
Оновлюючи педагогічні технології

Будинок вчителя разом з Педагогічним музеєм, Національною освітянсь
кою бібліотекою становлять потужний культурний, науково-дослідний, педа- 
гогіко-впроваджувальний комплекс держави, аналогів якому немає в світі.

Про Будинок вчителя, його роботу, спрямовану на розповсюдження пере
дового досвіду, новітніх педагогічних технологій, мова йшла в минулому но
мері журналу. Сьогодні наша розповідь про Педагогічний музей.

Скарбниця реліквій, дж ерело  досв іду 
вітчизняної освіти

В.В.Тригубенко,
директор Педаго
гічного музею

В Україні ко
лекції реліквій, ру
кописів, старовин
них речей та творів 

мистецтва збиралися та зберігалися з 
давніх-давен у князівських та геть
манських палацах, церквах і монас
тирях, зокрема, у помешканнях мит
рополитів. Старовинні предмети, у 
тому числі й освітнього характеру, 
збирали також вельможі-меценати, 
діячі науки та мистецтва. Залишились 
відомості про колекції князів Ост
розьких, Заславських, Чарторийсь- 
ких. Старовинними книжками обда
ровував освітні заклади та церкви 
гетьман Іван Мазепа. Так знамените 
«Пересопницьке Євангеліє», що ак
тивно використовувалось «для 
ліпшого врозуміння люду христи
янського», він подарував соборній 
церкві Переяслава.

Збиранням старовинних пред
метів і навіть археологічними дослі
дженнями займався митрополит

Петро Могила. Вишуковував старо
винні книжки та рукописи видатний 
український культурно-освітній і 
церковний діяч XVIII ст. Феофан 
Прокопович.

У XIX ст. в Україні виникає ряд 
археологічних музеїв (Миколаївсь
кий, Одеський, Херсонський), істо
ричний музей — у Херсоні, природ
ничо-етнографічний — у Львові. В 
їхніх колекціях було чимало матері
алів, що висвітлювали розвиток ос
віти відповідних регіонів.

Закликав збирати історико- 
освітні та педагогічні експонати «Ус
тав народним училищам Российской 
империи» (1785).

Перший в Росії Педагогічний му
зей створено в Петербурзі у 1854 р. 
Його внесок у поширення освіти уже 
у 1875 р. визнали учасники Паризь
кої географічної виставки, закликав
ши створити музеї на зразок петер
бурзького в усіх країнах.

Ідея створення педагогічного 
музею в Києві належала видатному 
українському педагогу-методисту 
Тимофію Лубенцю. Фінансову части
ну взяв на себе український підприє- 
мець-меценат М. Терещенко. Але 
потреби часу вимагали вкладення



значних коштів в інші сфери народ
ної освіти. А відтак виділені Тере- 
щенком кошти пішли на заснуван
ня в Києві двох народних училищ.

Врешті, в 1901 р., Педагогічний 
музей було створено. Метою його 
було «доставить деятелям низшей и 
средней школи возможность нагляд
но, на образцах или по печатньїм 
источникам знакомиться с наилуч- 
шей постановкой учебно-воспита- 
тельного дела, а также с историей 
школи и ее современньїм состояни- 
ем в России и за границей. Таким 
образом, музей должен с одной сто
рони содействовать ближайшим 
практическим потребностям препо- 
давания, с другой — обеспечить те- 
оретическую, научную разработку 
учебно-воспитательних вопросов» 
(Положення про Педагогічний му
зей при Управлінні Київським на
вчальним округом ЦДІА України, ф. 
730, оп. 1, од. зб. 294, л. 62—63, 1901
р.).

Кошти на утримання музею ви
ділялися із щорічних відрахувань від 
сум, що відпускалися на потреби 
народної освіти в губерніях, які вхо
дили до Київського навчального ок

ругу (Київська, Подільська, Во
линська, Чернігівська, Полтавська, 
Хелмська губернії), а також з інших 
джерел, що були у віданні округу.

На адресу музею надходили та
кож пожертвування.

Положенням про педагогічний 
музей передбачалося мати в ньому 
такі три відділення:

— наочні навчальні посібники, 
предмети шкільної гігієни, архітек
тури, фізичного виховання;

— колекції настановних, мето
дичних матеріалів, підручників і книг 
для класного читання з різних пред
метів, що викладалися в російських 
і зарубіжних школах;

— спеціальна педагогічна бібліо
тека.

Вже в 1902 р. музей розпочав 
свою діяльність. Впродовж першого 
10-ліття свого існування він постійно 
«мандрував» по приміщеннях різних 
навчальних закладів і окремих при
ватних будинків. У березні 1904 р.

на засіданні комітету в 
справах музею розглядав
ся проект будинку для 
нього.

Основою експозиції 
педагогічного музею ста
ла колекція зразків учні
вських робіт та виробів 
ремісничого і прикладно
го призначення, які були 
представлені свого часу 
всіма навчальними закла
дами Київського навчаль
ного округу на Нижньо
городській виставці.

Користуватись (безкоштовно) 
фондами музею мали право всі без 
винятку працівники навчальних зак
ладів міста і всього округу: студен
ти, учні старших класів гімназій, а
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також сторонні особи, але вже з доз
волу завідуючого. З бібліотеки кни
ги видавались і додому, при цьому 
для некиївських вчителів існували 
обмеження як у часі — (півроку), так 
і в кількості — (не більше 5 книг).

«Циркуляр по управленню на
родними училищами» (№ 1 за 1903 
р.) сповіщав про діяльність музею: 
«В библиотеке музея более двух ти 
сяч названий книг или около трех 
тисяч томов, не считая книг спра- 
вочного характера, которьши мож
но пользоваться только в читальном 
зале музея, на дом зти книги не вьі- 
даются. В отделе учебннх пособий 
насчитнвается до четнрех тисяч 
предметов — карт, картин и т.д. Есть 
много картин по естествоведению, 
по истории (русской), по наглядно
му обучению язикам — русскому и 
иностранннм. Интереснм также по- 
собия по рисованию и образцн уче- 
нических работ по зтому предмету. 
Организацией музея заведует особьш 
организационннй комитет, под 
председательством попечителя окру
га В. И. Беляева. В состав комитета 
входят местньїе деятели по народ
ному образованию, каждьій член 
комитета ведает каким-либо отде- 
лом, по своей специальности, и за- 
ботится пополнением своего отде- 
ла, как книгами, так и пособиями. 
Непосредственно заведует музеєм 
один из членов комитета.

