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У статті розглядається актуальна проблема сьогодення – активізація музичної творчості учнів (на 

матеріалі історико-педагогічного дослідження розвитку процесу початкового співацького навчання у церко-
внопарафіяльних школах України на рубежі ХІХ-ХХ ст.). 

 
In the article the actual problem of the present – the activization of the musical creativity of pupils (on the 

material of  the historical-pedagogical research of the development of the process of  the initial singing training in 
parochial schools of Ukraine on boundary ХІХ-ХХ century) is examined. 

Вступ. Національне відродження України, 
інтеграція її у світове товариство вимагають 
створення нової системи освіти, спрямованої на 
формування творчої особистості учня. Станов-
лення такої особистості є одним із основних 
завдань сучасної музичної педагогіки. Сьогодні 
назріла потреба осмислення історичного досвіду 
вітчизняної співацької практики минулого з ме-
тою визначення перспектив і шляхів викорис-
тання її кращих надбань.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій. 
Проблема організації музично-творчої діяльності 
учнів, визначення її різних аспектів привертала 
увагу багатьох дослідників: О. Гумінської, 
А. Король, Л. Масол, Г. Падалки, В. Рагозіної, 
О. Ростовського та ін. Окремі питання музично-
естетичного виховання в різних  навчальних закла-
дах України на рубежі ХІХ-ХХ століть висвітлені 
у працях Н. Бовсунівської, Т. Грищенко, 
Л. Дорохіної, М. Маріо, В. Мітлицької та ін. Однак 
специфіка активізації музичної творчості учнів 
церковнопарафіяльних шкіл досі залишається поза 
увагою широкого кола науковців та педагогів-
музикантів. Джерельна база даного дослідження 
складається перш за все із документів та матеріа-

лів державних архівів та опублікованих збірників 
постанов, розпоряджень, доповідей, звітів центра-
льних, губернських, єпархіальних та місцевих 
установ, а також тогочасної науково-методичної 
літератури та преси.  

Формулювання цілей роботи. Мета дослі-
дження полягає у виявленні, вивченні та уза-
гальненні позитивного педагогічного досвіду 
церковнопарафіяльних шкіл України кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. щодо активізації музичної 
творчості учнів засобами хорового співу.  Вибір 
таких хронологічних рамок визначається тим, 
що видання тогочасним Міністерством освіти 
“Правил про церковнопарафіяльні шко-
ли” (1884 р.) і наказу “Про поліпшення естетич-
ного і художнього виховання учнівської моло-
ді” (1889 р.) спонукало суттєве розширення ме-
режі цих шкіл на рубежі ХІХ-ХХ ст., зумовило 
значне пожвавлення музично-освітньої справи 
та хорового виконавства.  

Результати дослідження. Вагомим компо-
нентом початкового співацького навчання у 
церковнопарафіяльних школах було залучення 
учнів до музично-творчої діяльності. У видано-
му в 1903 р. Синодальному методичному збірни-
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ку для вчителів церковнопарафіяльних шкіл [1, 
с. 55-58] наводилися докладні рекомендації що-
до проведення уроків співу і позакласної роботи 
(організації хорів). Упорядники цієї роботи вка-
зували на провідну роль мелодії в хоровому 
виконанні. З огляду на взаємозв’язок мелодії з 
текстом вони звертали увагу й на необхідність 
вироблення чистоти інтонування, почуття ритму 
і відзначали, що спів мелодійний, одноголосний 
та унісонний повинен складати “перший ступінь 
навчання”. Це сприяло перш за все привчанню 
до правильної постановки голосу та вірного 
інтонування. У вправах зі співу рекомендува-
лось ускладнювати спочатку ритм, а не 
інтервали, тому що ритмічні труднощі перебо-
рюються легше інтервальних. “Другий ступінь 
навчання”, згідно з цими рекомендаціями, скла-
дав гармонійний (хоровий) спів. Відзначалося, 
що виділення елементів гармонії необхідно і при 
навчанні унісонного співу (виконанні інтер-
валів). Особливо підкреслювалося: “У церковно-
му співі виразність можлива тільки в тому ви-
падку, коли це допускає піднесеність і 
молитовність церковних піснеспівів… Найкра-
ща в церковному співі виразність складається в 
ясній виразній у всіх голосах вимові тексту з 
вірними наголосами” [1, с. 58]. Говорилося, що в 
дидактичному відношенні дуже корисно учити 
дітей на професійній основі брати звуки голосно 
і тихо, робити поступові переходи, тобто 
diminuendo і crescendo, прискорюючи і сповіль-
нюючи рух (рахунок) та інше, але допускати це 
дозволялось не більш, як для вправи голосових 
органів і розвитку волі користування голосом, 
тобто вживати в різних гімнах, але не в зразках 
церковно-богослужбового співу. Зазначалося, 
що до церковного співу повинні бути пропоно-
вані такі ж вимоги, як і до всіх інших шкільних 
уроків: 

