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2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

 

УДК 373.5.091:78  

 Гуріна В.О. 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА 

 

Постановка проблеми та її актуальність. У Національній 

державній комплексній програмі художньо-естетичного виховання 

України одним із основних завдань навчального процесу визнано 

формування у підростаючого покоління високих духовних запитів і 

музичних смаків. Шляхом реалізації зазначеного завдання може слугувати 

оптимальне поєднання класичної спадщини минулого та сучасних 

досягнень наукової думки, її органічний зв’язок із педагогічним досвідом 

з організації мистецької освіти в жіночих навчальних закладах духовного 

відомства, які існували на теренах України у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ століття.  

У процесі дослідження установлено, що жіночі училища 

духовного відомства і єпархіальні училища відкривалися на основі 

притулків при монастирях. Мета навчання в зазначених жіночих 

навчальних закладах була спрямована на глибоке осмислення й 

укріплення в ученицях християнського духу. Відповідно меті, навчальний 

план цих закладів містив у собі такі мистецькі дисципліни музичного 

циклу: церковний спів, його методика та постановка у початковій школі, 

елементарна теорія музики і сольфеджіо, опанування якими було 

обов’язковим і безкоштовним.  

Серед форм мистецької освіти в жіночих училищах були також 

заняття з гри на музичних інструментах – роялі, скрипці. Вихованки 

вивчали гами, етюди, п’єси для сольного і ансамблевого виконання. 

Показником рівня музичної майстерності може слугувати різноманітний 

музичний матеріал – п’єси класичних композиторів Л. Бетховена, 

В. Моцарта та ін. 

Проте, велика увага надавалась церковному спів, який з 1884 року 

було впроваджено до навчального плану духовних училищ як 

обов'язковий предмет. На його вивчення відводилося 12 годин на 

тиждень. Вихованки співали в храмах за партесними нотами, за Побутом, 
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який було надруковано і розповсюджено Св. Синодом як навчальне 

керівництво [2, арк. 139]. 

Окрім хорового співу, дівчата виступали малими групами і 

сольно. Вони співали молебні, панахиди, під час весілля і хрещення. 

Вивчали також патріотичні гімни, канти, народні пісні тощо. З 1886 року, 

за Розпорядженням св. Синоду, у старших класах жіночих училищ 

вихованок знайомили з керівництвом хору і засобами його організації. Ці 

знання були необхідними для майбутніх вчительок народних шкіл. 

Одним із головних недоліків організації жіночих духовних 

навчальних закладів були мізерна плата за викладацьку працю. Крім того, 

вчителі жіночих училищ духовного відомства не прирівнювалися до 

державних службовців, не мали права на пенсію, тощо. Проте, високий 

рівень викладання музичних дисциплін забезпечувався високою 

професійністю та ентузіазмом педагогів-музикантів-композиторів [1, с. 4].  

Висновки. Отже, озглянувши деякі аспекти мистецької освіти в 

жіночих навчальних закладах духовного підпорядкування ми дійшли 

таких висновків: створені для підготовки достойних дружин, з обмеженим 

курсом навчання і невеликою кількістю вихованок, училища стали 

осередком мистецької освіти для дочок духовенства. Отримавши гарні 

знання з музичних дисциплін і педагогічні навички, випускниці 

отримували можливість займатись суспільно-корисною працею – 

викладати в початкових і середніх освітніх закладах.  
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