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І. Дзюби — глибока, узагальнена і водночас реальна програма
дій для розбудови української демократичної держави [1; 3].
Що буде з Україною далі? Це дуже хвилю є Івана Дзю бу. І ця тривога вихлю пнулась у його численних статтях,
інтерв'ю, виступах, опублікованих свого часу в засобах ма
сової інформації. Вони й лягли в основу нової публіцистич
ної книги Івана Михайловича "Нагнітання мороку. Від чорно
сотенців початку XX століття до українофобів XXI століт
тя", випущеної недавно Видавничим домом "Києво-М огилянська академія" [2].
Автор порушує проблеми, які тривож ать багатьох гро
мадян України. Ці проблеми концентруються в підтримува
ній правлячою олігархією системній ком пром етації націо
нальних, історичних і культурних цінностей та відродженні
й насаджуванні ідеології російського націоналізму й неоімперіалізму. І. Дзю ба показує агресивність, антигуманність і
ретроградність цієї ідеології, зверненої в історичне минуле,
та небезпеку її для майбутнього України за умов політичної
несамостійності сучасної української влади та колаборації
зн ачн о ї части н и "еліти" з ч и н н и к ам и "р у сско го м и ра", в
який нас хочуть повернути будь-якою ціною.

Ця книга стала підсумком понад півстолітнього твор
чого доробку Івана Дзю би, який працює задля того, щоб
його земляки завжди залишалися собою, щоб усвідомлюва
ли, що Україна — країна зі своїм минулим і майбутнім. Са
ме своєю подвижницькою працею Іван М ихайлович і завою 
вав право називатись совістю української нації.
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Віра Іващ енко,
науковий співробіт ник Д Н П Б України
імені В. О. Сухомлинського

Праці Олександра Музиченка у фонді Державної
науково-педагогічної бібліотеки імені В, О. Сухомлинського
У ст ат т і висвіт лю єт ься ж ит т євий і т ворчий ш лях видат ного українського педагога, ет нографа, гром адського
діяча О. М узиченка (1875— 1940), аналізую ться його наукові праці та статті, які зберігаються у ф онді Д Н П Б України
імені В. О. Сухомлинського.
Клю чові слова: етнографія, фольклор, кримські болгари, зарубіж на педагогіка, українська школа, трудова школа,
комплексне навчання, Д Н П Б України імені В. О. Сухомлинського.
В ум овах оновлення н аціональн ої систем и освіти
України у процесі формування педагогічної культури вчите
ля, розвитку його науково-педагогічного мислення, педаго
гічного світогляду зростає інтерес до вітчизняної історії
освіти й виховання, достовірніш ого і повнішого прочитання
історико-педагогічної спадщ ини м инулого, глибокого ви
вчення діяльності, творчих біографій видатних українських
просвітителів, учених, педагогів, культурно-освітніх діячів.
Науковці Держ авної науково-педагогічної бібліотеки
України ім. В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Су
хомлинського), досліджуючи свої фонди, аналізую ть педа
гогічний досвід минулого, приділяють особливу увагу пер
шоджерелам з питань освіти, вітчизняної педагогічної дум
ки, спадщині визначних постатей історії української освіти,
висвітлюють їхній життєвий і творчий шлях з метою розш и
рення і поглиблення інтересу сучасного читача до історич
ного пізнання, розкриття невідомих процесів, що відбували
ся в науці, освіті, вихованні. Для забезпечення інформацій
них потреб користувачів фахівці ДНПБ України ім. В. О. Су
хомлинського проводять культурно-просвітницьку та інфор
маційну роботу. Зокрема, організовую ть книжкові виставки,
створюють інформаційно-бібліографічний ресурс "Видатні
© Іващенко В., 2011

педагоги України та світу", випускають "Календар знамен
них і пам'ятних дат", що розміщені на порталі бібліотеки
(http://w w w .library.edu-ua.net), публікують наукові статті у
фахових виданнях.
Серед відомих прогресивних українських діячів другої
половини XIX — 30-х pp. XX ст., які долучилися до загаль
ного світового педагогічного досвіду, опановували здобутки
зарубіжних колег, чільне місце займає діяльність Олександ
ра Ф ед о р о ви ча М у зи ч ен к а (1 8 7 5 — 1940) — в чен ого-пед аго га , етнограф а, педагога-практи ка, м етодиста, акти в
ного пропагандиста народної освіти, громадського діяча,
автора численних праць з проблем зарубіж ної та вітчизняної
педагогіки, методики початкової освіти, етнографії, який
значну увагу приділяв теорії та методології порівняльної
педагогіки.
