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П
остановка  проблеми.  Хорове
мистецтво  –  це  втілена  в  звукові
краса людської душі, жива скарбниця

духовноморальних та естетичних ідеалів народу.
Протягом століть воно було провідником високого
складу  почуттів  та  думок  і  мало  величезний
потенціал  у  вихованні  молодого  покоління
українців.  Сьогодні  хорова  культура  України
постає  у  величі  своєї  тисячолітньої  історії,  де
органічно представлені перлини народнопісенної
творчості, шедеври духовної музики, різноманітні
хорові твори українських композиторівкласиків та
майстрів хорового письма нашого часу. Разом з
тим,  на  тлі  послаблення  уваги  масмедіа  до

академічної  музики,  у  сучасному  молодіжному
середовищі спостерігається негативне ставлення
до хорового мистецтва,  однобічне уявлення про
хор як примітивне і колективноусереднювальне
явище.

Одним  із  шляхів  вирішення  цих  питань  є
опанування  історикопедагогічного  досвіду,  в
якому  зосереджено  досягнення  вітчизняної
педагогічної  науки  та  національнокультурні
традиції українського народу.

Аналіз  основних  досліджень  і  публікацій.
На основі аналізу науковопедагогічної літератури
та дисертаційних робіт можна зробити висновок,
що  проблема  розвитку  музичного  виховання
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молодого покоління засобами хорового мистецтва
у  вітчизняних  навчальних  закладах  знайшла
відображення у працях Т. Грищенко, Л. Іванової,
М.  Маріо,  О.  Овчарук,  О.  Панасенко,
А. Соколової, Т. Смирнової, О. Цвігун. Однак, поза
увагою  дослідників  залишилися  регіональні
особливості використання хорового мистецтва у
вихованні учнівської молоді.

Мета  статті  полягає  у  дослідженні
використання  виховних  можливостей  хорового
мистецтва  у  харківських  середніх  навчальних
закладах кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Виклад  основного матеріалу дослідження.
На шпальтах Харківських губернських відомостей
за 1831  р. в даних  про  Харківську губернію  та
характеристику її населення читаємо: “Українець
любить  музику та має до неї  здібності: бачимо,
що без будьякого  вчення  музичних  правил,  не
маючи пояснень про правильність нот або такту,
він за слухом навчається грі на скрипці. У Харкові,
у багатьох парафіяльних церквах,  вже співають
церковний спів майстрові будьякого майстерства
і  співають  усі,  навіть  нотне  запозичене  в
архієрейській  співацькій;  співають  дуже
злагоджено,  правильно,  з  усіма  видержками,
переходами в іншій тон, не маючи зовсім поняття
про камертон” [1, 273].

Активізація  суспільнопедагогічної  думки,
якою характеризувався період кінця ХІХ – початку
ХХ ст., проявилася в усвідомленні педагогічною
громадськістю  ідеї  про  всебічний  розвиток
особистості дитини. Показовим, з цієї точки зору,
можна вважати “Педагогічний з’їзд Харківського
навчального округу  з  питань  середньої освіти“,
що відбувся в 1916 р. Основну задачу середньої
школи  він  визначив як  “виховання особистості
засобом  всебічного  гармонійного  розвитку  її
духовних та фізичних сил” [4, 84].

Надзвичайно важливим, з точки зору учасників
з’їзду,  для  естетичного  та  загального  розвитку
навчання музиці та співам. Було визнано за необхідне
організовувати учнівські хори, музичні товариства,
а також запрошувати до роботи викладачів співу із
спеціальною педагогічною і музичною освітою.

Музична  громадськість  теж була не байдужа
до стану організації та викладання хорового співу
в навчальних закладах,  в якому бачила великий
виховний  потенціал.  Про  це  яскраво  свідчить
резолюція  5  з’їзду  хорових  діячів,  в  якій
пропонується  визнати  спів  обов’язковим
предметом  у  середніх  і початкових  навчальних
закладах усіх  відомств.

Наприкінці XIX  – початку ХХ ст. основним
середнім  навчальним  закладом  буди  гімназії:
класичні,  реальні,  державні  та  приватні.
Гуманітарна спрямованість навчальновиховного

процесу  гімназій  зумовлювала  включення  до
навчальних  планів  уроків  співу  та  музики  як
необхідних чинників освіченої людини.

