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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. В умовах розбудови незалежної України відкрилися 
ішрокі можливості для відтворення історичної педагогічної спадщини, оновлення освіти, 
науки, культури.

Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») одним із 
пріоритетних напрямів розвиту освіти визначила формування інтелектуального та 
культурного потенціалу країни як найвищої цінності нації.

Особливе місце у його реалізації відведено школам нової генерації -  гімназіям, 
ліцеям, колегіумам, коледжам тощо, яким у сучасному суспільстві визначені специфічний 
соціально-педагогічний статус та завдання.

В програмі «Освіта» підкреслюється: «Серед загальноосвітніх закладе належне 
місце мають зайняти школи нового типу: гімназії, ліцеї, спеціальні заклади для обдарованих 
дітей, навчально-виховні комплекси, недільні, приватні школи тощо. Вони мають органічно 
доповнювати загальноосвітні школи і надавати можливість вибору типу навчального 
закладу, стати експериментальними майданчиками апробації нового змісту і нових 
технологій навчання. Провідним напрямом у д іяльності різних типів загальноосвітніх заклад е 
повинні стати пошук, навчання і виховання обдарованої особистості, здатної самостійно 
д іяти і приймати рішення у динамічних, нестандартних ситуаціях».

Д іяльність навчальних закладів нового типу спрямовується на забезпечення високих 
освітніх рівнів, можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, її 
самореалізаціїу різних сферах творчої діяльності.

На сьогодні в Україні функціонує близько 300 гімназій і ліцеїв, кожний з яких є 
творчою лабораторією по апробації інноваційних педагогічних технологій. їхня діяльність 
потребує науково обгрунтованої модернізації змісту освіти, тобто удосконалення навчальних 
планів і програм, відповідного організаційного, методичного, кадрового забезпечення, 
впровадження нових форм, методів та механізмів управління.

Успіх подолання недоліків у роботі, формалізму в діяльності навчальних закладе 
нового типу певною мірою залежить в|д врахування національного та інонаціонального 
факторів педагогічної науки, досвіду педалогв-лрактиків, оптимального співвідношення 
сучасних психолого-педагогічних досліджень і кпасжної пед агогічної спадщини.

Кожна історична епоха висуває свої погляди на сутність спеціально організованого 
виховання та навчання, створює певний базис позитшного педагогічного досвіду для 
подальшого розвитку освіти.

При розробці концептуальних, організаційних, правових, методичних, психологічних 
засад функціонування навчальних закладе нового типу важливим фактором виступає 
історот-іний досвід діяльності ліцеїв і гімназій країни XIX — початку XX сг та окремих її 
регіонів, зокрема Півдня України.
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В умовах розбудови Української держави їв визначення перспектив її розвитку 
зростає роль історичних наук, що відображають витоки національної духовної спадщини -  
історії педагогіки та педагогічного краєзнавства як її складової.

Дослід ження процесу становлення та розвитку ліцеїв і гімназій Півдня України XIX -  
початку XX сг. дозволяє вирішити рад суттєвих питань історії педагогіки щсдо вижлення 
характерних хронологічних періодів, кількісних та якісних показників розвитку системи освіти 
краю, змісту освгіи, оргакізацйнснтедагогічних та нормативночтравових засад діяльності 
лцеїв і гімназій, особливостей розвитку прогресивної педагогічної думки тощо.

Дослідження, проведене нами, охоплює більш як столітній період Це дозволило 
простежити хід реформ системи освгіи, які відбувалися з урахуванням соціально- 
економічних і політичних умов розвитку держави. Нами вивчено, проаналізовано і 
узагальнено значну кількість історимо-педагогйних праць, архівних матеріалів, що 
висвітлю ю ть загальні та окремі аспекти діяльності ліцеїв і гімназій краю, а також умови, за 
яких відбувався цей процес

Історії гімназичної та ліцейської освіти XIX -  початку XX сг. присвячені праці авторів 
І.МАпьошикцева, С.В.Рождественського, В.ОДобрстворського, О.О.Григор’єва та інших, 
проте вони не стали предметом глибокого наукового анагізу в радянській педагогічній науці. 
Чимало історичних фактів та аналітичних викладок авторів спростовують догми, що існували 
у радянській педагогічній літературі відносно стану та розвитку освіти в Україні.

Становлення ліцеїв і гімназій XIX -  початку XX сг. відображено в публікаціях 
дореволюційного періоду І.САвдрієвського, Є.Боброва, КО.Бунге, ДВискоеатова, 
Я.Г.Гуревича, М.П Дружинна, В.Ф.Залеського, ГМКЬнгеля, ЄЛихачова, Є.Мармова, 
ОМПавпова, ДРомашкова, С.Сазонова, Є.М.Стратонова; Н.Ф.Сумцова, 
ДС.Трифоновського, МЯЧехова, С.І.Чир’єва та інших авторів. Оцінюючи позитивно їхній 
внесок у пед агогічну науку та практику діяльності ліцеїв і гімназій, спід зауважити, що питання 
організації навчально-виховного процесу, змісту навчання ними висвітлюється дещо 
безсистемно та розрізнено.

У радянські часи з позицій класової' ідеології ці питання розкриваються у роботах 
Н.ІАлпатова, ШІГанеліна, І.Я.Шпільберса та інших

Автори сучасних підручників та навчальних посібників Л.М.Буспаєва, МІГурський, 
М.О.Константинов та інші стисло і фрагментарно наводять дані про ліцейську та гімназичну 
освіту імперії, фактично не розкриваючи специфіку цього питання в Україні.

У 80-90-х роках історичне минуле освіти України досаджувалось в грацях 
О.Р.Мазуркевича, ПЛ.Панченка, ОЯ.Сухомлинської. С.М.Філоненка, МЯ.Фоменка, 
МДЯрмаченка та інішх учених, де охоплено широкий масив історичної педагогічної 
спадщини України, але становлення середньої освгіи на Півдні України розглянуто 
узагальнено і лише певною мірою торкнулось особливостей цього процесу в регіоні.

