокрема 

положення: про Київський політехнічний інститут імператора Олександра II, 

Харківський технологічний інститут, статут Харківського практичного 

технологічного інституту і його положення 1885 р., положення про Київський 

політехнічний інститут імператора Олександра II 1898 р. і т. ін.), розгляд локальних 

документів вітчизняних імператорських технічних інститутів (головним чином 

звітів про їх стан і діяльність) тощо. Права, зафіксовані в статутних документах 

перших вітчизняних технічних закладів вищої освіти, як за своїми 

формулюваннями, так і за змістом перегукуються з відповідними пунктами 

Загального статуту імператорських російських університетів 1884 р.» [67]. Аналіз 

історико-педагогічних джерел показав збереження урядового контролю за друком 

університетських лекцій, забов`язавши «доставляти г. цензору по 9 примірників, за 

підписом декана, з печаткою університету» [308, арк. 16]. 

Виявлено, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на підконтрольних 

Російській імперії українських землях за ініціативою приватних осіб, здебільшого 

професорів вітчизняних університетів, відкрилися також Вищі жіночі курси. Так, у 

Харкові наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. діяли Вищі жіночі курси, приватні 

Вищі курси для жінок. На початку ХХ ст. у місті Одесі були відкриті приватні Вищі 

жіночі курси з історико-філологічним і фізико-математичним відділеннями, пізніше 

до них додалися правниче (1908 р.) та медичне (1910 р.) відділення. Ініціатором їх 

відкриття стало Товариство професорів Новоросійського університету.  
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Початок ХХ ст. позначився також появою приватних вищих навчальних 

закладів, що надавали вищу комерційну освіту, про необхідність якої постійно 

говорили прогресивні представники вітчизняної торгівлі. Зазначимо, що Вищі 

комерційні курси, що були запропоновані у 1903 р. професором університету св. 

Володимира М. Довнар-Запольським, розпочали свою роботу в 1906 році. У 1908 р. 

вони були реорганізовані в Комерційний інститут з двома відділеннями: 

комерційно-технічним і економічним. У 1912 р. було затверджено Положення про 

інститут та його штат.  

У цьому ж році розпочали свою роботу і Вищі комерційні курси у Харкові, з 

ініціативою створення яких до Міністерства торгівлі й промисловості звернулося 

харківське купецтво. Зазначимо, що активну участь у відкритті закладу взяли професор 

Харківського університету М. Палієнко, викладач комерційного училища І. Попов, 

комерційний радник І. Велитченко та ін. [59, c. 102]. Зазначимо, що комерційні 

інститути вигідно відрізнялися оснащеністю лабораторій від інших вузів. При їх 

створенні були обладнані обов’язкові фізичні та хімічні лабораторії та кабінети. 

Установлено, що переважна більшість приватних вищих навчальних закладів 

відкривалися в містах, де на той час уже існували державні вузи – університети або 

інститути. Так, у Харкові, що був великим науковим центром, в якому діяли університет, 

технологічний та ветеринарний інститути, на початку ХХ ст. нараховувалося 5 

приватних вищих шкіл; у Києві – 7; в Одесі – 4; у Катеринославі – 2 [208, с. 325].  

Відкриття приватних вузів саме в наукових центрах, на погляд О. Друганової, 

зумовлювалося декількома чинниками. По-перше, активну участь у відкритті приватної 

вищої школи брала вітчизняна інтелігенція – професори державних університетів, члени 

наукових товариств, діячі культури, представники громадськості та ін. Наприклад, 

ініціатором відкриття перших Вищих жіночих курсів у Харкові було Товариство 

взаємодопомоги працюючих жінок. Але здійснити цей задум вдалося лише завдяки 

активному втручанню професорів Харківського університету І. Осипова, Л. Рейнгарда, 

В. Арнольді, які підтримали цю ідею і звернулися до Міністерства народної освіти з 

проханням надати дозвіл на їх відкриття. У 1910 р. у місті Одесі був відкритий вищий 
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медичний навчальний заклад, ініціатором заснування якого були професори медичного 

факультету Новоросійського університету [208, с. 262–263]. 

По-друге, відкриття приватних вузів у містах, де діяли державні університети, 

дозволяло вирішити проблему комплектації професорсько-викладацького складу 

новоствореної школи. Зазвичай викладачами приватних вищих навчальних закладів 

ставала прогресивна професура, усвідомлюючи актуальність цього корисного 

починання для тогочасного суспільства. Наприклад, на Вищих жіночих курсах у 

Києві викладали професори університету св. Володимира, про що свідчать дані, 

наведені у додатку Е. Такі подвижники, що працювали в приватній вищій школі 

переважно безкоштовно, вважали це виконанням свого громадянського обов’язку 

перед державою. Зазначимо, що в деяких випадках викладачами приватних вузів 

працювали талановиті педагоги, звільнені з казенних вищих навчальних закладів за 

звинуваченням у політичній агітації або «політичній неблагонадійності». Водночас, 

за даними дослідників, роботу в приватних вузах деякі викладачі розглядали як 

можливість отримати додаткові кошти. 

По-третє, приватні вищі навчальні заклади, переважно вищі курси різних профілів 

та спрямувань, користувалися аудиторіями і лабораторіями казенних університетів та 

інститутів. Наприклад, у ЦДІА України зберігається справа «Лист від 20.09.1906 р. 

А. Жекуліної директору Київського політехнічного інституту про дозвіл читання лекцій 

і проведення практичних занять в приміщенні Київського політехнічного інституту», у 

якій ідеться про звернення власниці приватних курсів А. Жекуліної до директора 

Київського політехнічного інституту з проханням дозволити використати приміщення 

вузу для проведення занять у вечірній час [281, арк. 17]. У Катеринославі заняття Вищих 

жіночих курсів проводилися у приміщенні гірничого інституту і т. ін.» [62, с. 263–264]. 

Керівництво закладами вищої освіти, як зазначають дослідники історії вищої 

освіти у дореволюційні часи (О. Іванов М. Жуковська, Є. Степанович та ін.), 

здійснювалося на основі статутів (положень), якими регламентувалися їхня 

внутрішня організація, розпорядок роботи, взаємини з керівними інстанціями. 

«Статути для державної частини вищих навчальних закладів видавалися у вигляді 

законодавчих актів, для недержавної – у вигляді відомчих розпоряджень. Однак і 
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серед громадських і приватних навчальних закладів були такі, статус яких 

оформлювався законодавчо. У число таких входили комерційні інститути в Харкові, 

Києві, приватний політехнічний інститут в Катеринославі тощо. Статути 

(положення) були двох типів – індивідуальні та групові. До другого типу 

відносилися: університетський статут 1884 р., дія якого поширювалася на всі 

університети, крім Варшавського і Юр’ївського; статут ветеринарних інститутів 

1873 р., дії якого не підлягав лише інститут у Варшаві; статут 1885 р. для 

технологічних інститутів у Петербурзі і Харкові; статут 1898 р. для політехнікумів у 

Варшаві, Києві, Петербурзі; положення 1912 р. про Московський комерційний 

інститут, яке було поширене на інститути в Києві та Харкові.  

Тематичний склад статей у статутах усіх вищих навчальних закладів був 

аналогічним. Різним могло бути лише розташування структурних частин, що не 

мало принципового значення. Статути і положення державних вищих навчальних 

закладів були введені в дію переважно в 80-х–90-х роках XIX століття. Лише 

незначна їх частина мала більш раннє або більш пізніше походження. До жовтня 

1917 р. жоден з них не був скасований» [77, с. 172–174].  

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що наростаюча загальна 

реакція в країні, яскравим представником якої, за зауваженням дослідників різних 

років (С. Василейський, Г. Щетініна, Р. Еймонтова та ін.), в галузі народної освіти 

був міністр освіти граф Д. Толстой, зумовила початок змін у вищій освіті в цілому і 

в університетській зокрема і позначила початок нового етапу в історії розвитку 

досліджуваного нами феномену, часові межі якого – початок 80-х рр. ХІХ ст. – 

1917 рік. 

Як відомо, 6 лютого 1880 року граф Д. Толстой вніс проект нового 

університетського статуту, що був підготовлений комісією, яку очолив статс-

секретар І. Делянов, на розгляд Державної Ради. Аналіз поданого на обговорення 

проекту свідчить, що головними напрямами нового курсу уряду в галузі 

університетської освіти стали такі: по-перше, посилення урядового впливу і, 

зокрема, влади попечителя. Положення проекту, що цілком повторювали ст. 52 

статуту 1835 р. про посилення влади попечителя, як зазначала Г. Щетініна, 
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абсолютно зводило нанівець проголошену в проекті «свободу викладання». Так, 

якщо статут 1863 р. надавав значні можливості попечителю навчального округу для 

втручання в університетське життя, то проект зобов’язував його до такого втручання 

[269, с. 113]. 

Відповідно піднесенню влади і впливу органів державної виконавчої влади 

знизилося і звузилося значення вчених колегій, рад та факультетських зборів. Коло 

справ, що підлягали веденню ради і факультетів, було значно скорочене. 

Вирішальна влада була залишена цим колегіям, як вказував С. Рождественський, 

лише в дуже вузькій сфері власне навчальних і вчених питань [207, с. 616–617]. Так, 

поданий на обговорення Проект ще більше урізав самостійність при заміщенні 

вакантних кафедр. Від розсуду міністра залежало затвердження кандидатури, 

обраної радою, призначення професора з числа осіб, запропонованих в університеті, 

або визначення такого зі сторонніх. Відсторонення колегії при поповненні свого 

складу, як зауважувала Г. Щетініна, суперечило атестації ради як вищої 

університетської адміністрації з навчальних справ. 

Призначення і рух по службі професорів і викладачів відбувалися за 

поданнями і висновками попечителя [207, с. 616]. Наголосимо, що втручання в 

сферу комплектування штатів університетських викладачів Д. Толстой мотивував 

«незадовільним складом професури в університетах». Новоприбулі, як вказував він, 

«не завжди приносили з собою в правління достатню життєву і службову 

досвідченість, а у справу викладання – достатню свободу від захоплення новизною 

вчення» [269, с. 114]. 

По-друге, під пильним спостереженням урядової влади перебував і 

«правильний хід навчального життя» закладів. Так, зберігши колишній поділ 

університету на факультети і розподіл кафедр за ними, статут 1884 р. ввів у 

навчальний порядок університетів кілька істотних змін: поділ навчального курсу на 

півріччя, конкуренцію викладачів, які читають один предмет, відокремлення 

остаточних іспитів від поточного викладання. 

Відзначимо, що семестральним розподілом навчального курсу передбачалося 

подовжити весняне півріччя, встановити більшу різноманітність курсів і більш часте 
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повторення однакових курсів для різних слухачів, дати студентам можливість 

слухати значне число лекцій, не розпорошуючись між безліччю предметів, і 

перевіркою занять студентів наприкінці півріч заохочувати рівномірність і 

безперервність цих занять [207, с. 620]. 

На відміну від положення Статуту 1863 р., за положенням нового статуту 

порядок викладання встановлювали факультетські збори за утвердженням ради 

(п. 23-а, 42-а статуту 1863 г.). Кожен факультет мав складати докладний навчальний 

план (п. 65 проекту). Зазначимо, що затвердженню Міністерством підлягали не 

лише загальні навчальні плани по кожному факультету, а й розроблені ними 

(факультетами – О.М.) на кожне наступне півріччя огляди викладання, з розподілом 

лекцій і практичних занять по днях тижня і по годинах [207, с. 622]. Підкреслимо, 

що в рішенні всіх навчальних справ факультетські збори зобов’язані були 

керуватися інструкціями і правилами, складеними в міністерстві. 

Статут 1884 р. «знищивши автономію університетів», вніс корінні зміни і в 

практиковану раніше систему заміщення вакантних професорських місць [81, 

с. 137]. Позбавивши факультетську корпорацію ініціативи і способів контролю в 

рішенні цього найбільш істотного питання університетського життя, статут 1884 

року замінив вибори кандидатів на професорські кафедри, які раніше проводилися 

факультетом, призначенням кандидатів від міністра, вчені та викладацькі якості 

яких визначалися часто канцелярськими способами або особистими симпатіями 

ректора або попечителя. 

Намагаючись покласти край партійності і непотизму при заміщенні вакантних 

кафедр, новий статут, як позначають М. Халанський та Д. Багалій, з великою 

наполегливістю проектував конкурси, до яких факультети раніше вдавалися як до 

крайнього і останнього способу при пошуку кандидатів. «Боротьба партій, дійсно, в 

факультеті і в університеті замовкла; але її місце зайняли «розсуд» та особисте 

свавілля можновладців. Невдалі призначення адміністративних осіб, які невміло і 

іноді грубо втручалися в життя вченої корпорації, руйнували хороші традиції 

сталого університетського ладу і на зміну їм вводили заходи непрактичні і 
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непопулярні, – викликали глухе невдоволення в університеті та сіяли насіння грізної 

смути» [81, с. 137]. 

Установлено, що з метою «паралізувати рутину старих професорів, які 

засиджуються на кафедрах, погано виконуючи свої обов’язки, затуляючи дорогу 

молодим», І. Делянов запропонував створити інститут приват-доцентів, що повинно 

було розширити доступ до університетів талановитим стороннім лекторам» [13, 

с. 33]. Зауважимо, що збільшення кількості приват-доцентів було визнано єдиною 

перевагою проекту нового статуту як сучасниками тих реформ, так і дослідниками 

радянських часів та періоду незалежності України [207, с. 504]. 

Встановлено, що приват-доценти наділялися правом не тільки читати 

спеціальні необов’язкові курси, але також конкурувати з професорами в читанні 

обов’язкових курсів. За положеннями статуту, приват-доценти не перебували на 

дійсній службі і не отримували штатної постійної платні. Їхні праці мали 

винагороджуватися з окремої суми в 60 тисяч рублів, яка була призначена для всіх 

університетів. 

Наголосимо, що приват-доценти були поставлені в умови жорсткого 

контролю. Якщо ними в процесі викладання порушувалися «вимоги наукової 

серйозності», а також в разі «напрямку читань, визнаного шкідливим», попечитель 

«при зроблених вказівках» міг позбавити приват-доцента права викладання в кінці 

семестру або навіть під час його [269, с. 113–114]. 

Положеннями нового статуту студентам було надано право слухати лекції та 

брати участь в практичних заняттях у тих викладачів, у кого вони самі побажають. 

Але такий порядок, як зазначав С. Рождественський, не встановлював дійсної 

свободи викладання і навчання. Навчальний план для кожного факультету, який 

позначав порядок наук і нормальний хід їх вивчення протягом 8, на медичному 

факультеті – 10 семестрів і затверджувався міністром, поставлений був в залежність 

від обсягу і характеру державних іспитів [207, с. 620–621]. 

Зауважимо, що назване вище положення викликало критику з боку науковців 

того часу. Так, С. Чирйов запитував: «... який критерій дається студенту, котрий ще 

зовсім не знайомий з предметом, для вибору між тими, хто пропонує лекції ? Зовсім 
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ніякого. Тому що не можна ж, справді, керуватися однією програмою. Хто ж нині не 

вміє виписати найбільш хльосткої програми з якогось підручника і прикрасити її 

масою джерел! З іншого боку, студенту надається тільки відоме число семестрів 

пробути в Університеті. Отже, якщо студент невдало підпишеться, йому вже 

неможливо виправити свою мимовільну помилку» [260, с. 2]. 

У 1884 р. новий статут університетів було введено у дію. Відзначимо, що його 

було прийнято за основу багатьма вищими навчальними закладами при перегляді 

наявних власних статутів. За словами В.Ф. Ісаєва, цей статут «відбивав найбільш 

загальні, характерні риси розвитку системи вищої освіти» [80]. 

Наголосимо, що ліберальна громадськість негативно оцінювала прийнятий 

статут. За словами В. Вернадського, цей документ було введено у життя «шляхом 

фальсифікацій» [33, с. 4–5]. Під іменем «університетів», як зазначав науковець, уряд 

створював окремі факультети. «Він увів у Росії форму шкіл, котра саме в цей час, у 

1885 році, була визнана державно шкідливою і згубною для культури в єдиній країні 

– у Франції, де був історичний досвід цього роду установ. Коли було можна, вищі 

школи прямо руйнувалися, як була припинена і зруйнована в цей час вища жіноча 

освіта» [33, с. 6]. 

Статут 1884 р., за словами С. Чирйова, зробив з університетів «напіввільні-

напівзакриті установи». Воля не викладання, а «викладати», і свобода відвідування 

лекцій, як зауважував дописувач, були доведені до крайності. ««Всякий предмет 

університетської освіти може читати будь-який професор або приват-доцент, яким 

може бути за статутом 1884 р. будь-хто ... з вулиці, що має тільки вчений ступінь 

магістра або доктора. Усі вони мають однакове право зараховувати семестри, 

отримувати винагороди і зобов’язані читати в одні й ті ж години – отже, є, дійсно, 

особами, які змагаються», – писав він у роботі «Проект реформи вищої освіти» [260, 

с. 1–2]. 

«Цей статут і низка додаткових циркулярів до нього створили не тільки в 

університетах, але і взагалі у вищій школі важку атмосферу», – писав і дослідник 

радянських часів, автор праці «Лекційне викладання в вищій школі» 

С. Василейський. Дослідник зазначав, що після введення статуту «серед професорів 
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почали розвиватися кар’єризм і догоджання, бездушність і формалізм, недовіра і 

підозрілість; знизались наукова творчість; професорські посади часто заміщувалися 

людьми, не гідними цього звання…» [30, с. 71]. 

Цієї ж думки дотримується й Г. Щетініна. Вона також вказує на поширення 

кар’єризму серед професорів, причиною якого було нове положення професорів у 

якості чиновників в університетах, закріплене в статуті 1884 р., що постійно 

підкреслювалося на всіх офіційних церемоніях. «Насадження серед них звичайних 

для поліцейської держави поглядів на ставлення університетів до держави не 

залишилося безслідним», – підкреслювала дослідниця [269, с. 167]. 

Представники університетської спільноти, за словами С. Посохова, дуже 

болісно реагували на спроби регулювання відносини всередині університету. 

Бюрократизація університетів, як вказував дослідник в статті «Вважаю для себе 

непристойним ...», бачилася як «ненависна міра», автономія і свобода викладання 

безпосередньо зв'язувалися з особистою гідністю і особистою незалежністю. На 

думку К. Тімірязева, кожен російський професор змушений вирішувати дилему – 

або кинути свою науку, або забути про свою людську гідність». Ліберальна 

професура наполягала на своєму праві самоврядування та вироблення «внутрішніх 

стандартів» [253, с. 144]. 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що несприятливі умови для 

викладання і наукової діяльності у вищій школі змушували вчених залишати 

університети, а іноді виїжджати з країни. «Навіть суто наукова та викладацька 

діяльність не гарантована від адміністративного впливу, – вказувалося в записці 342 

вчених у 1905 р., – на сторінки історії вищих навчальних закладів до останнього 

часу доводиться заносити випадки, коли професори і викладачі – і серед них нерідко 

видатні наукові сили – розсудом тимчасових представників влади вимушені 

залишити свою діяльність з міркувань, які нічого спільного з наукою не мають» 

[269, с. 174]. 

Професор Демидівського юридичного ліцею В. Щеглов характеризував 

становище науково-педагогічної діяльності багатьох талановитих молодих вчених 

того часу як працю, яка «перетворилась на науковий аскетизм. Тому й 
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університетські кафедри, і лабораторії значно спорожніли, а наукова робота в них 

зів’яла. Багато талановитих вчених працівників нині залишають університет, 

знаходячи собі на інших практичних теренах краще забезпечення і життя» [77, 

с. 213–214]. 

Особливе обурення ліберальної професури викликало втручання міністерства 

у змістовну частину навчання: «Професорам, які користуються загальноросійською, 

а іноді й європейською славою, доводилося вислуховувати не лише повчальні 

настанови з предмету наук, що ними викладалися, а іноді й суворі зауваження, на 

кшталт того, що певний предмет особливо неякісно викладається в такому-то 

університеті». Утім, ще більш принизливими, як зазначає С. Посохов, виглядали 

розпорядження щодо змісту навчальних планів та програм [253, с. 187]. 

