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Підґрунтям наукових історико-педагогічних праць є історіографія конкретної 

проблеми, що дає змогу визначити мету, завдання та наукову новизну дослідження. 

Історіографічний метод як загальнотеоретичний підхід до здійснення історико-

педагогічних пошуків обґрунтував український учений Н.М. Гупан: «У вузькому 

розумінні – це історіографія окремої проблеми, наприклад розвитку школи, освіти, 

педагогічної думки тощо або аналіз досліджень певного хронологічного періоду 

(декількох десятиріч, століття) [8, 7–8]. Спираючись на наведене тлумачення, 

спробуємо узагальнити історіографічні надбання досліджуваної нами проблеми – 

формування системи підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл в Україні 

кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Дібрану і систематизовану історіографію зазначеної проблеми, можна умовно 

поділити на чотири періоди: 

 перший період – з 1856 р. до 1917 року – історіографія імперської доби; 

 другий період – з 1917 р. до 1920 року – історіографія періоду 

визвольних змагань українського народу; 

 третій період -1920-1990 – історіографія радянської доби; 
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 четвертий період – це сучасна українська література.  

Перші роботи, присвячені учительським курсам і з’їздам, з’явилися з самого 

початку їх діяльності, Це були монографії, журнальні та газетні статті. Авторами 

робіт були, головним чином, активні громадські діячі.  

Дослідженню різних проблем підвищення кваліфікації вчителів присвятили 

свої праці учасники громадсько-педагогічного руху: В. Акімов, Б. Веселовський, 

Є. Звягінцев, М. Корф, В.Чарнолуський, М.Чехов, Г.Фальборк. Так, В. Акімов у своїй 

статті «Земская работа по подготовке народных учителей» розкрив значення 

педагогічних курсів та з’їздів у справі формування народного учителя, описавши 

роботу громадських організацій з метою підвищення кваліфікації учителів [1, 130-134]. 

У працях Є. Звягінцева [10] містяться переважно статистичні дані про земську 

освітню діяльність на території Російської імперії, у тому числі з питань організації 

ними вчительських курсів та з’їздів, які сприяли покращенню освітнього рівня 

учителів. Дослідженням політики Міністерства народної освіти, історії розвитку 

народної школи у Російській імперії, займалися також Г.Фальборк [35] та 

В.Чарнолуський [32]. У працях «Земство и народное образование» (1910), 

«Настольная книга по народному образованию» (1911) вони зробили спробу 

узагальнити тенденції розвитку та організації народної освіти другої половини ХІХ 

– початку ХХ століття, розглянули законодавчі акти, якими визначалось 

функціонування учительських курсів та з’їздів у кінці ХІХ – на початку ХХ століття.  

Одним з перших педагогів-практиків, які досліджували розвиток народної 

освіти Російської імперії був П. Каптерєв [13]. Педагог займався дослідженням 

важливого періоду російської педагогіки і школи – від відміни кріпосного права і до 

початку першої світової війни. Він проаналізував, науково пояснив протиріччя між 

консервативною політикою царського уряду та прогресивними ідеями земств та 

громадських організацій. 

Глибоко і всебічно досліджував проблеми організації народної початкової 

школи відомий вітчизняний педагог М. Пирогов [25]. У своїх педагогічних творах 

він ґрунтовно проаналізував стан народної освіти, вказав на її вади (відірваність від 

життя, відсутність наступності у навчанні, застарілість методів навчання і 
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виховання).  

Видатний освітянин М.Корф сам мав величезний досвід організації курсів 

підвищення кваліфікації для учителів, оскільки був одним з перших організаторів та 

керівників курсів на теренах України, та й Російської імперії, влаштовуючи їх часто 

на власні кошти. У праці “Земский вопрос (о народном образовании)” (1867 р.) [11]. 