Сучасні дослідження В.МАпфімова, АІСологуба, Г.С.Хайрупіної, Б.Г.Чижевського
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та ін. головним чином пов’язані із розробкою організацйночтедагогічжх засад діяльності 

сучасних навчальних закладів нового типу.
Аналіз стану доспіфкеності проблеми свідчить гро те, що земну частину 

історичних джерел, особливо матеріале архіве і педагогічної періодики, ще не введено в 
науковий обіг, нагаличен вітчизняною педапогмною наукою відомості недостатньо повно і 
системно характеризують генезис середньої освіти, організацію і сутність навчально- 
виховного гроцесу в ліі̂ яхта гімназіях ГТвдня УкраїниXIX-печатку X X  сг., щ о в свою чергу 
ускладнює «гасне сприймання історії становлення системи освіти в Укра&і виюристання 
накопиченого історі«ногопедагогічнсгодо®іду в сучасних умовах С

Актуальність даного доспдесення зумовлена не тільки недостатністю його 
висвітлення в літературі, а й суттєвим значенням ісгориколедагогічного процесу в 
окремому регіоні України як складової' частині загального історичного процесу розвитку 
освіти в країні. Такий підхід дозволяє не тільки детально дослідити і визнаійтти особливості 
та специфіку становлення освітньої системи в певному регіон фаїки, а й при проведенні 
аналогічних досліджень підготувати необхідний базис для уточнення, розширення та 
відтворення об’єктивного змісту історії педагогіки України. В силу цього калі обрана тема 
дослідження: «Становлення та розвиток ліцеїв і гімназій Педня України у XIX -  на 
почату XX століть».

Дослідження виконане згідно з темагпжою, передбаченою планом науково-досад
ної роботи Державної'академії керівних кедрів освіти.

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Українського інституту 
підвищення кваліфікації керівних кадре освіти Міністерства осади України, протокол № 2 вд 
04.05.1994 р. та закоорденована Радою з координації наукових досліджень при АЛН 
України, протокол №4 від 16.05.1997 року.

Мета дослідження: здійснити ретроспективний і конструктивночфитичний 
аналіз генезису, осноежх напряме діяльності лцеїв і гімназій Педня України XIX -  пемагтку 
XX сг„ вижити елементи позитивного сторичного досвіду їхньої роботи з метою 
застосування в сучасних умовах

О снови завдання дослідження:
-  проаналізувати історичні, соцельноекономмні, політичні умови, загальні та 

специфіці особго̂ осгі процесу становлення та розетку гнцеїв і гімназій Півдня Україм;
-  визначити й обгрунтувати хронологам періоди зародження, становлення та 

розвитку системи освіти краю;
-  охарактеризувати розвиток сустіпьноледагосіноїдуїяаі на Пвдні України;
-  розкрити динаміку розвитку ліцеїв і гімназій Гйвдня України та зробити 

порівняльний аналіз цього процесу в межах Уфаїни та імтерї в цілому,
-  проаналізувати генезис змісту освіти, організацйнентедапхт-м аспекти та
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особливості навчально-виховного процесу в лщеях і гімназіях в окреслених 
хронологічних рамках;

-  вижити можливість використання накогеменсго сторичного досвіду діяльності 
ліцеїв і гімназій та застосування його на практиці в сучасних умовах

Методолог^ту основу досліджетя становлять: положення 
філософами наук про загальні закони розвитку суспільства, людської свідомості та 
діяльності; культуролотний прищип вивчення ісгорико-педагсхтчнихявищ; заальнонаукові, 
природничо-наукові і гумангіарноантропопогічні гвдхцци до пізнання людини як їденого 
явища у її взаємодії з оточуючим світом; концепця їденого педагогмчого процесу, 
положення про далектжний взаємозв’язок і взаємообумовпеність жищ, необхідність їх 
вжмення у конкретаочсгоричних умовах; державні документи про освіту і виховання

У гфоцесі роботи надтемою застосовувалися там методи досгркення:
-  історико-ліогічний, теоретичний і порівняльний аналіз сучасної науково- 

педагогічнеє та методично')'літератури, стану діяльності навчальних закгвдв нового типу,
-  історий>типологічний аналіз, синтез і узагальнення сторичного матеріалу, 

архівних д окументів, що від ображають становлення та розвиток ліцйв і гімназій у XIX -  на 
початку XX сг.;

-  структурно-фунщонагь*̂  анатаз стану системи середньої освіти в регіоні, 
структурно-системний, ретроспективний і статистичний метод и;

-  бесіди, інтерв’ювання директорів, заступників директоре, вчителів навчальних 
закладів нового типу, спостереження за діяльністю середніх навчальних закладів краю 
упродовж 25 років;

-  ретроспективний аналіз власного педагоскного досаду роботи на посад 
директора Херсонської середньої загальноосвітньої школи №29 з поглибленим вивченням 
математики й фізкки (15 років) та д иректора Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та 
правознавства (5 років), в який реорганізовано школіу.

Джерелами дослідження бутмфоцци Центрального державного історичного архіву 
України, Національної' бібліотеки України ім. В.І.Вернадськсго, Нацональної парламентської 
бібліотеки України, Державної науково-технічної біблшам Украйни, Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління України, Державних архівів Одеська', 
Миколаївської, Херсонської областей, законодавчі акти державних органів, нормативні та 
мещцичн документи Міністерства освіти України, науково-дослідних інститутів, інститутів 
удосмоналежя вчителів тощо.

Дослідження гроводишсь впродовж 1990-1998 рр. у два етапи.
На першому етапі (1990-1993) визналася та аналізувалася література з 

обраноїтеші; обгрунтовувалася гробпема досгвдження у контексті створення Херсонського 
ліцею журналістики, бізнесу та правознавства: розроби відповід них економічних, правових 
танавнальнометцдичних документів, структури, змісту освіти, організації та управління
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навчально-виховним закладом; аналізувались уродо» акт, Тимчасове положення гро 
гімназіїта ліцеї', навчать» плани і програми, підручники, посібнти, рекомендації Міністерства 
освіти України, матеріали провідних педагогічних журнале «Шлях освіти», «Рідна икола», 
«Нарсдное образование», «Советская педапхика», «Радянська школа» тощо.