Різні аспекти життя та діяльності науковця висвітлю
вали у своїх дослідженнях Л. Березівська, Н. Гупан, Г. Кемінь, Л. М артиненко, А. Непомнящий, П. Рогова, О. Сухомлинська, Н. Ярмак.
Мета статті — привернути увагу читачів до невідомих
і маловідомих наукових праць та публікацій О. М узиченка у
часописах, які зберігаються у фонді ДНПБ України ім. В. О. Су-
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хомлинського; розкрити зміст, висвітлити їхнє освітньо-ви
ховне значення для розвитку освіти й науки.
Олександр Федорович Музиченко народився 21 серпня
1875 р. у містечку Станіслав Херсонської губернії (нині —
Запорізька область) у сім'ї вчителя (батько, Федір Іванович,
працював директором Велико-Токмацького народного учи
лища, був досить відомим педагогом, за що отримав звання
почесного громадянина міста). Середню освіту Олександр
здобув у Бердянській гімназії, яку закінчив із золотою ме
даллю. Навчання в гімназії, спілкування з батьком-учителем
поклали початок формуванню О. М узиченка як педагога.
Прагнення до отримання нових знань спонукало юнака до
вступу в Санкт-Петербурзький історико-філологічний інсти
тут. У 1895 p., успішно склавши іспити, Олександр став
студентом цього навчального закладу. Але за станом здоро
в'я та рекомендацією лікаря він був змуш ений клопотатися
про переведення до Н іж инського істори ко-ф ілологічн ого
інституту ім. князя Безбородька (НІФІ; нині — Ніжинський
державний університет ім. М иколи Гоголя). На той час цей
заклад був досить відомим і значущ им осередком гуманітар
ної освіти в Україні, заснований коштом князя О. Безборо
дька у 1820 р. як Гімназія вищих наук, згодом — Фізико-математичний ліцей (1832— 1840), Ю ридичний ліцей (1840—
1875). З 1875 по 1920 pp. заклад перейменовано на Історикофілологічний інститут ім. князя О. Безбородька, що був од
нією з найстаріших навчальних установ в Україні і за стату
сом прирівнювався до університету.
З 1 листопада 1896 р. О. Музиченко продовжив своє
навчання в НІФІ. Особливий вплив на студента мала видат
на плеяда педагогів, серед них — відомий крим ознавець
М. Бережков, славісти В. Качановський, С. Ж данов, М. Сперанський та інші. Саме професор М. Сперанський помітив
старанного студента і запросив до своєї наукової групи, яка
вивчала історію, етнографію, мови населення Криму. Також
під його керівництвом у НІФІ вперше було організовано і
проведено наукове описування джерел, що зберігалися у
відділі рукописів і стародруків бібліотеки інституту. Д о цієї
роботи були залучені талановиті студенти, серед них й О. М у
зиченко. Результатом їхньої співпраці стало видання перш о
го наукового каталогу рукописної книги та стародруків біб
ліотеки НІФІ у 1900 р. [5, с. 229].
Олександр зацікавився фольклором кримських болгар,
тому й обрав для дослідження лінгвістичні особливості мови
цієї етнічної групи. Після закінчення третього курсу, під час
канікул влітку 1898 p., за завданням М. Сперанського, сту
дент О. М узиченко перебував у фольклорній експедиції в
с. Кишлау Феодосійського повіту, яке було заселене болга
рами. Там він зібрав і систематизував цікавий матеріал сто
совно побуту мешканців найстаріш ої болгарської колонії
Кримського півострова, що дало змогу використовувати ці
розвідки під час семінарських занять на наступному курсі та
визначило подальший напрям наукового дослідження май
бутнього вченого. П ідсум ком перш ого н аукового відряд
ження стала публікація "Быт болгарских поселенцев Ф еодо
сийского уезда" у збірці "Этнографическое обозрение", що
видавалася Е тнограф ічним відділенням Ім ператорського
товариства при М осковськом у у н іверситеті. Як зазначає
дослідник творчості вченого Л. М артиненко, опубліковані
матеріали отримали схвальну рецензію професора словеснос
ті Харківського університету М. Дрінова [4]. Усе це свідчи
ло про серйозність наукових перспектив О. Музиченка. Під
час другої експедиції до кримських болгар, улітку 1899 p.,
молодий науковець збирав відомості про весільні обряди й
історію поселення Кишлау. Роки навчання в інституті О лек
сандру давалися нелегко через поганий стан здоров'я. Але
цей вольовий, працьовитий юнак оволодів чотирма інозем
ними мовами (німецькою досконало), пробував себе і як
актор самодіяльного театру, був активним учасником літе

ратурних вечорів. Усе це згодом відіграло важливу роль у
становленні О. М узиченка як педагога.