а) навчати всіх без винятку; 
б) уроки розпочинати і закінчувати загаль-

ною класною молитвою; 
в) застосовувати стягнення і заохочення, що 

повинні бути нормою у шкільному житті [1, 
с. 68-69]. 

Таким чином, у практику роботи церковно-
парафіяльних шкіл були міцно закладені прин-
ципи загальнообов’язковості, забезпечення ви-
ховуючого характеру навчання, природовідпові-
дності, наступності, послідовності, систематич-
ності, доступності й посильності навчання, на-
очності, усвідомленості і активності навчальних 
дій учнів. Також враховувались вікові та індиві-
дуальні особливості розвитку дітей та диферен-
ційований підхід в процесі початкового співаць-
кого навчання, що були пізніше науково обґрун-
товані  відомими методистами О. Масловим,  
І. Пономарьковим та ін. 

Щодо оцінного компоненту початкового спі-

вацького навчання, можна зазначити, що вчителі 
дійсно застосовували ті ж саме стягнення і за-
охочення, що взагалі практикувалися в тогочас-
ному шкільному житті. У зв’язку з цим та з ме-
тою спростування думки з приводу “кийової 
дисципліни” церковнопарафіяльних шкіл, вва-
жаємо за необхідне привести вимогу правил і 
програм цих шкіл: “Бувають іноді потрібні й 
особливі строгі міри для врозуміння ледачих і 
завзятих, але наставник у застосуванні їх пови-
нен  всіляко уникати приниження дітей і жорс-
токості з ними” [1, с. 38]. 

Формуванню творчої атмосфери значною 
мірою сприяла позаурочна діяльність учнів. За-
няття з церковного співу проводились, як прави-
ло, останніми  уроками. Однак це не вказує на 
зневажливе ставлення до них – навпаки, після уро-
ків учні часто залишалися для додаткових позакла-
сних занять, готувалися до участі в богослужбових 
обрядах, благодійних концертах, святах, музично-
літературних вечорах. Здібніші учні завжди входи-
ли до складу церковних хорів.  

У Пояснювальній записці до програми ви-
кладання церковного співу у церковнопарафія-
льних школах [2] чітко простежуються намаган-
ня забезпечити практичну спрямованість пред-
мету, зв’язок між урочною та позаурочною фор-
мами занять, підкреслюється необхідність орга-
нізації хорів. У ній, зокрема,  було сказано, що 
більш встигаючі учні повинні залучатися до 
участі у криласному співі в церкві. Уряд, 
суспільство і церква вважали, що заохочення 
учнів до духовного співу в храмах буде вихову-
вати, дисциплінувати та стримувати їх від недо-
брих вчинків.  