Отже, наукова і викладацька діяльність у вищій школі у межах 3 етапу 

ставилася в залежність від світогляду вченого. У підборі викладацьких кадрів, в 

розподілі доцентів, звільнення і призначення професорів, як зазначає Г. Щетініна, 

уряд керувався перш за все політичними міркуваннями. З’ясуванням поглядів 

викладачів займалося Міністерство народної освіти в тісному контакті з 

Департаментом поліції [269, с. 175–176]. Яскравим підтвердженням принесення «в 

жертву політичним цілям» «наукових інтересів університетів» стала резолюція 

І. Делянова з приводу звільнення М. Ковалевського, в якій прямо вказувалося на те, 

що «краще мати на кафедрі викладача із середніми здібностями, ніж особливо 

обдаровану людину, яка, незважаючи на свою вченість, діє на уми молоді 

«розтліваючим чином»[269, с. 115].  

Негативно вплинуло на розвиток вищої освіти в цілому й ідеї лекційної 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів у межах визначеного нами 3 

етапу також і те, що професори в переважній більшості «ніби боялися будь-якого 

спілкування зі студентами. Професори приходили в аудиторії, читали лекції і 

негайно зникали». «Професора ніде не можна було знайти, – він був для нас 

недосяжною істотою. І це в одному з кращих вищих навчальних закладів столиці!», 

– писав С. Василейський [30, с. 71]. 
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«Крайню роз’єднаність, яка нині спостерігається між професорами і 

студентами», відзначав і граф А. Мусін-Пушкін. «Професори, особливо на 

юридичному факультеті, не мають ніякої можливості знати особисто кожного 

студента, керувати і контролювати його заняття, при чому зникає будь-який зв’язок 

між ними і студентами», – вказував дослідник у роботі «До питання про 

університетське викладання» [157, с. 11]. 

Відсутність будь-якого морального впливу з боку професорів на слухачів, як 

писав С. Чирйов, сприяла тому, що студенти поступово втрачали інтерес до занять, 

переставали відвідувати лекції, намагалися просто мати необхідну кількість 

конспектів для складання іспитів. Навіть на лекції найбільш популярних професорів, 

які завжди збирали повні аудиторії, почали відвідуватися набагато менше. Здібніші 

зі слухачів переходили в Інститути, якщо вже заздалегідь їм не пощастило 

потрапити в ці закриті заклади. Занепад професорської корпорації, на думку 

дослідника, обумовлювався зниженням морального і вченого цензу для придбання 

професорського звання і малою його забезпеченістю [260, с. 2]. 

Отже, провідним завданням політики уряду у сфері вищої освіти в цілому і 

системи університетського викладання зокрема у 80-х – на початку ХХ ст. стало 

відновлення урядової реакції, що зумовило посилення нагляду за політичною 

благонадійністю викладацького складу, обмеження академічної свободи, усунення 

професорської корпорації від управління навчальним процесом тощо. Головними 

засобами виконання поставлених завдань були обрані усілякі обмеження й 

заборони. 

Установлено, що у межах 3 етапу проблема якості університетського 

викладання в цілому й лекторської майстерності викладачів зокрема й надалі 

залишалася у центрі дискусії науково-педагогічної громадськості. У переліку статей 

і монографічних досліджень, у яких тією чи іншою мірою порушувалася 

досліджувана проблема, слід назвати: «Університетське питання» [28], «Університет 

і наука. Досвід теорії і техніки університетської справи і наукової самоосвіти» [183], 

«До питання про університетське викладання» [193], «Про форму університетського 

викладання науки права» [97], «Усунення читання лекцій в академічній або 
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університетської системі викладання» [42], «Про необхідні зміни в методах 

викладання» [39] тощо.  

Аналіз наведених статей свідчить, що наукові пошуки передової 

громадськості дослідженого етапу були сконцентровані навколо визначення місця й 

ролі лекційних курсів як системи в організації освітнього процесу у вищій школі. 

Серед науковців, викладачів вищих навчальних закладів й надалі продовжували 

існувати різні погляди щодо значущості лекційної системи в організації 

університетського викладання. Серед тих, хто вважав систематичне лекційне 

викладання необов’язковим і навіть шкідливим, закликав до скасування або до 

суттєвого скорочення курсу лекцій, варто назвати В. Вяземського, Н. Гилярова-

Платонова, П. Казанського, А. Пиленко, П. Покровского, Т. Фортунатова та інших. 

«…Ми не сумніваємося в корисності лекцій, але успіхом можуть користуватися 

тільки лекції видатних ораторів, яких ми, не замислюючись, називаємо артистами. – 

писав К. Фортунатов у роботі «Про заняття у науковій школі». – І ординарні лектори 

можуть протягом навчального року підготувати по кілька хороших лекцій з 

викладом загальних питань і результатів власних наукових досліджень. Ми 

визнаємо невелике число лекцій корисним введенням в самостійну роботу учня (в 

цьому сенсі лекція і є Vorlesung (нім. лекція)). Але ми рішуче відмовляємося 

визнати реальне значення за тією кількістю лекцій, які на папері прикрашають наші 

розклади і на ділі так слабо відвідуються студентами. Три години щоденних лекцій 

– вже досить втомлива порція, а в розкладах часто-густо красуються п'ять 

обов'язкових годин лекцій, незалежно від обов'язкових же практичних занять. І 

лекції, і уроки (особисто для нас більш симпатичні, ніж лекції) малюються нам як 

підмога до самостійних занять студентів в лабораторії» [249, с. 9]. 

У свою чергу, значущість лекційних курсів у системі університетського 

викладання відстоювали Л. Петражицький, О. Мусін-Пушкін, М. Карєєв, редакція 

журналу «Вестник Европы» та ін., які, обґрунтовуючи власну позицію щодо 

лекційної системи, засуджували «нерезонний прийом обговорення проблеми 

університетського викладання», вважали, що «звичайні судження про безуспішність 

і непридатність лекцій як таких спростовуються фактами» (Л. Петражицький, 
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О. Мусін-Пушкін), закликали до «теоретичного обговорення характеру викладання 

систематичних загальних курсів» (М. Карєєв) [98, с. 346]; до «з’ясування причин 

успішності лекцій тих професорів, лекції яких саме успішні» (Л. Петражицький) 

[183, с. 114] 

Зазначимо, що задля об’єктивного вирішення проблеми значущості 

системного лекційного викладання науковці, зокрема Л. Петражицький, 

пропонували використовувати «науковий метод вирішення проблеми (або групи 

методів: методу відмінностей, методу супутніх змін, методу подібності, методу 

залишків)», який повинен полягати «не в загальних дедуктивних міркуваннях на 

підставі посилок, які випливають із загальних властивостей процесу читання-

слухання лекції на відміну від процесу читання підручника тощо (до цього метода 

прихильні звичайно як друзі «живого слова», так і вороги лекцій, вигадуючи до того 

ж неіснуючі або вкрай перебільшуючи існуючі властивості); а в «розрізненні лекцій 

і лекцій в індуктивному зіставленні і вивченні наявних, в розпорядженні фактів для 

відшукання факторів, від яких залежить велика успішність одних лекцій (напр. 

Фіхте, Гегель, Савіньї і т. п.), середня успішність інших, мала успішність третіх, 

абсолютна безуспішність четвертих, і т. ін.» [183, с. 115]» Наголосимо, що науковці 

пропонували не обмежувати коло досліджуваних фактів лише російськими 

університетами, а й закликали залучити безліч фактів з області різних часів, різних 

університетів [183, с. 116]. «Чим рясніші й різноманітніші факти, чим різкіші 

контрасти, в тому числі випадки успіху лекцій, що доходить до точки «кипіння» 

аудиторії, до найбільшого ентузіазму і наснаги, до духовного потрясіння і 

переродження людей, ми включимо в свій кругозір – тим міцніше висновки, тим 

краще пізнання можливого значення і успіху лекцій і причин таких явищ», – 

наголошував Л. Петражицький [183, с. 117]. 

Зазначимо, що «дуже цінним матеріалом» для обговорюваного питання про 

значення лекційних курсів в системі викладання у вищій школі, на думку 

М. Карєєва, є «особисті студентські переживання, і чутки в студентському 

середовищі». Дослідник у статті «З питання про лекційної системі у вищій школі» 

пропонує збирати якомога більше такого матеріалу. «В цьому відношенні 
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планомірні анкети в студентському середовищі, які робляться за останній час, 

можуть бути особливо корисні. Потрібно тільки в таких анкетах правильно 

поставити питання про ставлення до лекцій, розробивши з великими деталями 

питання про причини невідвідування лекцій». Такі причини, як вказував М. Карєєв, 

можуть полягати і в самих студентах, і в професорах (нехтування лекціями, 

недбалість у підготовці до них, зчитування з зошита, шаблонність викладу, 

відсутність дару слова і т. п.), частково й у самій системі [98, с. 341–342]. 

Наголосімо, что М. Карєєв у контексті обговорення порушених питань звертав 

особливу увагу на «еволюцію від курсової до предметної системі», що відбувалася у 

межах досліджуваного етапу. «Раніше я знав, що в аудиторії у мене сидять студенти 

такого-то курсу, які стільки-то років навчалися в університеті або тільки що 

вступили, і тому я знав, в якому тоні, на якій висоті тримати виклад. При предметній 

системі мене може слухати і початківець, і той, що закінчує, і те, що для одного – 

вперше почута новина, для іншого – щось відоме-перевідоме. Втім, з мого предмету 

– із загальної історії – загальні курси, в сенсі повного обсягу науки, і неможливі», – 

зазначав науковець [98, с. 344]. 

Аналіз історико-педагогічних джерел дозволяє стверджувати, що проблему 

якості навчального процесу вищої школи в цілому й лекторської майстерності 

викладацького складу зокрема професори, науковці, громадські діячі та ін. 

досліджуваного нами третього етапу передусім розглядали у взаємозв’язку з 

сутністю поняття «університетська освіта» та з  її головними завданнями. 

«Вихідним пунктом для організації університетських занять, – писав граф О. Мусін-

Пушкін, – завжди буде служити основна точка зору на завдання, яке повинен 

переслідувати університет. Якщо університет повинен давати вищу освіту відомим 

чином підготовленим молодим людям, повинен привчати їх науково працювати в 

межах тієї чи іншої спеціальності; якщо він повинен переслідувати суто наукові цілі, 

рухати науку вперед, то природно – і заняття студентів повинні бути відповідним 

чином організовані» [157, с. 7]. 

Про важливість попереднього з’ясування сутності поняття «університетська 

освіта» писав і П. Покровський. «Не можна йти, не з’ясувавши попередньо поглядів 
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на університетську освіту і завдання її», – писав дописувач у статті «До питання про 

університет» [193, с. 180]. Зазначимо, що власне визначення суті досліджуваного 

поняття науковець вибудовує на основі порівняльного аналізу змісту суті понять 

«середня освіта», «вища освіта». «Вищу освіту» П. Покровський визначає як «освіту 

критичну». Тут, як указував дописувач, посилаючись на слова проф. 

Л. Петражицького, «елемент навчання рядам істини слід підпорядкувати елементу 

шукання, добування істини. Тут слід мати на увазі «не навчально-догматичне 

викладання раціональних знань і впровадження їх, а їх науково-критичне 

добування» [193, с. 180]. Якщо взяти це традиційне визначення з певною часткою 

умовності, вказував П. Покровський, то з ним не можна не погодитися. Якщо 

визнати вищу освіту – переважно критико-пізнавальну, то, як вказував дослідник, 

методи викладання повинні відповідати її цілям. 

За визначенням П. Покровського, «завдання університету – не в тому, щоб 

випускати зі своїх стін людей, які вже ознайомилися зі службовою практикою аж до 

форми мундирів і паперів, а осіб теоретично освічених». Якщо вихованці 

університету і приречені стати ділками, зауважував дописувач, то цього 

навчатимуть їх з незрівнянно більшим успіхом, ніж університет, ті канцелярії і 

установи, куди штовхне їх життя і потреба. «Наука має на увазі не чиновників тієї 

чи іншої держави і відомства, а просто освічених: юристів, медиків, філологів, 

натуралістів та ін.», – наголошував просвітянин [193, с. 185]. 

У свою чергу, професор Новоросійського університету П. Казанський вважав, 

що «початком університетських занять повинно бути засвоєння учням наукових 

істин і практичних знань після, по можливості, самостійного шукання їх і судження 

про них». Без цього, на думку вченого, немає і не може бути справжнього, тобто, 

придатного до застосування на ділі знання. «Тільки те знання, яке ми діяльно 

шукаємо і свідомо засвоюємо, може, дійсно, збагатити нашу пам’ять, розширити 

розум і дати здатність до дії. І чим більш самостійно купується знання, тим більш 

глибоке коріння пускає воно в пам’яті і розумі учня, тим більше стає живим 

двигуном його думки і його справи. Самостійність – головна запорука виховання 

учня для його майбутнього життєвого шляху», – наголошував він [93, с. 14]. 
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Установлено, що проблему значущості і якості систематичних лекційних 

курсів в організації університетського навчання науковці досліджуваного етапу 

пов’язували також із мірою/співвідношенням обсягу лекцій і 

практичних/семінарських занять у системі університетського викладання. Так, у 

переліку тих науковців, хто надавав перевагу практичним заняттям й пропонував 

замінити лекції співбесідами з професорами, як вже зазначалося, був автор статті 

«Про необхідні зміни в методах викладання» В. Вяземський. Зазначимо, що, 

обґрунтовуючи власну позицію, дописувач передусім піддав критиці існуюче у ті 

часи тяжіння вітчизняної вищої школи до іноземних зразків. «Ми до сих пір 

харчуємося важкими німецькими Hand hard’ами (англ. важко), кропітка і педантична 

дріб’язковість яких противна слов’янській натурі, що вимагає широкої і ясної 

думки» [39, с. 9]. Дописувач зауважував, що «між умінням прочитати і добре 

розповісти і знанням – величезна різниця». «Слов’янська натура, – писав 

В. Вяземський, – особливо здатна до мрій, навіть до блискучих умовиводів, але не 

здатна до твердого рішення і здійснення рішення. Все наше навчання, яке зводиться 

з малих років до читання і розповідання книг і, в кращому випадку, до малювання 

(проектування) споруд, які студент навіть не вивчив в натурі, підсилює 

загальнослов’янський недолік – привчати говорити і писати з чуток про предмети, з 

якими він не знайомий. Крім того, прийнятий метод трактування наук не привчає 

відділяти істотне від другорядного» [39, с. 8]. На переконання дописувача, лекції 

варто було б замінити «керівництвом у виборі, практичними роботами і 

роз’ясненням сумнівів учнів», що для них (для учнів – О. М.) «є єдиною можливістю 

придбання знань» [39, с. 8]. 

У переліку заходів, спрямованих на удосконалення якості університетської 

освіти, В. Вяземський називав необхідність створити бібліотеку з добрих перекладів 

кращих книг, переважно американських і англійських. «Хороший підбір книг, – 

писав дослідник, – дає можливість черпати відомості з першоджерел, з вуст кращих 

людей і в ретельному літературному викладі, і, читаючи одночасно кілька книг, 

можна отримати висвітлення питання з різних сторін і в викладенні різних осіб: це 
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дає набагато більше ймовірності, що хоча б однин з викладів потрапляє в унісон з 

образом думок студента, а предмет буде міцно засвоєний» [39, с. 8]. 

Установлено, що прихильником скорочення числа лекційних годин був 

А. Пиленко, який також додержувався думки, що при існуванні хороших 

підручників «пасивні лекції» повинні бути сильно скорочені: максимальна їх 

кількість не повинна перевищувати 2–3 години на тиждень на предмет (замість 

шести за діючим статутом). За пропозицією дописувача бажано було б щоб «... 

пасивні лекції були присвячені тим тільки питанням, які за самою своєю суттю 

здатні вищою мірою зацікавлювати слухачів». Таких питань в кожній науці 

небагато, і тому увесь час, що звільнився завдяки цьому, вказував А. Пиленко, має 

бути присвячений заняттям, у яких аудиторія приймала б активну участь. Такі 

заняття, як зауважував просвітянин, у свою чергу повинні розпадатися на дві 

категорії: по-перше, перевірочні заняття, під час яких викладач буде переконуватися 

(все одно, яким способом) у тому, що його слухачі дійсно прочитують в книгах ті 

відділи, які становлять доповнення до поточних лекцій. По-друге, чисто практичні 

заняття для застосування до конкретних казусів отриманих теоретичних 

відомостей» [185, с. 112–113]. 

Противником систематичних лекційних курсів був і ординарний професор 

Новоросійського університету П. Казанський. Посилаючись на Кірхенгейма, 

професор стверджував: «Спробуйте сказати, що читання лекцій умертвляє всяку 

серйозну роботу, а широке поширення диктування лекцій настільки ж сприяє 

розвитку розумових лінощів, як і іспити, – і ви одразу будете звинувачені в 

непристойній лайці. Найкращий приклад – те ставлення, яке викликали до себе в 

російській пресі роботи г. Герасимова, який так багато і з таким щирим захопленням 

попрацював над з’ясуванням умов кращої постановки вищого викладання» [93, 

с. 13]. Підкреслимо, що, пояснюючи свою позицію, професор П. Казанський, 

посилається на статті професорів Берлінського (Дройзена) і Дерптського 

(Варадінова) університетів, а також роботи В. Герасимова, який «з великим 

талантом і вченістю, хоча і не без різкості і не без крайнощів, боровся проти лекцій» 

[93, с. 21].  
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На думку П. Казанського, читання лекцій, або, за його визначенням 

«ораторське мовлення», є «незамінним засобом у всіх тих випадках, коли мається на 

увазі моральний вплив на учнів». Дописувач зауважував, що «ораторська мова, – 

звичайно, хороша, – може сильніше вплинути на людину, ніж книга», а «слово діє ... 

тим сильніше на наші почуття, чим менше ми прислухалися до нього» [93, с. 26]. 

Лекція – промова, вимовлена оратором безперервно протягом певного часу і, 

звичайно, так скоро, як скоро йдуть думки мовця. Всім учням пропонується один і 

той же виклад предмета. «Лекція вимагає від кожного однакової швидкості 

міркування, однакової невтомності, однакової сприйнятливості, словом, однакових 

здібностей». Тому, на думку дослідника, вона не дає нікому зі слухачів можливості 

продумати і засвоїти нові відомості, які повідомляються постійно. І в цьому 

корінний недолік лекційного прийому викладання. Для мислення і 

запам’ятовування, як зазначає дописувач, потрібні неодмінно зупинки в потоці 

вражень і уявлень, вони мають бути індивідуальними – для одного більше, для 

іншого менш тривалі. Вони необхідні для того, щоб осмислити і зіставити нові 

сприйняті відомості, для того, щоб органічно приєднати їх до вже наявних в учня 

знань. На лекції немає часу для цієї роботи мислення і запам’ятовування. Учень 

повинен пасивно стежити за ходом думок викладача і тільки. При цьому професор 

не знає, якою мірою окремі слухачі підготувалися до лекцій, чи всі вони однаково 

зрозуміли матеріал, чи все вони почули, яка лекція ким пропущена і т. п. і не може, 

хоча б і знав, поповнити всі ці недоліки. Зважаючи на це, в результаті слухання є, 

звичайно, не знання, а лише уривки його. В пам’яті у учня залишаються тільки ті 

відомості, які справили чомусь особливо сильне враження на нього. І чим більш 

наукові лекції професора, тим менше дають вони слухачам, тому що тим більшого 

роздуму вимагали б вони для свого засвоєння. Недостатність інформації, що 

одержується шляхом читання лекцій, виявляється на сучасних іспитах [93, с. 16]. 