Значення  хорового  співу  як  дієвого  засобу
естетичного та морального виховання  розуміли
керівники  гімназій.  У  “Докладній  записці”
директора першої Харківської гімназії Полікарпа
Васильовича  Тихоновича,  яка  міститься  у
архівному фонді №265, зазначається, що спів має
великий виховний вплив на учнів, але серед усіх
предметів саме він викликає найбільші труднощі.
Головним чином навчання співам зосереджувалося
на  церковному співі,  тому що при гімназії  була
домова церква і хор гімназистів приймав учать у
богослужіннях.  Однак,  віддаючи  належного
значення духовному співу, директор першої гімназії
непокоївся відсутністю занять світським співом.
П. Тихонович вважав найскладнішим завданням
знайти досвідченого викладача співу, який би міг
навчати як співу духовному, так і світському. На
його  думку,  для  забезпечення  повноцінного
викладання співу необхідно, щоб вчитель співів
був  не  вільнонайманим,  а  мав  службові права.
П.  Тихонович  підкреслював:  “вчитель  співів  є
вчитель мистецтва, а значить має повне право на
таке ж положення у гімназіях, в яких знаходяться
інші вчителі”. Визнаючи необхідним підсилити
хоровий спів у гімназії, він просить міністерство
освіти дозволити йому збільшити в 2 рази платню
викладачу співу за рахунок збору за навчання [6].

Аналіз архівного фонду 1ї чоловічої гімназії,
де містяться  формулярні  списки  її  викладачів,
дозволяє зробити висновки, що викладання співу
у  ній  доручалося  висококваліфікованим
спеціалістам:  М.  Ведринському  –  випускнику
Петербурзької  придворної  капели,  регенту
архієрейського хору, І. Туровєрову – випускнику
Харківського університету та керівнику відомого
в місті  університетського хору, М.  Морозову  –
випускнику Харківського  музичного училища,
С. Панфілову – випускнику придворної Співацької
капели.

Результати  наукового  пошуку  свідчать,  що
формування  моральноестетичної  культури
учнівської молоді  середніх навчальних закладів
відбувалося  навчальному процесі,  позаурочній,
позашкільній діяльності. Таким чином, хоровий
спів проникав у всі сфери життя вихованців.

Формуванню  моральноестетичної  культури
учнівської молоді світських середніх навчальних
закладів  сприяли  обов’язкові  заняття  хоровим
співом, на яких вивчалися високохудожні духовні
і світські хорових творів, завдяки чому розвивався
естетичний смак та моральний світогляд учнів.

Узагальнення змісту циркулярів Міністерства
народної  освіти  за  1889  р.,  1897  р.,  1902  р.,
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доводить  що  в  означений  історичний  період
рекомендувалося оновлювати хоровий репертуар
за рахунок збільшення у навчальному репертуарі
світських  хорових  творів,  використовувати  у
навчальному  репертуарі  народні  пісні  і  хорові
композиції у супроводі фортепіано.

Аналіз  досліджень  історикопедагогічного
спрямування  та  матеріалів  періодичної  преси
досліджуваного  періоду  свідчить  про  появу на
початку ХХ  ст.  великої  кількості  репертуарних
збірок та методичних  посібників для  занять  як
світським, так і духовним співом, а саме: М. Єрошенко
(1898 р.), П. Злобіна (1902 р.), О. Дзбанівського
(1904 р.), Г. Концевича (1904 р.), І. Давидовича
(1909 р.), М. Анцева (1912 р.).

Архівний фонд 1ї чоловічої гімназії зберігає
журнали  педагогічних  рад,  розпорядження
керівництва та звіти, які свідчать, що педагогічний
колектив 1ї чоловічої гімназії великого значення
надавав гармонійному розвитку своїх вихованців.
Згідно  медикосанітарного  звіту,  означеного
навчального  закладу,  за  1903  рік  в  інтересі
гармонійного розвитку особистості паралельно з
розумовим  навчанням  учнів  приймалися  всі
доступні заходи [12]. Згідно з розпорядження від
10 червня 1904 року № 18066 педагогічна рада 1ї
гімназії  стосовно  заходів  щодо  правильної
постановки фізичного та морального виховання
зазначила,  що була  звернута  увага  на навчання
співам на особливих уроках, а також організацію
постановки загальних співів молитов на початку
уроків та деяких Богослужінь [9, 9].