На цікавий приклад із власного досвіду ро-
боти в Татевській школі посилається педагог-
музикант того часу С. Рачинський: “Пишу ці 
рядки в суботу увечері. Навчання в школі ще 
не почалося; завтра зберуться учні, щоб співати 
обідню. Але учениця із самого далекого села 
нашого приходу (18 верст) вже тут. Вона співає 
на правому клірі: це радість і гордість її життя. 
З темної глибини притвору, де за густою юрбою 
чоловіків, зітхаючи і хрестячись, перешіптують-
ся сільські кумоньки, вона піднесена на висоту 
того таємничого вівтаря, у який вона не може 
вступити. Про неї моляться на сугубій єктенії. 
Ті святі і страшні слова, від яких здригаються 
серця і гнуться коліна, – вона оголошує ними 
церкву і помалу, у строгому ладі співзвуч, у ній 
розкривається глибокий зміст цих слів, не пояс-
нюваний ніякими шкільними тлумачення-
ми...” [3, с. 17].  Але в той же час учні С. Рачин-
ського у тій школі мали можливість вчитися грі 
на фортепіано, скрипці, фісгармонії, займалися 
під його керівництвом музичною етнографією 
(збирали та популяризували пісні і казки Смо-
ленського і Тверського краю). Його діяльність була 
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прикладом  для багатьох українських педагогів, в 
числі яких П. Демуцький, К. Стеценко, М. Леонтович 
та ін. 

Вчителі музики залучали учнів до безпосере-
дньої участі у хоровому співі. Вони організову-
вали співацькі колективи, які нараховували від 8 
до 20 учасників і функціонували в багатьох шко-
лах. Хор своїми виступами допомагав заробляти 
на одяг та взуття співаків, а також на покращен-
ня матеріальної бази школи. Кількість таких 
колективів зростала, особливо в церковнопара-
фіяльних школах, і вони мали з боку керівницт-
ва певну підтримку. Про це свідчать матеріали 
архівів, відомості єпархіальних училищних рад, 
зокрема, звіти єпархій про стан церковнопарафі-
яльних шкіл, а також різноманітні статистичні 
збірники досліджуваного періоду. В 1887 р. кра-
щою в 2-му окрузі Липовецького повіту Київсь-
кої губернії вважалась однокласна церковнопа-
рафіяльна школа при Воскресенській церкві міс-
та Ільїнець, де вчитель-священик, крім щоден-
них по 2-3 години занять з учнями (76 осіб), ор-
ганізував чудовий хор [4, с. 69-70]. Протоієрей 
Очаківського Військового Собору Г. Суд-
ковський повідомляв у своїх звітах про участь у 
хорі 8 учнів церковнопарафіяльної школи, що 
діяла при соборі, відзначаючи особливу красу 
дитячих голосів і діяльність керівника хору – 
поручика Савельєва [5, арк. 4]. Дійшли до нас 
свідчення і про чудовий церковний хор Преоб-
раженської церковнопарафіяльної школи міста 
Ніжина на Чернігівщині, в якому брали участь і 
учні (95 осіб), і дорослі [6, с. 34]. А в звіті попе-
чителя Київського навчального округу за 1889 р. 
відмічалось, що особливо відрізнялися стрункіс-
тю, добрим підбором і силою голосів хори учи-
лищ різних типів Борзенського, Ніжинського, 
Козелецького, Глухівського, Роменського, Гадя-
чського і Переяславського повітів [7, с. 91].    

Отже, хорові колективи в кінці ХІХ – на по-
чатку ХХ століть виконували свою почесну 
місію завдяки високодуховному змісту 
літургійних піснеспівів, приносили велике есте-
тичне задоволення, чим підносили людську 
гідність школярів-виконавців та учителя-регента.  

Крім обов’язкової участі в богослужіннях, 
учні залучалися також до проведення 
літературно-музичних вечорів, благодійних 
концертів тощо. Так, у 1897 р. тогочасне Мініс-
терство народної освіти видало циркуляр, в яко-
му рекомендувало всім навчальним закладам 
організовувати літературно-музичні вечори.  
Програми таких заходів включали, як правило, 
не тільки релігійні, а й світські твори. Тому вони 
ставали однією з ефективних форм позашкільної 
освіти, залучення до цінностей світової 
художньої культури. В свою чергу, підвищення 
рівня організації позакласної роботи (виступи 
хорових колективів учнів у церкві, на святах) 

виявляло себе безумовним фактором формуван-
ня співацьких інтересів та творчих можливостей 
учнів. Використання художнього репертуару 
свідчило вже про досить високий рівень вокаль-
но-хорових навичок виконавців. 