На другому етапі (1993-1998) здійснювалась сисгемагсизаци, теоретичний 
аналіз історімної, наумовснтедегогннсї, соціальночісшітична літератури, нормативах актів і 
положень про навчальні заклади нового тилу, архівних документів та інших джерел 
інформації; узагальнювались результати порівняльного аналізу, формувались висновки і 
пропозщї; розроблялись рекомендації щодо можливого виюрисгажя позитивного 
історичного досаду дальності лцеїв і гімназій Пвдня України в сучасних умовах; окремі 
результати досгцсркення втілювалися у практику роботи Херсонського ліцею журналістики, 
бізнесу та травознавства

Наукова новизна одержаних результат дослідження полягає в тому, що у 
ньому вперше системно висвгтено історію виникнення, становлення та розвитку ліцею і 
гімназій Півдня України (XIX -  початок XX сг.); визначено і науково обгрунтовано характерні 
хронологічні періоди становлення системі осели Півдня України; дано характеристик 
історичних, соціально-економічних, полгіичиїх передумов становлення та розвитку ліцею і 
гімназій, еволюцї суотльнолєдагогмнбї души краю; розкрито оргензаданочіедагогт 
аспекти функціонування ліцеїв і гімназій, генезис змісту освіти і специфку навчально- 
виховного процесу розроблено рекомеодацї щодо практичного використання окремих 
напрямів позитивного сторічного досвіду діяльності ліцеїв і гімназій в сучасних умовах •

Теоретичне значення одержаних результат дослідження полягає у виявленні 
тендери становлення і розвитку гімназичної' та ліцейської' освіти Ґівдня Україні не 
осладовоїзагального ісгарикскіедагогнного гроцвсу в Украйні у Ж -н а  почату XX століть.

Дами матеріал у поеднанн з анапотними дослідженнями в інших регіонах Україні 
дозволяє значно розширити і поглибити зміст історії педагогіки України, дає основу для 
теоретичної розробки діяльності навчальних закладів нового типу з урахуванням 
національної історичної' педагогічної спадщини.

Практичне значення наукового дослідження полягає в можливості 
застосування його результатів для створення оптимальної' мережі ліцеїв, гімназій та їхньої' 
типогюгізацїї; визначення офемих напрямів гуманітаризації наачальноеиховнопо процесу та 
обгрунтування змісту освіти в них; використання ісгорімсніедагогічного досвіду і вироблених 
рекомендацій з питань організаційжнтедагогічної та управлінської діяльності керівниками 
навчальних закладів нового типу, навчально-метсдичтмх центрів, міських та районних 
методичних кабінет ііиолознавсгва, інститутів удосконалення вмигепвтощо.

Матеріали і висновки даного дослідження можуть бути застосовані при 
викладанні таких навчальних курс© оередньоїта вищої школи, як історія педагогіки України, 
історія України, краєзнавствота іниі. Особливо цінними та педагогічно даданши вам
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мажуть бути для педагогічних навчальних закладе Одеської, Миколаївської та Херсонської' 
областей.

Результати даної роботи можна використовувати у лащ гісгстдилломної освіти, 
курсової перепід готовки педагогічнихта керівних кадрв освіти.

Апробація результатів дослЮ жетя проводилась автором упродовж 
1993-1998 рр. на базі Херсонського ліцею журналіста, бізнесу та правознавства на посад і 
директора навчального закладу.

На основ історичного досвіду діяльності ліцеїв і гімназій XIX -  початку XX ст. в 
процесі доспідно-ектіериментальної' роботи створено концегцію навчального закладу 
нового тілу ж  багатопрофільного гуманітарного ліцею класичної орієнтації, розроблено 
зміст освіти, форми організаці навчально-виховного процесу, структуру кереництва ліцеєм, 
науисвометод/ннсї роботи, а також наведено результативність діяльності навчального 
закладу.

Основні положення, результате дослідження і його практичного використання було 
обговорено і безпосередньо розглянуто на Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Педагогічні інновації: ідеї, реалі, перспективи» (Херсон, 1997 р.), що проводилася на базі 
Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства; Всеукраїнській науково- 
практичній кюнференцї «Філософія сучасної освіти та стан її розробки в Україні» (Київ, 
1996 р.); Другій Укра'йсько4<анадоькій педагогічній конференції (Од еса -  Херсон -  Миколаїв, 
1994 р.); МЬкнародному з'їзді градівників науки, освіти, охорони здоров’я, культури і релігії 
«Шлях до порозуштня» (Херсон, 1994 р.), обласних та міських науковситраоичних 
конференціях, семінарах (Хероон, 1993-1998 рр.).

Результате дослідження висвітлено в шести публікаціях автора.
На захист  виносяться:
-  характеристика специфіки історичних, соцально̂ кономічних, політичних 

передумов становлення системи освіти Півдня України;
-  обгрунтування хронологічних періодів зародження, становлення і розвішу 

системи освіти, основних тваденцй розвитку сусттільнснтедага ї̂дум  ̂краю;
-  висновки про високий рівень початкової, середньої' освіти та випереджаючий 

розвиток мережі ліцеїв і гімназій регіону у межах України та імперії в цлому;
-  положення і висновки про орга>сзацйн(>педагогічні аспекте діяльності ліцеїв і 

гімназй, оообгв'вості навчально-виховного процесу та генезис змісту освіти в них
Структура дисерт ації Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, спиау використаних джерел (225 найменувань) і 52 додатків. Основна частина 
роботи вштадена на 180 сторінках, проілюстрована 8 малнжами та 29 таблюдои на 27 
сторінках.
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ОСНОВНИЙ ЗЛШСТ РОБОТИ

Враховуючи вимоги до ісгорико̂ едагогічного доспдаекня з порольної педагогіки, 
у ВСТУПІ обгрунтовано актуальність обраноі теш дратщження, сформульовано його мету 
і головні завдання, визначено мегодолотні основи, методи дослідження, наукову новизну, 
теоретичну і фактичну значущість, джерелознавчу базу, сформульовано основні 
положення, які вжесено на за>ист.

