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тенденцшми часу. Саме вплив французько'! белетристики 1 став причиною розповсюдження серед 
молодих представниюв дворянства «галломана» - повального захоплення французькою культурою 1 

мовою. Наприклад, у п'ес1 «Шельменко-денщик» персонаж Евжеш Опецковская у стлкуванш разом з 
росшськими вживала та т  французью слова, як «шоп сйег агш», «Ьоп]оиг . • аи геуош «, що 
перекладаеться» мш м и л и й  друг «,» здрастуйте «, «до побачення» [10, с.202-207]. У творах «Француз- 
мажордом» [4, с.326-327], «Виховання дшчат»[ 9, с.308] Г. Ф. Квггка-Основ'яненко вщтворив образи 
дворянськоГ молод1 та вихователш, яш були одержим! французькою мовою, знания яко! визначало 
високий статус в сустльств1 [4, с.326-327; 9, с.308]. Таким чином, у творах письменника ми бачимо 
читацьга уподобання дворянства та комунжацшш особливосп, яш характеризувались користуванням у 
сп1лкуванн1 французькою мовою.

Висновки. Вивчивши лттературш твори Г. Ф. Квггки-Основ'яненка як юторичш джерела, ми 
прийшли до висновку, що вони мютять у соб1 Ц1НН1 факти про штелектуальне дозвтлля харшвських 
дворян. У творах письменника м; питься шформацш про читання книг та газет, свггське стлкування, 
що характеризувалось вживаниям французько! мови серед дворянсько! молод1. Отже, вивчення 
художнтх твор1в видатного письменника формуе перед нами картину штелектуального дозв1лля 
провтнщйних пом1щик1в Харшвщини.
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ТНе Ш1огв’ регвоппе1 /еаЬхгев аге ге/1ес1ей о/XIX сепШгу гп Югагкш апй Ойева ед.исайопа.1 сИз1пс1в. ТТге регвопаI 
апй рго/еззюпа1 йезспрйопз о/ (Ыз дтоир о/рейадодюаХ июгкегз аге /оипй ои1

Кеушогйз: Ш1огв, КНагкги апй Ойева ейисаПопаХ йгвХпсХз.

Актуалыпсть. Образ головно'] дшово! особи в домашн1и ОСВ1Т1 в Украли: яким вш був? У пернпй 
половин! XIX ст. це був чоловж, переважно дворянського походження. 1нколи це були М1щани або особи 
духовного стану. Отримання свщоцтва домашнього вчителя дещо тдвишувало сощальний статус його 
носив. Серед домашни учителгв було багато представниюв шоземних держав -  як тод1 вони називалися 
- П1ддан1, або мюцевих мешкандш шоземного походження. Ус1 вище назваш особи добре знали 
шоземну мову, бо вона була гх рщною. Мюця компактного проживания шоземцш -  губернськт центри, 
серед яких були 1 центри навчальних округш -  Харшвського, Кихвського, Одеського. По К1лькост1 

шоземних громадян лщирував Одеський навчальний округ. Ншщ (колонюти), французи, англ1йщ, 
греки, 1тал1йд1 -  це далеко не повний перелгк -  навчали предметам своею мовою, а також рос1йською. 
Мюцев1 учител1 найб1лыне викладали росшською та французькою. Громадяни шоземного походження 
та шоземн1 шдцаш виявляли б1льшу активнють щодо набуття педагопчно! професп Можна припустити, 
що навчання Д1тей у приватних будинках було единим джерелом матер1ального забезпечення. Ргвень 
загальног освггньо! подготовки дозволяв здобути свщоцтво домашнього вчителя декглькох предметш, бо 
добре знали шоземну мову, були п носшми.

Щодо життевих стратепй, то саме матер1альний чинник спонукав чоловгкш (вони складали 
бкьгшсть) до пошушв роботи домашнього вчителя. Вони сум1щали основну роботу з додатковим 
прибутком. Здобувачами посад домашшх учител1в були представники нижчих чиновницьких рангш, 
неодружен1 Ж 1н к и ,  удови та небагат1 дворяни. Щодо осв1ТН1х стратепй, то домашн1 учител1 намагалися 
отримати дозв1л на викладання декглькох предметш, найчаспше -  це комбшацш з роайсько! та 
французько! мов. Все ж таки бглышсть домашнгх учител1в намагалася надавати повний обсяг 
початкових знань. Уншерсальний наб1р предметш пщвишував конкурентоспроможнють домашн1х 
учителш на ринку пращ. За цими фактами «проглядаеться» процес зубожшня дворянства та пошуки 
ним 1нших або додаткових джерел прибутку, а може й юнування.