...Плати за пользование книгами 
и вообще музеєм никакой не пола- 
гается. Между книгами педагогичес- 
кого отдела есть капитальнне сочи- 
нения на французском, немецком и 
Др. иностранних язиках. Недавно 
педагогический музей обогатился 
Ценной коллекцией морских живот- 
ньіх, принесенной в дар музею про-

фессором А. А. Коротневьім, дирек
тором зоологической станции в Вил- 
лафранке. Автори нових учебннх 
книг и педагогических сочинений 
охотно присьілают в музей свои тру
ди. Музей открьіт для посетителей 
ежедневно; удобнее посещать его 
между 4 и 8 час. вечера».

Отже, в діяльності музею були 
безсумнівні успіхи. Але відсутність 
власного приміщення негативно 
відбивалася на його діяльності.

Значно збільшився бібліотечний 
фонд, який нараховував вже 7 тисяч 
томів книг наукового і педагогічно
го змісту. Крім того, щорічно перед
плачували для музею 50 назв педа
гогічних російських та іноземних 
журналів, у музеї було 600 настінних 
картин, посібників з природознав
ства, історії, географії та інших пред
метів, 130 географічних карт, 52 
скляні географічні вітрини, 100 гео
графічних відбитків, рідкісна і бага
та колекція метеликів (4 великі 
вітрини), колекція жучків (7 шаф з 
горизонтальними вітринами), 12 
вітрин приладів для ручної праці по 
металу та дереву, 3 вітрини шовків
ництва та бджільництва, 400 аль
бомів креслень і моделей, 20 вели
ких географічних гравюр і т.ін. Крім 
того, музей отримав від вже закри
того на той час товариства грамот
ності багаті природничо-історичні, 
мінералогічні та інші колекції варт
істю біля 10.000 рублів.

Проте вільних площ для їх роз
міщення не було. Відтак, фізичний 
кабінет, на який було витрачено 5 
тисяч рублів, містився в кімнаті Уні
верситету Св. Володимира.

З кожним роком потреба у влас
ному приміщенні ставала все більш 
відчутнішою. 1 червня 1909 року
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попечитель Київського навчального 
округу П. Зілов звернувся до голови 
Київського біржового комітету Се
мена Семеновича Могилевцева, який 
на той час разом зі своїм братом зро
бив мільйонні пожертвування на 
освіту та інші потреби м. Брянська, 
з письмовим проханням допомогти 
народній освіті Києва — побудувати 
спеціальне приміщення для Педаго
гічного музею.

В листі-відповіді від 25 червня 
1909 р. Могилевцев запропонував 
розширити завдання музею: «его 
прямая задача — способствовать раз- 
витию просвешения в народе, бьіть 
живой струей непосредственного в 
нем общения тех же учителей И ИНЬІХ 
научньїх деятелей между собой и с 
народом путем лекций и других чте- 
ний, могуших ближайшим образом 
способствовать наилучшему распро- 
странению необходимьіх просвети- 
тельньїх и научньїх сведений, дав 
возможность и взросльїм приоб- 
щиться к просвещению, имея дос
туп в читальню при музее и обозре- 
вая виставки, коллекции и др. учеб- 
ньіе пособия под просвещенньїм ру- 
ководством хранителей кабинетов, 
слушая лекции и обьяснения».

Могилевцев погодився внести 
200.000 рублів на будівництво музею 
за умови, що безпосереднє функці
онування цього закладу буде забез
печене Міністерством народної ос
віти.

Крім того, Могилевцев висловив 
побажання, щоб і інші просвітні то
вариства, що ставлять перед собою 
такі ж високі і благородні цілі, як і 
Педагогічний музей, «не мали відмо
ви в притулку для своїх зібрань в 
його стінах».

Із формулярного списку про

службу дізнаємося, що сам Могиле- 
цев був головою Київського біржо
вого комітету, дійсним статським 
радником і комерції радником. Закі
нчив Новгород-Сіверську гімназію, 
навчався в Петроградському універ
ситеті, але не закінчив його. Нота
ріус, Почесний мировий суддя в 
Брянську; член Київського Сирітсь
кого суду; директор-казначей Київ
ського міського кредитного товари
ства; член облікового комітету Киї
вської контори Держбанку; Почес
ний хранитель Києво-Подільської 
жіночої гімназії відомства імперат
риці Марії; член попечительської 
ради Київського першого комерцій
ного училища; член Київського гу
бернського Присугствія; голова Киї
вського біржового комітету в 1900— 
1912 роках. Був також членом комі
тету зі збору пожертвувань на будів-
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ництво Київського політехнічного 
інституту імператора Олександра II, 
членом комісії з його будівництва.

Пожертвував 5 тисяч рублів на 
допомогу пораненим і хворим на 
Далекому Сході в 1904 році.

Почесний громадянин Брянська.
Проект розкішної монументаль

ної споруди за короткий термін був 
розроблений молодим талановитим 
київським архітектором П. Альоши- 
ним, який поєднував практичну ро
боту з викладанням у Київському 
політехнічному інституту.

План приміщення та його офор
млення повністю відповідали функ
ціональному призначенню музею. 
До наших днів, наприклад, на фа
саді будинку зберігся фриз, який 
символічно відображає всі види і ста
ни процесу навчання.

ЗО липня 1910 р., в день народ

ження наступника престолу цесаре
вича Олексія Миколайовича,  на 
ділянці землі, виділеній Міністер
ством народної освіти в просторій 
садибі київської Першої Олександ- 
рівської чоловічої гімназії (нині 
«жовтий» корпус Київського універ
ситету на бульварі Т. Шевченка), 
відбулася урочиста церемонія закла
дення будівлі музею.

Трохи більше року знадобилося 
київському підрядчику Л. Гінзбургу 
для його спорудження. 28 серпня 
1911 р. в присутності голови Ради 
Міністрів Росії Я. Столипіна відбу
лося урочисте його освячення.

