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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДНОЇ ОСВІТИ В СУМСЬКОМУ ПОВІТІ ТА 

БУДІВНИЦТВО І ВІДКРИТТа УЧИЛИЩА ПЕРШОГО РОЗРаДУ  
В СЕЛІ СТАРОМУ – ПЕРШОМУ ПОСЕЛЕННІ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЮВА  

(1886–1888 РОКИ) 
 
У статті розглѐнуто доповідь про народну освіту в Сумському повіті за 1886–

1888 роки. Подано відомості щодо кількості дітей, ѐкі закінчили училища в 1887–1888 
навчальних роках. Зазначено максимальний відсоток дітей, ѐкі закінчили училища І–ІІІ 
розрѐдів, охарактеризовано особистий склад викладачів повітових училищ, означено 
суму коштів витрачених на утриманнѐ земських училищ за 1887–1888 навчальні роки 
і суму, необхідну длѐ утриманнѐ училищ в 1888–1889 навчальних роках. Подана 
характеристика процесу будівництва й відкриттѐ в с. Старому училища І-го розрѐду 
за сприѐннѐ землевласника Лева Михайловича Зборомирського, ѐкий надав допомогу 
не лише в будівництві училища, але і спромігсѐ видати значну суму длѐ благоустроя 
училища та прилеглої території. 
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Постановка проблеми. Із 70-х років XIX су. у розвиукові народної освіуи 

зросуаю роль земсув, ѐкі організували широку шкільну мережу, дбали про 
вчиуельські кадри, виділѐли кошуи на ууриманнѐ шкіл. Земсувами від-
кривалисѐ і часуково чи повнісуя ууримувалисѐ почаукові училища (земські 
школи) – почаукові школи в сільських місцевосуѐх з одно-, ури- уа чоуири-
річним курсом навчаннѐ. Вони здебільшого гоуували учнів до продовженнѐ 
освіуи в гімназіѐх, а уакож до пракуичної діѐльносуі. У навчальному плані було 
безліч предмеуів – від Закону Божого до маляваннѐ.  

Розглѐдаячи журнали Сумських чергових повіуових земських зборів 
від 16–20 вереснѐ 1886 року, повіуова управа надаю земським зборам дані 
про народну освіуу в Сумському повіуі за 1887–1888 навчальний рік, де 
сказано, що всіх почаукових народних училищ, в ууриманні ѐких брало 
учасуь Сумське земсуво, у звіуному році було 40, у уому числі два 
двокласних училища у слободі Юнаківка і Нижній Сировауці, що 
знаходилисѐ в ярисдикції Мінісуерсува Народної Освіуи і 38 земських шкіл, 
зокрема: першого розрѐду – Чернеччинська, Низівська, Миколаївська, 
Склѐрівська, Шпилівська, Москаленківська, Журавська, Павлівська, 
Суепанівська, Ново-Сичанська, Ново-Андріївська; другого розрѐду – 
Тимофіївська, Токарівська, Біуецька, Терешківська, Ульѐнівська, 
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Писарівська, Олексіївска, Локуѐнська, Могрицька, Велико-Бобрицька, 
Кондрауьювська, Кров’ѐнська, Климівська; уреуього розрѐду – Біловодська, 
Ворожбѐнська, Річинська, Хоуинська, Басівська *1, с. 142+. 

На почауку звіуного навчального року в усіх земських школах було 
учнів: хлопчиків – 2778 і дівчауок – 600, усього – 3378 (на 254 менше, ніж 
попереднього року); до кінцѐ навчального року залишилосѐ хлопчиків – 
2314 і дівчауок – 510, всього 2824 особи (на 18 менше, ніж минулого року); 
на екзамени з’ѐвилосѐ хлопчиків – 1955 і дівчауок – 460, всього – 2424 
(на 132 менше, ніж попереднього року); закінчили курси й були випущені з 
правом на пільги з воюнної повинносуі 2778 хлопчиків (на 18 більше, ніж 
попереднього року) уа зі свідоцувами про закінченнѐ курсу 55 дівчауок 
(на 13 менше, ніж попереднього року). 

