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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВУ НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ., 

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
Одним з найважливіших показників входження нашої держави до 

загальноєвропейського співтовариства є гуманітарний розбудова 
суспільства, що неодмінно пов’язана не тільки з демократизацією 
громадянських інститутів, а й з розвитком духовності, загальної 
культури, національних мистецьких традицій вітчизняного соціуму. 

Такі процеси активізувалися після здобуття Україною незалежності 
через формування рис й простору нової соціокультурної реальності, у 
якій національна освіта і мистецтво стає одним з визначальних факторів 
прогресу суспільства в розвитку національної ідентичності. 

У цьому контексті дослідження історичного шляху розвитку 
декоративно-прикладного мистецтва Катеринославщини у другій 
половині XIX – на початку XX століття й включення його окремих 
складників до програм навчання в закладах освіти різних типів 
мислиться як основа для розуміння витоків національних декоративно-
прикладних традицій, які впливають на сучасну художню освіту і 
сприяють формуванню нової парадигми в розвитку творчих здібностей 
молоді, пробудження таланту і мистецького розвитку особистості з 
умінням бачити, передавати і впроваджувати прекрасне в навколишній 
простір за допомогою декоративно-прикладного мистецтва. Збереження 
традицій, набуває особливої актуальності в умовах інформаційного 
перевантаження, впливу новітніх ціннісних установок, інших культур, 
стилів і напрямків. 

У зв’язку з цим на сучасну освіту покладаються завдання не тільки 
в залученні учнівської молоді до знань, а й у вихованні особистості, що 
може самостійно орієнтуватися у складному соціокультурному просторі, 
формуючи власну, унікальну систему художніх цінностей. 

Незважаючи на певні кризові явища й специфічні суперечності в 
країні, сучасне суспільство усвідомлює потребу у відбудові, 
реконструкції та відродженні декоративно-прикладного мистецтва через 
освіту підростаючого покоління – майбутнього нації. 

Не має сумнівів у тому, що розвиток художньої освіти в Україні 
залежить від компетентності й готовності її представників до художньої 
активності, яка в значній мірі зумовлюється їхньою ментальністю, 
духовністю, вмотивованістю. Тому, важливу роль у підготовці вчителів 
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образотворчого мистецтва відіграє пошук шляхів удосконалення змісту, 
методів і форм викладання декоративно-прикладного мистецтва, 
розвитку художнього світосприйняття й здатностей майбутніх учителів в 
системі університетської освіти. 

Слід зазначити, що деякі питання, пов’язані з організацією 
навчання декоративно-прикладного мистецтва у вітчизняній освіті 
наприкінці XIX на початку XX століть знаходили відображення в 
історичних дослідженнях О. Коновалової, Л. Борщенко, С. Рашидовой, 
О. Шкільної, З. Мацишиной та інших, зокрема з історії ремісництва, до 
яких відносяться праці з історії розвитку мистецьких промислів та 
народних ремесел тощо. До таких відносяться дисертаційні роботи та 
монографії, а також статті в наукових віданнях різного часу: А. Балкіної, 
Л. Додонової, М. Золотової, О. Попик, Г. Рослякової, О. Удод, 
Р. Шмагайло та ін. 

Окремі дослідники (О. Смирнова, З. Резніченко, та інші) значу 
увагу приділяли науково-педагогічним студіюванням з теорії та 
методики мистецької освіти, зокрема й за окремими видами декоративно-
прикладного мистецтва, таких як художній текстиль: гобелен і батик 
(А. Уварова, Т. Пиченюк та інші). 

Розвитку творчої думки студентів у процесі опанування змісту 
дисципліни художнього й декоративного спрямування присвячували 
дисертаційні роботи Т. Беркаш, С. Данилушкина, М. Семенова, 
Р. Коробко, С. Зінченко, Т. Стритьевич, Т. Мала, А. Трошкін, В. Прусак 
та інші. Вивченням педагогічних аспектів розвитку художніх здібностей 
студентів у сфері декоративно-прикладного мистецтва, займалися такі 
вчені, як О. Опалюк, М. Пічкур, О. Поліщук, Н. Кузан, Т. Сиротенко, 
В. Алексєєва, В. Вороніна та інші.  

Таким чином, на основі вищевикладеного можна сказати, що 
значна роль у процесі розбудови і відродження художньої освіти 
належить творчої інтелігенції та молоді, яку потрібно заохочувати до 
творчого ставлення до своєї професійної діяльності, до глибшого 
вивчення історичної та мистецької спадщини; придбання високого рівня 
загальної культури, освіченості та втіленні високих ідеалів у своїй 
творчості, таким чином, формуючи нове художнє обличчя сучасного 
суспільства. 

Незважаючи на те, що є чимало досліджень в галузі навчання 
декоративно-прикладному мистецтву, історико-педагогічні витоки цього 
процесу залишаються ще недостатньо вивченими, що й зумовлює вибір 
теми статті. 