у  РОЗДІЛІ 1 «Соцвпьнет лт ичю  та кт орикніедагогічні 
процеси на Півдні України у  XIX -  на початку XX стопіть»  вимілено 
ооцально-енономмні та попгіжн умови становлення Півдня України як самостійної 
адмнстратувнотерілоріапьної одиниці, що було обумовлено його військовсклрателчним 
полоненням поденного форпосту імперії.

Більш як половина території краю — це райони, що безпосередньо прилягають до 
Чорного та Азовського морв. Неободнсть створення Чорноморського флоту, МСВКП№ІСІЬ 

розавзгти торгівлю з країнами Середземномор'я, величезні території незайманих родючих 
земель визначать полгіико-економічні особливості регіону. Заоелєння краю відбувалося на 
пільгових умовах, що стимулювало ішидме збільшення наоелєння у сільській місцевості, 
югкмагьилх та військових поселеннях і, у першу чергу, в ташх містах, як Одеса, Миколаїв, 
Херсон.

Південь України формувався як край із більш вільними соїіапьниш відносинами, у 
порівнянні з іншими районами країни. Тут було майже відсутнє філоске право.

Рання капіталізація сільськогосподарського виробництва призвела до появи 
фермерських господарств, наибльш великих землеволодінь, впровадження передових 
сшьськогосподарських технологій. Поступово Подень України зайьиз провідне місце в 
експорт зернових імперії.

Одночасно відбувався швидкий розвиток і концентрація промисловості: 
суднобудування, металургії, сільськогосподарського машинобудування, цукровиробництва 
та иших галузей юсподздошз. Саме на Херсонщині було засновано перці кооперативні 
підприємства, розроблено ексноммні, правові і моральні прині̂ гтл ‘о̂ ьої' дальності.

Швидким розвиток регіону повязанувл із ллщною організаційною діяльністю таютх 
державних діячів, як Г.О.Потьомкін, М.С.Воронцов, А.ЕРішельє, ІЙВпте та інших

Специфіка ооціапьноекономмного. політичного, географічного, демографічного 
визначення софиу ГТццня Укради, що обумовили зародження, сгановлежя і розвиток 
системи освіти краю, покладена в основу територіального обмеження даного дослідження, 
позначеного терміном «Поде№> України».

Порівняно пізнє освоєння краю призвело до появи нагцжещ ХУ1ІІ -  печатку XIX ст. 
невеликої кількості стихійно виникаючих початкових шкіл у сільських колоніальних, 
військових поселеннях і щойно створених містах -  Херсоні, Одесі, Миколаєві. Контингент
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учнів складав лише 5-10 дітей, заняття проводилися у звичайній невеликій хатині, роль 
викладачів виконували зовсім не підготовлені до шкільної справи відставні солдати, унтер- 
офіцери, сільські писарі, духовенство. Підручниками служили псалтирі, що були написані 
слов'янською мовою.

Даний хронологічний період (кінець ХУІІІ -  початок XIX сг.) виступає як етап 
зародкення системи освгти краю.

Другий період (перша половина XIX сг.) пов’язаний із становленням системи освіти 
Півдня України. У цей час тут поширюється мережа початкових шкіл, виникають перші 
гімназії, професійні училища, формується ланка вищої школи -  виривається Одеський 
Рішегьєвський ліцей.

Третій період (друга половина XIX -  початок XX сг.) -  доба активного розвитку 
початкової, середньої та вищої освіти Півд ня України.

Характерними для даного періоду є:
-  випереджаючий розвиток початкової освіти у межах України і, як наслідок, 

найбільш високий рівень освченості населення краю наприкінці XIX століття;
-  випереджаючий розвиток мережі земських шкіл у межах імперії;
-  найменша в країні питома вага церковнопарафіяльних і особливо міністерських 

шкіл, що від ображає реакційну освітню політику царського уряду на Півдні України;
— випереджаючий розвиток міністерських чоловічих і ханочих гімназій, реальних 

училищ, приватних і громадських гімназій у межах Новороаї, Уфаїни та імперії в цілому:
— реорганізація лише одного ліцею імперії (Одеського Рішепьєвського) в 

університет;
— формування прогресивної педагогнної думки краю гвд безпосереднім впливом 

Ідей і фактичної діяльності М.І.Пирогова.
Суспільнснтедагогічна думка Пвдня України розвивалася на основі національного 

самоутвердження у протистоянні становій системі освіти, феодально-клерикальній ід еології. 
Абсолютна більшість населення виховувалася на етнічних педагогічних ідеалах, традиціях 
народної педагогіки. Значний вплив на формування вимог до виховання молоді мали 
моральні норми, що сформувалися у Запорозькій Січі.

Зміцненню демократичних тенденцій в освіті Півдня сприяла безпосередня 
діяльність видатних педагогів: М.І.Пирогова, І.С.Орлая, І.ПДеркамова, О.Ф.Музиченка, 
АФ.Чепіги; активістів національного відродження і просвітництва краю: П.КСаксаганського, 
М.Ф.Чернявського, В.І.Гсхіікевича, І ДДніпровського, В.Бднова, О.О.Руоова і С.Ф.Русоеої.

На становлення прогресивної педагогічної думки Півдня впливали педагогічні спілки, 
а також педагогічні з’їзди,що відбувалися на базі навчальних закладів Одеси, Херсона за 
участю таких вццагтних діячів освгти, як М.І.Пирогов, М.О.Корф, М.Ф.Бунаков.

Значну роль у цьому процесі вдфавала педагогічна журналістика. Серед 
українських педагогічних вцдань прогресивного спрямування на Півдні України були журнал
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«Педагогмческий вестник», який видавав директор Єлисаветтрадського реального училища 
М.Завадський, одеська газета «Школьное обозрение» (редактор ПІГусаренко, вчитель 
Одеської Зої гімназії), журнал «Южньїй сборник» (редактор М.Сйкальськш, у минулому 
вчитель), журнал «Юг» (редактор В.Яковлев, випускник Одеської 2-ої гімназії, професор 
Варшавського університету) тощо.

