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У статті висвітлено невідомі широкому загалу факти з історії виникнення земських шкіл в за порізькому краї та організації перших учительських з’їздів; розкрито роль педагога М.
Корфа у розви тку освіти на Запоріжжі; окреслено значення навчальних книг та методичних посібників, написаних М. Корфом.
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В статье рассматриваются неизвестные широкой общественности факты из истории возникно вения земских школ в запорожском крае и организации первых учительских съездов;
раскрыта роль педагога М. Корфа в развитии образования на Запорожье; очерчено значение учебных книг и методиче ских пособий, написанных М. Корфом.
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The article examines unknown to the General public the facts of the history of rural schools in the Zapor ozhye region and organizing the first teachers’ Congress; the role of the teacher of M. Korf in the
development of education in the Zaporozhye; outlined the importance of training books and manuals written by M. Korf.
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Народ, який вивчає досвід минулого, бере з нього уроки й робить правильні висновки – вартий кращого майбутнього. Історія педаго гіки збагачує знання з теорії
освіти і навчання, наповнює новим змістом сучасні концепції педагогіки. А знайомство з педагогічними персоналіями рідного краю розширює уяв лення про його
історію.

Проблеми освіти в запорізькому краї по рушувалися в працях істориків (О. Бондар чук, Б. Бровко, Ю. Іващенко А. Карагодін, Ф. Турченко та ін.), які вивчали
особливості розвитку запорізького регіону впродовж різ них історичних періодів. Проте особливості зародження народної освіти на Запоріжжі в наукових розвідках з
педагогіки системно не досліджувалися. Це підкреслює актуальність статті, метою якої стало висвітлення неві домих широкому загалу фактів з історії ви никнення
земських шкіл в запорізькому краї та організації перших учительських з’їздів; розкриття ролі педагога М. Корфа у розвитку освіти на Запоріжжі.

Народна освіта в запорізькому краї розпо чала розвиватися під впливом дії наказів, по станов і Статуту навчальних закладів Росій ської імперії, діяльності видатних
педагогів кінця ХVІІІ–ХІХ ст. (К. Ушинський, Я. Но вицький, М. Корф та ін.). Ім’я громадського діяча, педагога Миколи Корфа посідає почес не місце в літописі розвитку
освіти на теренах Запоріжжя (до 1921 р. Олександрівськ.). Барон М. Корф – аристократ за походженням, україн ський поміщик, який неухильно служив інтер есам
народної школи: був простим шкільним учителем, керівником учительських з’їздів, організатором сільських шкіл у Олександрів ському і Маріупольському повітах
Катеринос лавської губернії (нині Запорізька і Донецька області), педагогом-туристом по Росії і за кордоном з метою вивчення початкової шко ли, плодовитим
педагогічним письменником і просто пристрасним оратором, захисником народної школи [5, с. 4].

Видатний педагог-методист, організатор земських шкіл в Запорізькій області, непере січна людина, автором педагогічних праць і підручників, прихильник
прогресивних поглядів і поборник ідей народної освіти М. Корф став відомим усій педагогічній гро 145
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мадськості ХІХ ст. Його діяльність високо цінували М. Бунаков, М. Пирогов, К. Ушин ський, А. Чехов та ін.

Найсуттєвішою і найхарактернішою ста ла діяльність Корфа із створенням земських установ у повітовому Олександрівську. Олек сандрівськ кінця XIX ст. вирізняє
поміж ін ших повітових міст те, що він набирає слави «педагогічної Мекки», пов’язаної з виникнен ням земства в 1866 р.: про що в 1903 р. писав П. Заболотський у
праці «Найстаріший запо різький повіт», виданій у м. Ніжині: «Славний своїм історичним минулим Олександрівський повіт є визначним у тому відношенні, що на його
долю випала честь породити одне з пере дових російських земств, що високо піднесло прапор у перше ж трьохліття введення зем ських установ, висунуло з свого
середовища когорту славних і самовідданих діячів у спра ві підняття матеріальної та духовної культури повіту, завдяки якому Олександрівськии повіт займає чільне
місце у царині народної освіти» (за [5, с. 20]).

Земські установи створювалися згідно з Положенням за підписом імператора Олексан дра II від 1 січня 1864 р. – з метою розвитку місцевого самоврядування. В
Олександрів ську земство було створене в 1866 р. Спра вами народної освіти займався барон Мико ла Олександрович Корф, який розумів, що звільнення селян з
кріпацтва матиме належну силу тоді, коли народ звільниться й від вікової темряви неписьменності. Цій великій громад ській роботі барон Корф цілком присвятив все
своє подальше життя, став організатором на родних шкіл у своєму рідному повіті. Але ні чого не було: ні ідеї, ні типу народної школи, ні керівних інструкцій і вчителів,
ні порядку адміністративного керування і завідування школами. Все доводилося створювати само му, М. Корф проявив високу громадянську мужність,
організаторський талант, розгорну свою творчу педагогічну діяльність у провін ційній глушині [5].