Мета дослідження полягає у вивченні історико-педагогічних умов 
та процесу організації навчання декоративно-прикладному мистецтву на 
Катеринославщині у другій половині XIX на початку XX століття та 
визначення її впливу на систему підготовки майбутніх вчителів засобами 
декоративно-прикладного мистецтва у вищих навчальних закладах. 
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Хронологічні рамки роботи охоплюють другу половину XIX 
початок XX ст. Нижня хронологічна межа обумовлена результатами 
проведення Земської реформи 1864 р., активним розвитком 
промисловості у Російській імперії, інтенсивного формування 
підприємницького прошарку та його активному впливу на організацію 
народної освіти України засобами декоративно-прикладного мистецтва. 
Верхня хронологічна межа – революція 1917 р., після якої утвердився 
новий соціально-економічний лад з новим формуванням системи освіти. 

Територіальні межі дослідження. До складу Російської імперії у 
вказаний період відносились вісім українських губерній. Найбільшу 
увагу зосереджено на організації навчання декоративно-прикладному 
мистецтву у таких великих торгово-промислових центрах України, як 
Одеса, Катеринослав, Луганск, Павлоград, Новомосковск, Бахмут та ін. у 
регіонах, тісно пов’язаних з підприємницькою діяльністю найвідоміших 
промисловців та майстрів декоративно-прикладного мистецтва. 

З приводу змін в освіті, які відбулися після Земської реформи 
Н. Гуркіної у навчальному посібнику «Історія освіти в Росії  
(Х-ХХ століття)» зазначає, що «60-е-70-е роки XIX ст. займають 
особливе місце в історії Росії. Реформи Олександра II дійсно принесли 
великі зміни у всі сфери життя, нехай і не скасувавши самодержавний 
лад, а тільки модернізувавши його. Перетворення в господарсько-
економічному ладі, зміни соціального і духовного вигляду населення, 
зростання культурних потреб створювали нові умови для розвитку освіти 
і ставили перед нею більш високі і різноманітні завдання [3]. 

Скасування кріпосного права спричинило ряд суттєвих змін в 
економіці та системі управління. Селяни, більше не прив’язані до 
поміщика, могли вільно пересуватися, створювати свої господарства і 
брати участь у суспільному житті. Для того, щоб нова економічна 
система розвивалася більш активно і ефективно, необхідно було 
створити таку систему управління, яка б відповідала місцевим потребам і 
була наближена до економічних реалій регіону. Раніше ж регіони 
отримували накази з центру, часто були занадто віддалені від реального 
стану справ. Тобто, реформа повинна була задовольнити дві основних 
вимоги дійсності: поліпшити місцеве господарство і дати результат 
запиту на самоврядування, задовольнивши потребу суспільства. 

Оцінка проведеної земської реформи, трактується й оцінюється 
науковцями досить неоднозначно. Оказав значний вплив на економіку, 
земська реформа мала деякі вади та суперечності. Причина цього – 
прагнення поєднувати протилежні принципи і взаємовиключні тенденції. 
Тим не менш, громадяни та прихильники конституційного ладу, 
сприймали цю реформу як зародження демократичного ладу і активно 
підтримували створення земств. «Положення» про земство, на думку 
сучасного дослідника В. Захарової, стало компромісним документом, 
який все таки мав велике значення у формуванні нових демократичних 
форм управління державою на довгі роки [6]. 
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У своєму довідково-навчальному посібнику «Історія освіти в Росії 
(X-XX століття)» Н. Гуркіна пише, що: «Відмінною рисою середини 
століття стало виникнення широкого суспільно-педагогічного руху. 
Питання освіти і виховання обговорювалися у пресі, у тому числі в тих, 
що з’явилися наприкінці 50-х – початку 60-х рр. у педагогічних 
журналах, громадськість брала активну участь у поширенні освіти серед 
народу. Початок обговоренню питань освіти було покладено статтею 
Н. Пирогова «Питання життя», опублікованій в «Морському збірнику». 
Вчений критикував станову школу і раннє утилітарно-професійну освіту, 
ратував за розвиток загальної освіти – як основи професійної [3]. 

Цю думку про широке обговорення педагогічного руху підтверджує 
дослідник С. Липник. «Всі матеріали і проекти, пов’язані з реформою 
школи, були опубліковані в пресі і широко обговорювалися 
педагогічною громадськістю, в університетах, на педагогічних радах 
гімназій та окремими фахівцями». Розгорнулися дискусії у Вченому 
комітеті, в який входили видатні вчені-педагоги Н. Вишнеградський, 
А. Воронов, П. Чебышев, І. Срезневський та ін. Вони висловлювали різні 
точки зору на реформу школи. Не було єдності при обговоренні 
матеріалів і в Державній раді. Одні вважали, що достатньо семирічного 
терміну навчання, інші відстоювали восьмирічне навчання. Врешті-решт, 
був визнаний достатнім семирічний термін. Особливо багато 
розбіжностей було з приводу змісту освіти. Одні наполягали на 
класичному характер гімназії, інші стояли за поділ гімназії на дві групи: 
одна – з класичним, інша – з реальним ухилом. Крім того, велися 
міжвідомчі переговори між Міністерством народної освіти та 
Міністерством фінансів, яке прагнуло урізати бюджетні асигнування на 
гімназії. Всі матеріали обговорень у вигляді шеститомника були 
опубліковані в 1862 р. під назвою «Зауваження на проект статуту 
загальноосвітніх навчальних закладів і на проект загального плану 
пристрою народних училищ» [8]. 

