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Стаття

містить

інформацію

про

організаційно-змістові

основи

реформування шкільної освіти на українських землях, що входили до
Російської імперії на початку ХХ ст. – час інтенсифікації шкільних реформ на
державному рівні в руслі громадсько-педагогічних ініціатив. Представлений
бібліографічний огляд історіографії й джерел дослідження окресленої проблеми
стане в пригоді передусім дослідникам історії освіти та педагогіки, а також
усім учасникам нинішнього реформаторського процесу.
Ключові слова: реформування шкільної освіти в Україні, імперська доба,
історіографія, джерела дослідження.
Лариса

Березовская

Попытки

реформирования

школьного

образования в имперский период (1899–1917): историография и источники
исследования
Статья

содержит информацию об организационно-содержательных

основах реформирования школьного образования на украинских землях,
входивших в состав Российской империи в начале ХХ в. – время
интенсификации школьных реформ на государственном уровне в русле
общественно-педагогических инициатив. Представленный библиографический
обзор историографии и источников исследования обозначенной проблемы

пригодится прежде всего исследователям истории образования и педагогики, а
также всем участникам нынешнего реформаторского процесса.
Ключевые слова: реформирование школьного образования в Украине,
имперский период, историография, источники исследования.
Larysa Berezaivska School education reform during Russian imperial
period (1899–1917): historiography and sources of research
The paper contains the information about organisational principles of school
education reform on the Ukrainian lands during the Russian imperial period in the
early 20th century – the time of intensification of school reforms at the state level in
the context of social and educational initiatives. The presented bibliographical review
of historiography and sources of the research will be useful for researchers of the
history of education and pedagogy as well as those who take part in the current
reform process.
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У сучасну добу інтенсивного реформування загальної середньої освіти в
Україні

актуалізуються

історико-педагогічні

дослідження

з

означеного

феномену, вивчаються організаційно-змістові основи шкільних реформ,
точаться дискусії щодо них, нереалізованих проектів із метою виявлення
раціональних зерен, що можуть дати паростки в нинішньому освітянському
просторі,

суспільно-політичних

і

соціально-економічних

умовах.

Для

здійснення історико-педагогічного дослідження важливо грамотно і якісно
здійснити історіографічний аналіз досліджуваної проблеми з метою з’ясування
вже досліджених і водночас її мало або недосліджених аспектів. При цьому
основою

історико-педагогічних

досліджень

є

добір,

класифікація

й

систематизація джерельної бази. З огляду на це пропонуємо бібліографічний
огляд проблеми реформування шкільної освіти в імперську добу на українських
землях (1899–1917) – час інтенсифікації шкільних реформ на державному рівні
в руслі громадсько-педагогічних ініціатив.

Передусім коротко схарактеризуємо причини, особливості, напрями,
зміст, результати реформування шкільної освіти в зазначений період. Соціальні
зрушення й потреби економіки, зростаюча невідповідність між розвитком
шкільної освіти, особливо авторитарної, словесної школи навчання, та
суспільними потребами Російської імперії на початку ХХ ст., до складу якої
входила більшість українських земель, а також розвиток нових ідей щодо
навчання й виховання дітей у вітчизняній та зарубіжній педагогіці змусили
імперський уряд порушити питання про реформування шкільної освіти.
Передбачалися зміни в системі середньої шкільної освіти за основними
напрямами: у структурі – реорганізація типів навчальних закладів із метою
зближення класичної гімназії й реального училища; створення нових типів,
зокрема єдиної 8-річної загальноосвітньої школи з фуркацією в старшому
відділенні, єдиної 7-річної реальної середньої школи з біфуркацією в п’ятому
класі, приватних навчальних закладів різних типів; у змісті освіти –
спрямованість на здобуття учнями загальної освіти, що охоплювала б
гуманітарні та природничі знання; зменшення кількості годин на вивчення
давніх мов, збільшення – на вивчення загальноосвітніх предметів; зближення
класичної (формальної) і реальної (матеріальної) складових частин

освіти

тощо; поліпшення матеріального становища та фахової підготовки вчителя; в
організації навчально-виховного процесу – зміцнення зв’язку школи й сім’ї,
широке залучення громадськості; проголошення виховання (розумового,
морального, фізичного) основою шкільної освіти; в управлінні – порушення
питання про поєднання діяльності Міністерства народної освіти і Святого
Синоду (духовне відомство).
Реформування в 1899–1904 рр. великою мірою спиралося на громадськопедагогічну думку й здійснювалося послідовно: підготовка реформи; розробка
проектів основоположних документів та їх оприлюднення. Проте уряд
Миколи ІІ, змінюючи міністрів освіти (М.П. Боголєпов, П.С. Ванновський та
ін.), гальмував хід реформи, особливо на шляху її реалізації, тобто реформа
переходила в контрреформу.

