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У  дисертації  здійснено  теоретичне  узагальнення  та  запропоновано

новий підхід до вирішення важливої й актуальної проблеми, що полягає в

комплексному  і  всебічному  висвітленні  ґенези  громадсько-просвітницької

діяльності  Єлисаветградського  благодійного  товариства  поширення

грамотності та ремесел. 

У роботі  вперше,  на основі  аналізу джерел і  сучасного осмислення

проблеми,  цілісно  схарактеризовано  громадсько-просвітницьку  діяльність

Єлисаветградського  товариства  поширення  грамотності  та  ремесел;

виявлено  передумови створення громадських  товариств  на

Єлисаветградщині  у  другій  половині  ХІХ – на  початку  ХХ століття:

політичні, економічні, соціокультурні, освітні;  з’ясовано  етапи розвитку та

основні напрями громадсько-просвітницької діяльності Єлисаветградського

товариства  поширення грамотності  та  ремесел:  1873–1877 рр.  (товариство

обмежилась  виключно  опікою  Єлисаветградського  ремісничо-грамотного

училища); 1878–1882 рр.  – етап занепаду та бездіяльності товариства (рада

товариства  не  скликалася  навіть  для  розгляду  та  затвердження  звітів  та

обрання  посадових  осіб  Єлисаветградського  ремісничо-грамотного

училища, яким опікувалося товариство. Фактично училище функціонувало

самостійно); 1894–1899 рр. – найбільш плідний період діяльності товариства

(віднайдено деякі нові джерела, поповнення каси товариства, до навчальної

програми  Єлисаветградського  ремісничо-грамотного  училища  введено
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креслення  і  малювання,  змінено  умови  вступу  до  підготовчого  класу,

покращено і поповнено склад учнівської та вчительської бібліотек училища,

відкрито в місті  безкоштовну народну бібліотеку-читальню,  започатковано

народний театр у вигляді загальнодоступних спектаклів, введено у практику

роботи  товариства  запрошення  професорів  столичних  вузів для читання

лекцій в  Єлисаветграді  тощо);  1902–1914 рр.  – вдруге  змінивши  статут,

Єлисаветградське  товариства  поширення  грамотності  та  ремесел

продовжило  освітньо-культурницьку  діяльність  (утримання  ремісничо-

грамотного училища, заснування дитячих садків, пропагування художнього

мистецтва, влаштування художніх виставок, театральних вистав, концертів

тощо); досліджено внесок членів товариства в розвиток освітніх процесів

краю;  узагальнено  досвід  організації  дошкільної,  професійно-технічної,

мистецької  освіти  в  системі  роботи  товариства  в  означений  історичний

період;  уточнено поняття «громадські  товариства»,  інформацію  про

діяльність громадських товариств у Російській імперії; особливості розвитку

освіти Єлисаветградщині означеного  періоду; подальшого розвитку набули

історіографія  проблеми; узагальнення досвіду педагогічної  та  громадсько-

просвітницької  діяльності  Єлисаветградського  благодійного  товариства

поширення  грамотності  та  ремесел в  конкретний  історичний  період.  До

наукового обігу  введено  нові  архівні  матеріали  дослідження краєзнавчого

спрямування,  що  стосуються  діяльності  Єлисаветградського   товариства

поширення грамотності. 

У процесі дослідження з’ясовано, що середина ХІХ ст. для Російської

імперії  характеризується  тим,  що,  з  одного  боку,  виникла  необхідність

створення такого типу організацій, як просвітницькі товариства, з іншого, –

з’явились умови для цього.

Виокремлено  передумови,  які  посприяли  розвитку  просвітницького

руху на Єлисаветградщині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., а саме:

освітні – призвели до розширення мережі навчальних закладів; політичні –

спричинили виникнення й територіальне розширення поселень на території
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центральної України, де, окрім іншого, розбудовувалася й школа; економічні

– зумовили зростання кількості населення, основним видом діяльності якого

було  сільське  господарство  та  мануфактурне  виробництво,  заняття  якими

вимагали  відповідних  знань,  тому  спонукали  до  отримання  якісної

практикоорієнтованої освіти; соціокультурні – викликали підвищення рівня

культури  жителів  регіону,  сприяли  активізації  просвітницького  руху,  що

призвело  до  виникнення  культурно-громадських  товариств  на  території

краю.

У  Єлисаветграді,  як  і  в  інших  культурних  центрах  імперії,  також

створювались легальні громадські товариства різного типу: взаємодопомоги,

просвітницькі, здоровоохоронні, благодійні, музичні та ін.

Громадські  товариства  відігравали  значну  роль  у  громадському,

соціальному, культурному та  освітньому житті  Єлисаветграда.  Вони мали

схожу  структуру,  мету  створення  та  носили  демократичний  характер.