Земська реформа справедливо вважається однією з найважливіших 
подій в історії Росії 60-70-х роках XIX ст. Це був початок активного руху 
в народну освіту і модернізація всіх сторін життя країни, яка активно і 
цілеспрямовано впливала на художню сферу. Земськими установами вже 
були сформовані основні напрямки цієї діяльності, принципи, форми і 
методи освіти дітей і дорослих, чоловіків і жінок та визначено терміни та 
джерела фінансування. Таким чином, багато ідей, які були закладені в 
проекті до статуту про народну освіту, носили прогресивний характер, 
незважаючи на певні недоліки, які супроводжували цей прогресивний 
процес. 
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Касьян Т. К. Організація навчання декоративно-прикладному 

мистецтву на Катеринославщині у другій половині XIX – на початку 
XX ст., як педагогічна проблема 

У статті розглянуто соціокультурні передумови розвитку навчання 
декоративно-прикладному мистецтву після прийняття земської реформи 
в 1864 р. XIX ст. й включення його окремих складників до програм 
навчання в закладах освіти різних типів. Декоративно-прикладне 
мистецтво як основа для розуміння витоків національних декоративно-
прикладних традицій, які впливають на сучасну художню освіту і 
сприяють формуванню нової парадигми в розвитку творчих здібностей 
молоді. 

Ключові слова: навчання, декоративно-прикладне мистецтво, 
Катеринославщина, освіта, земська реформа. 

 
Касьян Т. К. Организация обучения декоративно-прикладному 

искусству на Екатеринославщине во второй половине XIX – начале 
XX веков 

В статье рассмотрены социокультурные условия развития обучения 
декоративно-прикладному искусству после принятия земской реформы в 
1864 г. XIX ст. и включения его отдельных составляющих в программы 
обучения в учебных заведениях разных типов. Декоративно-прикладное 
искусство как основа для понимания истоков национальных 
декоративно-прикладных традиций, которые влияют на современную 
художественную образование и способствуют формированию новой 
парадигмы в развитии творческих способностей молодежи. 

Ключевые слова: обучение, декоративно-прикладное искусство, 
Екатеринославщина, образование, земская реформа. 
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Kasyan T. K. Organizing training of decorative and applied art on 
Ekaterinoslavski in the second half of XIX – beginning of Chukov 

The article considers the socio-cultural conditions of development of 
education, decorative arts after the adoption of the Zemstvo reform in 1864 
XIX century and inclusion of the individual components of the programs of 
study at educational institutions of various types. Arts and crafts as a basis for 
understanding the origins of decorative and applied national traditions that 
influence contemporary art education and promote the formation of a new 
paradigm in the development of creative abilities of young people. Beginning 
active movement in public education and modernization of all spheres of life, 
actively and purposefully influence the artistic sphere. Local self-government 
has been formed the main areas of activity, principles, forms and methods of 
education for children and adults, men and women and have determined the 
timing and sources of funding. 

Kay words: training, decorative and applied art, Ekaterinoslavskiy, 
education, land reform. 
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АНТИРЕЛІГІЙНА ПРОПАГАНДА В ШКОЛАХ РАДЯНСЬКОЇ 

УКРАЇНИ (20 – 30-ті роки ХХ століття) 
 

Україна на сучасному етапі є полірелігійною державою. Згідно з 
офіційною статистикою, релігійне життя в Україні представлене 
55 віросповідними напрямками, в межах яких діють майже 34 тис. 
релігійних організацій. Тому церква, відділена на законодавчому рівні 
від держави, має великий вплив на суспільство. За таких умов 
актуальним є питання релігійного виховання дітей та молоді. 

У процесі релігійного виховання (за А. Мудриком) віруючим 
цілеспрямовано і планомірно навіюють світогляд, світосприйняття, 
норми взаємовідносин і поведінки, які відповідають віроученню певної 
конфесії. 

Проте, у 20 – 30-х роках ХХ століття одним з найбільш важливих 
напрямків роботи школи, на думку керівників радянської освіти, була 
антирелігійна пропаганда. Пояснення цьому факту досить просте. Нове 
комуністичне виховання, так само як і релігія, цілеспрямовано 
формувало світогляд та норми поведінки. А тому в релігійних вченнях 


