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ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У РОБОТІ
ОСВІТЯНСЬКИХ З’ЇЗДІВ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ СТ.)

Постановка проблеми в загальному вигляді. Актуальність дослідження
проблеми підвищення кваліфікації учителів у теоретичній ретроспективі
обумовлена як нинішніми змінами в системі національної освіти, так і
зростанням вимог до рівня кваліфікації сучасного педагога.
Досвід проведення вчительських з’їздів вчителів для народних шкіл в
Україні, більша частина земель якої входила до складу Російської імперії
наприкінці ХІХ ст., є цінним надбанням вітчизняної педагогічної науки й
освіти. Необхідність підвищення кваліфікації народних учителів була
зумовлена потребою у поновленні знань, поширенні передових методичних
напрацювань, оволодінні найкращими практичними навичками викладання
предметів.
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми. У сучасній історіографічній літературі досвід проведення
учительських курсів та з’їздів висвітлено недостатньо. Публікації в
основному мають фрагментарний характер і не дають змоги повною мірою
оцінити масштаби проведеної земствами, громадськими діячами та просто
передовими людьми свого часу роботи з організації проведення з’їздів для
підвищення кваліфікаційного рівня учителів народних шкіл. Питання
проведення

вчительських

з’їздів

у

досліджуваний

період

побіжно

розглядались у працях сучасних учених (Л. Є. Бадьї [1], Л. Д. Березівської
[2], В. В. Вдовенко [3], Л. В. Корж [4], Н. А. Олійник [5], В. В. Тригубенко,
Л. С. Нестеренко [6]). Але питання проведення вчительських з’їздів як
складової

системи

підвищення

кваліфікації

не

було

предметом

їх

дослідження.
Формулювання цілей статті. Мета нашої статті – це висвітлення
проблеми підвищення кваліфікації вчителів у роботі освітянських з’їздів в
Україні у кінці ХІХ ст.
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Виклад основного матеріалу. На українських землях, що входили до
складу Російської імперії, започаткував проведення та розробляв засади
вчительських курсів-з’їздів талановитий педагог і відомий земський діяч
Микола Олександрович Корф. Він власним коштом провів перші з’їзди
вчителів (1867) у себе в маєтку у Катеринославській губернії та розробив
методики (керівництва), за якими довгий час працювали учителі в училищах
та на курсах підвищення кваліфікації, що проводились земствами,
починаючи з 70-х років ХІХ ст. і до початку ХХ століття [7, с. 78-88].
Зазначимо, що Положення про з’їзди для учителів народних шкіл «Об
открытии съездов для народных учителей» (1870), видане до «Правил о
временных педагогических курсах для учителей и учительниц начальных
народных училищ, утв. Министром народного просвещения 5 августа 1875
г.»

(дальше

Правила

про

вчительські

курси

(1875),

було

досить

забюрократизованим. У ньому було закладено організаційні основи
вчительських з’їздів [8, арк. 1472].
Першим повномасштабним, значущим у Київському навчальному
окрузі можна вважати з’їзд інспекторів народних училищ Чернігівської і
Полтавської губернії, який відбувся з 2 по 7 липня 1880 року. У його роботі
брали участь 5 інспекторів, які відмічали, що «початкові народні училища,
які знаходяться у віданні училищних рад, потребують негайних заходів для
підняття їх на той рівень, при якому вони могли б виконувати свою місію» [9,
арк. 4].
У протоколі даного з’їзду вперше було порушено питання про
незадовільний стан шкільної освіти та його причини:
1) відсутність єдиної програми для навчання у народних школах,
оскільки на той час існував тільки перелік обов’язкових предметів для
викладання у народних школах [10, арк. 13];
2) низька заробітна платня учителів сільських шкіл, що було однією з
причин великої плинності вчительських кадрів. Дирекція народних училищ
Чернігівської губернії у звіті попечителю Київського навчального округу
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(1880) зазначала: «В Чернігівській дирекції працює більше 2000 учителів,
більшість з них, особливо в земських училищах, одержує низьку платню – від
180 рублів, живе в дуже поганих, холодних і сирих приміщеннях, часто
хворіє і потребує допомоги» [11, арк. 63б];
3) досить строкатий фаховий склад учителів, більшість з яких не мали
спеціальної педагогічної освіти;
4) вкрай недостатня кількість навчальних засобів майже в усіх школах
Чернігівської губернії, адже, якщо підручниками училища були більш-менш
забезпечені, то «посібників для учителів майже немає, а про книги для
читання дітей після закінчення училища нема що й говорити» [11, арк. 63б];
5) занадто коротка тривалість навчального року в усіх школах губернії,
(в деяких школах вона становить до 4-х місяців) та нерегулярне відвідування
дітьми школи часто через роботи на полі, перевантаженість школи;
6) «безвідповідальне ставлення» більшості учителів народних шкіл як
до навчання дітей, так і до «справи морально-релігійного виховання
довіреної їм молоді» [12, арк. 12];
7) непристосованість та незручність шкільних будівель як «щодо
кількості дітей, яких можна розмістити, так і щодо несвоєчасності ремонту та
недостатньої кількості грошей для їх облаштування: відчувалась недостатня
кількість шкільних меблів, яка доходила до того, що в деяких училищах не
було взагалі ні учительських столів, ні стільців, необхідної кількості
шкільних лавок, годинника, дзвінка і т. д.» [13, арк. 5-6].
Ці