Отже, на переконання професора, університетський викладач, вимовляючи блискучу 

лекцію, може надихнути своїми власними почуттями натури, які мають в собі 

зачатки відомих прагнень. 
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Установлено, що П. Казанський пропонував залишати лекції в наступних 

випадках: на початку курсу, коли «є потреба зацікавити слухачів новим предметом»; 

в середині курсу, коли «з’явиться будь-яке питання, усним викладом якого можна 

торкнутися уяви і серця» студентів. «Головне, що може при цьому мати на увазі 

викладач, – писав професор, – це – пробудити в слухачах любов до істини, 

прагнення до знання». На думку П. Казанського, читання лекцій має місце і там, «де 

в аудиторію може увійти кожен, хто буде проходити повз». Неоднорідному натовпу, 

який зібрався перед професором, можна запропонувати тільки початкове зв’язне 

викладення якогось цікавого питання. Самі слухачі рідко будуть в змозі поставитися 

свідомо до прочитаного». Такі публічні лекційні курси (наприклад, 

загальнодоступні читання з історії, права, релігії і т. п.) доступні всім студентам 

університету, а не тільки фахівцям-юристам [93, с. 27–28]. 

Лекції можуть бути прочитані, або «придатні», за П. Казанським, також в 

науках «описових і історичних, ... засвоєння яких є справою більш уяви, ніж 

роздумів»; в читаннях, «супроводжуваних дослідами, показуванням і різними 

вправами учнів». Центр тяжіння таких лекцій, як підкреслював професор, 

переноситься, звичайно, на те, що показується, або виробляється [93, с. 28]. 

Відзначимо, що, на думку вченого, лекція, «за потребою повинна бути більш 

доступною, менш змістовною, ніж книга. Їй місце там, де не треба особливо 

роздумувати над відомостями, які повідомляються. У кращому випадку, 

прослухавши оратора, присутні засвоять у голові загальне уявлення про прочитане, 

а в пам’яті деякі фактичні дані». «Критичному, свідомому відношенню до 

пропонованого матеріалу тут немає місця», – підкреслював Казанський [93, с. 28]. 

Таким чином, професор П. Казанський вважав, що читання лекцій: 1) «не 

повинно бути зовсім припинено, воно повинно бути тільки істотно скорочено, 

видозмінене і доповнено іншими прийомами викладання»; 2) «зовсім не повинно 

бути знищено, але лише введено в розумні межі, ... бути не головним, а другорядним 

прийомом університетських занять»; 3) «допустимо тоді, коли задачею професора є 

початкове, поверхове ознайомлення слухачів з будь-яким питанням, чи предметом, 

серйозно вивчати який їм немає необхідності» [93, с. 28–29]. 
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Отже, як згодом прокоментує Л. Петражицький, лекції допускалися 

П. Казанським тільки в якості «так би мовити hors d`oeuvre для збудження апетиту 

перед справжньою трапезою або між справжніми plats» [30, с. 125–126]  

Місце лекцій, які позбавляються ролі систематичного прийому 

університетського викладання відповідно до запропонованої професором 

Казанським системи організації університетських занять повинне було зайняти 

завдання уроків за підручником і «співбесіда» за «частиною підручника, яка 

вважається прочитаною». При цьому університетські керівництва, на думку автора, 

не повинні мати характеру вчених праць. Вони повинні «відходити від вченого 

апарату, посилань на першоджерела, вказівок літератури». «Обтяжувати 

керівництво виносками на літературу та першоджерела немає ніякої мети. Для учнів 

вони не потрібні. Місце їх у вчених працях», – підкреслював науковець [183, с. 45]. 

Допускаючи проведення лекційних занять в системі університетського викладання 

(дві-три промови на початку занять зі своїми слухачами), майстерність їх організації 

П. Казанський бачив в умінні «зробити загальну характеристику свого предмета», 

«... розкрити внутрішній дух, основні засади та головний зміст його», «показати 

його привабливі і корисні сторони»; вимовляти лекції «з захопленням», «справити 

виховне враження на слухачів, яке буде спонукати до праці і до істини» [93, с. 43]. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що категорично не 

погоджувалися із запропонованою професором П. Казанським системою організації 

університетського викладання як прихильники лекційної системи викладання 

(Л. Петражицький, С. Гессен, редакція журналу «Вестник Европы» та ін.), так і ті, 

хто виступав за її скорочення й модернізацію (П. Покровський та інші). Так, 

Л. Петражицький стверджував, що проф. Казанський, критикуючи лекційну 

систему, пропонує замість неї «систему скороченого і зосередженого» вдовбування 

змісту підручників до іспиту» [193, c. 181]. 

До цієї оцінки «цілком приєднувався» й П. Покровський, який наголошував, 

що вона (система проф. Казанского – О.М.) «повністю не відповідає цілям і задачам 

університету» [193, с. 183]. Ніякого поглиблення в науку і інтересу до неї при 

форсованому двох або трьохтижневому проходженні її, на думку дослідника, бути 
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не може. «Звичайно, про самостійну, вдумливу і критичну роботу при ґрунтовному 

штудіюванні підручників, яке поглинає весь робочий день, не може бути й мови. 

Потім це хронологічне вивчення предметів одного за іншим! Такий рецепт 

суперечить найпростішим аксіомам психологічної науки», – писав П. Покровський. 

Дописувач повністю погоджувався з думкою проф. Л. Петражицького, який «цілком 

слушно зауважує з цього приводу: «для нормального розвитку розуму і засвоєння 

знань важливо, щоб різного роду враження і матеріали ... вступали в асоціації 

зчеплення і зрощення з іншими категоріями відомостей. В іншому випадку вони не 

пускають міцного коріння в інтелекті і можуть дуже скоро випаруватися, не кажучи 

вже про їх однобічність». Критиковане проходження курсу, на думку 

П. Покровського, «є нелогічним ще тому, що є предмети, які самою суттю своєю 

вимагають повторного, з проміжками, вивчення їх, навіть якщо вивчення 

відбувається за підручниками» [193, с. 183]. 

Наголосимо, що, за визначенням П. Покровського, система, яку розвиває 

професор Казанський у своїй брошурі, перетворила б університет на «згущену 

гімназію»; студентів – на учнів, мотивованих лише вічною примарою близького 

іспиту; професорів, через руки яких пройдуть в рік, за планом професора 

Казанського, від 8 до 20 груп учнів (одна за одною), – у фахівців з «натаскування» 

до іспитів, тобто в Einpauker’ів. У результаті скорочення університетського курсу до 

двох з половиною років ...» [193, с. 183–184]. 

«Справжнім лихом було би введення практичних занять такого типу, який 

рекомендується проф. Казанським» – оцінював запропоновану систему й редактор 

журналу «Вестник Европы» К.А. [193, c. 194]. 

Проблемою пошуку досконалої системи організації університетського 

викладання, як вже зазначалося, опікувався й П. Покровский. «Чи сприяє сучасна 

постановка університетської справи виробленню науково-критичного світогляду? – 

запитувана П. Покровський у статті «До питання про університет». – Наша відповідь 

буде різко негативною». Спираючись на свої спогади студентських років, 

П. Покровський писав, що більшість їх спочатку (у вересні) старанно відвідувало 

лекції й енергійно плескали професорам. Потім ряди більшості порідшали. До Різдва 
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аудиторії збирали вже менше половини слухачів, а оплески, – бурхливі спочатку, – 

якось самі собою зійшли нанівець, вийшли з моди. Після Різдва, як згадував 

дописувач, той же процес продовжився, і на другому курсі лекції відвідувало, в 

середньому, не більше однієї десятої студентів [193, с. 170]. Зазначимо, що 

П. Покровський звинувачував професорів «в недбалій підготовці до лекцій», у 

«невмінні зацікавити, при найдобріших намірах». «Дуже часто навчальна сила не 

поєднується в людині з даром слова і навпаки – порожній, нетямущий професор 

часто буває чудовим лектором і збирає повні аудиторії. Кант, – зазначав 

просвітянин, – на якого посилається проф. Петражицький, читав, за розповідями, 

неважливо, і рядові студенти приходили до нього в аудиторію не стільки набиратися 

знань, скільки подивитися на знаменитість» [193, с. 174]. 

Отже, робить висновок дописувач, «лекційна система в теперішньому вигляді 

взагалі не може зрівнятися з самостійним вивченням курсу за кількома хорошим 

посібникам» [193, с. 170]. 

Щоб правильно оцінити гідність і «доказовість» лекційної системи, на думку 

дослідника, треба перш за все відмовитися від надмірної ідеалізації предмета спору. 

«Коли читаєш міркування проф. Л. Петражицкого, – писав П. Покровський, – часом 

здається, що мова йде не про те, що відбувається кожен день (і з таким неуспіхом) в 

університетських аудиторіях, а про щось інше – високе і прекрасне, як мрія». Всі ці 

«емоційні токи», як зауважував дослідник, набувають у Л. Петражицького зовсім 

інших кольорів, ніж мають у житті. Як незрозумілу визначав науковець й основну 

теза професора Л. Петражицького про «створення науки» під час лекції. «Ми 

особисто – яку б натхненну і прекрасну лекцію не взяти до уваги, – розуміємо під 

лекцією такий само переказ висновків науки, який буває і в книгах», – зазначав 

дописувач у роботі «Університетське питання». На його переконання, «своєї 

психіки, процесу своєї творчості жоден професор (як жоден поет, жоден 

композитор) не відобразить перед натовпом». Щоб лекція була вдала, перш за все, за 

словами П. Покровського, потрібно мати стрункий план її. Якщо ж професор захоче 

творити науку на лекції, то найбільш імовірним результатом цього буде провал 

читання і «плутанина в думках». Зауважимо, що Покровський попереджав про те, 
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що не можна припускати, щоб людина «творила», сходячи в урочні години на 

кафедру [193, с. 176].  

Для правильної оцінки аргументів захисників лекційної системи, зазначав 

дослідник, необхідно встати на захист «шостої великої держави» – друкованого 

слова. Духовні емоції, величезні духовні хвилювання, зауважував П. Покровський, 

дає читання творів корифеїв науки. Воно може викликати величезний інтерес до 

наукових проблем. Як вірш або розповідь можуть пробудити в нас найглибші 

художні емоції, аж до духовного зіткнення з автором, аж до розуміння схованок 

його душі, так і читання наукової книги може викликати великі наукові емоції [193, 

с. 176]. 

Щоб в університетах дійсно відбувалося «наближення до науки», вказував 

П. Покровський, необхідна «самостійна, активна наукова робота студентів, 

необхідний живий, енергійний контроль з боку досвідчених осіб за цією роботою, 

необхідно також зіткнення поглядів, жива суперечка, година якої, при розумному 

керівництві, може іноді принести дуже багато для розробки і з’ясування 

поставленого питання». Читання лекцій, хоча б воно супроводжувалося 

«кафедральною творчістю» лектора, на думку П. Покровського, все таки буде 

чужою творчістю, чужою думкою, яка сприймається ззовні [193, с. 180]. 

З іншого боку, зауважував дописувач, для недосвідченого, «сирого» розуму 

вкрай важливо, щоб його спроби «підійти до науки» відбувалися під діяльним і 

турботливим контролем людей, наділених досвідом і знаннями. Розумне 

керівництво в даному випадку важливіше, ніж будь-де. Вказати на помилкові 

шляхи, звернути увагу на непомічене, на допущені непослідовності, нарешті, просто 

підбадьорити і вказати, як вести роботу – без усього цього [193, с. 181] людині, що 

входить в науку, важко обійтися. Також важливо взаємне перехрещення думок під 

час суперечки. Один звертає увагу на одні сторони питання, інший на інші. Один за 

вдачею позитивіст, інший схильний до мрій утопістів. Один вважає за краще 

догматичне обстеження проблеми, інший підходить до неї з хірургічним 

скальпелем. Як корисно з’єднати і зіставити всі ці відмінності! Зрештою, – при 
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бажанні допомогти юним умам і при розумному керівництві під час їх зіткнень – все 

«складеться» [193, с. 181]. 

Як вказував сам дослідник, він належить до числа прихильників практичних 

занять, що «мають на меті не іспит і не майбутню службову діяльність студентів, а 

наукове вдосконалення їх, де одночасно виховується і духовна самодіяльність, і 

інтерес до науки, і критичний науковий аналіз студентів» [193, с. 186–187]. 

Таким чином, пропонований П. Покровським план змін не передбачав 

абсолютного виключення лекцій. Автор протестував тільки проти переважаючого 

значення їх, проти «загальних, систематичних курсів, які настільки легко можна 

замінити підручниками» [193, с. 188]. Відзначимо, що дослідник допускав лекції у 

випадках, наприклад, викладу новин у науці; «... невеликого приватного курсу за 

улюбленим і особливо розробленим лектором питанням». Тільки тоді, на думку П. 

Покровського, університети у багато разів легше впоралися б із роллю «світочів 

науки». «Вихованці університету, які закінчили навчання і продовжують цікавитися 

наукою, могли б знайти в надрах університету і підтримку, і пораду, і керівництво. 

Університет далеко б вийшов зі стін своїх, перетворившись на наукову лабораторію; 

світло його освітлювало би всю країну, відбиваючись у всіх, хто цікавиться наукою. 

І професори не були б тоді самотніми представниками наукової роботи. Такий наш 

ідеал університетського викладання», – писав він [193, с. 190–191]. 

Не погоджувався з пропозиціями скасування лекційної системи або зі 

«зведенням її до тих скромніших розмірів, які намічає для неї автор» (Покровський 

– О.М.) і редактор журналу «Вестник Европы». «Якщо далеко не всі професори є 

видатними лекторами, то ж не всі також можуть стати видатними керівниками 

практичних занять. – писав К.А. в післямові до статті П. Покровського 

«Університетське питання». – Як в парламенті розрізняються оратори і дебатери, так 

і в професорському середовищі можна спостерігати два типи, що доповнюють один 

одного. Сильна сторона одних полягає в безпосередній дії на слухачів, сильна 

сторона інших – в умінні направляти їхню самостійну роботу. І те, й інше має 

велику ціну; і тому, й іншому повинна сприяти організація університетського 

викладання» [193, с. 192]. Редактор підкреслював, що одночасно зі статтею 
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П. Покровського їм були прочитані цікаві «Записки сімдесятників» (О. Аптекмана), 

надруковані в № 4 «Современного Мира». Відгуки автора «Записок» про лекції 

проф. М. Бекетова і Щелкова – в Харківському університеті, С. Боткіна і М. Руднєва 

– у військово-медичній академії, як відзначав К.А., «мають на собі яскравий 

відбиток того захвату, який вони порушували в ньому не тільки на початку, але 

постійно, у весь час слухання їх». Редактор приводить характеристику лекторської 

майстерності М. Руднєва, яку ми подаємо у повному обсязі: «Дивовижна ясність, 

визначеність, точність. Зайвого слова не скаже. Вражаюча економія сил: лекція, що 

триває більше години, не втомлює, не послаблює уваги слухачів. Слухач іде з лекції 

бадьорий, свіжий, як після душу. Зміст лекції засвоюється з такою легкістю і 

міцністю, що довгий-довгий час зберігається в пам’яті» [193, с. 193]. А між тим, як 

підкреслює видавець, М. Руднєв не був ані оратором, ані першорядною науковою 

силою: він був чудовим лектором, і цього було досить, щоб про нього назавжди 

збереглася вдячна пам’ять. «Що ж сказати про тих професорів, які дають слухачам 

не тільки знання, а й настрій, піднімаючи їх над дійсністю, пускаючи в душу 

нескоро згасаючі іскри? Без лекційної системи чи був би можливий вплив 

Грановського, який надовго пережив його і був дорогим кільком поколінням? Чи 

багато знайдеться колишніх студентів Петербурзького університету, на яких в 

сімдесятих роках не діяли б збудливим і піднесеним чином лекції Редкіна?», – задає 

читачеві питання редактор. Особливо важливими і дорогоцінними, на його думку, є 

зустрічі з такими силами …при перших кроках університетського життя, коли є ще 

великими сприйнятливість і чуйність, коли кладеться, часто-густо, основа 

майбутнього» [193, с. 193–194]. 

Відзначимо, що причина слабкого відвідування лекцій, на думку К.А., – «не 

існуюча в них самих неможливість порушити і підтримати інтерес до них, а 

випадкові, тимчасові обставини. «Важко очікувати повних аудиторій, коли в 

студентській масі інтерес до подій дня переважає, під впливом ненормальних 

політичних умов, над інтересом до науки», – писав він. Зі зміною цих умов, на 

переконання дописувача, неминуче стануть іншими і ставлення студентів до 

професорів, зіпсовані довгими роками урядової довіри і поліцейського втручання; 
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до складу професорської колегії перестануть проникати елементи, які принижують її 

гідність...». Лекції, гідні свого призначення, підкреслював редактор журналу, 

подаються не повторенням підручника: вони містять в собі багато такого, що 

дізнатися з інших джерел вельми нелегко. Бесіди студентів з професором «цілком 

мислимі і крім практичних занять» [193, с. 193–194]. 

Не погоджувався з позицією П. Покровського щодо лекційної системи в 

університетському викладанні й граф О. Мусін-Пушкін. У статті «До питання про 

університетське вкладання», що стала відповіддю на роботу П. Покровського, граф 

наголосив, що «якщо скасувати лекційну систему, як припускає автор, то без 

жодного збитку можна було б звернути університетські аудиторії в екзаменаційні 

камери, а лекторів – в присяжних екзаменаторів» [157, с. 1]. Зауважимо, що 

науковець, категорично не погоджувався і з системою викладання, яка була 

запропонована професором Новоросійського університету П. Казанським. На думку 

О. Мусіна-Пушкіна вузькоутилітарний елемент в університетській освіті 

«абсолютно спотворює основне завдання університету, як храму науки» [157, с. 8]. 

Обґрунтовуючи власну позицію щодо удосконалення системи викладання в 

університетах, О. Мусін-Пушкін передусім звертає увагу читачів на те, що «не 

можна дивитися на лекційну систему як на єдину самодостатню в 

університетському викладанні» [157, с. 4]. Лекційна система, як зазначав дописувач, 

навпаки, в цілому ряді інших систем передачі змісту університетського курсу не 

позбавлена важливого, істотного значення, але, звичайно, лише за однієї 

обов’язкової умови: щоб студент не обмежувався пасивним слуханням лекції, яка 

йому читається, а щоб лекція була б зв’язним викладенням цілого відділу курсу, 

заздалегідь розробленого вже студентом, або вивченого їм попередньо за джерелами 

в практичній семінарії. 

Наголосимо, що користь від лекційної системи О. Мусін-Пушкін вбачав 

виключно в зв’язку, паралельно до семінарських занять. Автор передусім аналізує 

завдання, що стають перед лекцією й визначає її місце. Так, якщо практичні заняття 

передують лекції, остання має на меті об’єднати їх, сформулювати відповідні їм 

висновки, підсумувати їх і представити їх в стрункому цілому, – зацікавити 
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студентів цілим, закінченим відділом курсу, що вкрай важливо для студента, який 

вивчає наукову дисципліну. Якщо практичні заняття і семінарії не передують, а 

йдуть слідом за прочитав лекцію, то остання має на меті відзначити і вказати ті 

наукові джерела, ту наукову літературу, вивчаючи яку, студент може проникнути в 

найглибшу суть даного його питання, може вивчити за першоджерелами, одним 

словом, навчаться розчленовувати питання на його складові частини [157, с. 5]. «І в 

тому і в іншому випадку лекція, прочитана професором, буде це загальний курс або 

спеціальний, беручи до уваги перевагу живої мови перед читанням, хоча б 

прекрасного підручника, є істотним і необхідним доповненням до вивчення 

студентом тієї чи іншої наукової дисципліни», – наголошував автор статті «До 

питання про університетське викладання» [157, с. 5]. 

Захисником лекційної системи викладання, за словами П. Покровського, був і 

С. Гессен. У «Правді» за 1901 рік у статті «Про постановку викладання на 

юридичних факультетах», вчений визнав безсумнівним, що «лекції є зручніше – мін. 