М. Корф особливу увагу приділяв проблемі підготовки та підвищення кваліфікації 

учителів для народних шкіл, а у роботі «Учительские съезды» (1873) розглянув роль 

з’їздів у підвищенні освітнього рівня учителів [12] 

Серед узагальнюючих педагогічних праць, у яких охарактеризовано стан 

народної освіти у пореформений період у Російській імперії чільне місце займають 

ґрунтовні дослідження вченого М. Чехова. У монографії “Народное образование в 

России с 60-х годов ХIХ века” (1912), учений проаналізував розвиток освіти, 

починаючи з 50-х років ХІХ століття до 1910 року в усіх типах навчальних закладів, 

змалював умови життя й праці народних учителів, покращення їх освітнього рівня у 

зазначений період [34]. 

С. Русова [28, 29], С. Сірополко [31] високо оцінювали освітню роль курсів та 

з’їздів для учителів, були активними учасниками боротьби за навчання дітей 

українською мовою, що знайшло відображення у працях цих видатних діячів. Так, 

наприклад, С. Русова у праці «Курсы народных учителей в Киеве» (1906) розглянула 

дві резолюції, прийняті учасниками курсів народних учителів влітку 1906 року [29].  

У статті «Очерк возникновения и развития учительських курсов и съездов в 

России» (1906) автор А. А. Ковальов критично розглянув організаційні особливості 

діяльності курсів для учителів народних шкіл у Російській імперії, починаючи з 70-х 

років ХІХ ст., вказав на складне становище народної школи та її учителів, 

проаналізував роботу вчительських курсів та фактори, які заважали успішній роботі 

курсів [24] 

Отже, у працях дослідників народної освіти імперської доби містяться важливі 

відомості про стан народної школи, про процеси, що відбувалися в галузі освіти. Ми 

їх розглядаємо як джерела дослідження. Цінність їх полягає у тому, що вони 
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об’єктивно та неупереджено описують існуючу дійсність, накреслюють шляхи 

подальшого розвитку народної освіти в Україні.  

Другий період історіографії досліджуваної проблеми (1917-1920 рр.) містить 

праці науковців періоду Української революції. Так, наприклад Я. Чепіга 

(Зеленкевич), який пройшов тернистий шлях від учителя до відомого ученого, у 

своїх працях проаналізував недоліки освітньої системи дореволюційної школи, 

становище учителя у суспільстві. У роботі «Народний учитель і національне 

питання» він розглядає проблеми покращення освіти та самоосвіти вчителя, 

проблеми національної самобутності вчителя [33, с 57-65].  

Зазначимо, що у журналі «Вільна українська школа» того часу активно 

друкувались матеріали, присвячені створенню засад нової української школи взагалі 

та справі підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл зокрема. Так, 

професор Клименко у статті «Ідея та практика вчительських українських курсів» 

(1919) проаналізував досвід проведення вчительських курсів в Україні, які мали 

велике значення для пробудження національної свідомості учителів, збагатили їхні 

знання та рекомендував не тільки продовжувати традиції проведення «російських» 

курсів, а знаходити нові підходи до їх проведення [5, 53]. 

У радянський період перестає існувати українська історіографія, вона 

формується за межами України. Так, непересічне значення має праця С. Сірополка 

«Історія освіти на Україні» [31], написана в еміграції та вперше видана у 1937 р., у якій 

педагог розглянув розвиток української освіти у розглядуваний період. Окреме місце 

він відвів цілісній характеристиці стану освіти й педагогічної думки в Україні у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ століття, наголосивши на провідній ролі громадських 

організацій та видатних педагогів у підвищенні освітнього і культурно-освітнього 

рівня населення.  

У руслі досліджуваної проблеми варто виділити роботу історика педагогіки 

А. М. Вєжлєва «Учительські з’їзди і курси в Росії (друга половина ХІХ ст.)» (1958р.) 

[7, 78-88]. Він охарактеризував перші форми підготовки вчителів і виділив три етапи 

розвитку курсів на вітчизняних теренах: 
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- педагогічні курси і з’їзди 60-70-х років ХІХ ст., де головна увага приділялась 

методичним питанням; 

- учительські курси і з’їзди 80-х років (малочисельні, проводились рідко, 

оскільки з наступом реакції з’їзди народних учителів в 1875 році були 

заборонені, а курси регламентувались правилами); 

- курси і з’їзди 90-х років (багаточисельні і довготривалі, здійснювали 

ефективну роль у справі підвищення кваліфікації вчителя).  