У збірнику методичних роз’яснень для вчи-
телів церковнопарафіяльних шкіл приводилися 
докладні методичні рекомендації для організації 
хорів [1, с. 88].  

Був рекомендований зразковий склад дитячо-

го хору: 
Відзначалося, що “рівновага може залежати 

від порівняльної сили голосів співаючих, а умін-
ня розмірити голосові сили вже залежить від 
ступеня розуміння організатором хору своєї 
справи; необхідно тільки піклуватися, щоб одні 
голоси не видавалися різко над іншими”.  Визна-
ючи велике значення створення дитячого церко-
вного хору, автори збірника в той же час відмі-
чали: “Найвищою мірою було б благотворно для 
парафіян, якби... священик із вчителем улашту-
вали всенародний хор”, як це було здавна на 
Русі. Далі випливало попередження з приводу 
необхідності ретельної розробки практичних 
прийомів роботи з  хором, починаючи з прослу-
ховування співаків і розподілу по партіях і за-
кінчуючи роботою над виразним виконанням 
творів. Говорилося, що вчителю потрібно “з 
кожним голосом пройти його партію за допомо-
гою скрипки чи власного голосу  регента, почи-
наючи звичайно з того голосу, якому приходить-
ся співати головні, основні звуки (мотив, мело-
дію)”, далі приєднувати до нього другий голос, у 
якого знаходиться найпростіший акомпанемент 
(терцією чи секстою вниз), у такім відношенні 
більшою частиною бувають партії дисканта й 
альта; нарешті приєднати до них  інші голоси, 
проспівавши попередньо з кожним його партію. 
Розучувати хоровий твір рекомендувалося врозд-
ріб, по фразах, щоб не стомлювати співаючих і 
підтримувати їхній інтерес [1, с. 88-91]. 

Деякі цікаві описи свят і звіти про діяльність 
шкільних хорових колективів того часу були 
представлені в тогочасній пресі, звітах єпархіа-
льних та губернських спостерігачів, оглядах 
народної освіти. В інструктивному листі з пи-
тань підготовки матеріалів до Всеросійської 
церковно-шкільної Виставки  1909 р., присвяче-
ної до 25-річчя Височайшого затвердження Пра-
вил про церковнопарафіяльні школи, зазначало-
ся: “Все, що могло б дати поняття про такі хори, 
бажано мати на Виставці: в яких пунктах і як 

Дискантів 1-х 
Дискантів 2-х 
Альтів 1-х 
Альтів 2-х 

2 
1 
1 
2 

5 
3 
3 
5 
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давно хори засновані, хто в них бере участъ 
(показати вік учасників), як до хорів відноситься 
місцеве населення й ін. Бажані фотографічні 
знімки учасників хору” [8, с. 99]. Наприклад, від 
Херсонської губернії на Виставці були представ-
лені фотографія та опис роботи  хору Касперов-
ської школи Ананьївського повіту, а також опис 
роботи  хору і наочні посібники з церковного 
співу Коренихської церковнопарафіяльної  шко-
ли Одеського повіту (коробки з розрізними нот-
ними знаками наклейки самих учнів) [9, с. 389-
402]. 

Найбільш величними і радісними для школя-
рів були різдвяні свята “Віфлеємська  зірка”.  У 
Херсонській єпархії їх було проведено вперше в 
1910 р. [10, с. 5]. Зустрічаємо описи, огляди цих 
свят, рекомендовану для використання під час їх 
підготовки літературу в тогочасних єпар-
хіальних відомостях. 