засобом керування самостійними заняттями студентів». Систематичні вказівки на 

літературні події, їх достоїнства і недоліки, способи і прийоми користування ними 

найлегше і найпослідовніше може бути зроблено, за зауваженням дописувача, при 

систематичному читанні курсу. «Слухання лекцій і тільки воно дає слухачам 

загальне знання предмета, перейнятий єдністю настрій думки. – Писав С. Гессен. – 

На лекціях найнаочніше виявляється логічний елемент науки – зв’язок між 

загальними началами і приватними висновками з них. Наукова перспектива – 

відмінність між основним і другорядним на лекціях виступає з більшою опуклістю, 

ніж в систематичному підручнику. Порівняйте хоча б багатство інтонації з 

курсивним шрифтом друку. Усний виклад одухотворяє найбільш сухий науковий 

матеріал. В усному викладі будь-яка думка легше охоплюється і запам’ятовується» 

[43, с. 174].  

Прихильником лекційної системи, як вже зазначалося, був також М. Карєєв. 

У роботі «З питання про лекційну систему у вищій школі», дискутуючи з 

П. Покровським – автором статті «До питання про університетське викладання», 

дописувач зауважував: «У тому-то й справа, що завдання лекцій зовсім не в тому, 
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щоб замінювати підручники. ... Уся критико-пізнавальна задача вищої освіти 

становить природну царину лекцій, що дають загальні основні поняття науки, 

викладають різні теорії з одних і тих самих питань, що піддають ці теорії або будь-

які спеціальні погляди критиці тощо» [98, с. 343]. 

У переліку прихильників лекційної системи викладання, як вже зазначалося, 

був професор Л. Петражицький, який вважав, що «секрет успіху університетського 

викладання, тобто лекцій, не в скороченні їх числа (така порада може бути 

раціональною лише на адресу професорів, які не мають успіху) і аж ніяк не в 

зведенні їх до деяких найбільш «цікавих» проблем; і поготів не в зведенні до 

проблем методологічного характеру (доступним і цікавим головним чином для 

вчених, та й то не всіх)». «Лекція є мисленням уголос», – писав Л. І. Петражицький. 

Науковець висловлювався «рішучим протестом» проти фрагментарного читання 

лекцій. «Не вибрані частини і матерії, а «вся система науки, як єдине ціле, в 

органічному зв’язку, повинна бути представлена слухачам». Суттєве значення, як 

виявлено у ході аналізу, науковець надавав і детальній обробці, ретельній розробці 

матеріалів лекції, в чому власне, на його думку, «і полягала головна перевага і 

головна сила і краса ... лекцій», а отже й лекційної майстерності професорів, які їх 

виголошують [183, с. 125]. 

Видатні і особливо так звані «блискучі» університетські лекції, на думку 

Л. Петражицького, рухаються звичайно в досить високих сферах науки, таких 

високих, як високо піднімається думка даного талановитого вченого; він йде повним 

ходом, і тільки такі, наукові у власному розумінні слова, лекції (а не педагогічно-

елементарне розжовування уроку для введення) здатні викликати і викликають 

наукове натхнення і ентузіазм. 

Виступаючи на захист лекційної системи викладання, Л. Петражицький дав 

ряд рекомендацій, спрямованих на підвищення її якості. Так, на його думку, 

професор повинен не тільки сам не порушувати ідеї, що університетська наука 

зводитися до навчання «розміченого» підручника до іспиту, але всіма силами 

перешкоджати виникненню такої асоціації ідей. «Бо, з точки зору університетської 

політики, – вказував дослідник, – немає нічого більш небезпечного і злочинного, як 
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приниження і компрометування гідності університетської кафедри. У такій 

подвійності немає нічого шкідливого в галузі вищого викладання, взагалі в галузі 

викладання для дорослих, навіть є деякі переваги – менше догматизму, більше 

матеріалу для порівняння і критичного ставлення» [183, с. 132]. 

Нормальна, відповідна природі вченої установи – університету, рушійна 

психічна сила лекції (необхідна для успіху її), як писав Л. Петражицький, є психіка 

не педагога, а психіка вченого, якого надихають його наукові переконання, те, що 

він вважає істиною, особливо те, що він вперше знайшов як істину, але також і інші 

наукові істини. І він виступає тут в аудиторії не в якості praeceptor’a (наставника), а 

в якості professor’a (сповідує публічно і проповідує свої наукові переконання). 

Перед ним не учні і не хлопчики, а дорослі люди (між ними трапляються і люди 

похилого віку, хоча і не в мундирі або в мундирі чиновника будь-якого відомства), 

які з’явилися добровільно і готові вислухати правду (тобто те, що на переконання 

професора – істина) і його доводи і переконатися в правильності їх, в разі достатньої 

переконливості. А якщо тема професора дуже цікавить і навіть хвилює, то і ці 

слухачі розчиняються; він дивиться на них, але не бачить їх, а в усякому разі не 

розрізняє окремих осіб, а бачить тільки сяйво ідей, захоплюється течією [183, 

с. 187]. 

Лекція, як зауважував дописувач, відображає емоційну підкладку істинно 

наукового духовного життя і веде до того наслідку, що слухачі істинного вченого, у 

міру його «інтересу» (тобто помірних емоцій) або наснаги та ентузіазму (сильних і 

дуже напружених емоцій), переживають паралельні вібрації наукового почуття 

(«наснаги» тощо.). Отже, «наукові pas і складніші рухи виробляються з почуттям, 

точніше: емоційна підкладка і сила руху думки тут «живіша», інтенсивніша, ніж, 

наприклад, при читанні книги» [183, с. 246]. 

Чим жвавіше лекція, чим інтенсивніше емоційне забарвлення її, тим, за 

словами Л. Петражицького, інтенсивніше і відбитки зробленого процесу. «А 

розумові процеси, пророблені з ентузіазмом і науковим захопленням разом з 

талановитим професором, – щось зовсім непорівнянне і незмірне з блідими слідами 

книжкового читання», – наголошував вчений [183, с. 246]. Достатньо ясне і наочне 
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дослідне підтвердження цього, за словами дописувача, доставляє 

самоспостереження (або спогади), а саме спостереження розумових процесів після 

«блискучої» лекції, яка зробила на слухача сильне враження. У проміжок часу між 

кінцем лекції і настанням реакції (звичайно тим сильнішої, чим сильнішим є вплив 

лекція), зазначав науковець, слухач продовжує бути «одержимим» лекцією не тільки 

в сенсі деякого продовження емоційного підйому, але і в тому сенсі, що і 

інтелектуальний механізм не може заспокоїтися і продовжує виконувати ті 

навчальні дії, які під час лекцій він виконав з особливим емоційним напруженням. 

Самі собою повторюються деякі найбільш «блискучі» частини лекції, які найбільш 

вразили слухача. Повторюються і різні непотрібні акцесорії; чується звук голосу 

професора, бачиться вираз його обличчя, коли він вимовляв необхідні слова і думки, 

що залишили найбільш живе враження, ці слова і думки продовжують 

прокручуватися у свідомості слухача і т. п. 

Л. Петражицький писав, що рівень, якість лекцій, їх майстерність наочно 

відображаються в поведінці студентів після них. Спостерігаючи вираз облич 

слухачів, які виходять з аудиторії після натхненної лекції, Л. Петражицький 

стверджував, що він (вираз – О.М.) зовсім інший, ніж після будь-якої посередньої і 

нудної лекції. Більшість йде безмовно, не розмовляючи один з одним, і багато хто 

має зосереджений вигляд занурених у роздуми людей. «Це вони продовжують 

«споглядати» лекцію, так само, як слухачі натхненного концерту продовжують 

слухання місць, що найбільше їх вразили, при виході з концертного залу (деякі 

мелодії «звучать у вухах»). Цей психічний стан в подальшому, у самотніх швидше, у 

інших пізніше, змінюється іншим: потребою поговорити про різні положення і 

частини лекції з колегами. Хода отримує вже інший вид. Утворюються пари або 

купки і йде жвава розмова, деякі сильно жестикулюють. І тепер їх ще переслідує 

лекція, але вже в якості об’єкта, а не в якості частини процесу «я», не в якісній 

вібрації суб’єкта (що означає не затирання слідів лекції, а тільки відновлення 

нормального перебігу суб’єктивного життя, звільнення від «гіпнозу»)», – зазначав 

Л. Петражицький [183, с. 247]. 
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Якщо при виході з аудиторії переважають різні буденні розмови, наприклад, 

іноземці, які займаються і слуханням лекцій і туристськими справами, згадують про 

бачене ними вчора, то це ознака, що лекція була не з «блискучих». 

На думку Л. Петражицького, і професор, в разі натхненної лекції на вкрай 

цікаву для нього тему, теж продовжує перебувати під владою лекції – тільки в 

іншому сенсі. «Якщо до нього підійти негайно після лекції з якимось питанням, то 

він іноді відразу не зрозуміє, чого ви хочете від нього, і має вигляд людини, яка 

пробуджується від глибокої задуми. Це він продовжує лекцію, тобто не може 

зупинити розумового процесу, який продовжує мчати», – писав дослідник [183, 

с. 247]. 

Установлено, що якість викладання у вищих навчальних закладах 

досліджуваного етапу в цілому й лекційної майстерності викладачів зокрема 

вітчизняна педагогічна думка пов’язувала, з одного боку, зі свободою викладання й 

наукової діяльності викладацького складу, з іншого – свободою й правом вибору 

студентів відносно відвідування занять. Так, Ф. Батюшков у статті «До свободи 

наукового викладання», погоджуючись з думками науковців того часу, зокрема з 

г. Д. Овсянико-Куликовським, писав, що останній «має цілковиту рацію, що 

незалежність професора, як викладача, є необхідною умовою для підняття рівня 

університетського викладання, для наближення професорських лекцій до того 

ідеалу, при якому вони перетворюються на різновид наукової творчості» [13, с. 38]. 

Проведений науковий пошук свідчить, що науковці й викладачі, які 

безпосередньо працювали у вищий школі досліджуваного періоду, у своїх 

публікаціях неодноразово порушували питання щодо свободи відвідування 

студентами занять. Так, М. Гіляров-Платонов передусім піддав критиці характерне 

для університетів того часу надмірне захоплення дисциплінарними заходами. 

Характеризуючи стан вищої школи на початку ХХ ст., дослідник зауважував, що 

«студенти припинили ходити на лекції до професора; професор наполягає, 

керівництво його підтримує; рада одноголосно вирішує: «закрити цілий курс, якщо 

студенти будуть наполягати на своєму» [44, с. 36]. У пошуках шляхів вирішення 

проблеми університет, як зазначав дописувач, «вважав за краще діяти дисципліною і 
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вимагати тільки дисципліни. Йому потрібно, щоб студенти ходили на лекції, хоча б 

вони не слухали. Стало бути, йому потрібно тільки пристойність, один зовнішній 

вигляд слухання і викладання, і для порятунку цієї благовидності він готовий 

позбавити себе дійсних слухачів. Він вдається до дисципліни, усвідомлюючи, стало 

бути, що в його розпорядженні немає інших засобів діяти». Таким чином, на думку 

дописувача, «університет сповідує своє моральне безсилля; кається, що до нього 

немає поваги, що він не сподівається побачити його від власних слухачів і 

впевнений, що не побачить». «Не сумно це? Чи не соромно за університет?», – 

задається питанням науковець у статті «Університетське питання», що була 

надрукована у 1903 році [44, с. 36–37]. 

У контексті пошуків шляхів удосконалення вищої освіти в цілому, презентації 

власних систем й обґрунтування їх переваг, науковці досліджуваного періоду 

побічно торкалися й проблеми визначення суті й змісту таких понять, як-от: 

 лекторські здібності, «емоційне забарвлення» лекцій тощо. 

«Обдаровані й талановиті лектори, європейські науковці, популярні серед 

університетських професорів», стали предметом аналізу й О. Мусіна-Пушкіна, який 

у статті «До питання про університетське викладання», передусім констатував той 

факт, що кількість таких професорів в кожному університеті невелика, а «в 

теперішній час, нажаль, – ще менша». Лекції таких викладачів, на переконання 

дописувача, назавжди залишаються пам’ятними для студентів, які запам’ятовують 

саму особистість лектора, його красномовство, наукову його славу і привертають в 

його аудиторії натовп слухачів. Одне тільки перебування студента в цій пройнятій 

наукою атмосфері, на переконання дописувача, не може не надати йому суттєвої 

користі, а іноді навіть порушити науковий інтерес [157, с. 5]. 

Не погоджувався з ним Ф. Батюшков, який вважав, що «відсутність зовнішніх 

лекторських здібностей не має перешкоджати бути «не тільки великим ученим, а й 

прекрасним керівником занять». «А у справі університетського викладання, – 

наголошував дописувач, – це головне». Вирішуючи питання щодо наявності та 

значущості лекторських якостей і здібностей у викладачів вищих навчальних 

закладів, дослідник побічно порушує проблему зовнішньої форми виголошення 



 197 

змісту наукової дисципліни – красномовність, диктування. Зауважимо, що, 

обґрунтовуючи власну позицію щодо цього питання, Ф. Батюшков звертається до 

досвіду німецьких та французьких викладачів та студентів. Відзначимо, що автор 

вважав, що «практичні міркування, що де живе слово легше засвоюється, а книги 

читати важче, – це міркування педагога середньої школи, якого мета – якомога 

менше задавати школяреві роботи додому, і пройти весь предмет в класі. Але в 

університет приходять не школярі, яким потрібно розжувати і в рот покласти, а 

молоді люди, які шукають самодіяльності і не бажають ніякої допомоги» [13, с. 38]. 

Отже, на переконання Ф. Батюшкова, красномовство буде застосовуватися 

там, де потрібно вплинути на психіку аудиторії, викликати підйом почуттів, 

переконувати, проповідувати, аргументувати в диспутах, в тому або іншому сенсі 

впливати – на почуття і вольові якості слухачів. Це відбувається в судах, на арені 

громадської діяльності, на мітингах тощо. Зовсім інші вимоги повинні бути 

пред’явлені до професора, і до ідеалу його «наукової творчості», яка відбувається 

перед слухами-учнями. Ф. Батюшков погоджується з наміченим Д. Овсянико-

Куликовським образу професорської діяльності і пропонує додати до нього лише 

ідеал «співбесід», при яких професору надана можливість і стежити за процесом 

засвоєння істин, і діяти шляхом наведення [13, с. 37]. 

Установлено, що категорично не погоджувався з ототожненням 

університетської лекції з «твором ораторського мистецтва», а професора – з 

«оратором» Л. Петражицький. У статті «Університет і наука. Досвід теорії і техніки 

університетської справи і наукової самоосвіти» науковець стверджував, що він «не 

бачить завдання лекції в тому, щоб вона «діяла на уяву», давала «яскраві образи» і т. 

п. Подібний вплив лекції на слухачів він називає «комічним напрямком». Професор, 

який щиро захоплюється течією ідей, легко уникає цієї комічності «навіть в тих 

випадках, коли справа йде про теми самі по собі малі, так що при спокійному і 

холодному спостереженні могло б вийти враження комічної невідповідності розміру 

теми – з одного боку, пафосу і захоплення професора – з іншого боку. Емоції при 

живому їх вираженні – заразливі, заразливо діють на слухачів престиж університету 
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та університетської кафедри самих по собі, наукове ім’я професора тощо» [183, 

с. 188]. 

«Звичайно, – допускає Л. Петражицький, – деякі лекції стосуються етичних 

проблем, діють безпосередньо на моральні почуття і етичний світогляд, і часом 

діють вельми сильно, морально перероджуючи слухачів і здійснюючи революції 

безпосередньо в моральному їх світогляді. Це відбувається знову-таки аж ніяк не 

шляхом чисто інтелектуального сприйняття відомих формул і суджень, а шляхом 

емоційного процесу; тут саме відбувається безпосереднє залучення до моральних 

почуттів, їх підйому і сили» [183, с. 222]. Суть справи, на думку науковця, полягає в 

ситуаційних особливостях емоційного сприйняття лекційного матеріалу: «Студент в 

аудиторії, який за плином своїх думок робить висновок, що такі ж були думки 

професора, звичайно не помиляється; ті ж, хто слухають промови брехунів і 

ошуканців або, напр., політичні промови тих дипломатів, які за старою рутиною 

бачать суть дипломатичної мудрості в спритних обманах і приховуванні, звичайно 

помиляються, якщо вони роблять такі ж висновки». 

Мистецтво і наука, на думку автора статті, – речі, які не можна порівнювати у 

їх прямому значенні. Глядачі в театрі не повторюють рухів учасників балету, 

слухачі ж в аудиторії – навпаки, мають прагнути до повторення у своїй власній уяві 

витончених і досконалих, істинно-наукових рухів і плину думки професора. 

Л. Петражицький наводить як асоціативний приклад роботу уявного чарівника-

балетмейстера, «який би, виробляючи віртуозно-витончені рухи тіла, змушував 

шляхом якогось навіювання виробляти такі ж рухи всіх або майже всіх учнів, що 

навчаються у нього цього мистецтва. Як би тоді легко було вчитися навіть 

найважчим танцям та іншим граціозним рухам!» [183, с. 224]. Щось подібне 

відбувається в розумовому житті, зокрема в університетській аудиторії. Майстер або 

навіть віртуоз наукової думки або принаймні відомого спеціального типу мислення 

(наприклад, юридичного, математичного, філософського), – подібно до уявного 

віртуоза і разом з тим чарівника змушує всіх або майже всіх (крім особливо слабких 

розумово) здійснювати такі ж складні і тонкі рухи думки, які він сам, майстер своєї 

справи, здійснює в своєму розумі [183, с. 224]. 
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Активну участь в обговоренні проблеми ролі «живого слова» приймав і 

професор П. Казанський, який підкреслював, що, аби воно (живе слово – О.М.) було 

«саме живим словом», воно повинно «відповідати живому запиту даної хвилини в 

учня, бути відповіддю на його визначені питання, бути сказано серед життєвої 

обстановки». Живим словом, на його думку, є «скоріше розмова, ніж ораторська 

промова. Читання ж лекцій з року в рік і день у день живим словом назвати 

абсолютно не можна. Це – слово мертве» [93, с. 25].  

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що науковці 

досліджуваного нами третього етапу, як і попереднього, суттєву увагу приділяли 

змісту лекцій, підтвердженням якості якого вважали їх оприлюднення. Аналізуючи 

лекційну майстерність викладачів вищих шкіл, дописувачі опосередковано 

розглядали проблему літографування лекцій. Зазначимо, що існуюча заборона 

літографувати лекції, на думку М. Гілярова-Платонова, є мірою, що «може 

дозволяти викладачам вести справу спустивши рукави». «Поки професорське слово 

залишається в рукописних зошитах студентів, – писав дослідник, – лектор може не 

приймати на себе моральну відповідальність за наукову гідність своїх читань. Але 

оскільки лекції літографовані з його дозволу або під його наглядом, тут не можна 

вже відректися: «я цього не говорив» або: «я це викладав зовсім інакше». Тому 

літографування лекцій, на думку дописувача, не тільки не повинно бути 

забороненим, навпаки, «прямо стати справою обов’язковою, як перша умова 

нормально поставленої педагогічної справи: якщо є викладання, має бути і 

керівництво або якісь посібники для учнів» [44, с. 147]. 

З’ясовано, що теоретичні пошуки вчених-педагогів виявилися серйозною 

науковою основою для модернізації навчально-виховного процесу у вищій школі 

досліджуваного періоду. В університетах та інститутах, незважаючи на реакційний 

курс уряду того часу, в середовищі професорсько-викладацького складу з’явилися 

яскраві особистості, які представляли собою справжніх вчених, взірців лекторської 

майстерності. Високо оцінюючи викладацьку діяльність, всі вони постійно 

вдосконалювали свою майстерність, шукали шляхи розвитку наукових і творчих 

обдарувань, здібностей сучасного їм студентства різних національностей. 
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Свідченням цього факту спроможна вважати «натхненні та вдячні згадки про своїх 

наставників харківських академічних років» польських студентів, наведені 

Л. Яновським у його листі до М. Сумцова з Кракова [284, арк. 4.] У числі відомих 

професорів Харківського університету, які стали майстрами лекційних та 

практичних занять як їхні сучасники (Д. Багалій, В. Бузескул, М. Сумцов і т. д.), так 

і дослідники пізніших років (О. Друганова, І. Мартиненко, О. Кін, Л. Зеленська та 

ін.) називають М. Сумцова, В. Бузескула, Д. Багалія і багатьох інших. 