У 1866 р. після перевірки повітової Олек сандрівської повітової училищної ради ви явилося, що на папері налічується 40 при ходських, державних селянських,
німецьких і грецьких колоністів, козацьких шкіл, а піс ля перевірки виявилось всього більш-менш непоганих дві. В одній із шкіл знайшовся учень, який її відвідував
шостий рік, але не вмів зовсім читати російською і погано читав церковнослов’янською мовою, в іншій – із 43 учнів жоден не вмів писати і тільки двоє з них трохи
читали [3]. Тому М. Корф почав відкри вати нові дешеві і короткотермінові школи з навчальним курсом на три зими, з трьома від діленнями, які одночасно вів один
учитель, в одній класній кімнаті. Ці школи стали назива тися земськими, а в народі – «корфівськими».

У 1867 році в селі Олександрівні (маєток Д. Г. Гнєдіна – сподвижника барона) було від крито першу земську школу. Слідом за нею з’явилися земські школи в інших
селах. Про школи турбувався гуляйпільський старшина Семенченко, опікунами початкових народних училищ третьої училищної дільниці Олек сандрівського повіту
1869–1870 навчально го року були барон М. Корф, землевласник Є. Шабельский та купець О. Островский.

В 1872 році вже налічувалося 100 шкіл (18 із них відійшло до Маріуполського пові ту). За прикладом Олександрівського повіту земські школи відкривалися у
Бердянському і Мелітопольському повітах [5].

Створення шкіл потребувало грошей, вчителів, підручників. Перше асигнування Олександрівського повітового земства на на родну освіту складало 800 карбованців і
для того, щоб їх отримати, треба було володіти красномовністю Корфа. А ще барон зумів вразити своїм ентузіазмом багатьох людей. Місцеві поміщики, жертвуючи на
цю справу і свій час, і свої гроші, почали охочіше ста вати опікунами шкіл. Сільські товариства, які втратили віру в користь попередньої школи, і, з недовір’ям
сприйняли новий почин, не забаром почали добровільно обкладати себе шкільним податком від 15 до 45 копійок на «ревізьку душу» [5].

Організувавши школу в селі Нескучному, М. Корф запрошував усіх зацікавлених осіб ознайомитися з нею. «Першими прийшли місцеві селяни. Вони бачили, як і чому
навча ють їхніх дітей, після чого охоче погоджува лися нести витрати і на школу, і на вчителя. Так незабаром у розпорядженні училищної 146
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ради була солідна сума від 2 до 3 десятків тисяч карбованців у рік на повіт. До цього необхідно ще додати дармове відведення при міщень під школи, то опікунами-
поміщиками, то сільськими товариствами з наданням разом з ними і опалення. На розвиток освіти йшли великі кошти від міщан, купців, промислов ців,
землевласників (Д. Гнєдін, О. Канкрін, П. Міклашевський)» [5, с. 24–25].

Сам М. Корф як опікун Врем’євської шко ли, пожертвував на її користь та інших училищ повіту 100 примірників своєї книги «Русская начальная школа». В цілому, як
зазначається у звіті училищної ради, за 2,5 роки діяльності із 9707 крб. 50 коп., які надійшли на рахунок училищної ради, 1644 крб. 23 коп. є пожертву ваннями М. О.
Корфа з продажу його «Руко водства к обучению грамоте» (за [5, с. 24–25]).

Члени училищної ради відвідували школи своєї дільниці, ревізували їх, проводили екзаме ни, подаючи про це звіти. На іспитах були при сутніми й батьки учнів, і
місцеві земські гласні, й мирові судді. Всі місцеві інтелігентські сили так чи інакше залучалися до шкільної роботи.

Другою проблемою, що виникла з утво ренням земських шкіл, була кадрова. Ката строфічно не вистачало вчителів, особливо у сільській місцевості, а ті, що були,
страждали від низької кваліфікації, примітивної мето дики навчання, відсутності кращого досвіду педагогічної практики. М. Корф прагнув до корінно змінити становище
народного вчите ля на селі, перш за все дбав про підвищення платні, поліпшення умов життя освітян; роз робив цілу систему підвищення педагогічного рівня
вчительства, добився підготовки нових кадрів учителів-наставників [5].

У 1867–1869 рр. з ініціативи М. Корфа в Гуляйполі відбулися перші учительські з’їзди, але царський уряд їх заборонив. Тоді М. Корф почав проводити їх у своєму
маєтку в Нескучному. 8 вересня 1870 року за заздале гідь складеною програмою М. Корф влашту вав учительський з’їзд у селі Гуляйполі. З’їзд проходив чотири з
половиною дні. За цей час учителі, завчасно виділені й підготовлені М. Корфом, дали одинадцять зразкових уроків за навчальними програмами народної школи.
Кожен урок піддавався аналізу – критичній оцінці учасників з’їзду, після чого член учи лищної ради, організатор з’їзду М. О. Корф висловлював авторитетну думку про
»ті на чала педагогіки, з яких наочно випливали на з’їзді способи навчання» [3].