Після закінчення з відзнакою Н іжинського історикоф ілологічного інституту в 1900 р. О. Музиченко отримав
звання вчителя гімназії та рекомендаційні листи від адмініс
трації закладу й особисто від професора М. Сперанського на
ім'я попечителя О деського навчального округу. О лександра
Ф едоровича призначили на посаду вчителя російської мови і
словесності у чоловічу гімназію № 4. Працю ючи вчителем,
О. М узиченко зразково виконував свої обов'язки, за що не
одноразово отримував подяку від керівництва гімназії. Його
підвищили по службі, а 27 листопада 1905 р. нагородили
орденом Св. Станіслава III ступеня. В Одесі молодий учений
продовжував свої дослідж ення в галузі етнографії болгар
Криму; виступав з доповідями "Про болгарських переселен
ців Криму" (виголош ена 23 березня 1901 р. на засіданні Ві
зантійсько-слов'янського відділення Історико-філологічного
товариства при Н оворосійському університеті) та "Спосте
реження над народною творчістю кримських болгар" (про
читана на XII А рхеологічному з'їзді, що проходив 1902 р. у
Харкові) [7].
У чителю ю чи та до слідж ую чи ф ольклор крим ських
болгар, О. М узиченко все більш е захоплювався питаннями
педагогіки, постійно вдосконалю ючи свої наукові знання.
Під час літніх канікул спочатку за свій рахунок, а потім —
як у відрядження, він виїздив за кордон для навчання в уні
верситетах Західної Європи, де детально вивчав досягнення
і проблеми психологічної та педагогічної наук. У 1904 р. за
пропозицією М іністерства народної освіти розпочав підго
товку до здобуття професорського звання на кафедрі педа
гогіки і психології Новоросійського (Одеського) університе
ту. Його науковим керівником був професор М. Ланге, за
сновник однієї з перших у Російській імперії психологічних
лабораторій, ініціатор вищої жіночої освіти у степовій Украї
ні. О лександр Федорович багато працював над дослідж ен
ням н а ц іо н ал ь н о ї п ед аго гік и , вид іли в нові п роблем и та
окреслив горизонти їх вирішення. Для цього він звернувся
до ідей та досвіду в галузі освіти та виховання розвинутих
країн Заходу. Тому два роки (1906— 1908) перебував у від
рядженні в Німеччині (від НІФІ), де продовжував освіту в
Ієнськом у у н іверситеті на кафедрі педагогіки. У продовж
стажування О. М узиченко наполегливо вивчав та аналізував
праці І. Г ерберта та його п ослідовників. Так, відом ого
дослідника-гербертіанця В. Рейна (який очолював названу
кафедру) він вважав своїм учителем, вивчав і поширював
його педагогічний досвід [10]. Став поборником ідеї "віль
ного виховання" Ж. Руссо, заперечував монополізацію дер
жавою школи, поруш ував проблеми національних меншин
[11]. З-за кордону молодий науковець надсилав свої статті
до таких видань: "Ж урнал М инистерства народного просве
щения", "Известия Н ежинского историко-филологического
института", "Русская мы сль" тощ о, в яких він аналізував
досвід зарубіжних педагогів у пошуках єдиної універсальної
системи освіти та виховання, рекомендую чи вітчизняним
педагогам запровадити досягнення зарубіжних колег для
побудови нової системи освіти в Україні.