Установлено, що лекції видатного історика, археолога, професора історії 

(1887 р.) та ректора імператорського Харківського університету (1906–1911 рр.) 

Багалія Дмитра Івановича, завжди приваблювали слухачів. Так, за даними 

біографічного словнику «Видатні педагоги вищої школи м. Харкова», «сотні людей 

збирались на загальнодоступні лекції з української історії та культури на робочих 

курсах, недільних вечірніх читаннях в університеті,  особливо на вищих жіночих 

курсах. Особливою популярністю користувалися лекції Д. Багалія з краєзнавства, 

про М. Ломоносова, О. Пушкіна, Т. Шевченка [38, с. 61]. 

Лекції Д. Багалія, за свідченням як сучасників, так і дослідників періоду 

незалежності України (В. Астахова, С. Посохова та ін.) відрізнялись «науковою 

глибиною та об’єктивністю, відсутністю політичної кон’юктури, патріотизмом та 

демократичністю, що імпонувало студентській аудиторії» [38, с. 60].  

Особливістю лекційної майстерності Д. Багалія стало вміння залучати 

студентів до обговорення важливих питань, які викладалися у курсі. Як згадував сам 

науковець, він, з метою «….спонукати студентів до самостійності та активності», 

постійно звертався із питаннями до аудиторії, заохочував студентів «до спільного 

пошуку істини» [256, с. 232]. 

Про вміння активізувати роботу студентів під час лекції свідчать і відгуки 

безпосередніх відвідувачів, які стверджували, що на таких заняттях вони «виявляли 

живий інтерес до предмету», «… приносили для запису повідомлень, які їх 

цікавлять, власні світильники» тощо [256, с. 223]. Зазначимо, що студентів, слухачів 

публічних лекцій приваблювали не тільки форма, а й зміст лекційних курсів, які 

складалися видатним науковцем. Так, у 1883 р. Д. Багалій розробив та опублікував 
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«Курс лекцій з історії українського народу», який відрізнявся «широким 

використанням археологічних матеріалів, оригінальністю трактувань та висновків» 

[38, с. 60]. Окрім університету курс читався на вищих жіночих курсах, у товаристві 

«Просвіта», у Полтавському інституті народної просвіти. 

Талановитим педагогом, якому належить значний внесок у розробку методики 

викладання історії у вищий школі, називають дослідники й В. Бузескула – історика, 

автора багатьох досліджень, присвячених історії Харківського університету, 

професорам, які працювали у ньому упродовж кінця 70-х років XIX століття – на 

початку ХХ століття. Про вплив лекцій видатного харківського науковця-викладача 

свідчив його учень – В. Гольденберг, який згадував, що «саме лекція професора з 

історії античного театру для першокурсників історичного факультету визначила 

його долю як історика, привела його на кафедру античної історії, допомогла обрати 

коло наукових інтересів та весь подальший життєвий шлях» [38, с. 144]. 

Серед професорів Харківського університету, що працювали на початку 

ХХ ст. і стали взірцями лекційної майстерності, слід назвати О. Нікольського, який 

спочатку (1903 р.) читав на природничому відділенні фізико-математичного 

факультету, з 1906 р. – на медичному факультеті, а пізніше – на Фребелевських 

курсах у Женевському медичному інституті. За свідченням дослідників, лекційні 

заняття ординарного професора мали великий успіх серед студентів. У 1912 р. йому 

було присвоєно звання почесного професора. Вдячні студенти, щиро вітали свого 

викладача, дякували йому за «…живе слово», за «гуманне та сердечне» ставлення до 

них, за «надзвичайну доброту, простоту у спілкуванні», «добропорядне відношення 

до своїх обов’язків людини та професора»; зауважували, що завдяки цьому 

професор став «одним з найулюбленіших професорів Харківської Alma Mater» 

[124]. Зазначимо, що характерною особливістю лекційних занять професора була 

насиченість їх змісту безпосередніми особистими враженнями, розповідями про 

спостереження за життям тварин, за результатами наукових дослідів, що 

проводилися науковцем [38, с. 440]. 

Заслуговує на увагу й професійна викладацька й наукова діяльність 

Імшенецького Василя Григоровича – професора теоретичної механіки, одного із 
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засновників Харківського Математичного товариства [38, с. 290]. Екстраординарний 

професор Харківського університету, десятирічний харківський період якого 

дослідники називають найбільш значним у його педагогічній діяльності, був 

видатним науковцем-педагогом, «віртуозом» та «справжнім другом юнацтва». 

Викладаючи в університеті курси з математики та механіки, науковець читав їх так, 

що «слухачів приваблював сам процес отримання якої-небудь формули чи 

доведення певної теореми» [38, с. 291]. Лекції В. Г. Імшенецького вирізнялися й 

вмінням професора донести до слухачів «безперечно» і «ясно» те, що їм читалося. 

До його лекцій, як зауважує …., «можна застосувати вираз: пояснює, як у рота 

кладе» [38, с. 291]. Наголосимо, що професор, з метою удосконалення змісту при 

читанні лекцій ґрунтовно знайомився з усією науковою літературою, як 

вітчизняною, так і зарубіжною, що існувала на той час.  

У переліку викладачів Харківського університету, що залишили слід як 

справжні майстри професійної педагогічної діяльності, варто назвати 

Д. М. Овсяніко-Куликовського, який був слухачем видатного професора О. Потебні, 

з 1888 до 1905 р. обіймав посаду ординарного професора Харківського університету, 

читав публічні лекції, був редактором журналу «Записки Харківського 

університету», членом харківського Товариства грамотності та Громадської 

бібліотеки. Наголосимо, лекторська майстерність науковця, за словами Д. Багалія, 

приваблювала до нього безліч люблячої його молоді: «І тоді ми вже бачили на 

кафедрі задумливого мислителя, який робив нас, його слухачів, учасниками його 

критичної роботи та наукової творчості» [38, с. 450]. За спогадами науковця, Дмитро 

Миколайович являв собою «високо привабливий тип мислителя-філософа, який без 

залишку віддавався улюбленій справі» й нагадував йому «старого філософа-

мислителя, народженого під благодатним небом України, – Г. Сковороду» [38, с. 

450]. 

Справжнім майстром лекційного викладання був і знаний учений, професор 

Харківського університету М. Сумцов, діяльність якого вже була предметом 

дослідження сучасних науковців, зокрема Л. Кін [103]. Загально відомо, що у 1907 

році М. Сумцов першим в Україні став читати університетський курс українською 
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мовою. Ця подія викликала широкий резонанс серед передової громадськості того 

часу. Так, за словами Б. Грінченка, який надіслав М. Сумцову вітальний лист з цієї 

нагоди, він (М. Сумцов – О.М.) «перший починає справу української лекції в 

університеті, кладучи тим підвалини майбутньому вкраїнському університетові» 

[286, арк. 1б]. Збереглись привітання з цієї ж нагоди від імені студентів-українців 

томського університету від 19.11.1907 р.: «Ваш виступ в харківському університеті з 

лекціями рідною мовою, підтримує нас…Нехай же Ваші виклади пробуджують в 

слухачах любов до рідного краю й до убогого люду, бажання жити власним життям, 

за власною думкою на добробут рідної Вкраїни» [287, арк. 1]. 

Зазначимо, що у 1908 р. почав читати лекції українською мовою й приват-доцент 

імператорського Новоросійського університету О. Грушевський. За такі дії йому 

було оголошено догану, а згодом і звільнено з університету. Про це свідчать дані 

архівної справи «Про читання лекцій українською мовою приват-доцентом по 

кафедрі російської історії О. Грушевським» [300, арк. 72, 74–83, 111, 117]. 

Заслуговує на увагу й викладацька діяльність видатного вітчизняного вченого, 

професора Харківського університету М. Клочкова. Характерним для нього, за 

словами А. Вязигіна, було «прекрасне володіння словом та видатні успіхи як 

лектора» [263, с. 239]. Про лекторську майстерність у безпосередній викладацькій 

діяльності свідчать і ґрунтовно розроблені М. Клочковим програми курсів з російської 

історії для словесно-історичного відділення педагогічного факультету 

психоневрологічного інституту (1911–1912 рр.) [304]; програма та рукопис лекції про 

Олександра I, яку М. Клочков читав у Санкт-Петербурзькому товаристві народних 

університетів [305]; бібліографії до лекцій тощо. 

Установлено, що у 1913 р. М. Клочкова було затверджено екстраординарним, 

а згодом ординарним професором кафедри російської історії Імператорського 

Харківського університету. Щиро дякуючи за довіру, М. Клочков у брошурі 

«Пояснення історико-філологічному факультетові з приводу відгуку професора 

Д. І. Багалія» пообіцяв науковій громаді закладу «всією душею віддатися діяльності 

вченого і педагога» [263, с. 240]. Зазначимо, що роботу у Харківському університеті 

професор поєднував з викладанням на Вищих жіночих курсах, про що свідчить його 
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лист до професора Платонова, в якому читаємо: «До лекцій в університеті додались 

лекції на Вищих жіночих курсах. До Харкова майже звикли. 15 вересня 1915 р.» 

[262, с. 114]. Попри кадрові непорозуміння при призначенні М. Клочкова, як 

свідчить аналіз архівної справи з «Особового фонду М. В. Клочкова», зберіглася 

привітальна телеграма у зв’язку з присвоєнням йому ступеня доктора історичних 

наук, із підписами В. Бузескула, І. Гливенка та інших [306], що може засвідчувати 

визнання і прихильність харківської наукової спільноти. 

За даними архівної справи з «Особового фонду М. В. Клочкова», М. Клочков 

також читав лекції для робітників на історико-філософському відділенні 

Харківського міського народного університету [307]. Афіші публічних лекцій 

професора М. Клочкова, М. Сумцова та інших викладачів представлені нами у 

Додатку Є (1-2). 

Серед яскравих представників професорсько-викладацького складу закладів 

вищої освіти, що діяли на українських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., 

вирізнялися й науковці-педагоги Катеринославського гірничого інституту. Серед 

них передусім відмітимо майстра «роздумів у голос», «заохочення аудиторії до 

творчого процесу пошуків істини» Л. Пісаржевського. Блискучий хімік, 

педагогічний шлях якого пов’язаний з Юр’євським університетом, Київським 

політехнічним інститутом, Петербурзьким психоневрологічним інститутом, 

Бестужевськими жіночими курсами, з 1912 року упродовж 20 років викладав у 

великій хімічній аудиторії Київського університету єдиний на той час курс 

електронної хімії, який збирав слухачів різного віку та різних рангів «від забілених 

сивиною патріархів науки до рожевощоких першокурсників» [116, с. 52]. Серед 

справ особового фонду Л. Пісаржевського, який знаходиться в Державному архіві 

Дніпропетровської області, зберігся рукописний конспект вступної лекції [288], 

прочитаної в Юр’євському університеті в 1904 р. (Додаток Ж). 

Лекції Л. Пісаржевського, за словами дослідників його діяльності, нагадували 

швидше «внутрішній діалог автора». Професор постійно удосконалював свої курси, 

вносячи до них все нове, що виникало в науці. Л. Пісаржевський, ретельно 

відстежуючи нові відкриття в природничих науках, вважав за потрібне «ще й ще раз 
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переглянути весь матеріал неорганічної хімії, приміряти ці нові уявлення до 

можливості пояснення тих чи інших явищ, поповнити і поглибити цим свій курс» 

[116, с. 52]. Зауважимо, що за словами колег, наукова робота Л. Пісаржевського над 

розробкою курсу лекцій призвела до «справжньої революції у викладанні хімії» 

[116, с. 52]. Про це свідчать й матеріали архівної справи «Стаття «До питання про 

викладання неорганічної хімії», що була надрукована в тбіліській газеті «Заря 

Востока», 1934, № 119 (3230)», в якій Л. Пісаржевський засвідчував внесення ним 

передових ідей до змісту лекцій, які він викладав студентам. «З перших же кроків 

уведення електрона у викладання хімії, при перших же моїх спробах (1914) 

побудувати викладання неорганічної хімії на основі будови атома та електрона 

іонної будови молекул, змушений був зустрітись з упорною протидією з боку старих 

викладачів. У багатьох вузах вже тоді викладання фізики починали із будови атому 

у елементарному, звісно, викладі» [289]. Наголосимо, що науковець, насичуючи 

зміст лекцій новими результатами, завжди намагався «у своїх судженнях» донести 

до студентів «не лише опис явищ», а й заглибитися у їхню суть [116, с. 11]. 

Внутрішнє натхнення, прагнення донести та прищепити студентам любов до їх 

предмета та науки в цілому, як згадував один із студентів Л. Пісаржевського 

Б. Дліза, магічно впливали на студентську аудиторію, яка була «зачарована», «… 

мліла …, ловлячи кожну нову думку, кожне слово, кожний нюанс». Про лекції 

науковця згадували, що він читаючи курс, «… творив! Перед нами, молодими 

слухачами, проходила вся творча робота видатного вченого. Вона заражала, 

надихала, збуджувала найкращі почуття. І якусь особливу симпатію, якусь теплу 

вдячність відчували ми після кожної лекції» [116, с. 14–15]. 

Заслуговує на увагу й форма викладу лекційних курсів видатного вченого. 

Так, М. Розенберг називала лекції Л. Пісаржевського «блискучими за формою», а 

методи, що застосовувалися в них – «шляхом дослідження, що проходить 

безпосередньо у даний час у присутності слухачів – науковим, логічним, 

індуктивним, який відтворював емпіричний шлях становлення науки» [290, арк. 2]. 

Згадки про педагогічну діяльність Л. Пісаржевського проф. Мальвіни Ассирівни 

Розенберг, дружини й упорядника його лекційних курсів, збереглись у статті «До 
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10-ти річчя з дня смерті Л. Пісаржевського» [290], що знаходиться у фондах 

Державного архіву Дніпропетровської області. 

Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що важливу роль у 

розвитку феномену, що вивчається, відіграв і професор Київського університету 

В. Антонович – «людина «духа жива», не мертвий, сухий дослідник, що поза 

науковою працею своєю нічого не чує й не бачить, а особа з молодечою душею, що 

реагує на кожен прояв громадського політичного життя». В. Антонович, за 

твердженням В. Доманицького, «завжди стояв в курсі кожної громадської справи, 

мав вироблений, ясний погляд на неї». Найбільше цікавився він справами 

українськими. Володимир Боніфатієвич, як зауважував дописувач, був «тим 

осередком, до якого горнулися всі верстви українського громадянства, і старші й 

молодші покоління, і для всіх він був, як людина досвідчена і з ясним розумом, 

найкращим і щирим порадником, добрим товаришем, поважним та улюбленим 

учителем» [61, с. 46]. 

У контексті аналізу викладацької діяльності В. Антоновича привертають увагу 

спогади студентів Київського університету та слухачок Вищих жіночих курсів у 

Києві про професора. Так, В. Щербина, український громадський, освітній діяч, 

історик, член-кореспондент ВУАН з 1924 р., згадуючи вступну лекцію 

В. Антоновича, писав: «…Антонович вступав на кафедру як чоловік з досвідченою 

репутацією заслуженого вченого і українського демократа. На його вступну лекцію 

зібралось стільки слухачів, що не вмістились в просторій аудиторії, а забили й 

сусідній коридор, і слухали через відчинені двері й вікна. Молодого професора 

аудиторія привітала оплесками, але це не надавало йому потрібної сміливості й 

спокою. Тихим, тремтячим голосом він почав лекцію про значення Литовської доби 

в історії Русі. Наприкінці лекції аудиторія привітала несміливого лектора дружніми 

оплесками, підкреслюючи тим однодушно до його симпатію» [238, с. 207–208]. У 

фондах Державного архіву м. Києва зберігся зведений «Розклад лекцій історико-

філологічного факультету в університеті Св. Володимира у весняному півріччі 

1989 р.» [293, арк. 1–2], який дозволяє відстежити кількість та тематику лекцій, що 

читав В. Антонович (Додаток З). 
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В. Антонович, як зазначав С. Сірополко, «радо допомагав українським 

гурткам студентської молоді в їхній національній роботі, читаючи приватні курси з 

історії «географії та етнографії» України» [218, с. 256]. Серед них приватний курс 

про козацькі часи на Україні, який вперше був надрукований у Чернівцях, потім у 

Коломиї під назвою «Коротка історія Козаччини». У 80-х рр. В. Антонович читав 

приватні курси з географії та етнографії України для студентів, які входили до 

складу українського гуртка, який очолювала О. Доброграєва. Ці курси, як згадувала 

одна із слухачок Марія Беренштам-Кістяковська, «одвідувало 15 – 20 слухачок дуже 

пильно, записували їх, а тоді видавали гектографічним способом» [218, с. 256].  

Зазначимо, що знаний український учений брав активну участь і в читанні публічних 

лекцій. Про це свідчать дані архівних справ «Про дозвіл деяким професорам 

Університета Св. Володимира та іншим особам читати публічні лекції» [282, арк. 27–34] 

та «Справа про дозвіл професорам і викладачам навчальних закладів читати публічні 

лекції на користь «недостаточних» студентів і тем лекцій» [294, арк. 1–24]. 

Аналіз історико-педагогічних джерел дозволяє стверджувати, що помітну 

позитивну роль у формуванні нового покоління вчених у вищих навчальних 

закладах у 80–90-х рр. ХІХ – на поч. ХХ ст. зіграла і приват-доцентура, введена 

статутом 1884 року. «Приблизно половина викладачів Харківського університету за 

аналізований період (1884 – 1905 рр.), – писав В. Бузескул, – вихованці цього ж 

університету; велика частина їх вийшла зі стипендіатів для приготування до 

професорського звання, і майже всі вони пройшли через приват-доцентуру» [26, 

с. 1-14]. Зауважимо, що для забезпечення викладання в університетах у повному 

обсязі при нестачі штатних викладачів і низки вакантних кафедр міністерство 

змушене було фактично відновлювати штатну доцентуру. Приват-доценти, як 

зазначає С. Посохов, «ставали надійним резервом для формування понадштатних 

викладачів». За даними дослідника, якщо на 1.01.1884 р. у Харківському 

університеті їх було усього чотири, то через 10 років – майже п’ятдесят (більша 

частина – викладачі медичного факультету), а у 1916 році – 76 [253, с. 25]. Так, за 

даними Д. Багалея та М. Халанського, у досліджуваний період у Харківському 

університеті отримали звання приват-доцента після прочитання в факультеті двох 
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лекцій – однієї на тему за власним вибором, іншої – на тему за призначенням 

факультету – такі особи: в 1885 р. В. Бузескул по загальній історії; в 1886 р. 

П. Лейкфельд по філософії, О. Деревицький з класичної філології та В. Лапін із 

загальної історії; Б. Ляпунов зі слов’янської філології, А. Кадлубовський з 

російської мови та словесності і М. Грунський зі слов’янської філології; у 1889 р. 

М. Халанський, магістр російської словесності. [81, с. 141]. 

Установлено, що подальше збільшення в суспільстві невдоволення розвитком 

вищої школи на початку ХХ ст. поставило на порядок денний питання про перегляд 

статуту 1884 р. «З 1898 року і до 1906 р., – писав В. Вернадський, – правильного 

викладання у вищій школі не було; школа знаходилася в стані анархії, з якої 

енергійно боролася російська професура, оскільки керівництво не мало ніякого 

морального авторитету, спиралося тільки на силу, втратило голову. Своїми діями 

воно руйнувало школу не менше, ніж найсильніші студентські страйки» [33, с. 5]. 