Великим недоліком у здійсненні задумано го М. Корфом була відсутність потрібних під ручників і він починає свою навчально-літера турну діяльність. До початку 70-х
років ХІХ ст. педагог написав такі підручники та посібни ки: «Наш друг», «Малютка» (перша книжка після азбуки для народної школи і сім’ї ) і «Наша шкільна справа»,
«Російська початко ва школа», а також «Руководство по обучению грамоте по звуковому способу», яке в перші ж 12 років витримало 7 видань, 70-тисячним на
кладом. «Руководство» М. Корфа, яке високо оцінив К. Ушинський, являло собою по суті закінчений вигляд нової системи початкового навчання зі звукового
синтетичного методу. Вона відкривала можливість більше, ніж у де сять разів швидше навчити селянських дітей грамоти, причому без тої болісної напруги, якою
супроводжувалося навчання буквоскла дальним методом, котрий до того практикува ла «дяківська педагогіка».

Навички читання і письма за методом М. О. Корфа виявилися міцними, навчання проходило не механічно, а на основі свідомос ті учня. Перевага такої системи була й
у тому, що діти не відривалися в школу на довгий час, як раніше, що теж було оцінено селянами. Одна лише ця система навчання могла зроби ти ім’я її автора
досягненням історії вітчизня ної школи. Але це було тільки початком [2].

Барон Корф випустив книжку «Російська початкова школа» – з метою розбудити спів чуття до народної школи і підготувати вчите лів для неї. В книжці викладено
систему ор ганізації і ведення навчально-виховної роботи в сільських умовах. Система ця включала: комплектування класів, підтримування поряд ку й дисципліни,
описання методів та прийо мів навчання російських і неросійських учнів, дітей та дорослих. Дві найяскравіші риси ха рактеризували цю систему навчання: наукова
зумовленість її керівних ідей і принципів та суворий облік соціальних історичних умов, у яких повинна була функціонувати ця система. 147
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У передмові до видання книжки автор писав: «Зміст її витікає з життя. Як член Олександрівської училищної ради Кате ринославської губернії, я біля трьох років маю у
своєму віданні більше сорока училищ з 1700 учнями. За три роки доля поклала на мене до ста непідготовлених викладачів і від відування щорічно кожної школи не
менше двох разів. Так, щорічно доводилося бачити восени 1500 учнів і стільки ж навесні, екза менуючи їх з усіх предметів початкового на вчання і полегшуючи працю
непідготовленого вчителя зразковими уроками в самій школі» [3]. Цей посібник став настільною книжкою всіх діячів народної освіти. Менше, ніж за де сять років вона
витримала шість видань.

Книга М. Корфа «Наш друг» (1871 р.) – призначена для читання та свідомого засво єння учнями програмового матеріалу шляхом його уточнення, пов’язаного з
практичною ді яльністю, живою природою, що їх оточувала. Ця книга була задумана як джерело збагачення селянської дитини знаннями і яка «через озна йомлення її
з навколишнім світом вплинула б на покращення її матеріального і морального побуту». На противагу догматиці «дяківської педагогіки» з її механічним відтворенням
чу жих і незрозумілих для дітей текстів церков ної літератури у книжці М. Корфа послідов но реалізується принцип свідомості. У книзі було представлено доступні при
початковому навчанні знання тваринного світу, гігієни, гео графії, мінералогії, землеволодіння тощо з ак центом на практичні потреби селянського по буту (за [5]).
Автор акцентував не стільки на пам’яті, скільки на самостійній думці дитини, орієнтуючись на неї та послідовно й система тично її розвиваючи. Введення такої книги в
шкільну практику означало б докорінну пере будову методики, а це завжди нелегко, тому не всі члени училищної ради прихильно зустріли появу навчального
посібника «Наш друг», що задумувався як доповнення до «Рідного сло ва» К. Д. Ушинського для земських сільських шкіл. М. Корф зумів переконати, що зробити це
треба і книга стала «незамінним посіб ником-практикумом з навчання, розвитку в учнів задатків логічного мислення, свідомого сприйняття навчального матеріалу в
тісному зв’язку з практичними справами» [5, с. 20].

Для допомоги вчителям початкового на вчання і полегшення їхньої праці творець земської народної школи М. Корф написав і видав ще низку праць, які стали
практичним керівництвом до дії для вчительства запорізь кого краю: «Про народну освіту», «Земське питання», «Посібник для недільних шкіл. Програми, конспекти,
методичні вказівки і до машні роботи для всіх уроків», «Наші шкільні справи», «300 письмових робіт, завдання для самостійних вправ у письмі учнів всіх трьох
відділень початкової школи» тощо.

У передмові до книги «Русская начальная школа» М. Корф писав: «Гірка вчительська праця і зменшити її гіркоту – ось у чому за вдання книги, яка пропонується» [4,
с. 8].

Отже, барону М. Корфу належить провідна роль у становленні й розвитку народної осві ти на Запоріжжі. Видатний педагог одним із перших у Росії виступив з вимогою
загально го обов’язкового початкового навчання рідною мовою, заснував земські школи в Олександрів ському повіті, став ініціатором й організатором учительських
з’їздів, першим у запорізькому краї поставив питання про створення серед ньої школи-гімназії та ремісничого училища.
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