Про рівень організації уроків співу в перший
чоловічій  гімназії  Харкова  можна  дізнатися  з
аналізу протоколів засідань педагогічної ради за
1904/1905 навчальний рік, де зазначається, що спів
викладається на спеціальних уроках. Навчаються
тільки учні 1 та 2 класів.

Значний виховний потенціал для формування
моральноестетичної культури учнівської молоді
середніх навчальних  закладів  мали  позаурочна
діяльність  учнівських  хорів,  а  саме:  репетиції
учнівських  хорів,  до  складу  яких  входили
найбільш здібні до співу вихованці різних вікових
груп і яким під силу було виконувати складні за
формою та змістом хорові твори як духовні, так і
світські;  богослужіння  в  домових  церквах
середніх та вищих навчальних закладів, на яких
були  присутні  всі  учні;  музичнолітературних
вечори, релігійноморальних читання.

Так,  узагальнення  архівних  матеріалів
доводить,  що  у  перший  чоловічий  гімназії  до
церковного співу, який виконується двома хорами,
вихованці  готуються на  репетиціях  до та  після
уроків. Усі вихованці, які присутні на богослужінні,
повинні  вміти  співати  на  всенощній

“Благочестивийшаго”, а на літургії – “Отче наш”
та  “Благочестивийшаго”.  Окрім  цього,
гімназистами  перед  заняттями  співаються
молитви  “Отче  наш”,  “Спаси,  Господи,  люди
твоя” та “Боже, царя храни” [10, 99].

Міністерство  освіти  не  стояло  осторонь
духовного виховання молодого покоління, про що
свідчить наказ від 12 січня 1889 “Про підвищення
естетичного та художнього виховання учнівського
молоді”.  З  цією  метою  було  запропоновано
проводити  музичнолітературні  вечори. Аналіз
програм музичнолітературних вечорів доводить,
що до них входили музичні та літературні твори
різноманітних жанрів, де обов’язково був хоровий
спів.  Як  правило,  такі  вечори  проходили  в
присутності батьків та гостей, мали великій успіх
та  стимулювали молодь до занять музикою.

Аналіз  архівних  документів  доводить,  що
керівництво  1ї  чоловічої  гімназії  належно
ставилося  до організації музичнолітературних
вечорів.  Як  зазначається  у  звіті  за  1903р.,
педагогічна рада відповідно до циркуляру №5538
Міністерства народної освіти, прийняла рішення
про надання вільного часу учням на устрій водних
прогулянок,  відвідання  просвітніх  закладів  та
проведення музичнолітературних вечорів, що, на
її думку, повинно сприяти гармонійному розвитку
гімназистів. З особливим натхненням готувалися
учні  гімназії  до  100річчя  свого  рідного
навчального  закладу.  На  честь  свят  було
запропоновано  провести  святковий  концерт  за
участю  хору  та  оркестру  гімназії.  Виписки  з
журналів педагогічної ради надають відомості про
участь  хору  в  музичнолітературному  ранку,
присвяченому  пам’яті  В.  Жуковського,  в
урочистостях, присвячених 100 ювілею М.В. Гоголя.
Для  учнів  та  батьків  відбувся  музично
літературний  ранок.  В  програмі  концерту
прозвучала кантата  на пам’ять  М.В. Гоголя,  яку
виконав учнівський хор [7].

Прикладом патріотичного виховання учнів 1ї
гімназії  став  збір коштів  (165 крб.)  у  зв’язку  з
подіями на Далекому Сході в 1905 р. Учнівським
хором  була  відправлена  літургія  та  силами
вихованців проведено концерт, в якому хор гімназії
виконав “Царю небесний”, “Сумрак ночи пал на
землю” О. Архангельського та Російський гімн
у супроводі учнівського оркестру.