Також заслуговує на увагу фундаментальне дослідження про створення й 

розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів радянської 

загальноосвітньої школи (1917 – початок 1980 рр.) П. В. Худоминського «Развитие 

системы повышения квалификации педагогических кадров советской 

общеобразовательной школы (1917 – 1981) (1986) [36]. У роботі автор доводить, що 

в Російській імперії до 1917 року не існувало державної системи підвищення 

кваліфікації вчителів, але з ініціативи прогресивних педагогів проводились курси 

для учителів, які охоплювали лише невелику частину вчительства. Він вважає, що 

цей період характеризується поєднанням науково-теоретичної підготовки у ВНЗ з 

педагогічною підготовкою на курсах та з’їздах для учителів, практичною 

спрямованістю підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл. 

Варто відзначити відому монографію Ф.Г. Паначина «Педагогическое 

образование в России» (1979), у якій наведено класифікацію, загальну 

характеристику різних видів педагогічних навчальних закладів Російської імперії та 

підвищення кваліфікації учителів [23]. Наведені праці радянських учених написані 

на засадах марксистсько-ленінської методології. Однак вони містять цінний 

фактологічний матеріал для нашого дослідження. 

Четвертий період історіографії почався з початку 90-х років ХХ століття. Для 

цього періоду характерним є те, що в умовах розбудови української державності, 

українського національного культурного відродження створюється нова система 

освіти і виховання. Так, у монографії Л.Є. Сігаєвої «Становлення і розвиток системи 

підвищення кваліфікації вчителів в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.)» (2000) 

зазначається, що освітній діяч Я. Ряппо вважав, що в Україні освіта учительства 
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почалась тільки у 20-му році ХХ ст. [30, с.9]. Дана монографія є дуже цікавою для 

нашого дослідження з точки зору методології питання, водночас в ній 

розглядаються інші часові межі дослідження. 

Проблему підвищення кваліфікації вчителів побіжно розглядають у своїх 

роботах історики педагогіки С. В. Крисюк [16], Н. М. Гупан [8], В. І. Пуцов [26], 

Н. Г. Протасова [21]. Оскільки проблема підвищення кваліфікації учителів була 

одним з напрямів діяльності земств, товариств, з’їздів, то вона побіжно 

акцентувалась у дисертаційних дослідженнях таких науковців: О. І. Мармазової 

(1998) [19], Л. В. Корж (1999) [14]; Л. Т. Рябовол (2001) [27], В. В. Вдовенко (2005) 

[6], І. І. Прудченко (2005) [22], С. А. Лисенко (2008) [18], Н. А.Олійник (2008) [20]; 

О. А. Білецького  (2009) [3]. У цих працях розглядаються деякі особливості 

підготовки вчительських кадрів для земських шкіл у відповідних губерніях.  

Так, у кандидатському дисертаційному дослідженні В.В. Вдовенко «Проблеми 

початкової освіти України в роботі педагогічних з’їздів (1861-1920)» (2005) 

розкрила специфіку проведення педагогічних з’їздів та їхній вплив на розвиток 

початкової освіти. Дослідник довела значну роль учительських з’їздів у підвищенні 

кваліфікації вчителів для народних шкіл [6]. 

У кандидатському дисертаційному дослідженні С.А. Лисенко «Психолого-

педагогічна підготовка вчителів початкового навчання на педагогічних курсах в 

Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2008) розглянула етапи 

розвитку фахової підготовки вчителів початкового навчання на педагогічних курсах, 

схарактеризувала психолого-педагогічну підготовку вчителів початкового навчання 

відповідно до типів педагогічних курсів, в основному на території Слобожанщини в 

кінці ХІХ – на початку ХХ століття[18]. 