Статут 1884 року, на думку науковця, «... одночасно зустрівся з опором російського 

суспільства і з його ростом, з реальними потребами російської держави, яка 

вступила в кінці XIX ст. на традиційний шлях світової політики, з недосконалістю 

організацій міністерства народної освіти, з академічними традиціями, які вже 

увійшли у плоть і кров російської школи, з великою науковою організацією 

людства» [33, с. 4]. У статті «1911 р. в історії російської розумової культури» вчений 

підкреслював, що реформа 1884 р. привела до діаметрально протилежних 

результатів; «вона викликала розквіт, раніше нечуваний, таємних студентських 

організацій, які поступово перейшли на політичне підґрунтя. Боротьба з ними не на 

життя, а на смерть привела, врешті-решт, до повної дезорганізації академічного 

життя» [33, с. 5–6]. 

У 1901 році Міністерство освіти ініціювало обговорення напрямків можливих 

змін в університетському житті. Зазначимо, що і рада, і ректор Харківського 

університету виступили з ініціативою збільшення самостійності вченої колегії. 

«Рада має бути вищою інстанцією і в справах науково-навчальних, зосереджених у 

факультетах, і в справах, які стосуються матеріальних потреб університету і 

перебувають у віданні правління, і в справах судово-адміністративних, що також 



 209 

розглядаються правлінням. Не можна забрати у ради і право розпоряджатися 

фінансами університету, особливо ж його спеціальними коштами» [253, с. 180]. 

У 1902 р. була створена Комісія, яка виробила новий, за словами 

С. Василейського «досить прогресивний» статут, який не був реалізований. У 1905 

році, після революції 1905 р., яка «як буря сколихнула всі сфери російського життя», 

була зроблена чергова спроба зміни стану справ у вищій школі [30, с. 63]. 

В особливій нараді при Міністерстві народної освіти був вироблений проект нового 

статуту, що мав, за словами дослідників, «дещо двозначний характер, – з одного 

боку, в сенсі надання зазначених свобод, а з іншого – в сенсі замаскованих 

обмежень, які зводять нанівець усі намічені «вольності». Відзначимо, що головною 

ідеєю, озвученою в надісланих пропозиціях відомих вчених, став заклик взяти за 

основу нового статуту найважливіші положення статуту 1863 р., деякі доповнення в 

«дусі великої свободи і самостійності професорських корпорацій і студентських 

організацій». З боку ліберальної професури, зазначає С. Посохов, лунає теза про те, 

що свобода викладання є «корінним та первинним джерелом вільної думки» [253, 

с. 187]. Цей проект також не був реалізований. 

У 1907 р. в університетах було запроваджено так звану предметну систему, за 

якою було гарантовано вільний вибір якщо не курсів, то принаймні порядку їхнього 

вивчення, унеможливлювався більш-менш чіткий контроль за відвідуванням лекцій. 

Зазначимо, що зміст курсів, які читалися студентам університетів, ступінь їх 

повноти, термін проходження, обсяг фактично залежали від викладачів, їхніх 

поглядів на предмет та володіння лекторською та методичною майстерністю. 

Результатом нової системи стало суттєве погіршення відвідування студентами 

академічних занять. Так, деякі з них працювали, заробляючи на життя, інші, маючи 

вдома книжки, взагалі не ходили на лекції, відпочивали й приходили в університет 

лише на екзамени. Консервативно налаштовані та політично помірковані автори 

публіцистичних видань того часу оцінювали запроваджену предметну систему як 

систему для «ледачих і розбещених студентів». Не принесла вона (система – О.М.) 

свободи у викладанні й професорському складу.  
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Після розгрому революції і приходу реакції (1908–1912 рр.) стан справ у 

вищій школі, за зауваженням дослідників, став дуже складним, особливо при вкрай 

реакційному міністрі Л. Кассо, внаслідок погромних циркулярів якого велика група 

видатних професорів і доцентів Московського університету була змушена піти з 

університету (1911 р.). Зазначимо, що політику нового міністра П. Покровський 

оцінив як «політику нездорового прояву нездорового часу», вважав її «занадто вже 

руйнівною» [193, с. 191]. «Якщо розглядати діяльність м Л. Кассо тільки з точки 

зору здорових принципів педагогіки, то ... університетська політика, з її 

закордонними семінарами, з її прагненням нівелювати як професуру, так і 

студентство вкрай антипедагогічна, – писав дослідник. – Заразившись духом 

дворянських, привілейованих шкіл, колишній професор Харківського і 

Московського університетів прагне вигнати з університетів критичне вивчення 

науки». У числі заходів, вжитих урядом, П. Покровський виділяв наступні: по-

перше, посилення в університетах елемента догматичного, властивого середній 

школі, перетворення студентів, з точки зору вимог до них, на учнів. По-друге, 

перетворення професорської корпорації на корпорацію вчительську, що не виходить 

за межі визначених рамок, вишколену на чужий, закордонний зразок і 

підпорядковану чужому авторитету [193, с. 191–192]. 

Творчість науки, до якої повинні прагнути університети, писав 

П. Покровський, виноситься геть із країни. У країну вводяться особи, вже начинені 

премудрістю – і премудрістю бажаного напрямку, особи, які засвоїли останнє слово 

бажаної догми. Про живий зв’язок з країною, про рідні наукові школи, про 

університети як наукові лабораторії і мови не може бути. Все це сприяє смуті. Від 

університетів потрібно одне – надання країні достатньої кількості грамотних і з 

належними діловими інструкціями чиновників будь-якого роду. «Не знаю, чи 

обізнаний г. Кассо про систему професора Казанського, – запитував дослідник, – 

але, ймовірно, ця система багато в чому б сподобалася г. Кассо як система 

практична, ділова. Навіщо нам наука і наукова свобода?». «Нам потрібні чиновники. 

Нам треба остаточно перетворити університети в зручні і безпечні місця для 
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виховання майбутньої бюрократії. Система погашення духу», – наголошував 

П. Покровський [193, с. 191 – 192]. 

Наголосимо, що незгодні з урядовим курсом викладачі вищих навчальних 

закладів йшли у відставку: професори І. Мечников, з офіційною характеристикою 

«людина крайніх поглядів, неприпустима в жодному навчальному закладі», 

А. Посников, В. Преображенський та інші були змушені покинути межі країни [295, 

арк. 219-220]. 

Таким чином, досліджуваний нами третій етап позначився в історії розвитку 

ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів як етап 

поновлення урядової реакції, що спричинило посилення нагляду за науковою та 

викладацькою діяльністю професорсько-викладацького складу вищих шкіл, 

повернення до жорсткої регламентації навчального процесу. Цей етап позначився й 

активізацією наукових пошуків вітчизняної педагогічної думки щодо поглиблення 

обґрунтування значення лекційних курсів у системі університетського викладання, щодо 

з’ясування суті, розширення змісту складників та презентації умов та завдань, що 

спрямовані на удосконалення лекторської майстерності професорсько-викладацького 

складу вищих навчальних закладів.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Проведений аналіз науковий праць дозволяє стверджувати, що ідея лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної 

думки другої половини XIX – початку XX століття пройшла довгий складний шлях 

розвитку, що засвідчують визначені в ході дослідження такі етапи:  

І етап (кінець 40-х рр. ХІХ ст. – кінець 50-х рр. ХІХ ст.) – етап постановки 

питань лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів на тлі 

жорсткої регламентації освітніх процесів у вищій школі  

Характерною рисою урядової політики в галузі вищої освіти став черговий наступ 

на права університетів, суттєве посилення нагляду за ними. Запровадження низки 

обмежувальних заборонних заходів (сувора відповідність як загального викладу, так і 
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окремих статей програми освітній і моральній меті, цензурні утиски та нагляд за 

професорсько-викладацьким складом («Інструкція деканам і ректорам»); уведення 

заборони на викладання філософії та державного права; скасування практики 

закордонних відряджень; цілковита залежність університетів від попечителів, що 

призначалися з осіб, які належали, як правило, до офіцерського корпусу) надало 

процесу навчання виключно утилітарного, догматичного характеру, обмежувало 

можливості професорів ретельно розробляти свої курси, призводило до 

формального ставлення до своєї справи; формувало тип «сухої, дріб’язкової 

ученості». 

У 1856 р., з приходом до влади нового імператора Олександра ІІ, політичний 

та ідеологічний курс держави дещо змінився. Лібералізація суспільного життя 

позначилася поновленням закордонних відряджень для підготовки професорських 

стипендіатів (1856 р.), ліквідацією обмежень з питань публічності проведення 

наукових диспутів (1857 р.) тощо. 

Незважаючи на жорстку регламентацію освітніх процесів у вищій школі, 

досліджуваний етап позначився появою публікацій, на сторінках яких було 

висунуто на широке обговорення проблему вдосконалення процесу навчання в 

університетах загалом і лекторської майстерності професорсько-викладацького 

складу зокрема (І. Давидов, М. Пирогов).  

Доведено, що попри піковий рівень загострення ідейно-політичної реакції на 

етапі, що досліджується, у вітчизняній вищій школі працювали викладачі, які 

«зуміли залишитися на гребні величі науки, і, попри занепад її продуктивності, 

своїм живим словом замінювали вплив друкованого слова» (В. Іконников). На 

основі вивчення досвіду викладацької діяльності представників Харківського та 

Київського університетів (А. Валицький, О. Ходнєв, В. Шульгін та ін.) доведено, що 

майстерність їхнього лекторського викладання проявлялася в умінні володіти 

особливим даром слова; глибокій та всебічній ерудованості; високих особистісних 

та моральних якостях; в урахуванні «наукового рівня» аудиторії, використанні 

наочності, викладенні матеріалу «просто і ясно ...при цьому… цілковито повно, щоб 
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не було упущено нічого суттєво важливого»; простоті й справжній гуманності в 

спілкуванні.  

ІІ етап (початок 60-х рр. – кінець 70-х рр. ХІХ ст.) – етап інтенсивного 

розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів, що 

розташовувалися на українських землях, у контексті повернення автономії 

університетам та розширення академічних свобод професорсько-викладацького складу. 

Доведено, що особливістю другого етапу став активний пошук шляхів 

удосконалення університетської освіти. У центрі дискусії науково-педагогічної 

громадськості, викладеної на сторінках публіцистичних видань, передусім були 

питання значущості лекцій у системі університетського викладання, у межах цієї 

дискусії чітко простежувалися як їхні противники (Л. Толстой («пасивна для 

слухачів, порожня формальність, нудна необхідність, що доцільна тільки з огляду на 

іспит»), В. Герасимов («не відповідає сучасній потребі і не приносить користі, а 

існує лише як традиція»)), так і прихильники (В. Сергеєвич («лекція – заглиблення в 

науковий хід», «повністю відповідає цілям університету»); М. Леєр («здатна 

розпалити, розворушити, зацікавити учнів самим іти далі»). М. Пирогов доцільність 

лекцій убачав лише тоді, коли «наука нова, тільки входить до загальної наукової 

системи», слушно вважав, що лекція є підмогою в самостійній роботі слухачів.  

Виступаючи за докорінне реформування лекційних занять у практиці вищої 

школи, вітчизняна науково-педагогічна спільнота досліджуваного етапу активно 

обговорювала й проблему визначення суті майстерності лекторського читання та її 

складників.  

Подальшої розробки зазнали й шляхи підвищення якості лекторської 

майстерності викладачів (М. Пирогов). 

На основі вивчення текстів літографованих лекцій, спогадів колишніх 

студентів, досліджень сучасників з історії університетської освіти доведено, що на 

зміну професорсько-викладацькому складу університетів попереднього етапу 

прийшло нове покоління вчених, погляди яких «тією чи тією мірою відобразили 

вплив визвольних ідей 60-х років». Майстерність їхнього лекційного викладання у 

практиці вітчизняних закладів вищої освіти досліджуваного етапу проявилася в 
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глибокій ерудиції, «страшенній глибочинності розуму, оригінальності висновків і 

широті порівнянь» (О. Потебня, О. Селін та ін.); умінні викликати та утримувати 

цікавість аудиторії, залучати її до процесу пізнання, до творчого пошуку, до роботи 

з першоджерелами, до розвитку здатності самостійного судження про наукові 

предмети (С. Пахман, В. Надлер та ін.); повноті викладеного курсу, насиченості 

змісту лекцій не лише результатами досліджень вітчизняних науковців, а й  

висновками іноземних учених, «новітніми прийомами їхньої обробки», усім 

важливим, суттєвим; правдивими й вивіреними фактами науки тощо (О. Потебня, 

М. Петров та ін.); у володінні усним словом, у «витонченості й художності 

викладу», «жвавості й образності мови» (М. Петров, П. Тихонович та ін.); високих 

особистісних якостях, незалежності суджень, активній громадянській позиції 

(О. Потебня, Д. Каченовський, М. Драгоманов та ін.); у педагогічно правильному 

ставленні до студентів як до активних учасників навчального процесу тощо. 

ІІІ етап (початок 80-х рр. ХІХ ст. – 1917 р.) – етап поглиблення 

обґрунтування суті й складників лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів, розробки рекомендацій щодо її вдосконалення у вітчизняній 

педагогічній думці та практиці вищої школи в період поновлення «охоронної» 

політики самодержавства в галузі вищої освіти.  

Установлено, що, незважаючи на поновлення «охоронної» політики 

самодержавства, наукові пошуки передової громадськості дослідженого етапу були 

сконцентровані навколо визначення місця й ролі лекційних курсів в організації 

освітнього процесу у вищій школі; доведенні необхідності обговорення цього 

питання у взаємозв’язку з сутністю поняття «університетська освіта» та її головних 

завдань, з використанням «наукового методу або групи методів: відмінностей, 

супутніх змін, подібності, залишків» (П. Казанський, О. Мусін-Пушкін, 

Л. Петражицький, П. Покровський, В. Кареєв та ін.). Прогресивна громадськість 

того часу наголошувала й на важливості розробки наукових основ «університетської 

дидактики» (Л. Петражицький); необхідності організації та проведення 

«професорських з’їздів» для обміну поглядами (В. Кареєв).  
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На досліджуваному етапі на сторінках часописів («Вестник Европы», «Русская 

школа», «Киевская старина» тощо) розгорнулася широка дискусія щодо 

поглиблення суті й змісту складників лекторської майстерності. 

Цей етап позначився й розширенням умов, необхідних для підвищення якості 

лекторської майстерності, як-от: доведення важливості повернення в університети 

академічної свободи (Ф. Батюшков, Д. Овсянико-Куликовський, М. Гіляров-

Платонов та ін.); наголошення на неприпустимості «приниження і компрометування 

гідності університетської кафедри» (Л. Петражицький, М. Кареєв). 

Теоретичним доробком науково-педагогічної громадськості окресленого етапу 

(Ф. Батюшков, С. Гессен, М. Кареєв, О. Мусін-Пушкін, П. Покровський, 

Л. Петражицький та ін.) стала також презентація завдань, що мали сприяти 

удосконаленню майстерності лекційного читання, серед яких: надання переваги 

науково-критичному добуванню істини перед викладанням готових знань; 

зменшення догматизму та збільшення матеріалів для порівняння та критичної 

оцінки; пробудження любові до істини, прагнення до знання тощо. 

Ознайомлення з досвідом викладацької діяльності представників вищої школи 

дозволило констатувати, що передові ідеї педагогічної громадськості активно 

впроваджувалися в практику закладів вищої освіти досліджуваного етапу. Серед 

майстрів лекторських курсів того часу можна назвати Д. Багалія, М. Клочкова, 

М. Сумцова, В. Іконникова, В. Антоновича, О. Грушевського, О. Деревицького, 

Л. Пісаржевського, М. Протодьяконова та ін. Усім їм були притаманні особистісна 

професійна неповторність і унікальність, високі моральні та особистісні якості, 

віртуозне володіння риторичною майстерністю, широка ерудованість та наукова 

глибина розроблених курсів; уміння зацікавити та утримувати увагу студентської 

аудиторії, поєднати науковість і глибину змісту із високохудожньою формою 

викладу; прищеплення студентам любові до їхнього предмета та науки загалом 

тощо. Наголосимо, що попри офіційну заборону використання української мови, 

досліджуваний етап позначився появою викладачів, які вперше почали нею читати 

університетські курси (М. Сумцов, О. Грушевський). 
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2. У роботі доведено, що теоретичні положення й досвід реалізації ідеї 

лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів не втратили своєї 

актуальності й можуть бути творчо переосмислені й реалізовані в сучасних закладах 

вищої освіти за такими напрямами: ретельний відбір і посилення уваги до 

підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти – власних випускників, 

важливе місце в цій підготовці повинні посісти дисципліни, спрямовані на 

формування лекторської майстерності; створення здорової конкуренції; надання 

студенту права вибору кращих викладачів – знавців своєї науки й майстрів 

лекційного викладання; упровадження в навчальні програми матеріалів із досвіду 

викладання широко знаних вітчизняних учених, викладачів закладів вищої освіти.  

Матеріали 2 розділу знайшли відображення у таких працях автора [144–148; 

151; 153; 278–280]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Установлено, що проблема розвитку ідеї лекторської майстерності 

викладачів вищих навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної думки 

другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. як окрема наукова проблема комплексно й системно в 

обраних хронологічних межах не досліджувалася, що зумовило науковий пошук у 

цьому напрямі.  

На основі узагальнення наукових джерел (І. Зязюн, В. Лозова, С. Харченко, 

М. Фіцула та ін.) «лекторську майстерність викладача вищого навчального закладу» 

розглянуто як особистісну професійну неповторність і унікальність, як систему 

професійно значущих знань, умінь і навичок, що ґрунтується на принципах 

етичності та комунікативної співпраці (кооперації). До переліку важливих 

компонентів досліджуваного поняття віднесено: гуманістичну спрямованість на 

особистість слухача, утвердження найвищих духовних цінностей, моральних норм 

поведінки і стосунків, професійно-педагогічну компетентність, володіння 

педагогічною технікою та технікою мовлення. 

2. Доведено, що витоки ідеї лекторської майстерності викладача вищого 

навчального закладу у вітчизняній освітній традиції пов’язані з творчою діяльністю 

З. Копистенського, І. Прокоповича, Г. Сковороди, С. Рижського, Г. Успенського та 

ін., які наголошували на необхідності створення власної унікальної системи освіти, 

що відповідає національним особливостям; створювали оригінальні навчальні 

курси, рукописні підручники, що стали основою розробки власної системи 

підготовки викладацьких кадрів; своєю просвітницькою й викладацькою діяльністю 

заклали образ викладача вищого навчального закладу – взірця академічного 

красномовства. Базисом для унормування, визначення суті, складників лекторської 

майстерності, починаючи з XVI ст., слугувало відкриття закладів вищої освіти 

(колегіумів, академій, університетів). 

3. Науково обґрунтовано етапи розвитку ідеї лекторської майстерності викладачів 

вищих навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної думки ІІ-ї пол. XIX – поч. 

ХХ ст.  
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З’ясовано, що перший етап – кін. 40-х рр. – кін. 50-х рр. ХІХ ст. – позначився 

появою публікацій, на сторінках яких було поставлено на широке обговорення 

питання про роль академічної свободи як запоруки якості університетського 

навчання загалом і лекторської майстерності професорсько-викладацького складу 

зокрема; про значущість володіння лекторським красномовством, майстерність 

організації на лекціях самостійної роботи й активізації уваги студентів; про 

контрастування поглядів офіційної влади на університетського викладача, 

необхідною і панівною якістю якого було визнано «благонадійність у викладанні», з 

безпосередньою діяльністю кращих представників вітчизняної вищої школи. 

Відмітними ознаками другого етапу – поч. 60-х рр. – кін. 70-х рр. ХІХ ст. – 

стали: активне обговорення науково-педагогічною спільнотою проблеми визначення 

суті майстерності лекторського читання; розширення переліку складників та шляхів 

підвищення їхнього рівня; збільшення кількості талановитих викладачів, 

характерними рисами лекторської майстерності яких були: широка ерудованість, 

ґрунтовна розробленість змісту лекцій, володіння даром слова, дидактичні уміння, 

високі моральні якості; дотримання культури поведінки і спілкування зі студентами 

тощо. 