У Харков1 навколо университету та стргмко розвиваючо! промисловосп також були шоземщ -  нгмщ, 
французи, бельпйщ, греки. Вони групувалися навколо свогх храмш, що ставали також освтпми 
осередками. Заможн1 шоземщ залучали домашн1х учителгв до навчання сво!х ддтей. Представники багатих 
дворянських родин запрошували студентш 1 випускникш унгверситетш навчати р13ним предметам дочок 1 
синш, для яких осв1та була 1 показником статусу, 1 шляхом до цивгльно! чи вгиськово! кар’ери. Випускники 
уншерситет1В часто працювали домашнши учителями -  чи за основним заняттям, чи сумггцаючи з шшими. 
Попит на 1х ОСВ1ТН1 послуги був великим. Нав1ть викладач1 унгверситетш часто зверталися до 
1НДИВ1дуального навчання, як до джерела додаткового прибутку. Дворяни, втрачаючи звичш джерела 
юнування, обирали для себе педагопчну дщльшсть. Знания, необхщн1 для цього, вони також отримували за 
допомогою домашньо! осв1ТИ. На прикладах професорш 1мператорського Харкгвського уншерситету можна 
переконатися у популярносп домашнього навчання. Т.Ф. Степанов, професор политично! економй на третш 
рж навчання в зсншерситеп (1815) потрапив на роботу до будинку одного помпцика наглядати за його 
сином, який навчався у повгговому училигщ. Домашнш учитель знаходився на повному матер1альному 
забезпеченш та отримував 300 рублгв. Так вш закгнчив курс уншерситетсько! освгги [5, с.41]. Повернувшись 
до Харкова наприкгнщ лтта, найняв соб1 квартиру та жив на кошти, що залишилися вщ попереднгх рошв, 
проведених при днях помпцика [5, с.42]. 1.0. Сливицького, ад’юнкта кафедри загально! юторп складне 
матер1альне становище змусило с}гмгщати навчання в унгверситеп, «здобувагочи утримання та квартиру», з 
приватними уроками. Пдно подолавши трудногщ, вш закгнчив у 1828 р. етико-полггичний факультет 31 
ступенем кандидата [3, с.267]. За спогадами М.М. Ковалевського про викладача уншерситету П.П. 
Цитовича, той «пройшов пмназло та зсншерситет, утримуючи себе уроками» [5, с.52]. Сумицаючи щ заняття, 
вш мав можливють 1 навчатися, 1 задовольняти життев1 потреби. Отже, заняття домашнгм навчанням 
допомогло подолати матер1альну скруту та здшснити свог професшш плани.

Заслуговують на увату погляди щодо домашнього навчання самого В. Н. Каразша, який одержав 
освиу спочатку в Кременчуцькому, а потш у Харшвському приватних пансюнах, щодо домашнього 
навчання та виховання. В1н намагався прищепити сво1м дпям мщне та здорове, практичне та 
патрхотичне ставлення до таких шститущй, як Батьювщина та суспгльство. Вщомий громадський 
Д 1 я ч  вважав, що сформувати такг риси особистостг можливо лише у державних школах [2, с. 127]. До 
французьких гувернер1в 1 домашнгх учителгв В1Н  ставився досить глузлив.0 . У родинному колг В. Н. 
Каразш сперечався 13 дружиною про переваги громадського виховання. Але йому прийшлося, 
переб}шаючи як у с. Кручику, так 1 в Санкт-Петербурз1, В1дцаючи данину мод1, запрошувати 1увернер1в 
шоземного походження. Прийшлося тдшукати для Д1тей }шителя-француза, з найкращими 
рекомендациями та з погодинно! платою. Учитель Шевалье на урок юторп приню нап1врозважальну 
книгу 13 назвою «Парижанин живий 1 не хоче жити без пригод». Син Вася, який уже вивчав 1стор1ю за 
пщручником Кайданова, повинен був його залишити. Уклшно дякуючи, В.Н. Каразш заплатив 
домашньому учителю десять карбованщв за урок та вщмовився вщ його послут [2, с. 128]. Так вш 
В 1Д М О В Н В С Я  виховзгвати французький патрютизм, а вимагати вщ француза глибоких знань впчизняно! 
юторп, було б вкрай недоречно. Переконаний у правильносп сво!х погляд1в щодо навчання та 
виховання, В.Н. Каразш розгорнув громадський рух щодо створення уншерситету.

У друпй половин! XIX ст. чолов1Ч1 образи домашних учител1в зм1нюються на Ж1НОЧ1. 1з П0 СТ}Ш 0 ВИМ 