З 1910 р. в офіційних докумен
тах будинок фігурує як Педагогічний 
музей імені Цесаревича Олексія.

Через використання більш доро
гих будівельних матеріалів та краще 
оздоблення вартість робіт зросла з 
300 тис. крб., які передбачалися, до 
500 тис. Споруда справляла вражен
ня величності своїми стінами, обли
цьованими плитами з білого інкер- 
манського каменю, цоколем з 
фінського сірого граніту, фризом, 
який по всій своїй протяжності при
крашений витонченими барельєфа
ми.

Урочисте відкриття музею відбу
лось 5 жовтня 1912 р. в присутності 
численних представників педагогічної 
громадськості. Повідомлення про цю 
подію з’явились у вітчизняній і за
рубіжній пресі, яка відзначала, що 
він відповідає всім вимогам і є од
ним з кращих серед педагогічних 
музеїв Європи.

Крім залів для експозиції, в Пе
дагогічному музеї були і фахова 
бібліотека, читальний зал, спеціальні 
кабінети для демонстрування на
вчальних посібників і приладів, зраз
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ковий фізичний кабінет, довідкове 
бюро, виставка педагогічної літера
тури, велика аудиторія для проведен
ня масових заходів. Він мав книго
сховище, а також зали: бібліотечний, 
канцелярії, для проведення зборів 
вчених і представників різних 
освітніх товариств, виставковий і 
велику кількість кабінетів та допо
міжних приміщень.

Отже, музей працював як вели
кий науково-методичний центр Ки
ївського навчального округу.

Тут діяли також літні курси вчи
телів (на зразок нинішніх — підви
щення кваліфікації). Це був другий 
(після Петербурзького) подібний 
музей у Росії.

Звичайно, місце для розташуван
ня такого закладу було вибране не
випадково. Адже ця частина міста 
була насичена навчальними закла
дами, серед яких: університет Свя
того Володимира, 1-ша і 2-га чо
ловічі гімназії, Фундуклеївська 
гімназія, гімназія св. Ольги, колегія 
Павла Галагана, пансіон Левашової, 
інші приватні навчальні заклади.

Діяльність Педагогічного музею 
почалася з лекцій для викладачів по
чаткових, середніх навчальних зак
ладів, вихованців вчительського 
інституту та вчительської семінарії. 
Першими лекціями були «Селянська 
реформа і народна освіта», прочита
на 5 жовтня директором Ніжинського 
Історико-філологічного інституту /. 
Івановим та «Новий педагогічний руху 
Німеччині», прочитана 6 жовтня вик
ладачем Києво-Печерської чоловічої 
гімназії, відомим українським педа
гогом М. Даденковим.

Першим директором новоутворе
ного музею став український педагог- 
методист Олександр Музиченко, кот

рий раніше викладав педагогіку в 
Ніжинському інституті.

< >
Початок першої світової війни 

вніс суттєві корективи в діяльність 
музею. У вересні 1915 р. він був ева
куйований в м. Курськ і розміще
ний у приватному будинку.

А в приміщенні музею з грудня 
1915 р. розташувалися штаб авіації 
великого князя Олександра Михай
ловича, а також майстерня проти- 
вогазів КПО. Тут же проводились 
віськові заняття з юними розвідни
ками — учнями відповідних навчаль
них закладів Київського навчально
го округу.

В 1916 р. з ЗО кімнат музею шко
ла льотчиків займала 20. Крім неї, 
тут містився комітет з організації 
допомоги пораненим; канцеляря 
інспектора народних училищ і Киї
вського навчального округу.

У вересні 1916 р. було прийнято 
рішенняя поновити діяльність му
зею, тоді ж відбулась його реевакуа
ція.

З травня 1917 р. в приміщення 
музею вселяються різні організації. 
У червні того ж року Центральна 
Рада звернулася з проханням нада
ти приміщення для Секретаріату, в 
липні — гараж, комору і 2 кімнати. 
ЗО серпня 1917 р. Генеральний Сек
ретар народної освіти Стешенко в 
листі до попечителя Київського на
вчального округу пропонує переда
ти частину площ музею для розмі
щення Українського народного уні
верситету, Науково-педагогічної ака
демії і товариства «Просвіта»; 2 
кімнати для Української бібліотеки.

У своїх спогадах М. Грушевський 
писав:

«Центральна рада для своїх
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зібрань дістала від міської думи в 
Педагогічнім музеї нібито дві кімна
ти, а, властиво, одну, котра була 
потім моїм кабінетом, коли Ц. рада 
заволоділа всім будинком, а друга — 
се був темний коридорчик, куди ви
ходили двері з всіх кімнат. Коли зби
ралось більше публіки, то там сто
яли «запорожці», а в властивім покої 
стояв стіл і кілька лавок навколо. Так 
виглядало приміщення, в котрім я 
застав се будуче українське прави- 
тельство, для широких зборів воно 
діставало дозвіл користуватись вели
кою залою музею... Кілька покоїв 
займав Педагогічний музей (колек
ція мойого давнього знайомого Чер- 
кунова) та бібліотека».

Педагогічний музей 20 листопада 
1917р. став місцем проголошення Ук
раїнської Народної Республіки, прий
няття IV Універсспу про незалежність 
в ніч з 24 на 25 січня 1918 р.

5— 7 квітня 1917р. у великому залі 
Педагогічного музею проходив І  Все
український з ’їзд учителів. У його 
резолюціях були окреслені основні 
напрями дерусифікації та українізації 
школи. У декларації з ’їзду були 
сформульовані завдання, які він ви
сунув перед урядом: забезпечити 
навчання в школах українською мо
вою; у вищих навчальних закладах 
відкрити паралельні курси з украї
нською мовою викладання;створи
ти українські середні навчальні зак
лади, які б утримувались за рахунок 
Держави, ввести як обов’язкові пред
мети в усіх навчальних закладах ук
раїнську мову та літературу, історію 
та географію України, у місцях ком
пактного проживання національних 
меншин відкрити паралельні класи 
з рідною мовою викладання, зокре
ма російською.