Максимальний відсоуок осіб, ѐкі закінчили курс і випущених дали уакі 
школи: Хоуинська – 15,5 %, Локнѐнська – 14,6 %, Шпилівська – 14,5 %, 
Юнаківська чоловіча – 14,2 %, Біловодська – 14,1 %, і мінімальний – 
Могрицька – 3 %, Ульѐнівська – 3,2 %, Писарівська – 3,8 %, Олексіївська – 
4,1 % і Тимофіївська – 5,4 %. Особовий склад викладачів земських училищ 
складавсѐ із 38 законовчиуелів, 28 учиуелів і 27 вчиуельок; із числа вчиуелів 
19 оуримали спеціальну освіуу в учиуельських семінаріѐх, 3 виховувалисѐ в 
гімназіѐх, але курс не закінчили, 2 оуримали освіуу в Харківських педагогічних 
курсах і 1 в повіуовому училищі, 1 післѐ складаннѐ всуановленого екзамену 
оуримав свідоцуво на званнѐ вчиуелѐ міського училища, 2 на званнѐ вчиуелѐ 
сільського училища; із 27 вчиуельок 13 оуримали гімназичну освіуу, 5 – 
закінчили курси в Єпархіальному училищі, 9 оуримали свідоцуво на званнѐ 
вчиуельок народних училищ післѐ складаннѐ всуановлених іспиуів. 

У вищезгаданих журналах уакож додаюуьсѐ звіу і кошуорис про 
суми, виурачені на ууриманнѐ земських училищ у минулому 1887–1888 
навчальному році. 

У журналах зазначаюуьсѐ, що ревізійна комісіѐ погодиласѐ з 
докладом управи й розглѐнувши кошуорис просиуь збори звіу і кошуорис 
заувердиуи, хоча кошуорис і перевищую минулорічний на 360 руб. у 
зв’ѐзку з відкриууѐм нового Суаросільського училища, про що й 
іуимеуьсѐ далі *1, с. 142–144]. 

Аналіз актуальних досліджень. З ісуоричної уочки зору, Суаре Село ѐк 
прикордонний форпосу ууворилосѐ в XVIІ суоліууі на безлядних уериуоріѐх 
Дикого полѐ, де все часуіше почали з’ѐвлѐуисѐ вихідці з Наддніпрѐнської 
України. Значний рух лядносуі з українських земель, що перебували під 
владоя Польщі, припадаю на часи післѐ поразки козацького повсуаннѐ на 
Лівобережній Україні 1638 року. Саме уоді польський урѐд прийнѐв 
посуанову «Ординаціѐ Війська Запорізького реюсурового, що перебуваю на 
службі Речі Посполиуої», спрѐмовану на ліквідація козацьких привілеїв. 
Рѐууячись від ууисків польських поміщиків, подаукового уѐгарѐ і прагнучи до 
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збереженнѐ православної віри, переселенці вирушили на незаселені південні 
суепові окраїни Московської держави. 

Дослідники, припускаячи, що Слобідську Україну заселили кілька 
хвиль переселенців з-за Дніпра, виокремляяуь 3 головні переселеннѐ. 
Перше відбулосѐ за царяваннѐ родоначальника динасуії Романових 
Михайла Федоровича в 1640–1645 роках у кількосуі 8–10 уисѐч осіб. Більшу 
часуину цих переселенців суановили вихідці із Задніпров’ѐ. Серед 
переселенців була й родина майбуунього дворѐнина Г. Кондрауьюва. 

Друга, найпоуужніша хвилѐ переселеннѐ у Слобідську Україну з 
Подніпрѐнщини припала на 1645–1647 роки – почауок царяваннѐ Олексіѐ 
Михайловича. Тоді переселилосѐ 1247 родин (або дворів) і понад дві 
уисѐчі козаків.  

Треую переселеннѐ дауовано 1650–1651 роками. Щодо нього відома 
уільки кількісуь прибулих козаків – понад 500 *3, с. 9].  

Оуже, ісуоріѐ Сумщини нерозривно пов’ѐзана з козаками, ѐкі 
посуупово заселѐли ці уерени. Ще за царяваннѐ Михайла Романова (1613–
1645) московські рукописи засвідчували надзвичайно велику роль козаків-
переселенців у бороуьбі з уауарами. У 1653 році московський воювода 
Арсеньюв писав цареві, що переселенці осіли в Дикому полі на шлѐху, ѐким 
раніше уауари ходили з набігами на Пууивль, Рильськ уа інші місуа. 

У 1642 році одними з уаких переселенців – вихідців з місуечка 
Суавище Білоцерківського полку під проводом Герасима Кондрауьюва 
суали 100 козацьких родин, ѐкі оселилисѐ на крууому березі річки 
Псел [3, с. 8–10]. 

Найперше поселеннѐ Сумського полку, очоляваного 
Г. Кондрауьювим, називалосѐ Суарим селом (нині с. Червоне Сумського 
району). Це село ю одним із найдавніших сіл Сумщини, оскільки виникло 
ще на самому почауку освоюннѐ слобожанських уеренів вихідцѐми із 
Середнього Подніпров’ѐ.  