Характерними ознаками третього етапу – поч. 80-х рр. ХІХ ст. – 1917 р. – 

стали: поглиблення обґрунтування суті й збагачення змісту складників лекторської 

майстерності викладачів вищих навчальних закладів; розширення переліку умов і 

презентації завдань, що сприяють удосконаленню майстерності лекційного читання; 

збагачення вищої школи визначними вченими, справжніми взірцями лекторської 

майстерності; появою викладачів, які вперше почали читати університетські курси 

українською мовою. 

4. У переліку знахідок минулого, що потребують творчого використання в 

практиці сучасних закладів вищої освіти, виділено: ретельний відбір і посилення 

уваги до підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти; надання студентам 

права вибору кращих викладачів – знавців своєї науки й майстрів лекційного 

читання; упровадження у зміст підготовки матеріалів із творчої спадини й 

викладацького досвіду кращих представників вищої школи тощо.  
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Проведене дослідження не претендує на висвітлення всіх аспектів проблеми. 

Предметом подальших наукових розробок може стати розвиток ідеї лекторської 

майстерності викладачів різних типів та рівнів навчальних закладів у провідних 

країнах світу. 
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Таблиця В.1. Підходи до визначення поняття «лекторська майстерність» у науково-педагогічній літературі 

№ 

з/п 
Поняття Сутність, складові Автор 

1 Ранньо-

проповід-

ницька 

майстерність 

«Глосолалія (екстатичний дар) – здатність роз’яснювати усіма 

мовами і бути зрозумілим будь-якою людиною попри національну 

та мовну приналежність». 

«Профітія (ентузіастичний дар) – здатність пророчити». 

«Дидаскалія (раціоналістичний дар) здатність до вчителювання, 

вміння, засвоївши християнську доктрину, роз’яснювати її іншим» 

Барсов Н. История первобытной 

христианской проповеди. СПб., 

1883. С. 79–86 

 

2 Християнська 

риторична 

майстерність 

«Як для оратора взагалі, так і для проповідника потрібна мудрість 

(sapientia); для проповідницького служіння більше підходить той, 

хто здатен міркувати мудро, хоча і не обов’язково буде взірцевим 

красномовцем». 

«Співвідношення між раціональним початком в ораторстві та 

натхненням від Бога» 

Блаженный Августин, епископ 

Иппонский. Христианская наука 

или Основания Священной 

Герменевтики и Церковного 

красноречия. СПб.: Библиополис, 

2006. 508 с. 

3 Риторська 

майстерність 

«Мистецтво мовленнєвого впливу на аудиторію шляхом: 

1) знаходження, тобто систематизації змісту промов 

та використання в них доказів; 

2) розташування, тобто поділу промови на вступ, виклад, розробку 

(докази на користь власної думки 

та спростування протилежної) та висновку; 

3) словесне вираження – вчення про добір слів, 

про співвідношення слів, про тропи 

та риторичні фігури, стилі; 

4) запам’ятовування; 

5) виголошення». 

«Зовнішньо привабливе вичурне та пихате але позбавлене змісту 

красномовство» 

Педагогический 

энциклопедический словарь / гл. 

ред. Б. М. Бим-Бад. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2002, 

С. 242. 
 

Большая Советская 

энициклопедия: в 30 т. / гл. ред. 

А. М.Прохоров. М.: Сов. 

энциклопедия, 1973. Т. 22. С. 392. 
 

Український Радянський 

Енциклопедичний Словник: в 3 т. 

/ ред. А. Кудрицький. 2-е вид. К.: 

Голов. ред. УРЕ, 1987. Т. 3. С. 100 
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Продовження табл. В.2. 

№ 

з/п 

Поняття Сутність, складові Автор 

4 Риторичні 

навички 

«Вивчення способів побудови художнього виразного мовлення та 

різноманітні форми мовленнєвого впливу на аудиторію» 

Педагогический 

энциклопедический словарь / гл. 

ред. Б. М. Бим-Бад. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2002, 

С. 242 

5 Майстерність 

усного 

публічного 

монологу 

«Уміння побудувати лекцію на основі етапів риторичного канону, 

важлива роль відводиться роботі над аргументацією, а саме: 

визначенню видів аргументів, знаходженню способів їхнього 

вживання, винайденню та перевірці аргументів та 

контраргументів» 

Борисова И. Основы риторики: 

методич. пособие для студентов 

филологческого факультета. 

Екатеринбург: Из-во Уральского 

университета, 2003. С. 4 

6 Ораторська 

майстерність 

«Уміння говорити зв’язано, логічно та художньо, 

з метою привернути увагу і, разом із тим, викликати співчуття 

слухачів у зв’язку із певною справою» 

Энциклопедический словарь / 

под. ред. проф. И. Е. Андреевско-

го. СПб.: Изд. Ф. А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. Тип-литография 

И. А. Ефрона, 1890–1907. Т. XX, 

С. 89–90 

7 Академічне 

красномов-

ство – мис-

тецтво нау-

кової 

проповіді 

«Спрямоване не стільки до почуттів слухачів, скільки до їх 

розуму, маючи на меті, передусім, розповсюдження наукових 

знань». 

 

 

 

 

 

«Академічне красномовство поділяється на три види: 

1) власне академічне (наукова доповідь, реферат, огляд, дискусія); 

2) вишівське красномовство (лекція, цикл лекцій); 

Петражицкий Л. И. 

Университет и наука: опыт 

теории и техники 

университетского дела и 

научного самообразования: в 2 т. 

СПб.: Тип. Ю. Н. Эрлих, 1907. Т. 

2. Практические выводы. С. 345. 

 

Сагач Г. М. Риторика: Навч. 

посіб. / вид. 2-е, перероб. К.: Ін 

Юре, 2000. С. 118. 



 261 

 

Продовження табл. В.2. 

№ 

з/п 

Поняття Сутність, складові Автор 

  3) шкільне красномовство (шкільна лекція, розповідь, опис, бесіда 

тощо)». 

 

«Академічне красномовство – це ораторська діяльність науковця 

та викладача, що доповідає про результати дослідження або 

популяризує досягнення науки; сфера застосування його – шкільна 

(різних рівнів) та наукова аудиторія. Основні риси академічного 

красномовства: доказовість, бездоганна логічність, точність 

мислення, чітка, позбавлена двозначності термінологія. Жанри 

академічного красномовства: наукова доповідь, наукове 

повідомлення, наукова лекція (у закладі вищої освіти та у школі), 

реферат, виступ на семінарському занятті, науково-популярна 

(публічна) лекція, бесіда» 

 

 

 

Абрамович С. Д., Чікарькова 

М. Ю. Риторика: Навч. посіб. 

Харків – Львів: Світ, 2001. 

C. 110–112 

8 Педагогічна 

майстерність 

«Найвищий рівень педагогічної діяльності, який виявляється в 

тому, що у відведений час педагог досягає її оптимальних 

наслідків». 

 

 

 

«Вияв педагогом свого «я» у професії, самореалізація особистості 

вчителя у педагогічній діяльності, що забезпечує саморозвиток 

особистості учня. Сутність майстерності – в особистості вчителя, в 

його позиції, здатності виявляти творчу ініціативу на ґрунті 

реалізації власної системи цінностей. Майстерність – це вияв  

Щербаков А. И. Формирование 

личности учителя в системе 

высшего педагогического 

образования: дис. на соискание 

ученой степени д-ра пед. наук. Л. 

1968. С. 30. 

Педагогічна майстерність: 

Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Кра-

мущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за 

ред. І. А. Зязюна. К.: Вища шк., 

1997. С. 29. 
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Продовження табл. В. 1. 

№ 

з/п 
Поняття Сутність, складові Автор 

8  найвищої форми активності особистості вчителя в професійній 

діяльності, що базується на гуманізмі та розкривається в 

доцільному використанні методів і засобів педагогічної взаємодії 

у кожній конкретній ситуації навчання і виховання». 

 

«Педагогічна майстерність має наступну структуру: 

1) дидактичні здібності – здатність доступно і зрозуміло 

передавати студентам навчальний матеріал, викликати інтерес до 

предмета, збуджувати у студентів активну самостійну думку; 

2) академічні здібності – здібності до відповідної галузі науки. 

Здібний педагог повинен володіти предметом не тільки в обсязі 

навчального курсу, а значно ширше і глибше, постійно стежити за 

новинками у своїй галузі, абсолютно вільно володіти матеріалом, 

виявляти до нього великий інтерес, виконувати наукову роботу, 

впроваджувати сучасні новітні методики викладання, активно 

застосовувати в навчальному процесі Інтернет, комп’ютерні 

технології та програми; 

3) перцептивні (здатність визначати емоційний стан людини за її 

мімікою, позою, жестами) та сугестивні (здатність чинити вплив 

на людину, змінюючи характер її діяльності) уміння викладача. За 

мімікою, позою та жестами студентів викладач визначає їхній стан 

готовності до заняття, прагнення брати активну участь у 

навчальній діяльності або бажання уникнути її, психофізичний 

стан, рівень розуміння навчального матеріалу або рівень 

утруднень при осмисленні тощо. Результати спостережень 

дозволяють викладачеві коригувати навчальний процес і 

міжособистісні стосунки, що складаються в ньому; 

 

 

 

 

 

Харченко І., Харченко С. 

Педагогічна майстерність 

викладача вищої школи  та шляхи 

її підвищення // Педагогіка вищої 

та середньої школи. 2015. 

Вип. 45. С. 117. 
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Продовження табл. В. 1. 

№ 

з/п 
Поняття Сутність, складові Автор 

  4) мовні здібності – уміння ясно і чітко висловлювати свої думки і 

почуття засобами мови, а також міміки і пантоміміки. Це одна з 

найважливіших здібностей у професії педагога, тому що в 

навчальному процесі передача інформації має переважно 

словесний характер; 

5) організаторські здібності, які є чи не найважливішими, тому що 

від сформованості цієї групи умінь залежить рівень і якість 

практичної роботи викладача. До організаторських здібностей та 

умінь можна віднести: уміння організовувати свою власну 

діяльність відповідно до поставленої мети; вміння раціонально 

розподіляти час діяльності; здатність до самоконтролю, вміння 

дотримуватись плану діяльності; здатність контролювати темп 

навчання; уміння організовувати навчальну діяльність студентів і 

контролювати їх діяльність, переключати студентів на інший вид 

діяльності; уміння здійснювати контроль за діяльністю студентів, 

оцінювати якість виконаної ними роботи; вміння формувати 

вимоги до студентів і домагатися їхнього виконання; вміння 

створити ситуацію співучасті студентів під час навчального 

процесу; 

6) здатність до розподілу уваги одночасно між декількома видами 

діяльності. Здібний, досвідчений педагог повинен уважно стежити 

за змістом і формою викладу матеріалу, за розгортанням своєї 

думки (або думки студента), одночасно тримати в полі зору всіх 

студентів, вчасно реагувати на ознаки стомлення, неуважності, 

нерозуміння, помічати усі випадки порушення дисципліни і, 

нарешті, стежити за власною поведінкою (позою, мімікою і 

пантомімікою, ходою); 
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Продовження табл. В.1. 

№ 

з/п 
Поняття Сутність, складові Автор 

9 Мовленнєві 

уміння 

педагога 

7) комунікативні здібності – здібності до спілкування зі 

студентами, уміння знайти до них правильний підхід, налагодити з 

ними доцільні з педагогічного погляду взаємини, педагогічний 

такт. 

 

«Базуються на двох принципах: 

1) кооперації: вичерпності інформації, достовірності, відповідності 

мовлення обраній темі та стислості, ясності, послідовності, 

конкретності; 

2) етичності: толерантності, доброзичливості, скромності, згоди, 

ввічливості, відповідальності. Особистісні якості промовця: 

щирість, артистизм, впевненість, дружність, об’єктивність, 

зацікавленість, захопленість, ерудованість» 

 

 

 

 

Сковородников А. П., Копни-

на А. Г., Щербаков А. В.  

Основы педагогической 

риторики: экспериментальная 

учеб. программа для студентов, 

получающих специализацию 

«Риторика», учителей и 

преподавателей средних 

специальных и высших учебных 

заведений // Речевое общение: 

специализированный вестник / 

Краснояр. гос. ун-т. Вып. 4 (12). 

Красноярск, 2002. С. 219–230 

10 Лекторська 

майстерність 

«Система професійних умінь і навичок, що дозволяють сучасному 

лектору з максимальною ефективністю здійснювати ідеологічний 

вплив, на ділі втілювати ленінський заповіт – найкращим чином 

вплинути на дану аудиторію, роблячи для неї відому істину 

якомога більш переконливою, якомога легше засвоюваною, 

якомога наочніше і твердіше закарбованою» 

Чихачев В. П. Лекторское 

красноречие русских ученых 

ХІХ века. М., 1987. С. 6. 

 

11 Професійні 

уміння 

лектора 

«Уміння, продиктовані саме побудовою конкретного етапу 

риторичного канону: інвенції – лектор володіє вміннями 

координування змісту мовлення (визначення теми, мети, основної 

думки лекції, аналізу предмету виступу, формування смислових  

Сковородников А. П., 

Копнина А. Г., Щербаков А. В.  

Основы педагогической 

риторики: экспериментальная  
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Продовження табл. В.1. 

№ 

з/п 
Поняття Сутність, складові Автор 

  моделей розгортання змістової частини мовлення); диспозиції – 

робота лектора над композицією попередньо визначеного змісту 

виступу, яка полягає у реалізації вмінь відбору та розміщення 

матеріалу щодо приналежності мовлення до конкретного» 

функціонально-змістовного типу (опису, оповідання, розсуду) та 

мовленнєвого жанру (лекції); елокуції – наявність у лектора вмінь 

добору стилістики мовлення, доречної для лекції як мовленнєвого 

жанру, знаходження доцільних та ефективних засобів виразності 

мовлення, використання риторичних прийомів, фігур і тропів як їх 

різновидів» 

учеб. программа для студентов, 

получающих специализацию 

«Риторика», учителей и 

преподавателей средних 

специальных и высших учебных 

заведений // Речевое общение: 

специализированный вестник / 

Краснояр. гос. ун-т. Вып. 4 (12). 

Красноярск, 2002. С. 219–230 

12 Лекторські 

зовнішні 

навички 

«Володіння голосом, дикцією, мовленнєвою культурою та 

культурою вимови, мовленнєвою та інтонаційною виразністю, 

жестово-мімічними засобами виразності» 

Савкова З. В. Искусство оратора. 

М., 2001. 211 с. 

13 Ораторська 

майстерність 

викладача 

«Запорука успішної реалізації різних форм шкільного та 

університетського викладання» 

 

Энциклопедический словарь / 

под. ред. проф. И. Е. Андреев-

ского. СПб.: Изд. Ф.А. Брокгауз, 

И. А. Ефрон. Тип-литография 

И. А. Ефрона, 1890–1907. Т. XX, 

С. 89–90 

14 Мовленнєва 

майстерність 

лектора 

«Комунікативні вміння лектора, які виступають необхідною 

запорукою успішного проведення лекції: багата емоційна насичена 

мова й форма викладу – не лише прикрашають лекцію, але й 

виступають важливим орієнтиром у сприйнятті її змісту» 

Российская педагогическая 

энциклопедия: в 3 т. / под. ред. 

В. В. Давыдова. М.: Науч. издат. 

«Большая российская 

энциклопедия», 1993. Т. 1. С. 499 

 

15  Майстерність 

усного  

«Володіння педагогом технікою мовлення, її нормативністю та 

виразністю, засобами психологічного впливу на аудиторію,  

Козаржевский А. Ч. Мастерство 

устной речи лектора: Текст  
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№ 

з/п 
Поняття Сутність, складові Автор 

 мовлення 

лектора 

мистецтвом полеміки» 

 

лекций. М.: Изд. Моск. 

Университета, 1983. С. 3 

16 Вимоги до 

лектора ЗВО 

«Високий науковий рівень, аргументованість, доказовість, 

логічність викладу, доступність, наочність, врахування психолого- 

педагогічних особливостей студентів, наступність, зв’язок теорії і 

практики, культура мови» 

Енциклопедія освіти / гол. Ред. 

В. Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 

2008. С. 447–448 

17 Лекторські 

дані 

викладача 

«Знання предмета, емоційність, голос, дикція, культура мовлення, 

зовнішній вигляд, вміння встановлювати контакт із аудиторією» 

1. Лекції з педагогіки вищої школи: 

Навч. посібник / за ред. 

В.І. Лозової. Харків: ОВС, 2006. 

С. 220 
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Таблиця В.2. Узагальнена сутність поняття «лекторська майстерність» 

Категорії педагогічної риторики Уміння та характеристики лектора 

Принципи педагогічної риторики: 

 принцип кооперації 

 

 

 принцип етичності 

 

 вичерпність інформації, достовірність, 

відповідність мовлення обраній темі, 

стислість, ясність, послідовність, 

конкретність 

 толерантність, доброзичливість, 

скромність, згода, ввічливість, 

відповідальність 

Етапи риторичного канону 

в педагогічній риториці: 

 інвенція 

 

 

 

 диспозиція 

 

 

 

 елокуція 

 

 

 

 запам’ятовування 

 

 виголошення 

 

 

 

 визначення теми, мети, основної думки 

лекції, аналіз предмету виступу, формування 

смислових моделей розгортання змістової 

частини мовлення 

 відбір та розміщення матеріалу щодо 

приналежності мовлення до конкретного 

функціонально-змістовного типу та 

мовленнєвого жанру 

 добір стилістики мовлення, 

знаходження доцільних та ефективних 

засобів виразності мовлення, використання 

риторичних прийомів, фігур і тропів 

 тренування пам’яті за рахунок 

оволодіння відповідними техніками 

 володіння голосом, дикцією, 

мовленнєвою культурою та культурою 

вимови, мовленнєвою та інтонаційною 

виразністю, жестово-мімічними засобами 

виразності 

Аргументація 

 

визначення видів аргументів, знаходження 

способів їхнього вживання, винайдення та 

перевірка аргументів та контраргументів 

Образ педагога-ритора (система 

особистісних якостей промовця) 

щирість, артистизм, упевненість, дружність, 

об’єктивність, зацікавленість, захопленість, 

ерудованість 
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Додаток Г1 

ДЕЯКІ ВИСЛОВИ М. М. СПЕРАНСЬКОГО ЩОДО  КРАСНОМОВСТВА 

(Сперанский М. М. Правила высшаго красноречия. Спб.: в тип. Второго отделения 

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1844. 226 с) 

  

                                                                                                       « 

 
                                                              » [с. 1] 
 

                                                                     «… 

 

 

 
                  » [с. 7] 

 

                    « 

 

 
 

                                    » [c. 16] 

 

 
                                                     « 

 

 
                                                                                                        » [c. 16] 

 

 

                             « 

 

 
                                               » [c. 23] 
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Додаток Г2 

РЕКОМЕНДАЦІЇ М. ГОГОЛЯ ПРОФЕСОРАМ, СПРЯМОВАНІ НА 

ПІДВИЩЕННЯ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

(Гоголь Н. План преподавания всеобщей истории // Журнал Министерства 

народного просвещения. 1834. Ч. I. СПб.: в типографии Императорской Академии 

Наук. С. 189–209) 

1) «щоб розповідь дихала ентузіазмом – переконання повинні бути «такими 

сильними, настільки виведені з самої Природи, настільки природні, щоб слухачі 

самі побачили істину перш, ніж вона сама вкаже на неї»; 

2) «розповідь повинна ставати часом піднесеною, повинна сипати і порушувати 

високі думки, але в той же час повинна бути простою і зрозумілою для будь-кого. 

Істинно високе одягнене величною простотою: де велич там і простота»; 

3) «викладач не повинен задовольнятися тим, що його дехто розуміє; його повинні 

розуміти всі. Щоб ставати доступнішим, він не повинен скупитися на порівняння. 