Над планами освітньої реформи 
в молодій державі працювала спец
іально створена при Міністерстві 
освіти комісія. Розроблений нею 
проект єдиної трудової школи був 
затверджений II Всеукраїнським пе
дагогічним з’їздом, який проходив у 
будинку Педагогічного музею в 
серпні 1917 р.

7 листопада 1917 р. в залі Педа
гогічного музею урочисто відкрито 
Українську академію педагогічних наук 
(УАПН). Її метою було теоретичне 
та методичне забезпечення оновлен
ня процесу системи освіти на основі 
врахування реалій життя, а також 
змісту освіти, аналіз світових тен
денцій розвитку педагогічної науки 
і практики. Таким чином, УАПН 
стала прообразом нинішньої Ака
демії педагогічних наук України.

При Академії відкрилися курси 
для підготовки вчителів української 
мови та літератури.' Окрім цих пред
метів, на курсах вивчались інші ук
раїнознавчі дисципліни, методика їх 
викладання, педагогіка (у тому числі 
медична), дидактика тощо.

У приміщенні музею відбували
ся урочистості, присвячені відкрит
тю різних освітніх установ, працю
вало Бюро Всеукраїнської вчи
тельської спілки, де головою була С. 
Русова, розміщувалась редакція жур
налу «Вільна українська школа». У 
цьому ж будинку працювала і ново- 
створена Українська державна ака
демія мистецтв — предтеча сучас
ного Київського художнього інсти
туту.

5 жовтня 1918 р. у великій залі 
музею урочисто відкрито Український 
народний університет у складі 3-х 
факультетів: історико-філологічного, 
фізико-математичного та правничо
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го. Викладання в університеті вело
ся українською мовою. У першому 
ж навчальному році кількість сту
дентів досягла 1370 осіб.

Відразу після падіння Гетьмана
ту приміщення музею реквізувала 
білогвардійська Військова рада для 
розміщення Добровольчої дружини, 
залишивши 1 кімнату для бібліоте
ки та 14 кімнат для музею.

М. Булгаков  писав в «Білій 
гвардії»: «Прапорщики, кадетьі, юн
кера, очень редкие солдати волно- 
вались, кипели и бегали у гиганте- 
кого подьезда Педагогического му- 
зея и у бокових разломанннх ворот, 
ведущих на плац Александровской 
гимназии. Громаднне стекла двери 
дрожали поминутно, двери стонали, 
и в круглое белое здание музея, на 
фронтоне которого красовалась зо
лотая надписи

«На благое просвещение русско- 
го народа» — вбегали вооруженнне, 
смятьіе и встревоженние юнкера»...

В цей час до міста вже підходили 
війська Директорії...

< >
Після встановлення радянської 

влади почався занепад музею. Лише 
влітку 1919 року Наркомос УРСР 
прийняв постанову про його відбу
дову, Наркомос при цьому повідом
ляє в Центральну Надзвичайну ком
ісію по розквартируванню військ, що 
будинок колишнього Педагогічного 
музею стане «Патацом освіти», в яко
му розташуються бібліотека, лек
торій, зразковий фізичний кабінет, 
музей наочних приладів, педагогічна 
виставка і географічна колекція.

До складу комісії зі створення 
«Палацу освіти» увійшли відомі вчені 
В. Артоболевський, П. Туковський, 
О. Фомін та ін.

Але політичні мотиви взяли гору 
над потребами освіти і замість «Па
лацу освіти» в будинку Педагогічного 
музею було розміщено Музей революції 
та історії партії (1924). У 1938 р. 
тут почав працювати Музей Леніна. 
Перед цим будинок було добудова
но за проектом П. Альошина. Таким 
чином, Педагогічний музей було 
ліквідовано. Частина його унікаль
них матеріалів роздана різним уста
новам, решта зникла. Під час відсту
пу радянських військ з Києва у ве
ресні 1941 р. експонати Музею Лен
іна були вивезені, а будинок заміно
вано. Очевидці бачили доставку ви
бухівки вантажівками ще за кілька 
тижнів до окупації Києва. Але, на 
відміну від підірваного підпільника
ми Хрещатика, будинок Педагогіч
ного музею вцілів. Німці знайшли 
вибухівку, може, їх хтось попередив.

Питання про відродження Педа
гогічного музею стало на порядок 
денний у післявоєнні роки. 3 1948р. 
в Києві почала діяти Республіканська 
педагогічна виставка, участь в органі
зації якої взяли міністр освіти Ук
раїни, поет, академік П.Г. Тичина, 
відомі вчені-педагоги С. X. Чавдаров, 
О. М. Астряб, Т. Ф. Бугайко, М. М. 
Грищенко та ін. В 1959 р. була прий
нята постанова ЦК КПУ, що декла
рувала необхідність створення Рес
публіканського педагогічного музею. 
Але ця ідея залишилася на папері, 
оскільки нікому конкретно не була 
адресована.

Перші реальні кроки здійснило 
Педагогічне товариство України у 
1973—1974 рр. — Урядові республі
ки направлено пропозицію щодо 
створення музею. Але вона залиши
лась без відповіді. І тільки у 1977р., 
в результаті реорганізації згаданої
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педагогічної виставки, було створе
но Педагогічний Музей УРСРу складі 
Науково-дослідного інституту педа
гогіки.

В 1982р .  для Музею Леніна було 
споруджено нову будівлю, а будинок 
колишнього Педагогічного музею пе
редано Міському будинку вчителя 
(заснований у 1922 р. як будинок 
працівників освіти, у 1934 р. реор
ганізований у Будинок вчителя). 
Педагогічне товариство України зно
ву звернулося до уряду республіки з 
проханням повернути музеєві його 
власне приміщення.

У 1983 році згідно з Постановою 
Ради Міністрів УРСР № 1 7 2  від 
18.04.1983 року в м. Києві було ство
рено Педагогічний музей України у 
віданні Педагогічного товариства 
УРСР. Розміщено музей в при
міщенні Київського будинку вчите
ля по вул. Володимирській, 57 на 
правах оренди.