Після повернення з Німеччини О. М узиченко, звітую 
чи про поїздку, написав "Звіт про спеціальні заняття педаго
гікою в закордонному відрядженні (1906— 1908)", який було
видано у Ніжині 1909 р. У 1907— 1909 pp. вийшли друком
такі дослідження вченого: "По пути к демократизации ш ко
лы", "По поводу новой книги проф. В. Рейна", "М онизм и
ш кола", "Ф и л о со ф ск о -п ед аго ги ч еск ая м ы сль и ш кольная
практика", "Реформа среднего женского образования и её
история в Германии". Ці статті друкувалися і як окремі ви
дання у Ніжині та Петербурзі, а нині вони зберігаються у
фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. У своїх пра
цях О. М узиченко постає як досвідчений педагог та вчений.
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О. Сухомлинська підкреслює: "Він з особливою прихильніс
тю ставився до численних течій у тогочасній німецькій педа
гогіці, дуже високо оцінював педагогіку особистості (Г. Гаудіг), індивідуальну педагогіку (Л. Гурліт), художньо-особистісну (Г. Ш арельман), педагогіку трудової школи (Г. Кершенштайнер)" [10, с. 197]. На запрош ення Н іжинського історико-філологічного інституту ім. князя Безбородька у 1908—
1910 рр. Олександр Ф едорович працював на посаді виклада
ча педагогіки та психології, а згодом завдяки високій еруди
ції та педагогічній майстерності отримав звання доцента.
Курс лекцій, які читав молодий педагог, відзначався висо
кою науковістю та доступністю викладу, що збільшувало
кількість прихильників серед студентів. О. М узиченко не
тільки читав лекційні курси, а й багато часу проводив зі
студентами як куратор гуртків. Окрім роботи в інституті, в
1909 р. на громадських засадах він виконував обов'язки Го
лови педагогічної ради ж іночої гім назії А. К рестинської,
викладав на педагогічних курсах, виступав перед учителями
з лекціями, перераховуючи гонорари на навчання незамож
них учнів народних училищ [4].
У 1910 р. О. М узиченко переїхав до Києва, де почав
викладацьку діяльність у 4-й Києво-Печерській гімназії, а
пізніше виконував обов'язки інспектора цього ж закладу.
Також викладав на тимчасових курсах учителів середніх
ш кіл, одночасно отрим ав запрош ення прочитати курси
"Ш колознавство", "Вступ до експериментальної дидактики"
у Фребелівському педагогічному інституті. За вагомий вне
сок у розвиток педагогічної науки в 1911 р. О лександра Ф е
дорови ча нагородили орденом С вятої А нни III ступеня.
Київський період життя О лександра М узиченка позначився
високою науковою і громадською активністю. Разом із ві
домими педагогами В. Бехтєревим, К. Вентцелем, Н. Лубенець, С. Русовою та іншими він брав участь у створенні
журналу "Дош кольное воспитание" (1911— 1917) [2, с. 32],
був співробітн и ком часопи су "В ільна у к раїн ська ш кола".
У 1912— 1914 рр. О. М узиченка призначають на посаду ди 
ректора П едагогічного музею імені цесаревича Олексія М и
колайовича, побудованого на кошти мецената С. М огілевцева і відкритого 5 жовтня 1912 р. Як перший директор цієї
установи О лександр Федорович зробив багато. Розуміючи
необхідність розвитку музею як закладу науки, він вивів
його на рівень науково-методичного педагогічного центру
всієї України. У приміщенні музею проводилися педагогічні
з’їзди, читалися лекції для викладачів початкових, середніх
навчальних закладів, вихованців учительської семінарії [9].
Ім'я О лександра Ф едоровича стало відомим у широких
колах освітян як носія передових ідей, творчого педагогапрактика, прихильника демократичних і гуманістичних за
сад школи й учителя. Він став визнаним фахівцем з порів
няльної педагогіки, поціновувачем надбань новітньої зару
біжної педагогіки, а також класифікував та типологізував
численні течії та напрями цієї наукової галузі.