Успішність  багатьох  товариств,  їх  еволюція,  визначались  правильною

організацією товариства та внеском окремих особистостей у їх діяльність.

З’ясовано,  що  серед  найбільших  досягнень  єлисаветградської

доброчинності  щодо  забезпечення  різних  верст  населення  як

елементарними,  так  і  спеціальними  знаннями  –  багата  й  різнопланова

діяльність Єлисаветградського  благодійного  товариства  поширення

грамотності та ремесел, яке на благодійних засадах здійснювало масштабну

просвітницьку, педагогічну та освітянську роботу.

Встановлено,  що  організаційні  засади  товариства  є  прикладом

демократичного  устрою та  певним  чином відображали  уявлення  місцевої

інтелігенції  про  демократично  налаштовану  та  керовану,  діючу  на

добровільних  засадах  асоціацію,  де  свобода  просвітницької  діяльності

уособлювала громадську позицію.

Організаційні  та  ідейні  засади  Єлисаветградське  товариство

поширення  грамотності  та  ремесел  були  підпорядковані  його  цілям.

Реалізація  мети  –  сприяння  інтелектуальному  й  моральному  розвитку
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населення –  здійснювалася  відповідно  до  структури  організації,  яка  від

початку заснування Єлисаветградське товариство поширення грамотності та

ремесел  ґрунтувалася  на  засадах  гуманізму, демократизму, послідовності,

системності  та  комплексності  у  всіх  напрямах  громадсько-просвітницької

діяльності. 

Встановлено,  що  громадсько-просвітницька  діяльність

Єлисаветградського товариства поширення грамотності  та  ремесел набула

різних форм вияву через організаційну та педагогічну діяльність його членів

(Н. Бракер, П. Рябкова, М. Федоровського та ін.).

Виокремлено наступні  напрями культурно-просвітницької  діяльності

представників  товариства:  надання  фінансової  допомоги  збіднілим;

фінансування будівництва та  утримання різних типів навчальних закладів

(ремісничо-грамотного училища, дитячих садків, літніх дитячих майданчи-

ків, дитячого будинку); забезпечення фінансування культурно-освітніх закла-

дів для населення (відкриття бібліотек, організація художніх виставок, худо-

жнього музею, драматичного гуртка). 

З’ясовано, що  особливістю розвитку освіти на Єлисаветградщині на

початку  ХХ ст. було  заснування  народних  дитячий  садків для  дітей

малозабезпечених верств населення міста. 

Аналіз  педагогічно-просвітницької  діяльності  Єлисаветградського

товариства поширення грамотності та ремесел на початку ХХ ст. доводить

його важливу роль у становленні й розвитку дошкільної освіти в краї.  Для

реалізації цієї справи було обрано спеціальну комісію із складу товариства.

Завдяки  значним зусиллям  товариства  у  місті  було  відкрито низку безко-

штовних народних дитячих садків для дітей малозабезпечених верств насе-

лення.  Їх  відкриття відповідало  нагальним потребам трудового населення

краю.

Виявлено, що Єлисаветградське товариство поширення грамотності та

ремесел здійснювало масштабну просвітницьку, педагогічну та освітянську

роботу, сприяло розвитку професійно-технічної освіти на території регіону в
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означений період. Під опікою товариства з  1874 р.  було Єлисаветградське

безкоштовне  ремісничо-грамотне  училище.  Метою  товариства  було  –

підняття училища та його майстерень до такого рівня, до якого ще жодне

подібне  училище  того  часу  не  досягало.  Для  реалізації  цієї  мети

передбачалося  розширення  майстерень  училища,  підготовка

високваліфікованих майстрів-ремісників, викладачів ремісничої справи.

З’ясовано,  що  Єлисаветградське  безкоштовне  ремісничо-грамотне

училище  за  своїм  типом,  програмами,  майстерністю  викладання  було

єдиним таким ремісничо-грамотним училищем не тільки в Єлисаветграді, а

й в усій Російській імперії та порівняно з іншими початковими училищами

було  набагато  кращим  у  навчальному  та  інших  аспектах,  а  ремісничі

відділення  робили  його  взагалі  винятковим  серед  тогочасних  міських  чи

урядових повітових шкіл. 