У 1904–1914 рр. вітчизняні освітяни (В.К. Анреп, М.І. Демков,
О.Ф. Музиченко, О.Г. Лотоцький, Т.Г. Лубенець, С.Ф. Русова, Я.Ф. Чепіга,
С.Ф. Черкасенко та ін.) через освітянські з’їзди, законодавчий орган Державну
думу, засобами преси впливали на офіційну освітню політику. Зокрема, у
конкретних проектах вони оприлюднили принципи шкільної освіти (єдиної
школи, демократичний, децентралізації, національний, трудовий (діяльний),
виховний, доступності, обов’язковості, безплатності), а також стратегічні
напрями реформування чинної системи шкільної освіти: в управлінні –
децентралізація (розподіл функцій управління шкільною освітою між МНО та
органами місцевого самоврядування; розширення компетенцій педагогічних
рад); у структурі та організації навчально-виховного процесу – запровадження
загального обов’язкового безплатного початкового навчання; створення
єдиного типу позастанової демократичної національної школи, взаємозв’язок
усіх шкільних ланок; надання прав і свобод учням, розвиток їхніх природних
здібностей; скасування покарань і нагород; свобода приватної ініціативи;
спільне навчання хлопців і дівчат; у змісті освіти – його розробка на
науковому та національному принципах, зв’язку з навколишнім середовищем
учня, поєднанні матеріальної та формальної складових освіти; урахування
принципу наступності та застосування активно-творчих, діяльних методів
навчання; посилення виховної ролі школи (розумове, моральне, національне,
громадянське, трудове, фізичне, естетичне виховання; перенесення релігійного
виховання в сім’ю); поліпшення матеріального, правового становища та
професійного рівня вчителя. У цілому громадські ініціативи залишилися на
папері, бо проектувалися в рамках державної політики, не зацікавленої в такому
реформуванні середньої освіти, проте стали фундаментом для її подальших
змін.
Шкільне реформування в 1904–1914 рр. проводилося, як і в попередній
період, за тими самими

процесуальною схемою та напрямами. Уперше на

початку ХХ ст. у проектованих державних освітніх документах під тиском

національного руху проголошувалося право навчатися рідною («місцевою»)
мовою на всіх ступенях школи, проте його реалізація гальмувалася.
Новаційний

і

перспективний

проект

реформи

шкільної

освіти

П.М. Ігнатьєва (1914–1916) акумулював найкращі ідеї вітчизняної та зарубіжної
педагогічної думки й міг кардинально змінити розвиток освіти. У ході
підготовки реформи, створення її законодавчої бази, зокрема «Материалов по
реформе средней школы» (1915), було теоретично розвинуто й задекларовано
ключові принципи: демократичний (деполітизація, децентралізація управління
освітою, вибір методів навчання, різнотипність шкіл та ін.); національний
(урахування етнічних особливостей учнів, запровадження рідної мови
навчання, обов’язкове вивчення російської мови); гуманістичний (повага та
індивідуальний підхід до учня); рівного доступу до здобуття освіти; єдиної
школи (наступність усіх її ланок, змісту освіти); трудовий (діяльний) – активні
методи навчання; зв’язок школи з життям; поліфуркація, обов’язковість та
безплатність навчання; виховний (трудове, розумове, естетичне, моральне,
фізичне, патріотичне виховання).
Проектом передбачалося реформування шкільної освіти за такими напрямами: у галузі управління – децентралізація та деполітизація; у структурі –
запровадження загального обов’язкового безплатного початкового навчання;
створення

єдиної

загальноосвітньої

середньої

школи

як

національної,

самодостатньої, демократичної, позастанової, семирічної, двоступеневої з
поліфуркацією на ІІ ступені й водночас із спеціальними додатковими класами
для підготовки до професійної діяльності учнів, які не вступатимуть до ВНЗ;
функціонування різних типів державних та приватних навчальних закладів; у
змісті освіти – його розробка на науковому, національному, виховному й
трудовому (діяльному) принципах; спрямованість на здобуття учнями загальної
освіти, що охоплювала б гуманітарні та природничі знання; наближення до
реалій життя; поєднання формальної та матеріальної складових частин освіти;
концентричність побудови навчального матеріалу; проголошення всебічного й
гармонійного розвитку дитини відповідно до її природних здібностей метою

освіти;

здійснення

розумового,

фізичного,

естетичного,

трудового

та

патріотичного виховання; в організації навчально-виховного процесу –
скасування бальної системи оцінювання, перевідних іспитів, нагород і
покарань, цензури підручників; підвищення ролі батьківських комітетів;
зближення сім’ї та школи; у методах навчання – активний, трудовий,
лабораторний (експериментальний); поліпшення матеріального становища й
фахової підготовки вчителя та ін. Однак демократичний проект П.М. Ігнатьєва,
який позитивно ставився до ідеї створення української школи, не був
реалізований через гальмування імперським урядом реформ і небажання
докорінно змінювати чинну систему шкільної освіти. Проте він став підґрунтям
реформи в період Української революції (1917–1920).
Із

метою

інформаційно-бібліографічного

супроводу

історико-

педагогічних досліджень пропонуємо читачам список історіографічних праць і
джерел із проблеми реформування шкільної освіти в імперську добу. Вивчення
цих праць стане в пригоді як дослідникам історії освіти й педагогіки, так і всім
учасникам нинішнього реформаторського процесу.
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