Так, наприклад, у грудні 1911 р. в селі Враді-
ївці Ананьївського повіту Херсонської губернії в 
однокласній церковнопарафіяльній школі для уч-
нів цієї та двокласної місцевої церковнопарафіяль-
ної школи було проведено свято “Віфлеємська  
зірка” “старанням завідуючого цими школами свя-
щеника Іоанна Іванова (він же й повітовий нагля-
дач) на кошти попечителя цих шкіл І.П. Тарана”. 
Під керівництвом учителя-псаломщика було вико-
нано такі музичні твори: 

• “Рождество Твоє, Христе Боже наш” – 
тропар; 

• “Діва днесь Пресущественного рождає” – 
кондак свята; 

• “Христос народжується” – ірмос свята; 
• “Слава в вишніх Богу” – стихира-концерт; 
• “Днесь поюще” – коляда з Богогласника; 
• “Пред тобою, мій Бог” – муз. Ломакіна; 
• “Боже, Царя храни” – гімн; 
• Многоліття ініціатору влаштування свята 

“Віфлеємська  зірка” – Архієпископу Ди-
митрію; 

• “Таїнство дивне бачу” – ірмос свята [11, 
с. 108-109]. 

27 грудня 1911 р. було проведено свято 
“Віфлеємська  зірка” для учнів церковнопарафі-
яльної школи міста Єлісаветграда. “Це Різдвяне 
торжество… (що складалося з двох відділень) 
почалося суголосним співом хором більш чим з 
100 душ самих учнів (хлопчиків і дівчаток), під 
управлінням учителя співу п. Ситницького, цер-
ковних піснеспівів – “Царю Небесний” і  
“Рождество Твоє, Христе Боже наш”. Хором... 
було симпатично виконано декілька духовних 
піснесівів і російських гімнів... На закінчення… 
хором за участю присутніх  було проспівано  
“Многая літа” [12, с. 103].            

У Савічевській економії Єлісаветградського 
повіту в 1911 р. теж проводилося свято 
“Віфлеємська  зірка”. Воно  розпочалося з вико-

нання тропаря “Рождество Твоє, Христе Боже 
наш”. Потім були проспівані  кондак свята, декіль-
ка ірмосів й ін. церковних піснесівів. Висока оцін-
ка якості хорового співу учнів – “прекрасний, су-
голосний спів” – результат наполегливої роботи 
вчительки А.І. Юдіної, вихованки жіночої вчи-
тельської школи в селі Богословському Тульської 
губернії, у маєтку обер-прокурора Св. Синоду 
В.К. Саблера [13, с. 106-107]. 

Добираючи концертні твори, керівники шкі-
льних хорів намагалися більше включати у про-
граму ті з них, які дозволяли ширше ознайомити 
виконавців і слухачів із здобутками співацького 
мистецтва, не забуваючи при цьому звертатися 
до місцевого фольклору та шедеврів вітчизняної 
класики. 

“Херсонські єпархіальні відомості” тоді по-
відомляли: “Наспіви цих колядок передавалися 
в Малоросії з роду в рід за переказами, а на сього-
днішній час зібрані, записані і видані Почаївською 
лаврою під назвою Богогласника... Найбільш відо-
мі збірники колядок і віршів, що представляють 
досить матеріалу для влаштування свята: 

А. Богогласники: 
1. Богогласник, сборник благоговейных пес-

нопений праздникам Господним, Богородич-
ным, нарочитым святым и чудотворным иконам, 
а также и других набожных, молитвенных, пока-
янных и умилительных песен – для употребле-
ния в церковноприходских школах северо и 
юго-западного края.  – Изд. Училищного Совета 
при Св. Синоде. – С.-Петербург. Синодальная 
типография. 1900 г. Разослан Уч. Сов. в церков-
ноприходские школы. 

2. Богогласник или собрание набожных пес-
нопений с переложением оных  песней на ноты. 
Издание Холмского Св. Богородицкого Братст-
ва. Холм, Люблинской губ. 1909 г. Цена неизв. 

3. Песнопения Богогласника холмского на-
родно-церковного распева в четырехголосной 
гармонизации Е. Витошинского. Издание народ-
но-просветительного общества Холмской Руси. 
1910 г. Цена 45 коп. 

4. Богогласник, сборник церковных песнопе-
ний в 3-голосном изложении, свящ. 
А. Рождественского, вып. 1. СПб., 1912 г. Изда-
ние Виленского Св. Духовск. Братства” [14, 
с. 26-28]. 