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 червня 1992 р. №  335 
«Питання Академії педагогічних 
наук України» Педагогічний музей 
передано у функціональне підпорядку
вання Академії, яка визначає основні 
напрями його діяльності, здійснює 
фінансування і кадрове забезпечен
ня. Велике значення для музею мала 
підтримка тодішнього Президента 
АПН України М. Д. Ярмаченка. Вели
ку допомогу музею надавало і надає 
відділення теорії та історії педагогі
ки Академії педагогічних наук, очолю
ване академіком О. В. Сухомлинською. 
Відділення здійснює керівництво, в 
першу чергу, науково-дослідною та' 
масовою науково-просвітньою  
Діяльністю музею.

Педагогічний музей України сьо
годні є республіканським сховищем

найбільш цінних національних 
реліквій з історії освіти в Україні з 
найдавніших часів до сьогодення. 
Він є науково-дослідним, культур
но-освітнім закладом, що збирає, 
досліджує, зберігає та пропагує па
м’ятки народної освіти й педагогіч
ної думки свого народу, координує 
роботу обласних музеїв освіти з пи
тань, пов’язаних з науковими дослі
дженнями освіти в Україні.

У фондах музею зберігається по
над 40 тисяч пам ’яток історії осві
ти та культури народів, що населя
ють територію України з давніх часів 
до наших днів, серед яких пам’ятки 
XV—XVII ст.: «Підручник філософії, 
географії, історії» (1488), «Литовсь
кий статут» (1570), «Фразеологічний 
словник» (1598), «Апостол» (1654), 
«Хроніка Сарматії Європейської» 
(XVII ст.), «Євангеліон» (1670), «Ок
тоїх осьмиглавий, рукописний» 
(XV—XVI ст.), «Ілюстрований гео
графічний атлас», у якому зібрано 
100 карт (1699—1777), «Євангеліє 
учительноє» (1670), «Правила пии- 
тическиє» (1705), «Новий синопсис» 
(1798) та багато інших пам’яток ос
віти, що свого часу використовува
лись під час навчання як у братсь
ких школах, колегіумах України, так 
і Києво-Могилянській академії. Ко
лекції підручників, документів, фо
тознімків, періодичні педагогічні ви
дання, педагогічні посібники XIX— 
XX ст., матеріали про репресованих 
учителів, комплекти матеріалів учи
телів та вчених-педагогів України.

На основі постійних експозицій, 
виставок, музейної фондової збірки 
співробитники музею організовують 
і проводять масову науково-освітню 
роботу, основними формами діяль
ності якої є: екскурсії по експозиці-
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ях, стаціонарних та пересувних вис
тавках; консультації, лекції та бес
іди в народних університетах, лек
торіях педагогічних знань, зустрічі з 
вченими-педагогами, діячами літера
тури і мистецтва, відомими педаго
гами, вченими, майстрами педагогі
чної праці; семінари для організа
торів шкільних та районних музеїв; 
дні спеціалізованого 
обслуговування одно
рідних груп в ід
відувачів (учителів, 
вихователів, студентів* 
учнів); шкільні уроки, 
лекції і семінарські за
няття для студентів 
педвузів і учнів педу
чилищ , коледжів, 
гімназій тощо. Пам’ят
ками народної освіти, 
що є у фондах музею, 
користуються вчителі, 
студенти, учні, викла
дачі вузів.

Велику роботу по 
організації діяльності 
відновленого музею  
здійснили його дирек
тори — славні жінки- 
педагоги В. І. Чумак 
(1983-1993) та А. І.
Кирпач (1993-1997).

У травні 1987 р. 
відбулась урочисте 
відкриття оновленої 
експозиції музею. Вона 
охоплює період з най
давніших часів до 1945 
р. і розповідає музейними засобами 
про розвиток освіти та педагогічної 
думки в Україні в означений період.

Тематично-експозиційний план 
музею було розроблено в Науково- 
дослідному інституті педагогіки Ук

раїни на замовлення Педагогічного 
товариства.

В центрі експозиції першого залу 
двометрова скульптура «Муза педа
гогіки». Виконана в класичному 
стилі скульптором М. В. Цвєтковим, 
вона є алегоричним образом вихо
вання й освіти і стала своєрідною ем
блемою музею та Академії педагогі

чних наук України.
В першому розділі 

експозиції представлені 
матеріали, що висвітлю
ють розвиток народної 
педагогіки в дохристи
янські часи. Тут же по
казано діяльність видат
них слов’янських про
світителів Кирила та Ме- 
фодія. При цьому наго
лошується, що вони були 
скоріше упорядниками, 
ніж творцями слов’янсь
кої азбуки.

Введення християн
ства зумовило створення 
на Русі перших шкіл 
візантійського типу. 
Першою з таких стала 
школа кн. Володимира, 
заснована 988року (з 992 
р. розміщувалась в Деся
тинній церкві в Києві).

За часів Ярослава 
Мудрого у новозбудованій 
Софії Київській ство
рюється школа, яка про
довжує кращі традиції 
володимирської. Але це 

вже вищий навчальний заклад, який 
з’явився, до речі, на століття раніше 
вузів Західної Європи. Ще один на
вчальний заклад вищого типу ство
рюється у Києво-Печерському мона
стирі. В усіх містах Русі при церквах
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створювались початкові школи. Про
цес розвитку освіти та педагогічні 
прийоми в Київській Русі ілюстру
ють різноманітні експонати, як, на
приклад, макет первісного вигляду 
Софійського собору, карти розпог- 
сюдження шкіл, шкільне приладдя 
XI—XIII ст. (писала, цери, чорниль
ниці тощо), навчальна література, 
зокрема, сторінка «Шестоднева», сти- 
хірар, нотований XII ст., факсиміль
не відтворення «Ізборника Святосла
ва» та Київської псалтирі тошо.

Після монголо-татарської нава
ли більша частина України входить 
до складу Великого князівства Ли
товського, яке охоче переймає 
місцеві культурні досягнення. Харак
терно, що не маючи своєї розвину
тої державної писемності, Литва ко
ристувалась руською, і навіть наша 
тогочасна мова мала статус держав
ної. Про це свідчать представлені в 
експозиції зразки литовського пись
ма XIV—XV ст. В цей час відроджу
ються знищені монголо-татарами 
навчальні заклади, виникають нові 
школи, мають місце факти навчан
ня вихідців з України в університе
тах Західної Європи. Так, експози
ція розповідає про життєвий шлях 
Юрія Котермака — ректора Бо
лонського університету.