РОЗДІЛ 2 «Організаційно-педагогічні аспекти виникнення та 
функціонування ліцею і  гімназій Півдня України у  X IX  -  на почат ку X X  
століть» містить в соб ісгорико-педагогічний огляд і гюрівнягьноузапальнюючий аналіз 
становлення і розвитку гімназій, реальних училищ Півдня України, Новороаї, України та 
імперії в цілому.

У розділі показано, що до створення Міністерства народної освіти (1802) школи, які 
мали назву «гімназія», виникали стихійно, користувались довільними навчальними планами 
і не мали статусу самостійних навчальних закладів.

Розробка та введення в д ію «Попередніх правил народної освіти» (1803) і «Статуту 
навчальних закладів, підпорядкованих університетам» (1804) створило правову основу 
становлення мережі гімназій, як самостійних середніх навчальних закладе для підготовки 
юнаків до навчання в університетах

Першою гімназією Півдня України стала Херсонська губернська чоловіча гімназія, 
що була відкрита у 1815 році. Через два роки (1817) відкривається Одеський Ралепьєвський 
ліцей, у складі якого діяли гімназичні класи, а згодом створюється 1-а* Одеська Рішельєвська 
гімназія (1837). До середини XIX сг. на Півдні засновується Одеська 2-а гімназія 
(1848).

У цілому, в межах Одеського навчального округу в цей перед були відкриті 
Таганрозька (1819), Таврійська (Сімферополь, 1823 р.), а також Кишжівська і дві 
Катеринославські гімназії. Із 18 гімназій України 8 функціонувало у Новороаї, з яких 3 -  на 
Ладні України.

У розділі наводяться історичні відомості про церемонію відкриття гімназій, 
контингент учив, показники навчально-виховного процесу тощо.

У другій половині XIX сг. активний розвиток середньої освіти в краї пов’язаний із 
відкриттям 1-ої Олексавдрівської чоловічої гімназії у Миколаєві (18©), а також гімназій в 
Ананьєві та Єлисаветграді (1885), Одеської Зої (1874) і Одеської' 4-ої (1894) гімназій. У цей 
час в Одеському навчальному окрузі функціонували гімназії у Катеринославі (2), Кишиневі 
(2), Бердянську, Керчі, Маріуполі, Ростові, Сімферополі, Таганрозі, Феодоаї, Болград, 
Бахмуті.

Таким чином, із 20 міністерських чоловічих гімназій Новороаї 7 (35%) знаходишся на 
Півдні України. Одночасно тут значно розширюється мережа жіночих гімназій та реальних 
училищ.

Інтенсивний розвиток середньої освіти Півдня України та усієї Новороаї спосгеріга-
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вться і на початку XX століття. У Катеринославській губернії в цей час діяли 
міністерські чолсем гімназії у Катеринославі (2), Бахмуті, Верхньодніпровську, Кам'янці, 
Луганську, Новомосковську, Павлограді, Маріуполі, Таганрозі, Біпецьку. Пмназїї Таврійська' 
губернії охоплювали такі міста, як Сімферополь, Севастополь, Євпаторія, Ялта, Керн, 
Бердянськ У Бессарабській губернії функціонували гімназії у Кишиневі (3), Болграді, 
Акермані, Кагулі, Сороках̂ Сотині.

У цей же час на Півдні України до Херсонської губернії відносилися гімназії Херсона 
(2), Ананьєва, Єлисаветграда, Олександрії, Вознесенська, Ольвіопаля; до Одеського 
градонамальства -  1-а Рішегьє8ська, 2-а, 3-я, 4-а гімназії, до Миколаївського -  1-а 
Олексаедрсська, 2-а, З і̂, та 4-а гімназії.

Реальні учиттаца діяли у Катеринославі (2). Кишютеві(2), Ростові, Маріуполі, 
Сімферополі, Оріхсеі, Мелітополі; на ГЕвдні: в Херсоні, Миколаєві, Одесі (2), Єлисавегттраді. 
Тирасполі

Жіночі міністерські гімназії були відкриті у Катеринославі, Маріуполі, Керчі, 
Бердянську, Євпаторії, Кишиневі (2), Болград; на Педні: в Херсон (2), Одесі (6), Миколаєві 
(2), Тирасполі, Ананьєві, Єлисавепраді (2), Вознесенську, Новому Бузі {табл.1).

Таблиця 1
Середні загагьноосвітнінаечагьні заклади 

Гівдня України (1915)

Типи
навчальнихзакладе

Кільмсть навчальних закладів
Україна Новороая Піедень України

неповні гімназії 117 58 23
реагьнучигмца 42 20 6
жіночі гіимазії 232 94 44

Крім цього, до 1917 р. в краї була створена розгалужена мережа приватних та 
громадських жіночих гімназій.

Таким чином, на печатку XX сг. середня освіта Пвдня України продовжує 
розвиватися випереджаючими темпами: чоловні гімназії усіх типів складали тут 40% від 
їхньої' кількості у Новороаї, жіночі -  47%, реальні училища -  30%. Ці показюжи стають ще 
більш виразними, тощо врахувати значну питому вагу середніх навчальних закладів 
Новороаї у межах України, що складали від повідно: 50%, 48%, 41%.

Проте внаслідок русифодагторськсн патики самодержавства у галузі освіти на П'вдні 
України аж до 1919 р. були відсутні українські гімназії'.

У розділі розглянуто оргамзаційні основи функціонування ліцеїв і гімназій, проведено
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аналіз законодавчих акт і адміністративних заходе уряду щодо регулювання системи 
народної освіти, соціального і нацонагьного складу учнів, студентів, викладачів, 
затвердження монопольного права царату на керування середньою та видою школою, 
намагання зберегти становий принцип рекрутування учнв у ці навчальні заклади. 
Законодавча база освіти була сгфздована також на розробку заборонних нормативних 
актів, що передбачали закриття національних шкіл, заборону викладання української мови, 
історії, географії, вигащення українських книжокта гїдручників.

Нормагтивнскравовий базис гімназичної та ліцейської освіти мав едшу 
централізовану основу у формі статутів, полс&кень, циркулярів, указів, розгороджень.