Позашкільна  діяльність  гімназичних,
училищних  хорів  була  обмежена  як  правилами
самих закладів освіти, так і статутами більшості
музичнопросвітницьких  товариств,  які
забороняли вихованцям навчальних закладів бути
їх  членами.  Співацькі  колективи  середніх
навчальних  закладів  брали  участь  лише  у
зведених хорах на загальноміських концертах та
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науковобогословських читаннях, організованих
духовним  відомством.  Так,  14  січня  1904  р.  в
Малому театрі відбувся ювілейний концерт М. Лисенко,
на  якому  зведений  учнівський  хор  натхненно
виконав його кантату “Гей, не дивуйте” [5].

Аналіз  архівних  матеріалів  доводить,  що
педагогічний  колектив 1ї  гімназії пильну увагу
приділяв моральноестетичному вихованню своїх
учнів як підчас уроків, так і у вільний від навчання
час. Яскравим свідченням цього може  служити
виписка  із  звіту  1905р.,  де  педагогічному
персоналу  рекомендувалося  спрямувати
виховання  юнацтва  в  дусі  Закону  Божого,  до
любові вітчизни та відданості ідеалам російської
державності.  Досягнути  успіху  у  цій  справі
можливо,  якщо  викладачі  у  релігійному  та
патріотичному  плані  будуть  моральним
прикладом для  своїх учнів – приймати участь у
богослужіннях  та  загальних  молитвах  перед
уроками [10, 13]. Так, на засіданнях від 6.09.1902 р.
та 23.08.1904 р. обговорювалося розпорядження
попечителя округу №12149 і циркуляру №12089
про дозвіл на відвідання гімназистами музичних
вечорів  та  симфонічних  зібрань  харківського
відділення  Російського  музичного  товариства.
Відвідання  дозволялося  учням,  які  добре
навчалися та мали відповідний дозвіл від батьків
і  начальства. Керівництво  гімназії  вважало,  що
відвідування  означених  заходів  не  зашкодить
релігійноморальному вихованню, а навпаки, буде
збуджувати  патріотичні  почуття  та  сприяти
естетичному розвитку молоді [8, 82].

Отже,  на  прикладі  1ї  гімназії,  ми  можемо
сказати, що учні середніх навчальних закладів були
активними слухачами концертів, які проводилися
музичнопросвітницькими товариствами Харкова.

За  свідченням  провідного  історика
Слобожанщини  Д.  Багалія,  особливу  увагу
релігійноморальному та художньому вихованню
приділяли  в  3й  чоловічій  гімназії.  Під  час
керуванні гімназією І. Тихим в її стінах процвітали
музичнолітературні вечори.

З викладачів мистецтв залишив добру пам’ять
О.  Літинський,  який  викладав  спів  на  протязі
шістнадцяти років (1874 – 1890) і був енергійним
керівником гімназичного хору.

Популярною  формою  моральноестетичного
виховання  учнівської  молоді  були  морально
релігійні читання.  В них  безпосередню  участь
приймали гімназичні хори, які виконували духовні
твори.  В  основному  теми  таких  заходів
стосувалися  моральних  та  духовних  ідеалів
молодого  покоління.  Так,  про  майбутнє життя
людини  розмірковували  учні  4  гімназії  на
обговоренні  повісті  Л.  Андрєєва  “Єлізар”.

У  читаннях 11.03.1911  приймав  участь  повний
склад  хо р у  г і м н а з і ї   п і д   к е р і в н и ц т в ом
студента  Д.  Кіпріанова.  Хоровий колектив 3ї
чоловічої гімназії виконував духовні пісноспіви у
моральнобогословських  читаннях  за  темою
“Найвище  благо  у  древніх  філософів  та  за
християнським вченням” (9.03.1914 р.) [2, 3].

Висновки. Отже, узагальнення мистецтвознавчої
та  історикопедагогічної  літератури  дозволяє
стверджувати, що Слобідський край має глибинні
традиції хорового співу. Значну роль у розвитку
хорового  мистецтва  Харкова  в  означений
історичний  період  відігравали  такі  середні
навчальні  заклади,  як  гімназії.  Дослідженням
встановлено, що керівники багатьох харківських
освітніх  установ  вказували  на  необхідність
підвищення  рівня  викладання  хорового  співу.
Аналіз  урядових  документів  та  навчальних
програм освітніх закладів різних типів вказує на
зростання  в  досліджуваний  період  розуміння
урядовими установами виховного впливу засобів
хорового мистецтва на процес виховання молодого
покоління.
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