З великою шаною і благоговінням готували-
ся вчителі й учні церковнопарафіяльних шкіл до 
“дитячих молитовних зібрань” у пам’ять Святих 
рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, про-
світителів слов’янських. Так,  “Звіт про життя і 
діяльність Димитрієвського Херсоно-Одеського 
Єпархіального Дома за 1912 рік” містить такий 
опис: “На урочисте молитовне православлення 
Св. Кирила і Мефодія – небесних заступників 
церковнопарафіяльної школи, за розпоряджен-
ням Єпархіальної Училищної Ради були зібрані 
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всі вчителі й учні церковнопарафіяльних шкіл. 
Із зворушливим запаленням, під управлінням 
псаломщика п. Ящиковського, співав хор учнів 
церковнопарафіяльних шкіл” [15, с. 354-355]. 

Урочисто відзначалися в церковнопарафіяль-
них школах також святкування річниць видат-
них історичних подій. Так, 11 жовтня 1912 р. 
одеські навчальні духовні заклади святкували 
100-літній ювілей Вітчизняної війни. Усе при-
значене для співу і читання було виконано  са-
мими учнями. Більш важкі для виконання пісне-
співи  (“Іже херувими”, “Милість мира” і ін.) 
були проспівані  двома хорами вихованців. Про-
грама цього ранку включала наступні музичні 
твори: 

• “Кантата Пам’яті Вітчизняної війни 1812 
р.”, сл. І. Нікітіна, муз. З.А. Кастальського; 

• “Бородіно”, сл. М.Ю. Лермонтова, муз. 
Г.К. Пахнопуло; 

• молитва “Достойно є”,  муз. Д.Борт-
нянського, які виконав хор a capella; 

• а також “Слався, Русь”, сл. І. Кручиніна, 
муз. Чернявського; 

• “Вічна пам’ять” імператору Олександру І.; 
• “Боже, Царя храни”, які виконав хор у су-

проводі  оркестру [16, с. 408]. 
 Наполеглива підготовка до цих та інших 

свят, підбір різноманітного репертуару духов-
них творів, їх якісне виконання дитячими хора-
ми є доказом професійного, вдумливого, серйоз-
ного і творчого відношення вчителів церковного 
співу до позакласної роботи і, безумовно, зали-
шається прекрасним прикладом для нас. Але ми 
не повинні забувати, що початкове співацьке 

навчання в тогочасних школах мало передусім 
релігійно-монархічне і проросійське спрямуван-
ня. Поступово народні і світські твори все ж 
таки вводилися до музично-педагогічного ре-
пертуару шкільних хорів. Знаходимо факти на 
підтвердження цього в тогочасних губернських 
оглядах початкової народної освіти, звітах тощо. 
Наприклад, в огляді Волинської губернії за 
1894 р. сказано: “Церковні хори влаштовані при 
235 народних училищах, у багатьох з них беруть 
участь і дорослі селяни. Окрім церковних пісне-
співів, училищні хори задовільно виконують 
гімни, патріотичні і народні пісні та інші нескла-
дні музичні п’єси” [17, с. 53]. 

Висновки. Таким чином, організаційно-
методичною основою системи початкового 
співацького навчання в церковнопарафіяльних 
школах України на рубежі ХІХ-ХХ ст. була 
координація класно-урочних (обов’язкових для 
всіх) і позакласних або позашкільних (за вибо-
ром) форм занять. Найбільш ефективним засо-
бом залучення учнів до музики вважався хоро-
вий спів як найбільш доступна, активна і корис-
на форма самостійної музично-естетичної 
діяльності. В свою чергу, досягнення єдності 
урочної, позакласної та позашкільної навчально-
виховної діяльності засобами співацького мис-
тецтва сприяло активізації музичної творчості, 
розвитку духовності учнів. 

Подальше дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення шляхів впроваджен-
ня педагогічного досвіду церковнопарафіяльних 
шкіл України кінця ХІХ — початку ХХ ст. щодо 
активізації музичної творчості учнів засобами 
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