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Анотація. У роботі розглядаються проблеми становлення та розвитку 

початкової освіти у Херсонській губернії у ХІХ ст. У результаті всебічного 

комплексного аналізу зроблено висновок, що народні початкові школи у 

Південному регіоні мали свої особливості становлення та відіграли провідну 

роль у поширенні писемності серед жителів Підня України. Важливу роль у 

організації навчального процесу у народних училищах відіграв якісно 

організований інспекторський контроль, як з боку Міністерства народної 

освіти, так і земств. Вивчення та узагальнення питання розвитку початкової 

освіти на Півдні України у ХІХ ст. надає можливість використати отримані 

наукові результати в педагогічній практиці, сприятиме пізнанню історичних 

процесів діяльності дореволюційної початкової школи. 

Ключові слова: народна школа, початкова освіта, процес становлення, 

інспектор народних училищ, земства, навчальний процес. 

Аннотация: В работе рассматриваются проблемы становления и 

развития начального образования у Херсонской губерниии в ХІХ в. В 

результате всестороннего комплексного анализа сделан вывод, что народные 

школы в Южном регионе имели свои особенности и сыграли главную роль у 

распространении письменности среди жителей Юга Украины. Важную роль в 

организации учебного процесса в народных училищах сыграл качественно 



организованый инспекторский контроль, как со стороны Министерства 

народного просвещения, так и земств.  Изучение и обобщение вопроса 

развития начального образования на Юге Украины в ХІХ в. даёт возможность 

использовать научные результаты в педагогической практике, познанию 

исторических процесов деятельности дореволюционной начальной школы.  

Ключевые слова: народная школа, начальное образование, процесс 

становления, инспектор народных училищ, земства, учебный процесс.  

Аnnotation. The article deals with the problem of the formation and 

development of primary education in Kherson province in the ХIХ century. As a 

result of a comprehensive and integrated analysis it is possible to conclude that the 

public schools in the Southern region had their own characteristics and played a 

major role in spreading of literacy among the inhabitants of the South in Ukraine. An 

important role in the educational process in public schools was played by a 

qualitatively-organized control, both on the part of the Ministry of National 

Education and zemstvo.Learning and generalization of the problem of primary 

education development in the Southern Ukraini in the ХIХ century, enables to use 

scientific results in teaching practice. 
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Актуальність теми. Процес становлення і розвитку початкової освіти на 

Півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. належить до 

маловивчених проблем. Дослідження цього питання на регіональному рівні 

проводилося лише за окремими напрямками, що не давало змоги отримати 

цілісного уявлення про стан, систему функціонування, проблеми, особливості 

діяльності народних училищ південного регіону з 1861 до 1917 року, 

розгортанні мережі народних шкіл, підпорядкованих різним відомствам, 

формуванні державної та регіональної освітянської політики, система 

державного та земського інспекторського контролю за її діяльністю. Вивчення 

даної теми показало, що початковою школою накопичений значний позитивний 

досвід роботи щодо поширення писемності серед населення Херсонської 



губернії, який заслуговує на предметне, незаангажоване дослідження та 

висвітлення.  

Аналіз публікацій і досліджень. Початок другої половини ХІХ ст. 

відзначався становленням та розвитком нових капіталістичних відносин, які 

вимагали для ринку вільної робочої сили, освічених та професійно 

підготовлених людей. Скасування кріпосного права 19 лютого 1861 року 

зумовила значні зміни громадсько-політичної ситуації в країні. За селянською 

реформою відбулася судова (1864 р.), військова (1861-1874 рр.), земська 

(1864 р.), освітянська  (1864 р.) реформи,  які істотно змінили внутрішню 

систему держави. Праці вчених та педагогів у цей період були присвячені 

переважно вивченню та осмисленню процесу розвитку початкової освіти у 

загальноросійському масштабі, спрямовані на аналіз та узагальнення досвіду 

роботи народних шкіл, визначенню їх місця у системі освіти Російської імперії. 