У  ході  наукового  пошуку  встановлено,  що  Єлисаветградське

товариство  поширення  грамотності  та  ремесел виступило  каталізаторами

ініціатив  в  царині  культурних  потреб  місцевого  населення  та  відіграло

важливу  роль  у  становленні  та  розвитку  мистецького  життя  краю.  Воно

об’єднували  у  своїх  лавах  переважно  заможні  верстви  населення,  а  отже

набували  елітного  статусу.  В  цілому  робота  товариства,  спрямована  на

проведення художніх  виставок,  музичних вечорів,  концертів,  утримування

навчальних  установ,  бібліотек  сприяла  культурному  розвитку  населення

краю.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що систематизовані та

узагальнені  положення,  фактологічний  матеріал,  джерельна  база

дослідження  можуть  стати  основою  для  подальших  наукових  розвідок  з

історії педагогіки; для розширення та оновлення змісту навчальних курсів

«Історія  педагогіки»,  «Історія  України», «Навчально-виховний  процес  в

історичному  вимірі»,  «Педагогічна  персоналія  в  історико-педагогічному

дослідженні» та ін.; при підготовці навчально-методичного забезпечення та

укладання підручників, посібників із цих дисциплін. 
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Основні положення, результати й висновки можуть бути використані у

закладах  вищої  освіти  під  час  викладання  курсів,  написання  монографій,

підручників,  навчальних посібників,  методичних рекомендацій,  курсових і

кваліфікаційних  робіт,  проведення  подальших  наукових  досліджень  щодо

культурно-освітньої діяльності товариств регіону. 

Ключові  слова: товариства,  громадські  товариства,  Єлисаветградське

товариство  поширення  грамотності  та  ремесел,  дошкільна  освіта,

професійно-технічна освіта, мистецька освіта.
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The dissertation provides the theoretical generalization and proposes a new

approach to solving an important and actual problem, which is in a complex and

comprehensive illumination of the genesis of public and educational activities of

the Yelysavethrad Charitable Society for the Dissemination of Literacy and Crafts.

For  the  first  time,  based  on  the  analysis  of  sources  and  modern

understanding  of  the  problem,  the  public  and  educational  activities  of  the

Yelysavethrad Charitable Society for the Dissemination of Literacy and Crafts are

comprehensively characterized; the preconditions for the establishment of public

associations in the Yelysavethrad  region in the second half  of  the XIX – early

XX century were  revealed:  political,  economic,  socio-cultural,  educational;  the

stages of the development and the main directions of public-educational activity

of the Yelysavethrad Charitable  Society for  the Dissemination of  Literacy and

Crafts were clarified: 1873–1877 (the society was limited exclusively to the care
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of  the  Yelysavethrad  Crafts  and  Literacy  School);  1878–1882  – the  stage  of

decline and inactivity of the society (the council of the society was not convened

even  for  consideration  and  approval  of  reports  and  election  of  officials  of

Yelysavetgrad craft and literacy school, which was taken care of by the society. In

fact, the school functioned independently); 1894–1899 – the most fruitful period

of  the  society's  activity  (some new sources  were  found,  replenishment  of  the

society's treasury , a free public library-reading room was opened in the city, a

national theater in the form of public performances was established, invitations of

professors of metropolitan universities to give lectures in Yelysavethrad, etc. were

introduced into the practice of the society; 1902–1914 – changing the regulations

for the second time, the Yelysavethrad Society for the Dissemination of Literacy

and Crafts continued educational and cultural activities (maintenance of a craft

and literacy school, the establishment of kindergartens, the promotion of art, art

exhibitions, theater performances, concerts, etc.); the contribution of the society

members  to  the  development  of  educational  processes  of  the  region  is

investigated;  the  experience  of  the  organization  of  preschool,  vocational  and

technical,  art  education  in  the  system of  work of  the  society  in  the  specified

historical period is generalized; the concept of «public associations», information

on  the  activities  of  public  associations  in  the  Russian  Empire;  features  of

educational  development  in  Yelysavethrad  region  of  the  specified  period;  the

historiography  of  the  problem  was  further  developed;  generalization  of  the

experience of  pedagogical  and public-educational  activity of  the Yelysavethrad

Charitable  Society  for  the  Dissemination  of  Literacy  and  Crafts  in  a  specific

historical  period.  New archival  materials  of  local  lore  research  related  to  the

activities  of  the  Yelysavethrad  society  of  literacy  and  crafts  distribution

Yelysavethrad Charitable Society for the Dissemination of Literacy and Crafts.

In  the  process  of  the  research  it  was  found  out  that  the  middle  of  the

XIX century for the Russian Empire is characterized by the fact that, on the one

hand,  there was the need to create  such types of  organizations  as  educational

societies, on the other hand - conditions for this appeared.
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It  was  found  out  that  the  analyzed  preconditions  contributed  to  the

development of the educational movement in Yelysavethrad region in the second

half of the XIX – early XX centuries, namely: educational – led to the expansion

of the network of educational institutions; political  – caused the emergence and

territorial expansion of settlements in central Ukraine, where, among other things,

the school was built; economic – led to the increase in the population, the main

activity of which was agriculture and manufacturing, whose activities required

relevant  knowledge,  and therefore  encouraged  to  obtain  high-quality  practice-

oriented education; socio-cultural – caused the increase in the level of culture of

the inhabitants of the region, contributed to the intensification of the educational

movement,  which led to the emergence  of  cultural  and public societies  in the

region.