У розділі подаються евоігвоця змісту Статуту гімназій як головного нормативно- 
правового документу, що визначав всі сторони їхньої' діяльності; динаміка і хронологія 
становлення класичної та реальної освіти, змни у структурі навчально-виховного процесу 
(рис 1-2); генезис змісту загальної середньої' освіти; особливості організації керівництва 
гімназіями та лцеями; структура центрального, регіонального управління народною 
освітою (і конкретно Півдня України), колегіальні форми управління навчальними 
закладами.

Розділ містить в собі аналіз організації навчально-виховного процесу: структури 
навчального року, особливостей розкладу занять, екзамене, канікул; системи зарахуважя 
дітей до гімназій, контролю знань, переводу у наступний клас, випуску. Розглянуті 
питання фінансовснматеріального утримання навчалььш закладів; джерел та механізму 
формування бюджету, конкретні гржпади розмірів платні за навчання, стипендій, зарсбтної 
плати, благодійних пожертвувань; форм комерцйної діяльності гімназій Півдня 
України.

На основі аналізу кадрового забезпечення ліцеїв і гімназій краю зроблено висновки 
щодо високого рівня освіченості вжпадакв у порівняні з іншими регіонами імперії. 
Абсолютна йльиість педагогів отримали вищу освіту, чимало з них мага наукові ступені і 
звання, активно займалися науковснтубліцистумною та прсхегіницьмзю діяльністю.

УРОЗ/ЩВ 3 «Навчально-виховний процес у ліцеях і гімназіях 
XIX— початку XX століть» розкрито історичні та концептуальні засади створення і 
функціонування ліцеїв, визначено їхнє місце у структурі системи освіти, проаналізовано 
зміст і форми організації навчально-виховного процесу. На цй основі зроблено висноам, що 
на початковому етапі становлення ліцеї були иколами вищії' загагьної освіти закритого або 
відкритого типу, ям забезпечували енцжпопеділгні знання вищій шляхті, виховували 
молодь на засадах православ’я, самодержавства і народності для гкодальихх діяльності 
у ролі державних чиновгаків та військових Ліцеї займали проміжне місце між гімназіями та 
унверситетами, структурно поєднуючи гімназичний і, як правило, вищий військово- 
юридичний курс навчання. У більшості випадків за нормативно-правовим базисом ліцеї 
прирівнювалися доунеерситегів. Окремі гвцеї при створенні мали статус вищих га/иазій
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Рисі Динаміка і хронологія становлення гімназичної' освіти 
першої половини XIX століття
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Рис. 2 Хронологія і динаміка становлення гімназичної освіти 
другої половини XIX -  початку XX століть.
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або училищ (Ніжинський, Ярославський, Кременецький ліцеї).
У розділі показано, що подальший розвиток ліцеїв пов’язавший із наданням киглі 

спецальної освіти на окремих факультетах юридичному, педагогічному, камеральному, 
альськогосгкздарському, фсико-магематинному, богословському, медичному тощо. Не 
вписуючись у загальну структуру освіти, лцеї поступово були реорганізовані в інститут та 
вищі училища. Єдиний з них, Одеський Рашльєвський ліцей, набув статусу університету 
(Новороайсьюій університет). Наведено історит-ледагосічні відомості про створення на 
Півдні України Рішепьєвською ліцею, особливості структури, організації його діяльності та 
навчагьно-вимоєного процесу; місце навчального закладу у розвитку середньої та вищої 
освпи краю, становленні прогресивне» педзогічної думки. Розкрито основ» підходи до 
визначення змісту освіти у ліцеях і галназіях, проведено порівняльний аналіз навчальних 
планів і гфограм, досліджено генезис змісту освіт у навчальних закладах (таба 2).

Табгащя2
Динаміка розвитку змісту освіти у 

наамальжх планах гімназій Півдня України

Рік Тили гімназій

Цикли предметів
(у гроцентному від ношенн до навчального плану)

суспіпьно-
гуманпаршй

природничо»
математичний

художньо-
естетичний

оздоровчо-
трудовий

(позауречно)
1604 напвкпасична ШЛ 34,7 3;> -

1811 класична 69,4 23,1 7.5 —

1828 класична 69,4 18,1 12,5 -

1849
напівкласична 
з відділеннями:

64,4 23,1 12,5 —

класинм 67,9 24,4 7.7 —

законознавства 65 26,9 8,1 —

1852 класична 
з відділеннями:

71,43 20,24 8,33 —

напівкпасимяи 63 31 6 —

законознавства 61,9 32,1 6 —

1864 класична 70,1 22,8 7,1 —

налівкласииа 70.1 22,8 7.1 —

реальна 53,8 35,3 10,9 —

1871 класична 74,8 22,8 2,4 —

1872 реальне училище 57,5 42,5 - -

1890 класична 76 19,6 4,4 1.1
напівкласична 73,79 21,36 4,85 1.1

1914 класична 68,75 27,68 3,57 1.1
1920 середня школа 36,5 45.97 9.95 7,58
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Аналітично доведено, що гуманітарний компонент освіти у навнагьжх планах 
складав у середньому 69,4%, тобто перевищував грфсдн№ю-мзтематичний цикл 
предметів майже у три рази. У реальних училищах це співвідношення зберігалося, але 
складало 1,35. У сучасній середній шкота фаїни гранично можливе значення даного 
показника в межах класно-урсчного навчання (з охопленням всіх дітей) становить 1,24, з 
урахуванням позаурсмного навчання (для окремої групи дітей) -  1,76, а в середньому 
складає лише 1,5 проти 2,14 у розвинених країнах свпу. Звідси випгаває проблема 
гуманітср з̂ацїоерєдньоїланкиосвтіівпершучергуусучаснихгвушзяхітаце̂

У розділі висвітлюються можливості практичного вирішення даного питання та 
д еяких напрямів використання позитивного історичного досвіду гімназій і ліцеїв Пвдня 
України на основі досвіду діяльності Херсонського лцею журналістки, бізнесу та 
правознавства ж  бапагтопрофігьного гумдагіарного тацею класичної' орієнтації.