У цьому плані показовими є роботи М.В. Чехова [34], О.С. Тонконогова [51], 

П.Ф. Каптерева [20], Е. Левассера [27], Л.М. Толстого [50], 

С.В. Рождественського [49], С.А. Князькова, Н.І. Сербова [21] та інших. За 

радянських часів (1920-30 рр.) вченими накопичувався фактичний матеріал з 

життя дореволюційної школи, проводилася його обробка, узагальнення, аналіз, 

що на нашу думку в цілому сприяло вивченню історії освіти. Особливий 

інтерес у 1940-60-ті роки викликають праці радянських вчених, в яких детально 

аналізувалися реформи середини ХІХ ст. та їх вплив на початкову освіту, 

розвиток передової педагогічної думки. До таких робіт можна віднести 

моногорафії М.А. Константинова, В.Я. Струминського [24], В.З. Смірнова [52], 

Є.Н. Мединського, М.Ф. Шабаєвої [23], М.А. Прокоф’єва [34]. Починаючи з 

1970-х років друком вийшла значна кількість праць, у яких розглядалися 

організаційно-педагогічні процеси, що відбувалися у дореволюційній школі, 

проблеми початкової школи, перспективи її розвитку. Автори приділяли значну 

увагу змісту шкільної освіти, ставили питання пошуку позитивного у діяльності 

дореволюціних народних училищ (Ш.І. Ганелін [4], В.А. Попов [47], 

М.С. Гриценко [6], С.Ф. Єгоров [17], П.А. Лебедєв [1], М.П. Каленіченко [3]). 



Проголошення незалежної України стимулювало наукову діяльність у багатьох 

напрямках історичної науки, у тому числі й у вивченні історії освітянської 

справи. Про це, зокрема, свідчать сучасні дослідження О.О. Драч [15], 

Т.О. Довженко [14], Л.В. Корж [25], Н.М. Коляди [22], Т.М. Кравченко 

[26], І.Ф. Шумілової [58], та інших. Останнім часом науковці та дослідники 

рідного краю приділяють особливу увагу вивченню дореволюційної народної 

освіти на регіональному рівні (І.М. Петренко [36], О.О. Федорчук [54], 

В.Д. Халамендик [56], Є. Луценко [29], А.Ф. Форостян [55], Л.Є. Пєтухова [46], 

В.А. Добровольська [12], М. Левченко, Г. Додонова [28]).  

Таким чином, можна констатувати, що інтерес до історії народної освіти є 

значним і дореволюційна школа потребує подальшого предметного вивчення.    

Мета статті: показати та проаналізувати особливості становлення та 

розвитку початкових шкіл Півдня України у  ХІХ ст., а також організацію 

інспектоського контролю за їх діяльністю. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що освітянські процеси на 

Півдні Україні розвивалися у контексті освоєння регіону. Потреби економіки 

краю, суспільного життя, воєнно-стратегічного значення, торгівлі вимагали від 

держави, органів місцевого самоврядування і духовного відомства зусиль, 

спрямованих на розвиток початкової освіти народу. На відміну від інших 

районів країни територія Херсонської губернії не мала усталеного освітнього 

минулого. А отже досвід у творців місцевої народної школи практично був 

відсутній.  

Перші парафіяльні училища для народу з’явилися на території Херсонської 

губернії на початку ХІХ ст. [10]. Наповнюваність шкіл учнями, як і самих шкіл, 

була незначною. Приватні вчителі навчали дітей заможних людей, а з дітьми 

різночинців, купців і ремісників переважно займалися священнослужителі та 

різні грамотії. Переважна частина бідного люду була неписьменною. Першою 

початковою школою у Херсонській губернії було приватне училище у м. Одесі, 

засноване 1 грудня 1800 року колезьким асесором Врето, яке проіснувало три 

роки. Кількість учнів становила від 40 до 70 [5].  



«Олександрівські» школи першої половини ХІХ ст. були малочисельними і 

особливого впливу на поширення писемності серед народу вони не мали. Ця 

школа була однорічною, в якій навчали читанню, письму, основам Закону 

Божого і моралі, арифметики та читали книжку „Короткі настанови про 

сільське домогосподарство, явища природи, будову людського тіла і взагалі про 

способи збереження здоров’я” [20,с.310].  

Зважаючи на певні дії царського уряду за допомогою міських та сільських 

громад за короткий період часу були відкриті народні школи у Єлисаветграді 

(1811 р.), Тирасполі (1812 р.), Овідіополі (1813 р.), Олександрії (1816 р.), 

Дубосарах (1821 р.), Миколаєві (1825 р., 1827 р.) Бериславі (1839 р.), 

Богоявленську (1839 р.), Бобринці (1841 р.) [30,с.333-346,347,348,349], [12]. 

Наповнюваність шкіл була від 10 до 68 учнів [19,с.185]. У цей період у м. Одесі 

були засновані Усатовське (1833 р.), Поштове (1837 р.), Канатне чоловіче і 

жіноче парафіяльні училища (1838 р.), Нарубайське (1838 р.), Михайлівське 

жіноче (1845 р.), Михайлівське чоловіче (1850 р.), Татарковське (1852 р.) [7], 

[53,с.15,17,19,25,30,31]. Робилися навіть спроби відкриття шкіл для глухонімих 

[8]. Але в цілому процес створення нових початкових шкіл йшов надто 

повільно. 