питання

обговорювались

інспекторами

на

з’їздах,

вони

висловлювали пропозиції щодо їх вирішення. Про актуальність цих питань та
нагальність їх розгляду на території України того часу свідчать ті факти, що
шкільні будівлі були в настільки поганому стані, що наприклад, в
Чернігівській губернії (1880) не було прийнято в школи більше 100 дітей
через поганий стан шкільних приміщень [10, арк. 13]
Через важливість порушуваних питань та велику кількість зусиль, які
треба було витрачати для їх вирішення, влітку (1880) інспектори зібрались
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для подальшої плідної роботи. На з’їзді перш за все дискутувалися питання,
що стосувались організації шкільної роботи. Так, висловлювались пропозиції
щодо покращення стану шкільних приміщень, ретельнішого підбору учителів
для роботи в школі, забезпечення шкіл в достатній кількості підручниками,
про покращення матеріального стану вчителів через призначення їм відсотків
до заробітної плати за вислугу років. Вже в той час учителі та інспектори
народних училищ висловлювали думки про доцільність введення (в зв’язку з
малою тривалістю навчального року) 4-річного терміну навчання в
початкових училищах замість 3-річного, щоправда, реалізовано цього так і не
було з ряду об’єктивних причин [14, арк. 14].
Зазначимо, що безпосередньо учительських з’їздів на той час майже не
проводилося, хоча в них існувала нагальна потреба. Так, навіть у
вчительських

періодичних

виданнях

(«Вестник

воспитания»)