У 1911— 1912 рр. О лександр Ф едорович написав статті
для "Н ародн ої ен ц и к л о п ед ії" (як а зб ер ігається у ф онді
ДНПБ України ім. В. О. С ухомлинського), а також видань
Педагогічної академії, в яких розкривається значення школи
та сутність педагогіки як науки. Зокрема, у праці "Щ о таке
педагогіка і чому вона навчає" (1911) автор зазначав: "Вона
(педагогіка) показує, як вчили в школах раніше, як вчили
зовсім без шкіл, як вчать тепер. Все це вона порівнює, співставляє та показує, як потрібно сформувати розумну ш колу і
як в ній добре викладати". У статті "Конспект лекцій з педа
гогіки, прочитаний на земських літніх курсах в П олтаві"
(1912) науковець писав: "...ш кола, для того, щоб бути дійс
но корисною для людини, повинна, зберігаючи корисне ми
нуле, обов'язково бути прогресивною , вчити дітей йти впе
ред, покращуючи отриману від предків спадщину". У цих
роботах О. М узиченко зауважував, що вітчизняна школа має

бути обов'язковою і безоплатною. У праці "Сучасні педаго
гічні течії в Західній Європі і Америці" Олександр Ф едоро
вич ґрунтовно аналізував та пропагував західноєвропейську
й американську педагогічну думку з усіма її течіями і на
прямами.
12— 16 квітня 1916 р. у приміщенні Педагогічного му
зею відбувся Київський педагогічний з'їзд, на якому О. М у
зиченко виступив з доповіддю "Виховуючий вплив навчан
ня", яка привернула увагу учасників з’їзду до перегляду ме
тодів навчання як руш ійної сили організації мислення дити
ни, розвитку її активності, самодіяльності і, через організа
цію методів, посилення виховуючого впливу навчання. На
зїзд і також виступали відомі педагоги О. Астряб, М. Даденков, П. Заболотський, В. Науменко та інші. М атеріали ви
ступів зібрано у "Трудах Киевского педагогического съезда
12— 19 апреля 1916 года. Киевский учебный округ", що збе
рігаються у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,
поряд із зазначеними працями О. Музиченка.
У 1917 р. О лександра Ф едоровича обрали генеральним
інструктором Генерального секретаріату освіти та директо
ром департаменту ниж чої освіти, а також призначили керів
ником відділу Західноєвропейської педагогіки в журналі
"Вільна українська школа" (ВУШ ) [6, с. 289]. Співпрацюючи
з відомими педагогами С. Русовою, Я. Чепігою, Олександр
Музиченко приступив до розв'язання основної проблеми —
створення єдиної школи в Україні. Він очолив комісію з
питань розроблення відповідних проектів і виклав своє ба
чення вирішення цієї проблеми у статтях "Реформа школи
чи шкільна реформація" та "Питання про єдину школу на
Україні". Після аналізу змісту цих статей стає зрозуміло, що
під єдиною школою автор і його однодумці розуміли перед
усім вітчизняний навчальний заклад із викладанням рідною
мовою, заснований на кращих традиціях національного ви
ховання. Ця школа мала бути обов'язковою, безоплатною,
трудовою, доступною для всіх верств населення, спрямова
ною на самодіяльність, індивідуалізацію дитини. Як зазна
чав О. М узиченко: "...завдання школи — прояснити, зроби
ти вільною, організувати дитячу свідом ість... Організована,
вільна свідомість веде до самодіяльності дитини і досягаєть
ся не шкільними планами, не устроєм школи, але методом
викладу". Для підготовки вчителів до роботи в нових умовах
педагог-новатор розробив "Проект влаштування на Україні
літніх курсів для підготовки учителів єдиної трудової школи
при Н аркомосі", де основну увагу приділив ознайомленню
вчителів з історією, теорією і практикою трудової школи, її
зв'язку з національною культурою 1. О. Музиченко був при
страсним прихильником трудової школи. Як педагог-експериментатор, він очолив трудову школу № 43 м. Києва,
створив справжню педагогічну лабораторію. Разом з коле
гами дослідник розробив нові методики викладання, сут
ність яких полягала у використанні інтуїції учня, його емо
цій та атмосфери у класі. Упродовж 1922— 1926 рр. профе
сор О. Музиченко читав курс "Зразкові школи на Заході і в
А мериці" у К иївському інституті народної освіти. Педагог
активно займався питанням підготовки учительських кадрів,
готував багато цікавих доповідей щодо нових тенденцій
розвитку педагогічної науки.
Олександр Ф едорович був палким прихильником ідеї
комплексного навчання, мав власну концепцію, в якій нама
гався поєднати практику української школи з прогресивни
ми надбаннями зарубіж ної педагогіки. Про це свідчать його
статті "Проблема комплексності в Німеччині і у нас", "Крає
знавство в комплексних програмах та його метод" у часопи
сі "Ш лях освіти" та "Комплексність і комплексна програма в
старш их групах сем и річки", "К ультура народу, світогляд
1 Витяги з доповіді про цей проект надруковано у журналі "Вільна
українська школа". — 1918/1919. — №8/9. — С. 152— 153.