Адміністративна система управління училищами, що існувала в 

дореформений період, дозволяла втручатися у справи школи всім охочим 

чиновникам, що призводило до повного безправ’я вчителя і байдужого 

ставлення суспільства до школи. З сільських громад регулярно збиралися 

кошти на утримання шкіл, винагороду вчителям, підручники, навчальні 

посібники. Але громади від участі в житті школи були повністю усунені, а 

селяни всіляко ухилялися від шкільної повинності, сплати грошей на школи, 

тому вчителі часто жили дуже бідно, школи занепадали.  

У свою чергу Святійший Синод за наказом царського уряду також 

залучився до шкільної справи. Результатом цієї діяльності була широка 

звітність про створення нових початкових шкіл на селі. Але після детальної 

перевірки виявилося, що школи існули лише на папері у звітах 



церковників.Таким чином, спроба царського уряду організувати поширення 

грамотності серед народу за допомогою церковного відомства зазнала невдачі. 

Одна з головних причин – відсутність з боку держави належного контролю за 

діяльністю Святішого Синоду в цій важливій справі. Можна сміливо зробити 

висновок, що духовенство надавало уряду завищені дані, організація шкіл 

проходила формально. З середини 1860-х років збір інформації про церковні 

школи припиняється. 

Цілий ряд реформ середини ХІХ ст. сприяв активізації процесу створення 

початкових закладів освіти для народу. Справу значно покращило створення 

земств – органів місцесого самоврядування на селі. Школи, які були створені і 

профінансовані земствами отримали назву земські. Ця назва так і залишилася в 

історії. Головним ініціатором, пропагандистом і творцем земської школи 

виступав барон Микола Олександрович Корф. Він визначив задачі школи, 

трирічний термін навчання, основні начальні предмети та їх обсяг. У такій 

школі діти повинні були вивчати Закон Божий (основний навчальний предмет), 

арифметику, письмо, читання (пояснювальне читання), а при можливості 

церковні співи. Навчальних програм не існувало. Вчителі вчили дітей на свій 

розсуд. Середній вік дітей при вступі до школи дорівнював вісьмом рокам. В 

основному школу закінчували діти, яким виповнювалося 12-14 років. 

Навчальний рік у початкових школах (земських, міністерських, церковних, 

громадських, грамоти) розпочинався у вересні–жовтні і закінчувався в квітні 

або травні. Початок та кінець навчального року визначався спеціальними 

документами, які надходили до школи від губернської, повітових та 

єпархіальних училищних рад. Навчальних днів у початковій школі було 

близько 120, їх кількість постійно коливалася залежно від різних причин. 

Вчитель народного училища одночасно працював з трьома відділеннями, 

навчаючи дітей новому матеріалу і закріплюючи пройдений, що було 

передбачено програмою. Основною системою навчання учнів була 

буквоскладальна методика, яка давала змогу завчити стільки складів, скільки 

зустрічалося різних сполучень букв у словах  і при роботі по якій багато часу 



витрачалося на вивчення того, чого діти не розуміли, навчання переходило «в 

зубрячку», тому зміст прочитаного залишався для учнів малозрозумілим. Були 

випадки, коли учень, який швидко й голосно читав, зовсім не розумів 

прочитаного. Тому навчання дітей грамоті було для дітей надзвичайно важким, 

тривалим, спиралося на пам’ять учнів, зовсім не розвивало логічне мислення і 

розум дитини. 

Міністерська та земська початкові школи були безстановими, в них 

навчалися діти дворян, духовенства, купців, селян, міщан. Найбільше було 

селянських дітей. Наприклад, у школах Херсонського повіту навчалося 15 дітей 

із дворянських сімей, 6 – із сімей священнослужителів, 8 – з купецьких сімей, 

459 – із сімей міщанського стану і 1410 – з селянських сімей. Тому можна 

зробити висновок, що привілейовані стани не давали переваги міністерським 

школам перед земськими. Просто дітей віддавали в ту школу, до якої було 

зручніше ходити.  