поширенням Ж1Н0Ч01 середньо! осв1ти шдготовка домашнгх учителгв продовжзтвалася в 1нститутах 
шляхетних дшчат (гх вихованки уже у першгй половин! XIX ст. виконували учительсьга обов’язки),
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вщбувалася в епарюальних училищах та пмназшх з педагопчними класами. Професгйна дшльшсть 
домашнгх учительок вщбувалася у школах р13ного вщомчого пщпорядкування -  церковнопарафшльних, 
м1Н1Стерських, земсышх. Домашш учительки 31 своею початковою педагопчною осв1тою складали 
основний контингент педагопв у масових школах, навчали найбщн1ших, бо й сам1 походили з 
незаможних сташв населения. 1ндив1дуальне навчання залишалося привглеем заможних, там також 
працювали домашш учителг -  1 чоловжи, чисельшсть яких серед домашне учителш поступово 
зменшувалася, 1 жгнки, яю все б1льше намагалися прадевлаштуватися. Чоловжи не зникають з 
педагопчно! ниви, вони обшмали мюдя у чоловших середнгх навчальних закладах -  училищах, 
пмназшх. На приклад1 м. Харкова можна прослщкувати нацюнальну належнють здобувачок ваканеш 
домашнгх з/чительок. Найбглыие охочих прадевлаштуватися було серед роегянок, за ними -  ншкеш та 
француженки. За попитом на першому мющ -  росшнки, на другому -  жшки з ншецько1 общини -  
наявшеть середньо1 освии надавала можливють 1М претендувати на вакансИ. Серед загально1 кглькоеп 
кандидаток на роботу домашньо! вчительки вони складали у ршний час (друта половина -  кшець XIX 
ст.) В1Д 22% до 31%. Щодо шмецьких тдданих, то !хня шльшеть складала за переписом 1897 р. 125 
чолов1К1в та 128 жшок та вщповщно 98 чоловпав та 99 жшок тих, хто народилися у Ншеччиш. 
Приблизний вщеоток ж1нок, яш займалися педагопчною роботою 1 бажали прадевлаштуватися -  21% 
(станом на 1897 р. записалося для одержания роботи 48 опб). Отже, п’ята частина юлькосп омб 
ж1ночо! стан ншецького походження займалася педагопчною дшльнютю.

Д.1. Багалгй, характеризуючи становище харювських французш, пщкреслив, що вони розподглеш 
на два земляцтва -  етшчних французш та франкомовних, останне, головним чином складали 
гувернантки 1 бонни [1, с. 142]. Посилаючись на матер1али перепису 1897 р. дослщник нав1в дан1 про те, 
що в мюп мешкало 80 чоловпав та 161 жшка французько! нацюнальносп [1, с. 142]. У таблиц1 XI 
матер1ал1в цього ж перепису наведено чисельшсть шоземних тдданих вщповщно 62 особи чоловшо! 
стан та 136 жшочо! [4]. Дал1 за переписом 1897 року чисельшсть французш у м. Харков] становила: Т1, 
що народилися у Францп (частина з них могла прийняти росшське П1Дцашство) вщповщно 37 чоловжш 
та 88 жшок (табл.VII) [4]. Отже, кглькють 0 С1б ж1ночо1 стан, а саме вони нас цжавлять, було ВДВ1Ч1 

бгльше, Н1Ж чоловжш. Саме Ц1 Ж1нки були претендентками на здобуття мюць гувернанток 1 бонн. У 1897 
р. записалося для одержания мюць 37 француженок, тобто вщ загально! шлькосн француженок, 
мешканок Харкова, це складало приблизно 17%. Таким чином, кожна шоста жшка виконувала 
педагопчш обов’язки. Можна також зробити висновок про наявшеть трудово'1 емшрацп серед 
француженок -  жшки пршздили на роботу на певний час 1 не змшювали свого пщцанства. Поршнявши 
шльшеть одержаних мюць 13 чисельнютю здобувачок шоземного походження, можна припустити, що не 
вс1 вони знаходили роботу взагал1 та довготривалу, зокрема. Перевагою у працевлаштуванш 
користувалися рос1йсьш гувернантки, учительки та бонни, яш мали широку спещалгзащю.

Внсновки Проанал13увавши динам1ку плинносп кадрш у ж1ночих пмназшх видно, що знайти 
посаду у навчальному заклад: було досить проблематично. У жшочих пмназшх учительки з! званиям 
«домашньо!» складали б1льше половини вщ усього особового складу педагопчного колективу. Це 
евщчить про те, що ця частина учител1в тривалий час обшмала посади, не змшюючи мюця роботи. 
Домашш учительки зверталися до кершництва пмназш, готов1 очгкувати звгльнення будь-яко! посади. 
Тривалий педагопчний стаж переважно! б1льшост1 домашнгх учительок евщчить про те, що вони 
присвячували свош робот1 значну частицу життя. Крш покликання, матер1альн1 причини (також 
пенешне забезпечення) спонукали мщно триматися за посаду, не роблячи перерви на влаштування 
особистого життя. Серед ветерашв пращ -  вдови та неодружеш жшки. Пром1жний та пщеумковий 
аналю списшв домашнгх учителш, як1 працювали у пмназшх, показав, що професшна група домашнгх 
учителш мала дуже низький ршень трудово! мобильность Стосовно професшно! мобгльносп, то учитем 
пщвишували св1й квал1фжацшний р1вень дуже рщко та мали початковий ршень педагопчно1 осени. 
Очевидно, В1н цглком задовольняв вимогам до педагопчно! пщготовки. В1К працюючих переважно 
становив бгльше 30 рошв. Щодо сощального стану, то домашшми учительками були не тгльки 
представнищ мюцевого дворянства, хоча гх була бгльшють. Мюцев1 дворянки 13 вщомих имей активно 
займалися оевггньою дшльнютю. Представнищ чицан, купщв та родин священишв, маючи евщоцтво 
домашньо! учительки,також займалися педагопчною дшльнютю.
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