О. А. Білецький у своєму кандидатському дисертаційному дослідженні 

«Розвиток народної освіти в Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – 

початок ХХ століття)»  (2009)  певне місце відводить підготовці та підвищенню 

освітнього рівня учителів даної губернії [3]. У роботі розглянуто проведення 

вчительських курсів та з’їздів для учителів народних шкіл у даній губернії та 

особливості праці вчителів у школах для дітей національних меншин. 
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Л. Д. Березівська у монографії «Освітньо-виховна діяльність Київських 

просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.» (1999) розглядає 

питання професійної майстерності вчителя і роль різних громадських товариств у 

проведенні заходів з метою удосконалення фахової майстерності вчителів у 

досліджуваний період [4]. 

Проблема удосконалення змісту підвищення кваліфікації вчителів 

досліджувалась побіжно у докторській дисертації Н. М Дем’яненко 

«Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.)» 

(1999)  [9]. У докторській дисертації С.В.Крисюка «Становлення та розвиток 

післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1917 – 1995 рр.)» розглянуто 

етапи становлення післядипломної освіти вчителів та підвищення кваліфікації як 

складової післядипломної освіти [16]. 

Учений А. І. Кузьмінський у своєму докторському дисертаційному дослідженні 

«Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні» (2003) 

[15] доводить, що період до 1917 року можна розглядати як період зародження 

змісту й форм післядипломної педагогічної освіти в Україні.  

У дисертаційному дослідженні Н. А. Олійник «Освітня діяльність земств 

Чернігівської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття» (2008) [20] 

охарактеризовано освітню діяльність земств Чернігівської губернії у досліджуваний 

період та розглянуто зокрема їх роботу з питань організації підвищення кваліфікації 

вчителів для народних шкіл у даній губернії . 

В дисертаційному дослідженні Л. А. Бадьї «Підготовка вчителів початкового 

навчання на земських короткотермінових педагогічних курсах в Україні (друга 

половина XIX - початок XX ст.)» (2011) розглянуто різні аспекти підготовки 

вчителів початкового навчання на земських короткотермінових педагогічних курсах 

в Україні. У роботі проаналізовано різні типи вчительських курсів, особливості їх 

проведення у різних місцевостях України та вплив суспільно-політичної ситуації в 

Російській імперії на земську діяльність з підвищення кваліфікації вчителів для 

народних шкіл [2].  
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Досить цікаві фактичні матеріали містяться у працях сучасних істориків – 

дослідників даного періоду. Значну роботу з дослідження проведення курсів 

підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл та вчительських курсів, які 

відбувались на території Київського навчального округу у досліджуваний період, 

проводив учений-історик Ф.Л. Левітас. Він у своїй роботі « З історії становлення 

системи підвищення кваліфікації учителів в Україні (друга половина ХІХ – перша 

чверть ХХ ст.) проаналізував законодавчу базу курсової підготовки учителів, 

джерела її фінансування, склад лекторів та курсистів [17, 231-234]. 

Отже, історіографічний аналіз літератури з теми дослідження за групами 

(історико-педагогічна історіографія – українська, радянська, історіографія інших 

наук) дав підстави зробити висновок проте, що нині в українській та зарубіжній 

історіографії немає узагальнюючої праці про формування системи підвищення 

кваліфікації вчителів для народних шкіл в Україні в досліджуваних нами 

хронологічних межах. Поза увагою науковців залишилися питання, що потребують 

ґрунтовного вивчення та уточнення: періоди формування системи підвищення 

кваліфікації вчителів для народних шкіл в Україні в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ століття, організаційні засади формування системи підвищення 

кваліфікації вчителів для народних шкіл, принципи, завдання, зміст, форми і методи 

навчання у системі підвищення кваліфікації народних вчителів, про що йтиметься у 

наступних публікаціях 
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Abstract It is systemized, highlighted the historiography of the problem and reviewed 
scientific works on the formation system of increasing qualification of teachers for public schools in 
Ukraine at the end of XIX century- at the beginning of XX century. 
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