Цікавими експонатами цього 
періоду є латиномовна Інкунабула 
XVI ст., Біблія 1582 р., «Хроніка 
Сарматії Європейської» 1611 р. та 
інші унікальні пам’ятки навчаль
ної літератури.

Серед редакцій Святого пись
ма на особливому місці стоїть «Пе- 
ресопницьке Євангеліє» (1556—1561 
РР-). Це був перший переклад Свя
того письма українською мовою. 
Воно активно використовувалось

«для ліпшого врозуміння люду русь
кого». Копія сторінки Євангелія з яс
кравою мініатюрою, представлена в 
експозиції, виконана художником І. 
Конопляним.

У згадані часи на українських 
землях з ’являється перше друкова
не слово. Початок друкування на
шою національною мовою пов’яза
ний з діяльністю Швайпольта Фіо- 
ля. Сторінка з фіолівської «Псалтирі» 
представлена в експозиції. Після 
переїзду з Московїї плідно працює 
в Україні Іван .Федоров. Унікальні 
Федорівські видання також можуть 
побачити відвідувачі музею.

Характерно, що значний період 
діяльності Федорова пов’язаний з 
містом Острогом — маєтком князя 
Костянтина Острозького. У 1578 р. 
він створює перший після монгольсь
кої навали на українських землях на
вчальний заклад вищого типу — Ос
трозьку колегію. Її діяльність доклад
но висвітлена в експозиції.

Із стін колегії вийшла плеяда ви
датних діячів української освіти, зок
рема, Мелетій Смотрицький, автор 
славнозвісної граматики (1618 р.), 
яка видавалася аж до 1721 р., в тому 
числі в Росії, і використовувалась М. 
Ломоносовим при написанні «Рос-
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сийской грамматики».
Твори Смотрицького, а також 

письменників-полемістів XVI—XVII 
ст. представлені в експозиції музею.

Є в музейній експозиції і розділ, 
присвячений католицькій системі 
освіти в Україні. Майже в усіх містах 
діяли школи отців-піарів та єзуїтські 
колегіуми. Звичайно, головною їх 
метою було сполячити і окатоличи
ти українців. Але, з другого боку, 
безкоштовність навчання, інформа
тивна насиченість та простота, пла
номірність в методиці, акуратність і 
порядок, пілкування про здоров’я та 
фізичний стан учнів, привертали ба
гатьох вихідців з української шлях
ти.

Чільне місце посідає в експозиції 
музею висвітлення діяльності великого 
чеського педагога Яна Амоса Коменсь- 
кого. Тут представлені не тільки його 
твори («Велика дидактика», «Світ 
чуттєвих речей в малюнках», «Шко- 
ла-гра»), в яких викладені основні 
принципи сучасної педагогіки, а й 
численні матерали про протес
тантські школи в Україні і в Річі 
Посполитій в цілому.

Великий розділ експозиції розпові
дає про діяльність братських і козаць
ких шкіл. Це були національномовні 
середні навчальні заклади з чіткою 
побудовою всього навчально-вихов
ного процесу. Численні документи, 
в тому числі статути братських шкіл, 
праці їх викладачів, навчальна літе
ратура широко представлені в екс
позиції. При цьому підкреслюється, 
що аналіз педагогічної системи Я. А. 
Коменського і українських братсь
ких шкіл, зокрема, київської і 
львівської, дає можливість довести 
вплив цих навчальних закладів на ве
ликого чеського педагога. Коменсь-

кий жив і творив в кордонах тієї ж 
Речі Посполитої, де розгорнули свою 
діїшьність і українські братські шко
ли, досвід яких не пройшов повз ува
гу видатного просвітителя. Це є яс
кравим свідченням самобутності, 
оригінальності й високого рівня ук
раїнської педагогіки XVII ст.

Належним чином представлена в 
експозиції історія та педагогічні прин
ципи Києво-Могилянської академії: 
праці її викладачів, навчальна літе
ратура та багато інших цікавих ма
теріалів. Висвітлена і діяльність най- 
видатніших вихованців та викладачів 
академії: Ф. Прокоповича, С. Полоць

кого, С. Яворського, І. Гізеля та інших.
Протягом цілого століття Києво- 

Могилянська академії! була єдиним 
вишим навчальним закладом не 
тільки в Україні, в в усьому східнос
лов’янському регіоні.

Окремий розділ експозиції присвя
чений освітній діяльності та педаго
гічним ідеям Г. Сковороди. Розповідь 
екскурсовода з цієї теми (як і інших) 
доповнюється навчальним відеоф- 
ільмом про видатного фіїюсофа-про- 
світителя. В експозиції можна поба
чити власноручні записи Г. Сково
роди та сторінки з його букваря, 
написаного від руки.

На початку XIX ст. перший 
міністр освіти Росії, українець, випус- 
ник Києво-Могилянської академії,
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Петро Завадовський розробляє й про
водить реформу освітньої системи в 
імперії. Нові типи навчальних зак
ладів, створені в результаті прове
дення цієї реформи (парафіяльні, 
повітові та губернські училища — 
початкова і неповна середня освіта, 
гімназії — середня, університети — 
виша, ліцеї — привілейовані дво
рянські училища, які давали одночас
но середню та вищу освіту), без сут
тєвих змін проіснували аж до 1917 р.

Експозиція музею розповідає про 
створення, діяльність та педагогічні 
принципи, устрій, зміст навчально- 
виховної роботи навчальних зак
ладів, а також про їх найвідоміших 
педагогів. У цьому відношенні най
більший інтерес у відвідувачів вик
ликають матеріали про Харківський 
університет (перший у Східній Ук
раїні), Ніжинський ліцей, Рішельє- 
вський ліцей в Одесі, Першу Київ
ську чоловічу гімназію тощо.

Окремий розділ присвячений Киї
вському університетові. Висвіт
люється діяльність першого ректора 
М. Максимовича, розповідається про 
його роботу в Археографічній 
комісії, що діяла при університеті.