Як часто зрозуміле ще більше пояснюється порівнянням! І тому ці порівняння він 

повинен завжди брати з предметів найбільш знайомих слухачам. Тоді і ідеальне і 

абстрактне стає зрозумілим»; 

4) «викладач не повинен говорити занадто багато, тому що цим він втомлює увагу 

слухачів, перевищена складність і велика кількість предметів не дадуть можливості 

утримати всього в думках. Розповівши цілісну частину або епізод, викладач має 

зупинитися і до тих пір не починати нічого іншого, поки не буде впевнений, що всі 

його зрозуміли точно в такому вигляді, в якому він їм говорив»; 

5) «кожна лекція професора неодмінно повинна мати цілісність і здаватися 

закінченою, щоб в розумі слухачів вона представлялася стрункою поемою; щоб 

вони бачили спочатку, що вона повинна містити в собі і що робить висновок: через 

це вони самі в своєму оповіданні завжди будуть дотримуватися мети і цілісності. А 

це є найнеобхіднішим в історії, де жодна подія не кинута без мети» [47, с. 194–195].
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Додаток Ґ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ І. Я. НЕЙКІРХА 

(Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 

Университета св. Владимира (1834–1884) / сост. под ред. В. С. Иконникова. 

Киев: Тип. Ун-та Св. Владимира, 1884. С. 483–484) 

« 
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Додаток Д 

 

СИСТЕМА М. ПИРОГОВА ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 

ДО ПРОВЕДЕННЯ УСПІШНИХ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

(Пирогов Н. И. По поводу занятий русских ученых за границею // Журнал 

Министерства Народного Просвещения. 1863, декабрь. Ч. СХХ. С. 109–128) 

«По-перше, на початку курсу слід було б обрати одне будь-яке керівництво як 

основу, «поставити за моральний обов’язок, за неодмінну умову», щоб усі слухачі 

прочитали його. І курс відкрився б в тому припущенні – не інакше – що вся 

аудиторія знайома, принаймні в головних рисах, з основним керівництвом. 

По-друге, слід обрати, а потім і оголосити один з найголовніших відділів 

головним предметом занять, у певний термін часу. 

По-третє, вимагати від слухачів, щоб кожен з них приніс на лекцію, в один для 

всіх визначений час, свої зауваження та питання щодо змісту цього відділу. 

Зауваження ці, короткі і записані, відносилися б до того тільки, що здалося 

кожному, при читанні, неясним, чи сумнівним. Роз’яснення цих-то незрозумілостей 

і сумнівів і становило б лише предмет лекцій. Спосіб роз’яснення залежав би, 

звичайно, від особистості викладача, від якості аудиторії і від властивості матеріалу 

предмета, що викладається. Дивлячись з цього, і лекція приймала б різний вигляд: 

простої бесіди або більш послідовного викладу» [с. 119]. 
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Додаток Е 

Личный составъ профессоровъ и преподавателей Выс- 

шихъ Женскихъ Курсовъ въ г. КиевѢ въ осеннемъ 

семестрѢ 1915 года. 
(Краткий обзор истории и современного состояния высших женских курсов в г. Киеве. 

Саратов: тип. Общества книгопечатников, 1915. 35 с., с. 31-33.) 
Д и р е к т о р ъ  К у р с о в ъ  

Г. К. Сусловъ    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   проф. Унив. 

Св. Влад. 

Члены Педагогическаго СовѢта 

Профессора Историко-Филологическаго ОтдѢленія  

Н. М. Боголюбовъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

П. Н. Ардашевъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

Н. М. Бубновъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

А. Н. Гиляровъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

М. В. Довнаръ-Запольскій  . . . проф. Унив. Св. Влад.  

Ю. А. Кулаковскій  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

А. М. Лобода  . . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

А. И. Покровскій  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

Г. Г. Павлуцкий  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

А. И. Сонни  . . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

Т. Д.  Флоринскій  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

И. В. Шаровольскій   . . . проф. Унив. Св. Влад.  

В. Н. Малининъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

С. Т. Голубевъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

В. П. Клингеръ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

А. М. Лукъяненко  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

Е. Д. Сташевскій  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

Н. К. Грунскій  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  
 

Профессора Физико-Математическаго ОтдѢленія  

П. Я. Армашевскій   . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

В. Я. БукрѢевъ  .  . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

П. В. Воронецъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  
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І. І. Косоноговъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  
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–32– 

 

С. Н. Реформатскій  . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

В. К. Совинскій  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

Р. Ф. Фогель  . . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

Д. А. Граве  . . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

А. В. Сперанскій  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

В. Р. Заленскій  . . . .         магистръ преп.  Киевск .  

   Полит. Института  

Г. В. Пфейфферъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

М. М. Воскобойниковъ  . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

Ч. Т. Белобржескій  . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

В. И. Лучицкій  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

А. П. Котельниковъ  . . . . проф. Унив. Св. Влад.  
 

Профессора Юридическаго и Экономическо -Коммерческаго  

отдѢленій  

Г. В. Демченко  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

С. А. Егіазаровъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

М. М. Катковъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

П. П. Соколовъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

Н. М. Цытовичъ  . . . .  . ректоръ Унив. Св. Влад  

О. О. Эйхельманъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад  

М. Н. Яснопольскій  . . . . проф. Унив. Св. Влад  

А. П. Билимовичъ  . . . . . проф. Унив. Св. Влад  

К. Г. Воблый  . . . . . . проф. Унив. Св. Влад  

В. И. Синайскій  . . . . . проф. Унив. Св. Влад  

П. М. Богаевскій  . . . . . проф. Унив. Св. Влад  

М. И. Митилино  . . . . . проф. Унив. Св. Влад  

Е. В. Спекторскій  . . . . . проф. Унив. Св. Влад  
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Преподаватели 

Историко-филологическаго ОтдѢления  
 

Н. К. Бокардовъ  . . . . преп. Влад. Кіев. Корпуса.  

К. Д. Рамматъ  . . . . . лект. Унив. Св. Влад.  

Р. О. Вольтнеръ  . . . . преп. Кіевск. 2-й гимназіи.  

В. А. Розовъ  . . . . . прив.-доц. Унив. Св. Влад.  

В. Е. Данилевичъ  . . . . прив.-доц. Унив. Св. Влад.  

А. А. Бартоломуччи  . . . лект. Унив. Св. Влад.  

Ф. Ю. Серму  . . . . . преп. средн. учебн. завед.  

Н. З. Стояновичъ  . . . . преп. средн. учебн. завед.  

С. А. Ананьинъ  . . . . магистръ, прив.-доц. Унив.  

                                                                                      Св. Влад  

А. А. Шовенъ  . . . . . лект. Унив. Св. Влад.  

С. Я. Соколова  . . . .  

Н. И. Мерингъ  . . . .  

П. П. Смирновъ  . . . . прив.-доц. Унив. Св. Влад.  

С. И. Масловъ  . . . . . прив.-доц. Унив. Св. Влад.  

Г. И. Якубанисъ  . . . . прив.-доц. Унив. Св. Влад.  

А. П. Карлсонъ  . . . . преп. В. Ж. Курсовъ.  
 

Физико-Математическаго ОтдѢления  

В. К. Роше  . . . . . бывш. Доцентъ Варш. Унив . 

К. М. Щебина  . . . . . дир. Кіев. Учител. Инстит.  

В. Ю. Чаговецъ  . . . . проф. Унив. Св. Влад.  

Л. І. Кордышъ  . . . . прив.-доц. Унив. Св. Влад.  

В. И. Фаворскій  . . . . прив.-доц. Унив. Св. Влад.  

А. Т. Васильевъ  . . . . прив.-доц. Унив. Св. Влад.  

Н. В. Оглоблинъ  . . . . преп. средн. учебн. завед.  

В. Н. Чирвинскій  . . . . прив.-доц. Унив. Св. Влад.  

Н. Г. Холодный  . . . . прив.-доц. Унив. Св. Влад.  

П. В. Казанецкій  . . . . прив.-доц. Унив. Св. Влад.  
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Додаток Є 

АФІШІ ПУБЛІЧНИХ ЛЕКЦІЙ ПРОФЕСОРА М. КЛОЧКОВА 

Є.1. Державний архів Харківської області. Ф. 1027, оп. 1, од. зб. 9, 2 арк. Арк. 1 
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Є.2. Державний архів Харківської області. Ф. 1027, оп. 1, од. зб. 9, 2 арк. Арк. 2 
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Додаток Ж 

РУКОПИСНИЙ КОНСПЕКТ ВСТУПНОЇ ЛЕКЦІЇ, ПРОЧИТАНОЇ 

Л. ПІСАРЖЕВСЬКИМ В ЮР’ЄВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В 1904 р. 
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РаспредѢленіе лекцій Историко-филологическаго факультета Университета Св. Владиміра въ вѢсеннее полугодіе 1889 года. 

Часы дня. ПонедѢльникъ. Вторникъ. Среда. Четвергъ. Пятница. Суббота. 

8–9. 

 

Французскій языкъ, 

лектор Пекюсъ. 

Ауд. № 5 

 

Англійскій языкъ, 

лекторъ Госкинесъ, 

Ауд. № 5 

НѢмецкій языкъ, лекторъ 

Андерсонъ. 

Ауд. № 5 

Французскій языкъ, 

лекторъ Цекюстъ. 

Ауд. № 5 

Англійскій языкъ, 

лекторъ Госкинесъ, 

Ауд. № 5 

НѢмецкій языкъ, 

лекторъ Андерсонъ. 

Ауд. № 5 

9–10. 
Вергилій, 

пр.-доц. Сонни. Ауд. № 7 

Аристофана „Облака”, 

пр.-доц. Петръ. Ауд. № 2. 

Гомеръ, 

проф. Леціусъ. Ауд. № 7. 

Практическія занятія по 

латинському языку: 1 груп., 

проф. Леціусъ. Ауд. № 4. 

2 группа, пр.-доц. Сонни. 

Ауд. № 7. 

3 группа, пр.-доц. Петръ. 

Ауд. № 2. 

4 группа, пр.-доц. 

Поспишилъ. Ауд. № 1. 

Практич. упраж. по греч. яз. 

1 груп, пр.-доц. Сонни. 

Ауд. № 7. 

2 груп, проф. Кулаковскій. 

Ауд. № 2. 

3 груп. пр.-доц. Поспишилъ. 

Ауд. № 1. 

4 груп., пр.-доц. Гиляровъ. 

Ауд. № 4. 

Аристофанъ, 

пр.-доц. Петръ. Ауд. № 2. 
 

Гомеръ, 

проф. Леціусъ. Ауд. № 7. 

Вергилій, 

прив.-доц. Сонни. Ауд. № 

7. 

10–11. 

Догматическое Богословіе, 

проф. Ѳаворовъ. Ауд. № 3. 
 

Исторія римской литературы, 

проф. Кулаковскій. Ауд. № 8. 

Аристофанъ, 
пр.-доц. Петръ. № 2. 

 

Гомеръ, 
проф. Леціусъ. Ауд. № 7. 

Догматическое Богословіе,  

проф. Ѳаворовъ. Ауд. № 3. 

Практ. занятія по латин. яз 

1 группа, проф. Леціусъ. 

Ауд. № 4. 

2 группа, прив.-доц. Сонни. 

Ауд. № 7. 

3 гр., пр.-доц Поспишилъ. 

Ауд. № 1 

Практич. упраж. по греч. яз. 

1 групп., прив.-доц. Сонни. 

Ауд. № 7. 

3 группа, прив.-доц Поспи-

шилъ. Ауд. № 1. 

4 группа, пр.-доц. Гиляровъ. 

Ауд. № 4. 

Практическія упражненія по 

латинскому языку (2 груп.), 

проф. Кулаковскій. Ауд. № 2. 

Догматическое Богословіе, 

проф. Ѳаворовъ. Ауд. № 3. 
 

Исторія римской литературы, 

проф. Кулаковскій. Ауд. № 8 

Вергилій, 

прив.-доц. Сонни. Ауд. № 

7. 

11–12. 

Исторія Моск. Руси, 

проф. Иконниковъ. Ауд. № 8. 

Исторія славянъ, 

пр. Флоринскфій. Ауд. № 4. 

Исторія русской литературы, 

проф. Владиміровъ. Ауд. № 7. 

Исторія римской литературы, 

проф. Кулаковскій. Ауд. № 8. 

Исторія Моск. Руси, 

проф. Иконниковъ. Ауд. № 8. 

Исторія словянъ, 

проф. Флоринскфій. Ауд. № 4. 

Исторія русской литературы, 

проф. Владиміровъ. Ауд. № 7. 

Исторія Моск. Руси, 

проф. Иконниковъ. Ауд. № 8. 

Логика, 

пр.-доц. Гиляровъ. Ауд № 4. 

Исторія древне-христіанского 

искусства, 

пр.-доц. Павлуцкій. Ауд. № 1. 

Исторія Моск. Руси, 

проф. Иконниковъ. Ауд. № 8. 

Исторія славянъ, 

пр. Флоринскфій. Ауд. № 4. 

Исторія итальянск. литературы 

проф. Дашкевичъ. Ауд. № 5. 

Исторія римской 

литературы, проф. 

Кулаковскій. Ауд. № 4. 

12–1 

Исторія русской литературы, 

проф. Владиміровъ. Ауд. № 7. 

Исторія Англіи, 

проф. Фортинскій. Ауд. № 4. 

Чешская історіографія, 

пр. Флоринскій. Ауд. № 4. 

Исторія пластич. искусств, 

проф. Павловъ. Каб. 

О руських лѢтописяхъ, 

проф. Иконниковъ. Ауд № 8. 

Исторія древне-христіанского 

искусства, 

пр.-доц. Павлуцкій. Ауд. № 1. 

Исторія ХІХ вѢка, 

проф. Лучицкій. Ауд. № 4. 

Русская грамматика, 

проф. Владиміровъ. Ауд. № 16. 

Провансальская поэзия, 

проф. Дашкевичъ. Ауд. № 7. 

Исторія славянъ, 

пр. Флоринскфій. Ауд. № 4. 

Исторія русской литературы, 

проф. Владиміровъ. Ауд. № 7. 

Русскія древности, 

проф. Антоновичъ. Ауд. № 8. 

Санскритская грамматика, 

проф. Кнауэръ. Ауд. № 16. 

 

Практ. занятія по философіи. 

пр.-доц. Гирляровъ. Ауд. № 4. 

Истоіря русской церкви, 

пр.-доц. Голубевъ. Ауд. № 2. 

Практическія занятія по 

сравнительному языкознанію, 

проф. Кнауэръ. Ауд. № 7. 

Греческій синтаксисъ, 

пр. Леціусъ. Ауд. № 8. 

Чешская історіографія, 

пр. Флоринскій. Ауд. № 7. 

Исторія итальянск. литературы 

проф. Дашкевичъ. Ауд. № 5. 

Греческая діалектика, 

проф. Кнауэръ. Ауд. № 17. 

Практич. занятія по исторіи 

среднихъ вѢков, 

проф. Фортинскій. Ауд. № 4. 

Логика, 

пр.-доц. Гиляровъ. Ауд № 4. 

О руських лѢтописяхъ, 

проф. Иконниковъ. Ауд № 8. 

Исторія Англіи, 

проф. Фортинскій. Ауд. № 4. 

Романскій семінарій, 

проф. Дашкевичъ. Ауд. № 7. 
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1–2 

Исторія Англіи, 

проф. Фортинскій. Ауд. № 5. 

Исторія пластич. искусств, 

проф. Павловъ. Кабин. 

Русскія древности, 

проф. Антоновичъ. Ауд. № 4. 

Исторія ХІХ вѢка, 

проф. Лучицкій. Ауд. № 4. 

Практическія занятія по рус- 

ской литературѢ, 

проф. Владиміровъ. Ауд. № 16. 

Провансальская поэзия, 

проф. Дашкевичъ. Ауд. № 7. 

Исторія классическ. искусства, 

проф. Праховъ. Каб. 

Исторія русской колонизаціи, 

проф. Антоновичъ. Ауд. № 8. 

Сакскритская граматика, 

проф. Кнауэръ. Ауд. № 17. 

Исторія общей церкви, 

пр.-доц. Голубевъ. Ауд. № 4. 

О сложныхъ вопросахъ в 

русской исторіи, 

пр.-доц. Голубовскій. Ауд. № 7. 

Истоіря русской церкви, 

пр.-доц. Голубевъ. Ауд. № 2. 

Практическія занятія по 

сравнительному языкознанію, 

проф. Кнауэръ. Ауд. № 7. 

Греческій синтаксисъ, 

пр. Леціусъ. Ауд. № 8. 

Практ. зан. по русск исторіи, 

проф. Антоновичъ. Ауд. № 4. 

Практич. зан. по ист. искусствъ 

проф. Праховъ. Каб. 

Греческая діалектологія, 

проф. Кнауэръ. Ауд. № 17. 

Практич. занят. по исторіи 

средних вѢков. 

Проф. Фортинскій. Ауд. № 4. 

Практ. зан. по исторіи церкви, 

пр.-доц. Голубевъ. Ауд. № 8. 

Исторія классическ. искусства, 

проф. Праховъ. Каб. 

Практ. зан. по греч. философіи, 

пр.-доц. Гиляровъ. Ауд. № 1. 

Исторія Англіи, 

проф. Фортинскій. Ауд. № 4. 

Рманскій семінарій, 

проф. Дашкевичъ. Ауд. № 7. 

Практ. занятія по исторіи искусствъ, 

пр. Павловъ. Кабинетъ. 

2–3 

Русскія древности, 

проф. Антоновичъ. Ауд. № 4 

Практ. зан. по лат. яз. 4 группа, 

Пр.-доц. Поспишилъ. Ауд. № 2. 

Французскій языкъ, 

Лекторъ Пекюсъ. 

Ауд. № 5. 

Исторія классич. искусства, 

проф. Праховъ. Каб. 

Англійскій языкъ, 

лекторъ Госкинесъ, Ауд. № 5 

Исторія общей церкви, 

пр.-доц. Голубевъ. Ауд. № 4. 

О сложныхъ вопросахъ в 

русской исторіи, 

пр.-доц. Голубовскій. Ауд. № 7. 

НѢмецкій языкъ, 

лекторъ Андерсонъ. Ауд. № 5 

Практ. упражн. по греч. 

языку, 2 группа, 

прфо. Леціусъ. Ауд. № 8. 

Практ. зан. по русск исторіи, 

проф. Антоновичъ. Ауд. № 4. 

Практич. зан. по ист. искусствъ 

проф. Праховъ. Каб. 

Французскій языкъ, 

Лекторъ Пекюсъ. 

Ауд. № 5. 

Исторія классич. искусства, 

проф. Праховъ. Каб. 

Англійскій языкъ, 

лекторъ Госкинесъ, Ауд. № 5 

НѢмецкій языкъ, лекторъ 

Андерсонъ. 

Ауд. № 5 

3–4 

Новая исторія, 

проф. Лучицкій. Ауд. № 4. 

О. ГоголѢ, 

пр.-доц. Малининъ. Ауд. № 3. 

Новая исторія, 

проф. Лучицкій. Ауд. № 4. 

О. ГоголѢ, 

пр.-доц. Малининъ. Ауд. № 3. 

Исторія рим ской литературы, 

пр-доц. Петръ. Ауд. № 2. 

Титъ Ливій, 

прив.-доц. Бехъ. Ауд. № 2. 

Исторія рим ской литературы, 

пр-доц. Петръ. Ауд. № 2. 
 

4–5 

Новая исторія, 

проф. Лучицкій. Ауд. № 4. 

О. ГоголѢ, 

пр.-доц. Малининъ. Ауд. № 3. 

Новая исторія, 

проф. Лучицкій. Ауд. № 4. 

Титъ Ливій, 

прив.-доц. Бехъ. Ауд. № 2. 

Исторія рим ской 

литературы, пр-доц. Петръ. 

Ауд. № 2. 

Титъ Ливій, 

прив.-доц. Бехъ. Ауд. № 2. 

Исторія рим ской 

литературы, пр-доц. Петръ. 

Ауд. № 2. 

 

 

 

 