Починаючи з середини 1860-х років земства з метою пропаганди освіти 

серед народу активізували свою діяльність, проявляючи ініціативу у створенні 

нових шкіл, забезпеченні народних шкіл підручниками та письмовим 

приладдям. Така самостійність та ініціативність були не до вподоби 

Міністерству народної освіти. До того ж у процесі роботи між управами та 

училищними радами виникали непорозуміння, пов’язані з організацією роботи 

шкіл. Тому урядом для нагляду за школами, активізації роботи училищних рад і 

обмеження діяльності земств, посилення державного контролю у галузі освіти 

були введені посади попечителів, а 29 травня 1869 р. запроваджено посаду 

інспектора народних училищ – одну на всю губернію [5], [51,с.53], [48,с.154].  

Діяльність попечителів регламентувалася спеціальною інструкцією, яка 

була створена у 1868 р. Олександрійською училищною радою. Херсонське 

повітове земство, ознайомившись з її змістом, прийняло рішення про її 

використання у своєму повіті. Згідно з цим документом попечителі шкіл 

обиралися повітовими земськими зборами. На попечителів покладався нагляд 

за вчителями та учнями, турбота про потреби школи – моральні та матеріальні, 



своєчасне отримання вчителями заробітної плати. На відповідальність 

попечителя покладалася опіка про те, щоб громада своєчасно, за потреби, 

знаходила нового вчителя. Попечитель повинен був впливати на громаду таким 

чином, щоб заняття в школі не закінчувались першого березня, а 

продовжувались якомога довше [31,с.136]. Але на практиці дуже часто 

училищні ради відали крім господарської частини училищ переміщенням 

вчителів і навіть їх звільненням. Таким чином, якщо член земства обирався 

головою училищної ради, то в такому випадку він поєднував у собі і господаря, 

і спостерігача шкіл.  

Згодом, 29 жовтня 1871 р. для якісної і цілеспрямованої роботи інспекторів 

народних училищ урядом була створена спеціальна інструкція для інспектора 

народних училищ якою він повинен був керуватись під час відвідування шкіл 

[38с.11] незалежно від їх  відомчого підпорядкування. Пильна увага мала бути 

приділена особистому складу учнів, якості навчальної та виховної роботи, 

використанню підручників і посібників, зовнішньому та внутрішньому 

благоустрою, матеріальному забезпеченню училищ та вчителів, відкриттю і 

закриттю шкіл, переведення їх до іншого місця. Інспектор також мав уважно 

стежити за обсягом, змістом, методом і характером викладання та звітувати про 

це відповідним особам. Інспектор підпорядковувався попечителеві учбового 

округу [37,с.506,507,509,519].  

Першим інспектором міністерських початкових шкіл Херсонської губернії 

був Федір Соловйов, який зосередив свою увагу на Херсонському повіті 

[41,с.636,637]. З часом, 25 вересня 1871 року земські збори Херсонської 

повітової управи висунули клопотання до губернатора про затвердження 

особливого інспектора для земських шкіл Херсонського повіту. У 

Єлисаветградському повіті посада інспектора була запроваджена 1872 року. У 

1873 році Одеська міська дума клопотала перед Міністерством народної освіти 

про надання їй права обирати свого інспектора. Термін служби інспектора 

визначався у п’ять років [32]. І вже починаючи з 1874 року на кожний повіт 

губернії призначався інспектор. За розрахунками у Херсонській губернії 



повинні працювати шість інспекторів [39,с.12], [42,с.8,10], тобто по одному 

інспектору на 239 шкіл [18,с.448]. До кінця ХІХ століття цей показник 

зменшився до 120 [49,с.722]. 

Для безпосереднього керівництва шкільною справою в губернії була 

запроваджена посада директора народних училищ, на допомогу йому 

призначалися три інспектори. Першим директором був призначений В.І. 

Фармаковський. Визначався новий порядок завідування училищами: 

господарчою частиною опікувалися засновники шкіл, адміністративною – 

училищна рада на чолі з предводителем дворянства, навчальною – виключно 

директори та інспектори народних училищ. Таким чином, Міністерство 

народної освіти намагалося відсторонити органи місцевого самоврядування від 

педагогічного втручання у справу шкіл [24,с.167]. Міністр народної освіти 

Д.О. Толстой запровадив німецьку (прусську) систему навчання, яка 

передбачала посилену систему нагляду за роботою закладів освіти [33,с.45].  