Систематизація і узагальнення матеріалів аналізу ісгориконвдагогічних, 
статистичних, нормативно-правових документів, що висвітлюють процес становлення та 
розвитку ліцеїв і гімназій Півдня України у XIX -  на початку XX ст„ підтвердили гіпотезу 
дослідження і дали можливість зробити там висновки.

-  актуальність доащкення зумовлена процесом розбудови незалежної' 
України, пошуками духовних витоків національної свідомості і зростанням у зв'язку з цим 
ролі історичних наук і, зокрема, історії педагогіки;

-  радикальні змни у г̂ спільно-паппимному та соцально̂ кономнному жилі 
обумовлюють необхідність удосконалення системи освіти і діяльності навчальних закладів 
нового типу,

-  вимкнення системи освіти Пвдня України пов’язано із трьома 
хронологічними періодаш: зародження (кінець ХУ1ІІ -  початок XIX ст.). становлення (перша 
половина XIX ст.) і активного розвитку (друга половина XIX-печаток XX сг.)оавпи, які мали 
відповідні характерні ознаки;

-  ГТедень України як регіон відрізнявся високим рівнем демократизації осели та 
розвитку прогресивної педагогам*' думки лід безпосередню впливом ведагнихдігмв освіти 
краю МіПирогоеа, І.С.Орпая, М.О.Корфа, І.ГІДеркачова, О.Ф.Музиченка, Я.Ф.Чепіги та ін.;

-  на Півдні України мала місце стійка тенденція випереджаючого розвитку 
гімназичної освіти у порівнянні із Новоросією. Україною та імперією в цілому,

-  єдиним ліцеєм держави, що набув статусу університету, став Одеський 
Рішельєвський ліцей (Новоросійський університет), який відіграв неабияку роль у 
становленні середньої' та вищої освіти краю. З цими навчальним* закладами пов’язані 
імена АМцевича, ДІ.Менделєєва, ІМСеченова, І.І.Ме̂ ииова, М.МЛанге і багатьох 
ікамх;

-  нормативно-правова база функціонування гімназій і ліцеїв визначалася 
статутами, положеннями, ідежулярами, указам, розпорядженнями і була арямована на
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забезпечення монопольного права самодержавства на управління середньою та вищою 
освітою, штучне регулювання соціального і національного складу у-ив. студенте, учителів, 
заборону створення української школи та вивчення рідної мови, літератури, історії’ і географії 
України, користування українськими підручниками, літературою;

-  система управління пмназізди, ліцеями та освітою в цілому одночасно 
поєднувала жорстку централізацію з широким спектром колегіальних форм управгвкня та 
елементами взаєморегугвовання початкової, середньої та вищої' школи. Безлосереднью 
участь в управлінні освітою Півдня України брали МіПирогов, І.С.Орлай, Ф.ІЛеонтович,
О.О.Мусін-Пушмн та іші;

-  гімназії краю мали більш виооюій науюво-педагогічнум патенііал у порівнянні з 
іншими регіонами України: більшість вмитепв мали вишу осоту, займалися акпюною 
науковою, просвітницькою і пубгіьіісттною діяльністю, чимало з них мали наукові ступені 
і звання ;

-  система фінансування гімназій Пвдня України відзначалася гнучкістю і 
різноманітністю джерел формування власного бквджету, що забезпечувало необхідний 
рівень їх фінанооеоматеріальнсй' бази;

-  ісгарико-педагогічний матеріал досгаджежя процесу становлення та розвитку 
ліцею і гімназій Пвдня України у XIX -  на початку XX от. дозволяє поглибити і розширити
викладажя курсу істсрїледагтїіки в педагогічних навчальних закладах краю, а у поєднанні з 
аналогчними дослідженнями в ишх регіонах країни — суттєво доповнити зміст історії 
педагогом України;

-  прищепи гуманітаризації освіти, позитивні історичний досвід функціонування 
гімназій і ліцею, організації навчально-виховного процесу, управління, матеріального і 
кадрового забезпечення покладено в основу діяльності багатопрофільного гуманітарного 
ліцею класичної' орієнтації -  Херсонського лцею журналістики, бізнесу та правознавства, 
практичні наробим якого педагошно доцільні та можливі для використання в аналогічних 
навчальних закладах нового тшу.

Перспективи щодо подальшої розробки проблеми даного дослідження полягають у 
повному і системному висвгілежі розвитку оередньої освіти Пвдня України: иансмих 
гмназіи, умгаед та інституте; навчальтмх закладів системи професіиої освіти. На цій основі 
можливе подальше визначення напряме історичного педагогічного досвіду у сучасних 
середніх навчальних закладах країни.

Основні результати дисертадії опубліковані в таких працях
1. Бобров В. В. Екзистеи̂ алізм як основа нової педагогічно*' теорії' II Філософія освіти 

в сучасній Україні: Матеріали Всеукраїнської' науково-практичної' конференції «Філософія 
сучасної освіти та стан ЇЇ розробки в Україні» (1-3 лютого 1996 року).- К: ІЗМН. 1997. -  
С.421-424.

2. Бобров В.В. Одеський Рішельєвський лцей -  ооередок вищої та середньої'
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№ 4.-С . 171-174.

3. Єобров В.В. Розвиток гімназій на півдні Україні (XIX -  початок XX сг.) // Рідна 
школа-1908.- № 1.-С. 78 -  79.

4. Бобров В.В. Становлення та розвиток гімназій Півдня Україні (XIX -  початок 
XX сг.)//Шлях освгіи. -1998.-№  1.-С . 45-46.

5. Бобров В.В. Зміст освгіи у гімназіях та ліцеях Півдня Україні XIX- печатку 
XX сг. і проблема гуманітаризації освгіи // Рщна шнола. -1998,- № 4. -  С.78-79.

6. Бобров В.В. Орієнтуємось на класичну освіту // Рідна школа -1998. -  № 5. -  
С. 5-10.

Бобров ВВ. Становлення та розвиток ліра і гімназій Півдня України у 
ХІХ-на початку XX стать.