In Yelysavethrad, as well as in other cultural centers of the empire, legal

public societies of various types were also created: mutual aid, educational, health

care, charitable, musical, etc.

Civil societies played a significant role in the public, social, cultural and

educational life of Yelysavethrad. They had a similar structure, purpose and were

democratic  in  nature.  The  success  of  many  societies,  their  evolution,  was

determined  by  the  proper  organization  of  society  and  the  contribution  of

individuals to their activities.

It  was found out that  among the greatest  achievements of Yelysavethrad

charity  in  this  historical  period  as  for  the  providing  various  segments  of  the

population with both basic and special knowledge – rich and diverse activities of

Yelysavethrad Charitable Society for Literacy and Crafts, which carried out large-

scale educational, pedagogical and educational work.

It was established that the organizational principles of the society are the

example of a democratic system and in some way reflected the ideas of the local

intelligentsia about a democratically-minded and managed, voluntary association,

where freedom of education embodied the public position.
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Organizational and ideological principles of the Yelysavethrad Society for

the Dissemination of Literacy and Crafts were subordinated to its goals. The goal

– to promote intellectual and moral development of the population – was carried

out in accordance with the structure of the organization, which from the beginning

of the Yelysavethrad Society for Literacy and Crafts was based on humanism,

democracy, consistency, systematic and comprehensive work in all areas of public

educational activities.

It  is  established  that  the  public  and  educational  activities  of  the

Yelysavethrad Society for the Dissemination of Literacy and Crafts have acquired

various forms of expression through the organizational and pedagogical activities

of its members (N. Braker, P. Riabkova, M. Fedorovskyi, etc.).

The following areas of cultural and educational activities of the society are

identified: providing financial assistance to the poor; financing the construction

and maintenance of various types of educational institutions (craft-literate school,

kindergartens,  summer playgrounds, orphanage); providing funding for cultural

and educational institutions for the population (opening of libraries, organization

of art exhibitions, art museum, drama club).

The peculiarity of the development of education in Yelysavethrad region in

the  early  twentieth  century  was  the  establishment  of  folk  kindergartens  for

children of the poor population of the city.

The analysis of pedagogical and educational activities of the Yelysavethrad

Society for the Dissemination of Literacy and Crafts in the early twentieth century

proves its important role in the formation and development of preschool education

in the region. To implement this case, a special commission was elected from the

company. Thanks to the significant efforts of the society, a number of free public

kindergartens were opened in the city for children of the poor poplation. Their

discovery met the requirements of the urgent needs of the working population of

the region.

It was found out that the Yelysavethrad Society for the Dissemination of

Literacy  and  Crafts  carried  out  large-scale  educational,  pedagogical  and
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educational work, contributed to the development of vocational education in the

region  during  this  period.  Under  the  auspices  of  the  society  since  1874  was

Yelysavethrad free craft and literacy school. The aim of the society was to raise

the school and its workshops to a level that no similar school had reached at that

time. With this aim, it was planned to expand the workshops, to produce from

them enough trained craftsmen from various crafts and industries. They planned

not to limit themselves only to the city, but to spread their activities to the whole

region, to graduate not only artisans but also teachers of relevant crafts.

It was found out that Yelysavethrad free craft and literacy school in its type,

programs, teaching skills was the only one such craft and literacy school not only

in Yelysavethrad, but in the whole Russian Empire and compared to other primary

schools was much better in education and other aspects,  and craft departments

made it generally exceptional among the city or government county schools of

that time.

In the course of scientific research it was established that the Yelysavethrad

Society  for  the  Dissemination  of  Literacy  and  Crafts  acted  as  a  catalyst  for

initiatives in the field of  cultural  needs of  the local  population and played an

important role in the formation and development of artistic life of the region. It

united in its ranks mostly wealthy sections of the population, and thus acquired an

elite status. In general, the work of the society, aimed at holding art exhibitions,

music  evenings,  concerts,  maintenance  of  educational  institutions,  libraries

contributed to the cultural development of the population of the region.

The practical significance of the dissertation is that the systematized and

generalized provisions, factual material, source base of research can become the

basis for further scientific research on the history of pedagogy; to expand and

update  the  content  of  training  courses  «History  of  Pedagogy»,  «History  of

Ukraine»,  «Educational  process  in  the  historical  dimension»,  «Pedagogical

personality in historical and pedagogical research», etc .;  in the preparation of

educational and methodological support and compilation of textbooks, manuals in

these disciplines.
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The  main  provisions,  results  and  conclusions  can  be  used  in  higher

education  institutions  when  teaching  courses,  writing  monographs,  textbooks,

manuals, guidelines, course and qualification works, conducting further research

on cultural and educational activities of societies in the region.

Key words: societies, public societies, Yelysavethrad society of literacy and

crafts distribution, preschool education, vocational education, art education.
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