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дитини і комплексність. (Практика роботи учителя в рамках
школи, тобто враховував передусім національні особливос
ті. Український педагог зробив значний внесок у методику
комплексності)" у часописі "Радянська школа".
навчання читанню і письму (комплексний підхід), намагаю 
У "Нарисах історії українського ш кільництва (1905—
чись замінити однобічний інтелектуалізм і книжність у на
1933)" представлено різні підходи до концепцій комплекс
вчанні програмами, які враховували б інтереси школярів,
ності таких українських педагогів, як Г. Іваниця, О. М узирозвивали б їхнє мислення, почуття, волю, залучали б їх до
ченко, І. Соколянський, Я. Чепіга [6]. Зокрема, вчений-песпівпраці й колективних форм роботи. Особливого значення
дагог О. М узиченко під комплексністю розумів активне пе
він надавав спонтанній активності дітей; дуже високо оці
реживання дітьми миттєвостей. Це відповідало новій філо
нював культуру мовлення, слово.
софії освіти, що поширювалася: дитина є центром системи,
Дослідження спадщини О лександра Ф едоровича М у
її мислення і пам'ять розвиваються через активні методи
зиченка та інших видатних українських педагогів є цінним
навчання. В організації педагогічного процесу за комплек
джерелом інформації для користувачів бібліотеки: науковців
сами він виділяв такі моменти: сприйняття зовніш нього
і практиків, учителів і студентів, фахівців з різних галузей
світу як враження й спостереження, пробудження думки,
розвиток мислення, техніка розумової праці, організація ми знань. Аналіз праць, статей О. Ф. М узиченка та наукових
розвідок про його життєвий і творчий шлях, які зберігаю ть
слення, узагальнення як динамічний абстрактний процес.
ся у фонді Д Н ПБ України ім. В. О. Сухомлинського, сприя
Окрім статей, присвячених ідеям комплексності, у 20-х рр.
тиме вивченню історії розвитку педагогічної думки і науки в
журнал "Шлях освіти" надрукував інші праці О. Музиченка —
Україні, вітчизняної освіти та школи.
"Ідеї Песталоцці на Україні й у Росії", "Читання й культура
слова в сучасній школі. (М етодичний нарис навчання рідної
Список використ аної літ ерат ури
мови)". Згодом остання стаття педагога вийшла окремою
1. Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки /
книгою 1930 р. у Москві під назвою "Чтение и культура
Н. М. Гупан. — К. : АПН, 2002. — 223 с.
слова в современной школе. М етодический очерк обучения
2.
Журнали психолого-педагогічної тематики XIX — початку
родному языку". Також на сторінках ж урналу "Ш лях освіти"
XX ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки
вміщено рецензії О. М узиченка на книги I. Гревса "Краеве
України імені В. О. Сухомлинського : іст.-бібліогр. дослідж. /
дение в современной германской школе" (1926. — № 11. —
АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухо
С. 198— 201), Г. Поляка "Комплексное преподавание в Гер
млинського ; упоряд.: Мацібора Н. Г. [та ін.] ; наук. ред. Рого
мании" (1927. — № 4. — С. 174— 177); двотомне видання
ва П. І. ; наук, консультант Сніцарчук Л. В. — К. : Четверта
хвиля, 2009. — 128 с.
"Педагогическая энциклопедия / под ред. А. Г. Калашникова,
3.
Кемінь Г. Теорія і практика "нового виховання" у західноєвро
при участии М. С. Эпштейна" (1928. — № 11. — С. 211— 218),
пейській педагогіці (кінець XIX — середина XX століття) / Га
в якій рецензент, аналізуючи видання, відзначає його плюси
лина Кемінь. — Дрогобич : Коло, 2004. — 123 с.
і мінуси.
4.
Мартиненко JI. О. Ніжинський період у житті професора
На початку 30-х рр. хвиля терору знищ ила широкі кола
О. Ф. Музиченка / Л. О. Мартиненко // Наукові записки Ні
українського суспільства: письменників та поетів, військо
жинського державного педагогічного університету ім. Миколи
Гоголя. — Ніжин, 2000. — С. 171— 174.
вих та журналістів, учителів і студентів. О. М узиченко був
5.