Розповідає експозиція і про 
діяльність видатного лікаря і педаго
га М. Пирогова, який певний час був 
попечителем Одеського та Київсько
го навчальних округів. З його ім’ям 
пов’язано і створення перших в Росії 
недільних шкіл для народу. Перша 
така школа з’явилась у Києві у 1859 
Р-

Серед цікавих матеріалів, що сто
суються недільних шкіл — «Букварь 
южно-русский» Т. Шевченка, напи
саний саме для учнів цих навчаль
них закладів; примірник «Кобзаря» з 
партії книг, надісланих Шевченком

одній з недільних шкіл, але вилуче
них поліцією; педагогічні праці X. 
Алчевської, яка більше 50 років відда
ла жіночим недільним школам Хар
кова.

Проблеми народної освіти тур
бували видатних педагогів Західної 
Україци. Тому чільке місце в експо
зиції посідають матеріали про О. Дух- 
новича, Ю. Федьковича, І. Франка, 
діяльність товариств «Просвіта» 
тощо.

Цікаві документальні матеріали, 
фотографії, підручники та наочні по
сібники, представлені в експозиції 
музею, дають уявлення про дія
льність технічних навчальних зак
ладів різних типів в Україні в XIX — 
на початку XX ст.

Педагогічним ідеям та діяльності 
К. Ушинського присвячений окремий 
розділ. У ньому наголошується, шо 
творча діяльність цього корифея пе
дагогічної думки належить не тільки 
Росії, а, в першу чергу, Україні.

Одним з першочергових чин
ників розвитку освіти К. Ушинсь- 
кий вважав використання рідної 
мови в навчально-виховному про
цесі, його орієнтацію на національні 
цінності.

Належним чином висвітлено в 
музеї педагогічні погляди та діяльність 
інших видатних українських педагогів, 
зокрема М. Драгоманова, С. Расової, 
Б. Грінченка, Лесі Українки, М. Кор- 
фа, П. Блонського, І. Соколянського, 
В. Сухомлинського та багатьох інших.

Вперше створенням національної 
системи освіти практично зайнялася 
Українська Центральна Рада. Вже у 
1917/18 навчальному році в усіх 
школах України було введено як 
обов’язкові предмети українську 
мову та літературу, історію та гео-
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графію України. Створене в 1917 р. 
Товариство шкільної освіти займа
лося підготовкою програм та підруч
ників для національної школи. 18 
березня було відкрито першу украї
нську гімназію ім. Т. Шевченка 
(Київ). В цілому за часів Централь
ної Ради, Гетьманату та Директорії 
в Україні було відкрито 80 українсь
ких гімназій. В Києві, Чернігові та 
Кам’янці-Подільському створено 
українські університети. На друку
вання нових підручників гетьман П. 
Скоропадський виділив 3 млн. крб.

Паралельно з загальною інфор
мацією про розвиток освіти в пері
од діяльності перших національних 
урядів, відвідувачі музею почують 
докладну розповідь про освітню 
діяльність та педагогічні ідеї видат
них просвітителів, цього періоду: М. 
Грушевського, І. Огієнка, Г. Ващен- 
ка та інших.

Новий етап у розвитку освіти в 
Україні почався із встановлення ра
дянської влади. Окремий розділ екс
позиції присвячений А. С. Макаренку.

Не залишена поза увагою в експо
зиції музею і трагічна тема — голо
домор 1932—1933 рр., а також чис
ленні факти масових репресій проти 
українського вчительства 30-х років.

Окремий розділ експозиції при
свячений стану освіти в Україні в 
період другої світової війни.

Нині колектив музею працює над 
створенням нового великого розді
лу експозиції, де б знайшли відоб
раження неоднозначні процеси роз
витку освіти та педагогічної думки в 
Україні у післявоєнні часи, а також 
стан української освіти в діаспорі.

Багатий та змістовний матеріал, 
представлений в музеї, високий 
рівень його викладання зумовили те,

що кафедри педагогіки вузів влаш
тували на базі музею курси поглиб
леного вивчення окремих тем історії 
педагогіки. Більшість розділів допов
нено лекціями та консультаціями для 
написання студентских наукових 
робіт. Для цього розроблено перелік 
тем та бібліографію. Працює в музеї 
також кінолекторій.

Протягом 1992—1999 років нау
ковими співробітниками музею дослі- 
джувалия такі теми: «Народна осв
іта в Україні у 40—90-х роках XX ст.» 
(1993) — А. І. Кирпач; «Розвиток пе
дагогічної думки та освіти в Україні» 
(1993-1994) -  А. 1. Кирпач, В. В. 
Тригубенко', «Методика створення та 
організація роботи музеїв педагогіч
ного профілю» (1994—1996) — Л. О. 
Данилова\ «Дошкільне виховання в 
Україні: минуле і сьогодення» (1995) 
—  А. І. Кирпач, Н. В. Чорнат, Л. О. 
Данилова\  «У країномовний 
шкільний підручник XIX — початку 
XX ст. як предмет музейно-педагог
ічного дослідження» — А. І. Кирпач, 
В. В. Тригубенко, С. І. Скидаю, «Ук
раїнська педагогіка в особах» (1996—
1998) — В. Тригубенко', «Виховання і 
навчання предків українського на
роду в дохристиянську добу (1998—
1999) — В. Тригубенко та багато 
інших.

Підготовлено до друку ДОВІДНИ
КИ для вчителів та студентів: «Украї
нська педагогіка в особах»; «Київ 
освітянський», «Міністри та нарко
ми освіти України про її становлен
ня та розвиток», «Календар педаго
гічних дат» (автори А. І. Кирпач, В. 
В. Тригубенко), «Методика організації 
та діяльності музеїв педагогічного 
профілю» (Л. О. Данилова).

На основі наукових досліджень 
протягом 1993—1999рр. створено 40
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виставок, серед яких тематичні, юві
лейні, з фондів музею.