висловлювались думки про те, що численні питання, які стосуються шкільної
справи (ставлення населення до школи, вплив школи на дітей, бібліотеки при
школах, господарські потреби школи, матеріальні умови життя учителів та
ін.) можуть бути вирішені тільки при їх різносторонньому розгляді, тобто за
обов’язкової участі учителів [15, с. 135].
Підкреслимо, що на місцях влаштовувались малочисельні учительські
з’їзди, часто з ініціативи земських діячів, які бачили проблеми в учительській
роботі. Їх можна було вирішити шляхом обговорення на з’їздах. Так,
наприклад, у Чернігівській губернії (1888) за ініціативи земства було
скликано вчительський з’їзд для розв’язання організаційних питань, як от:
зменшення кількості груп у школах з метою економії коштів, вибір
однакових підручників для встановлення «одноманітної системи навчання
для всіх шкіл повіту». З’їзд було скликано під керівництвом інспектора
народних училищ та за участі представників земств [16, арк. 5-6]. Щоправда,
часто перешкодою для успішної роботи з’їзду був низький рівень освіченості
вчителів. Так, як видно зі звіту, на з’їзді народних учителів у Лубнах
Полтавської губернії (1880) спостерігалась «бідність і неправильність мови,
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непослідовність у думках невміння робити висновки із спостережень над
явищами природи» [17, арк. 26].
Проте не завжди резолюції проведених учительських з’їздів і нарад
приймались до уваги училищними керівництвами і земствами. На них часто
не звертали уваги, його організаторам давали вказівки щодо тих питань, які
варто на з’їздах обговорювати і тих, які не можна розглядати за участі
учителів, бо вони виходять за межі компетенції учительських з’їздів.
Як свідчать джерела, для учителів міських училищ, які мали кращий
рівень підготовки та знань, ніж учителі сільських училищ, довгий час не
влаштовувались ні педагогічні курси, ні з’їзди. У міських училищах склалась
ситуація, коли: «учителі ведуть навчання гладко, не порушуючи основних
педагогічних вимог, але не відчуваючи любові до роботи, без тої педагогічної
зацікавленості, якими часто проникнуті учителі народних училищ. Необхідно
тому оживити цих забутих учителів, заставити їх вдуматись в явища
шкільного життя, ділитись з іншими своїми цінними висновками і
спостереженнями і розширювати свій педагогічний кругозір, а цього легше
всього досягати шляхом курсів і з’їздів» [18, арк. 4-5]. Тому для проведення
з’їздів для міських учителів директори народних училищ складали наперед
програми, розсилали їх за кілька місяців до початку з’їзду, щоб учасники
мали можливість підготуватись до розгляду питань, адже треба було наперед
готувати реферати для виступів. Крім обговорення різних організаційних,
методичних та господарських питань, з’їзди передусім мали на меті
розширення знань учителів з загальноосвітніх предметів. Для читання лекцій
запрошувались відомі лектори-професори університетів, інших навчальних
закладів. З метою економії коштів з кожного міського училища раз на рік на
учительський з’їзд за шкільні кошти мав їхати представник, а інспектор
народних училищ мав надати детальний звіт про роботу з’їзду та його
результативність. Наголосимо, що поступово було вироблено певні правила,
відповідно до яких з’їзди вчителів міських шкіл можна було влаштовувати
щороку влітку, тривалістю до двох тижнів при вчительських інститутах під
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наглядом і керівництвом інспектора або директора вчительського інституту.
Кошти на проведення вчительських з’їздів мали виділятися Міністерством
народної освіти, при цьому кожному учаснику з’їзду виплачувались добові
кошти та проїзд.
Проведення вчительських з’їздів організатори активно готували. Свої
пропозиції попечителю навчального округу у письмовому вигляді надавали
інспектори народних училищ. Зокрема, вони зазначали, що «в практиці
виникають питання виховні і методичні, виконання яких вимагає великої
кількості людей. В багатьох училищах підручники не змінюються десятками
років, тому відчувається потреба в підручниках, які задовольняли б сучасним
методичним вимогам» [19, арк. 17]. Крім того, до обговорення питань, які
планувалося розглянути на учительських з’їздах, активно долучались і
вчителі міських училищ на педагогічних радах, і в результаті було виділено
перелік питань, що потребували вирішення в міських училищах: «про
встановлення однотипних чотирикласних училищ, уведення предметної
системи викладання, про покращення викладання каліграфії, малювання,
співів і музики; про введення в курс міського училища прикладних знань
(бухгалтерія, гігієна), введення одноманітності при виборі підручників,
наглядних засобів, влаштування для таких централізованих складів, про
складання для зразка каталогу учительських і учнівських бібліотек, про
необхідність покращення матеріального стану і збільшення пенсій учителів
та про відкриття при міських училищах класів для дорослих, вечірніх занять,
народних читань і безкоштовних бібліотек» [20, арк. 18 а].
Зазначимо, що крім проведення з’їздів для вчителів народних шкіл,
проводились з’їзди для вчителів певних предметів та спеціальностей.
Проведений у Москві під час зимових канікул (1895) з’їзд російських
учителів з технічної та професійної освіти свідчить про велику увагу, яка
приділялась підготовці учнів до майбутньої професії. Організацію цього
масштабного заходу взяв на себе відділ промислових училищ Міністерства
народної освіти. Як підкреслювалось у зверненні Міністерства народної
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освіти, метою з’їзду було «дослідити стан справ і потреби технічної і
професійної освіти в Росії і сприяти успіхам освіти через ознайомлення з
існуючими покращеннями в прийомах навчання і виховання, у влаштуванні
школи» [21, арк. 11].
Учителі реальних училищ Київського навчального округу взяли
активну участь у роботі цього з’їзду. Кошти на поїздку виділялись їхніми
навчальними закладами (від 100 до 200 карбованців), а рекомендацію для
поїздки видавали педради, відправляючи вчителів з метою «збагачення знань
з методики предметів і ознайомлення з роботами учнів технічних закладів з
креслення» [22, арк. 6].
Важливо, що до початку роботи з’їзду друкувалися всі необхідні
матеріали, щоб роздати їх учасникам. Вони мали можливість по поверненні
додому ознайомити з ними вчителів своїх навчальних закладів.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що наприкінці ХІХ – на
початку ХХ століття на українських землях, які входили до Російської
імперії, вагому роль у підвищенні кваліфікації учителів та поширенні освіти
серед населення відігравали з’їзди учителів для народних шкіл. Вони не
тільки навчали, але й об’єднували учительську спільноту. З’ясовано, що
проводились з’їзди інспекторів народних училищ, на яких вирішувалися
нагальні питання, що стосувались організації роботи шкіл. Пізніше, у 80-х
роках ХІХ ст. розпочалось проведення учительських з’їздів, відкриття яких
відбувалось зі значними труднощами, оскільки це був період реакції у
Російській імперії і через побоювання різних протиправних дій поліція часто
забороняла відкриття з’їздів. Між тим, на з’їздах, які все ж час від часу
працювали, розглядались питання стосовно організації та ведення навчання у
народних школах, кращого навчально-методичного забезпечення шкіл і
покращення оплати праці та побуту вчителів. На освітянських з’їздах
використовувались різні форми роботи для підвищення кваліфікації вчителів
для народних шкіл, такі як: лекції, практичні роботи, екскурсії та ін. Залежно
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від місцевих можливостей та запитів учителів, відрізнявся певною мірою і
зміст занять.
Тогочасні педагогічні курси-з’їзди мали соціальну значущість, оскільки
були засобом привернути увагу громадськості до проблем початкової школи,
питань підготовки учителів, їх матеріального і правового становища. Завдяки
діяльності курсів-з’їздів суспільство отримувало інформацію про стан
розвитку початкових навчальних закладів.
Водночас ми не змогли охопити всі аспекти окресленої проблеми.
Подальшого дослідження потребує питання про періоди становлення
системи підвищення кваліфікації вчителів для народних шкіл в Україні
другої половини ХІХ – початку ХХ століття, фактори й засади еволюції
шкільної політики щодо вдосконалення фахового рівня учителів народних
шкіл, про це йтиметься у наступних публікаціях.
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