Крім того, були затверджені посади спостерігачів, які наглядали за 

школами і було виділено для цієї справи 1500 руб. на рік. За появи роз’їзних 

спостерігачів зникла необхідність відряджати членів училищної ради для 

об’їзду сільських шкіл. Насамперед, допомогу народним школам земство 

вбачало в здійсненні постійного нагляду за роботою шкіл, забезпечення їх 

підручниками [31,с.284,285]. До цього часу нагляд за початковими школами, 

наприклад, у Херсонському повіті, здійснювали три члени повітової училищної 

ради. Посилення контролю за роботою шкіл було викликано тим, що школи, які 

влаштовували сільські громади за сприяння земства, не мали належного 

професійного контролю [42,с.8,10]. У цілому ж контроль був педагогічним. 

Також з метою посилення державного контролю за роботою народних училищ 

у 1866 році була затверджена цензура для шкільних підручників [51,с.32]. 

„Шкідливі книжки М. Добролюбова, В.Г. Бєлінського і Марка Вовчка 

видалялися із шкільних бібліотек „вважаючи їх недоцільними в учнівських 

бібліотеках..., що за змістом не відповідають віку” школярів [40,с.177]. Державу 

не цікавило питання якості навчання. Циркуляр Київського учбового округу в 



1867 році звучав так: „Бажано зробити весь клас посереднім, ніж меншу 

частину його хорошою” [57]. Система виховання учнів була досить жорсткою. 

У 1869 році член Херсонської училищної ради, відвідуючи Корчарівську 

школу, побачив у вчителя на столі різки і спитав у нього, для чого вони. Той 

відповів: „Страху заради, ваше благородіє”.  А голова Одеської училищної ради 

засвідчував, що вчитель-писар однієї із шкіл прив’язував дітей до лав, щоб не 

розбігалися [43,с.67].  

З появою інспекторів учителі народних шкіл мали змогу отримати 

професійні педагогічні поради, інструкції щодо покращення навчального 

процесу. Так, стало нормою складання інспектором Одеського учбового округу 

5-го району письмових рекомендацій вчителям, що стосувалися організації 

уроку, викладання окремих навчальних предметів, позакласної виховної роботи 

[9].  

Інспектори народних училищ, члени училищних рад Херсонської губернії 

озброєні новими методиками навчання, відвідуючи школи і ознайомлюючись з 

рівнем викладання навчальних предметів, спрямовували роботу вчителів на 

використання більш прогресивних і раціональних систем роботи на уроці, 

переконували малограмотних учителів-азбучників залишити зубріння складів і 

застосовувати метод початкового навчання, більш простий і плідний. Учителеві 

народної школи надавалася можливість вибирати ті форми навчання, які він 

вважав доцільними. З часом у цій справі почали спостерігатися позитивні 

тенденції. Підбивачи підсумки навчального року, Херсонська повітова 

училищна рада зазначала, що Тягинське, Нововоронцовське, Новобузьке, 

Станіславське, Дудчанське, Великоолександрівське, Новомиколаївське, 

Широкобалківське, Тернівське і Новодмитрівське училища відмовилися від 

старого і перейшли на новий метод навчання. У звіті директора народних 

училищ Н.І. Білого давався позитивний відгук про роботу вчителя 

Олександрійського парафіяльного училища Г. Гороса, який був «обізнаний у 

наочних засобах навчання і вчив грамотності за звуковою методою», тому 28 

учнів читали вільно. Вивчення звуків проходило паралельно з вивченням 



алфавіту. Для роботи за звуковою методикою учителями Херсонської губернії 

широко використовувалася книжка М.О. Корфа „Руководства к обучению 

грамоте по звуковой методе” (1868 рік) ,   та рекомендації педагога В.С. 

Костроміної . 

Наприкінці навчального року в початкових школах Херсонської губернії 

після погодження з інспектором проводилися іспити. Вчителем визначалися 

іспитові завдання з навчальних предметів. 

Висновки. Значне зростання кількості початкових шкіл у пореформенні 

роки поставило перед державою та органами місцевого самоврядування 

завдання створення ефективної системи контролю за діяльністю народних шкіл, 

роботою вчителів, встановлення взаємодії з місцевими органами влади, 

самоврядування, церквою, громадами з метою регламентації навчально-

виховного процесу та впливу на нього. Впровадження посад спостерігачів, 

інспекторів, директора народних училищ, звітності, заснування губернської та 

повітових училищних рад дозволяли державі активно втручатися у життя 

школи. На нашу думку, незважаючи на ряд недоліків, направляюча та 

контролююча діяльність Міністерства народної освіти та земств значною мірою 

сприяла впровадженню у навчальний процес передових методик, підвищенню 

фахової підготовки вчителів, зміцненню матеріального стану шкіл, 

встановленню належного зв’язку між різними відомствами, яким 

підпорядковувалися початкові школи, училищними радами, повітовими 

земствами. 
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