Серед тематичних — «Нове в 
освіті України: пошуки, знахідки, 
проблеми» (1994); «Пам’ять про 
війну, пам’ять про загиблих» (1995); 
«Дошкілля: минуле і сьогодення» 
(1995—1996); «Інституту педагогіки 
АПН України — 70» (1996); «Дити
на: складові здорового способу жит
тя» (1997); «Українська мова — дер
жавна мова в закладах освіти» (1997), 
«Макаренкознавство в світі» (1998), 
«Педагогіка В. О. Сухомлинського на 
зламі століть (1999), «Перша Всеук
раїнська виставка «Професійно-ху
дожня освіта України на порозі XXI 
століття» (1999—2000) та ін.

Серед персоншьних виставок ве
ликий інтересу відвідувачів виклика
ли виставки, присвячені Т. Ф. Бугай- 
ко, І. Стешенку (1993), І. Огієнку та 
Я. Чепізі (1995), С. Русовій (1995), М. 
Грушевському (1996), Б. Грінченку 
(1998) та ін.

На основі постійно діючої екс
позиції ювілейних і тематичних ви
ставок, музейної фондової збірки 
організовано науково-освітню робо
ту, основними формами діяльності 
якої є оглядові й тематичні екскурсії 
по експозиції музею та виставках.

Щороку музей відвідують понад 
20 тисяч чоловік. В основному це 
працівники народної освіти, нау
ковці, студенти, учні, всі, хто ціка
виться історією своєї Вітчизни.

Як науково-методичний центр 
Для музеїв педагогічного профілю, 
Що діють в областях України, він 
здійснює методичне керівництво 
експозиційною, фондовою, масовою 
роботою, надає допомогу в підго
товці тем атико-експозиційних 
планів, побудові експозицій, органі

зовує семінари, консультації з ме
тою підвищення фахового рівня пра
цівників педагогічних музеїв, органі
заторів шкільних музеїв цього профі
лю (історії школи, ліцею, гімназії 
тощо).

На основі фондових зібрань му
зей досліджує історію освіти, спря
мовує зусилля на об’єктивне і по
вне відображення історичних явищ 
і процесів у галузі освіти, вивчає і 
вводить у науковий обіг першодже
рела. Постійно поновлює свої ко
лекції оригінальними пам’ятками, 
які документують стан зародження 
та розвитку національної освіти Ук
раїни.

Музей є науково-освітнім закла
дом, що збирає, досліджує, зберігає 
та пропагує музейними засобами 
історію освіти і виховання народів, 
що населяють територію України з 
давніх часів до наших днів; активно 
сприяє відродженню української 
національної освіти, реалізації дер
жавної національної програми «Ос
віта України XXI століття», пропа
гує передовий педагогічний досвід.

Разом з філіалом Державної нау
ково-педагогічної бібліотеки, що роз
ташований в Міському будинку вчи
теля, Педагогічний музей надає фа
хову науково-інформаційну допомо
гу установам і окремим науковцям, 
освітянам-практикам та студентам 
вищих навчальних закладів І—IV 
рівнів акредитації завдяки унікальним 
фондам галузевої літератури.

Вся робота музею спрямовується 
і забезпечується Академією педагогі
чних наук України. Постійну увагу 
вирішенню проблем музею надає Пре- 
зидет АПН, Міністр освіти і науки 
України В. Г. Кремень.

Згідно з Постановою Кабінету
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М іністрів У країни № 209 від 
02.02.2000 р., Педагогічний музей 
України увійшов до «Переліку му
зеїв, в яких зберігаються музейні 
колекції та музейні предмети, що є 
державною власністю і належать до 
державної частини Музейного фон
ду України».

Такі основні напрями діяльності 
Педагогічного музею сьогодні. Окрім 
цього, він тісно співпрацює з про
відними столичними музеями, а та

кож профільними закордонними 
(Болгарія, Словаччина, Молдова, 
Латвія, Грузія, Німеччина, Канада, 
Угорщина). Бажано було б мати 
подібні зв’язки з музеями Франції, 
зокрема з музеєм дитинства в м. Кан 
(такого, на жаль, у нашій країні ще 
не створили).

Педагогічний музей України —  

справжня скарбниця національних 
реліквій освіти і виховання українсь
кого народу від давнини до сучасності.

Післямова головного редактора

Хто підтримає традицію  меценатства?
В XIX столітті, особливо в другій 

його половині і наприкінці, а також 
на початку XX століття в Україні 
загалом, а в Києві особливо, спос
терігався якийсь спалах, ренесанс ос
віти, педагогіки.

Звичайно, він виник не випад
ково, не на голому місці. Потяг до 
освіченості, культури — явище при
родне, органічне для українського 
менталітету, про що свідчить вся 
наша історія, починаючи з часів 
Київської Русі. Володимир Великий, 
Ярослав Мудрий, Володимир Моно
мах, княгиня Ольгя, інші київські 
князі самі були високоосвічені і док
ладали чималих зусиль для розвитку 
освіти своєї країни, народу. За 
свідченням іноземців, які в XIV—XV 
століттях побували в Україні, вони 
були вражені високим рівнем осві
ченості, культури українського на
селення: читати й писати вміли і 
чоловіки й жінки, багато з них во
лоділи кількома мовами, носили гар
не вбрання, чудово співали, танцю
вали. Вражали іноземців і охайність,

краса українських обійсть, будівель, 
доглянутість ланів, садків, луків, на
прочуд різноманітні, смачні страви, 
напої, весь устрій народного життя.

Особливого розквіту набули ос
віта, культура за гетьмана Мазепи, 
що був у свій час найосвіченішим 
державним керманичем в Європі.

Що ж відбувалось у період зга
даного ренесансу?

В 1809 р. у Кловському палаці 
(нині Будинок офіцерів) відкрилась 
Перша чоловіча гімназія. В 1857 р. 
вона була переселена в будинок Ка
детського корпусу (нині «жовтий» 
корпус Національного університету 
ім. Т. Г. Шевченка). В 1834 р. ство
рена Друга чоловіча гімназія. Розм
іщувалась вона спочатку на Подолі, 
потім на Хрещатику, а з 1856 р. — 
на бульварі Шевченка (нині тут «Ук- 
ртелеком»). Третя гімназія почала 
роботу в 1874 р. (на Червоній Площі, 
тепер тут середня школа № 100), 
четверта — в 1892 р., п’ята — в 1885 
р. (Тепер тут центральний корпус 
Автодорожного інституту), перша
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