Міщук С. М . Збирання та наукове описування рукописно-книжпоза політикою, тому свої наукові інтереси зосередив на
кової спадщини України (друга половина XIX — 30-ті роки
проблемах методики навчання у початковій школі. Книги,
XX ст.) / С. М. Міщук ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН
видані в той період — "Культура слова" (1928), "Читання і
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, М-во освіти
культура слова у сучасній школі" (1930), "Буквар" (1933),
і науки України, Житомир, держ. ун-т ім. І. Франка. — К. :
який підготував у співавторстві зі старшим сином Ю рієм, та
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2009. — 380 с.
6.
Нариси історії українського шкільництва (1905— 1933) : навч.
"Методпоради до навчання грамоти за букварем" (1933) —
посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. — К .: Заповіт, 1996. — 302 с.
це результат багаторічного творчого пошуку педагога-нова7.
Непомнящий А. До історії етнографічних досліджень Криму :
тора, переосм ислення ним концептуальних підходів до
Олександр Федорович Музиченко / Андрій Непомнящий // На
методики викладання. О лександр Ф едорович намагався змі
родна творчість та етнографія. — 2007. — № 5. — С. 19—22.
нити однобічність і стереотипність у викладанні та впрова
8.
Проценко Л. Київський некрополь : путівник-довідник / Люд
дити методики, які б враховували інтереси школярів, розви
мила Проценко. — К. : Укр. письменник, 1994. — 334 с.
9.
Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина
вали їхнє мислення, почуття, емоції. Він стимулював пізна
XIX — 20-ті роки XX ст.) : [монографія] / П. І. Рогова ; АПН
вальну активність учнів, використовуючи метод бесіди, на
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. — К. : Чет
вчальної дискусії, створення ситуації зацікавленості та опо
верта хвиля, 2009. — 270 с.
ри на життєвий досвід. Але через різку зміну ш кільної полі
10. Сухомлинська О. В. Музиченко Олександр Федорович (1875—
тики у 30-х рр. О. Музиченко, вже немолодий педагог, пере
1940) / О. В. Сухомлинська // Українська педагогіка в персонастав з'являтися на публіці, не друкувався в пресі. Та, на від
ліях : навч. посіб. У 2 кн. Кн. 2 : XX століття / за ред. О. В. Су
хомлинської. — К., 2005. — С. 196— 203.
міну від багатьох, не змінив своїх позицій.
11. Ярмак Н. О. До питання становлення національної системи
Думки науковців з приводу дати смерті педагога роз
освіти. Історичний аспект : О. Музиченко / Ярмак Н. О. // Нау
ділилися. Більшість дослідників вважає, що О. М узиченко
кові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин, держ. пед.
помер у 1940 р. Зокрема, таку дату смерті зазначає М. Ярмаун-т ім. М. Гоголя. — 2005. — № 3. — С. 216—219.
ченко в "Українській Радянській Енциклопедії" та "Педаго
В ст атье речь идет о ж изненном и творческом пути
гічному словнику", а у путівнику-довіднику Л. Проценко
вы даю щ егося украинского педагога, этнографа, общ ест 
"Київський некрополь" читаємо: "...б е з напису поховання:
венного деятеля А. М узыченко (1875— 1940), анализируются
Музиченко Олександр Федорович (б.УІІІ. 1875, с. Станіслав
его научные работ ы и статьи, которые хранят ся в фонде
на Херсонщині — 1937) — професор-методист..." [8, с. 230].
ГН П Б Украины им. В. А. Сухомлинского.
На жаль, некролога у педагогічній пресі знайти не вдалося.
О.
Музиченко сформував світоглядні засади педагогіч
The article is devoted to the life and creative path o f the
ної системи, досліджуючи головні напрями розвитку педа
outstanding Ukrainian teacher, ethnographer and public figure
гогічної науки, які утвердилися в досвіді видатних діячів
A lexander M uzychenko (1875— 1940). His scientific works and
сучасності, коригувалися під впливом часу і обгрунтовува
articles which are kept in the fu n d o f V. O. Sukhom lynsky State
лися, знаходячи своє підтвердження на практиці. Викорис Scientific Pedagogical Library o f Ukraine are analyzed.
товуючи елементи західноєвропейської педагогіки того ча
Надійшла в редакцію 29 жовтня 2010 року
су, педагог пропагував їх для розвитку потреб української
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