Дисертація у вигляді рукопису на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 -  Теорія та історія педагогіки, Національний 
педагогічний університет ім. МЛДрагоманова, м.Кию. 1998 рік

У диоертацї визнане» соцально-лотичніта ісіориксктедагосмі умови виникнення, 
становлення й розвитку ліцеїв та гімназій Гївдня України у XIX -  на початку XX ст., розкрито 
особливості розвитку суспільночіедагогічноії думки, органзацйно-педаюгічні, нормативно- 
правові, емономмні засади функцонування навчальних закладів, структуру системи 
управління, матеріальне й кадрове забезпечення навмальнежиховного процесу. Аналітично 
обгрунтовано кількісні та якісні показники динаміки розвитку мережі ліцеїв і гімназій, 
хронологію виникнення, становлення та розвитку системи освгіи краю. Розкрито зміст 
навчально-виховного процесу, притупи, мету, завдання й оргамзацво виховної' роботи в 
ліцеях і гімназіях, можливі напрями використання історичного досвщу діяльності лцеїв і 
гімназій ГТедня України у XIX -  на початку XX сг. в закладах освгіи нового типу в період їх 
становлення та розвитку в сучасних умовах.

Ключові слова: Пвдень України, гімназії, ліцеї, система освгіи, система 
управління, зміст освгіи, навчальновиховний процес, клоридоледагогмний процес, 
нормативноправова база

Бобров ВВ. Становпение и развитие лицеев и гимназий Юа Украиньї в 
XIX-нанапе XX векоа

Диосертация в виде рукописи на ооисхание ученой степени кандидата 
пєдагогических наук по специальности 13.00.01 -  Теория и история педагогики, 
Наїуюнальньїй педагогический университет им. М.ПДрагоманова, г.Киев, 1998 гад

В диссертации огределеньї ооциагьнснюлитичесюїе и исторм«>ледагоп«еские 
условиявозниюювения, становлення иразвитиялицеевигкмназий ЮгаУіязаиньї в XIX-
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нгнапе XX ввм раскрьгтьі оообенностм развития общественно*іедагогі«есиой мьісли, 
орпанизациожочтедагопмесше, норматмвноправовьіе и знонометнесюїе основьі 
фунхционирования учебньк заведений, структура системи управпения. материальное и 
кадровое обеспечение учебно-воспитательного процеоса. Аналипгически обосноеаньї 
когм-тествежьіе и камественньїе покззатегм динамики развития сети лицеев и пімназии, 
хронологические периодьі возмлжовения,становленняиразвития системи образования 
края. Расхрьгго ссдержание у̂ ебно-вослитательного процеоса, принципьі, цеш, задами и 
организация воспитапельной рабспгьт в лицеях и тимназиях, указаньї возмажнью 
направлений использования историчесгаго опьгта деятельности лицеев и тимназий Юта 
Уфаутьі в XIX-начале XX вав учебньк заведеннях нового типа в перисдих становлення 
и развнтия в современнькусповиях.

Ключеєью слова: Юг Украикьі, гимназии, лицен, система образования, система 
управлення, содержание образования, учебноеосштательньм процесе, исгормсо- 
педагопічас»̂  фсх̂ еос, нормагтвно-лравоваябаза.

Воіжм \/М  РоттпаЬоп апсі гіеиеіортепі о? І-усеез алеї дутпазітпз іп Пте 
зос^о^ЦкгаіпеіпХІХ-еагІуХХоелЬїтез.

ТЬезіз Ьг Оедгее с#СапсШв (Ресіадодзса] Зсіепсез) оп зреааіу 13.00.01 -  ТЬеоту 
апсі НбгЬсху оГРесіадодісз, №йопаІ РебадодусаІ ІІпмегзйу патесі айег ІІ/ІР.Огадотагюу, Куп/, 
1998.

Іп №е зЬхіу зосіаі, ройсаі, ІіізЬгіса) апсі ресіадодісаі сопсйопз оіарреатд, Ьтпайоп 
апсі сіемеїортепі сії І-уоеез апсі дугопазйлпз іп вте Зсхйі о? ІЛсгейтє іп XIX-еагіу XX селіиіез 
Ьах*е Ьееп сієїіпесі апсі сіагбібесі Иіе аіЛхзг сіезсгйзесі ресиІаїКіез іп №е сіе>юіортелІ госзаі 
апсі ресіадодісаі йеазоНЬе гедт АІзо ргасбсаі ресіадодісаі, постав Іаи/У апсі еоопотіс 
Ьазез сії Іипсйопайгід сії есіисайопаї езІаЬбзІттелІз, зузіет о? дсметятд, ітоіегіаі апсі зйІГ 
епзиіпд о? есіисаВопаї ргооезз Ьа\/е Ьееп ІЬипсі. Лтеге Ьаме Ьееп дпхгкіесі апсі ргойхіпсіїу 
апаїузесі сіцапйаіме апсі циаВаІК/е іпсйсез п Йте сіупатіс сіемеїортелі о? Іусеез апсі 
дутпазшіз, сНгопоІодісаі регіосіз сії йхлхіайоп, йхтгайоп згчі сіегеїортегй сії есіисайопаї 
зузбет іп Йте гедіоп. ТЬе аиіЬог с&сіозесі соліеліз сії есіисайопаї ргооезз, йз ргахфіез, аітз, 
іазкз, сіейпесі роззйзіе сйесбопз п изіпд ЬізйогісаІ е>̂ е̂гіепсе іп іЬе асіміу сії Іусеез апсіІЛсгаіпеіп 
ХІХ-ХХ сепіигіез іп есіисайопаї езІаЬбзЬгпепйз с* пєуу кіпсіз іп регіосі сії Ятеіг йхтайоп епсі 
гіеиеіортегй іп тосіет зосіеіу.

Кеу жоп&; ТЬе Зоийі сії ІІкгапе, дутпазіитз, Іусеез, егіїюаЙопаІ зузіет. оопбеліз сії 
«іисаЬоп. есіїсайопаї ргооезз, Иізйогіса) апсі ресіадосрсаі ргооезз, гххтай\/е-1а\л/1и] Ьазез.
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