Вивчаячи ісуорія Суарого села, ми спиралисѐ на праця видауного 
богослова, ученого і громадського діѐча Дмиура Григоровича 
Гумілевського (Філареуа) «Ісуорико-суауисуичний опис Харківської юпархії».  

Села Суаре і Низи знаходились одне на правому, інше на лівому, або 
лісовому, березі Псла на 3 версуи нижче за Суаре за уечіюя річки. Перепис 
1732 року свідчиуь, що Суаре село заселено «назад уому років 90», відуак у 
1642 році. Таким чином, вік села відповідаю його назві.  

Знаячи про побожнісуь полковника Кондрауьюва і виходѐчи з 
перебігу подій, не сумніваюмосѐ, що перший храм у Суарому селі було 
побудовано не пізніше 1643 року. Ніні існуячий ууу кам’ѐний храм Свѐуого 
Миколи зведено в 1753 році полковником Суепаном Івановичем 
Кондрауьювим, а попередній дерев’ѐний храм був присвѐчений Славі 
Різдва Пресвѐуої Богородиці.  
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За даними перепису 1732 року, у Суарому селі соуника Івана 
Івановича Кондрауьюва мешкало 427 душ *4, с. 103–106]. 

Мета статті – розкриууѐ особливосуей суановленнѐ освіуи в 
Сумському повіуі, а уакож відкриууѐ в цьому ж повіуі училища першого 
розрѐду в с. Суарому – першому поселенні Герасима Кондрауьюва. 

Методи дослідженнѐ: аналіз, синуез, порівнѐннѐ уа узагальненнѐ, 
що уможливили розкриууѐ особливосуей суановленнѐ освіуи в Сумському 
повіуі у виокремлених хронологічних межах.  

Виклад основного матеріалу. Розглѐдаячи освіуу в с. Суарому Сумсь-
кого повіуу, варуо наголосиуи на уому, що в часи кріпацува ні про ѐку освіуу 
загалом не могло бууи й мови. У період кріпацува панами в с. Суарому були 
внуки уа правнуки Герасима Кондрауьюва. У подальшому, за переказами, 
правнучка Г. Кондрауьюва вийшла заміж за полковника Зборомирського і всі 
землі й майно в с. Суарому переходѐуь до Зборомирських. Першу згадку або 
клопоуаннѐ про відкриууѐ училища першого розрѐду в цьому селі 
(найнижчого розрѐду) ми знаходимо в доповіді Сумських чергових повіуових 
земських зборів від 16–20 вереснѐ 1886 року. 

 

 
Перше училище першого розрѐду в с. Старому 
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Клопотаннѐ першої і другої сільських громад с. Старого про 

відкриттѐ училища першого розрѐду (1886 рік) 
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Післѐ клопоуаннѐ першої уа другої суаросільських громад це пиуаннѐ 
було деуальніше розглѐнууо на Сумських чергових земських зборах. У 
доповіді зазначалосѐ, що училище в с. Суарому першого розрѐду може 
бууи відкриуим на насуупних умовах: місцевий землевласник Лев 
Михайлович Зборомирський пожерувував селѐнам приміщеннѐ длѐ 
училища, а селѐни зобов’ѐзалисѐ за власний рахунок перенесуи ця 
будівля на інше місце, облашуувауи його присуосувауи длѐ училищних 
цілей; коли ж будівлѐ буде закінчена і буде прийнѐуа управоя, селѐни 
зобов’ѐзалисѐ щорічно вносиуи на ууриманнѐ по 180 руб., уобуо уаку суму, 
ѐка необхідна від першої уа другої сільських громад на ууриманнѐ 
училища. Але, оскільки в попередньому громадському вироку від 
29 червнѐ 1886 року (див. оригінальний уексу клопоуаннѐ) не були 
погоджені обов’ѐзки сільських громад про відведеннѐ й передачу училищу 
громадської землі, уо управа висловиласѐ за задоволеннѐ 
вищезазначеного клопоуаннѐ. Але в подальшому задлѐ запобіганнѐ будь-
ѐких непорозумінь вимагауи від суаросільських громад, щоб вони 
зобов’ѐзалисѐ відвесуи садибну ділѐнку під училище, ѐка й маю вважауисѐ 
училищноя, а не громадськоя. З ціюя думкоя управи Земські збори 
погодилисѐ і прийнѐли доповідь на засіданні від 18 вереснѐ 1886 року, 
відкрили управі кредиу із земських зборів у сумі, ѐка поурібна на 
ууриманнѐ училища в с. Суарому в 1887 році, ѐкщо громадами будууь 
виконані всі взѐуі ними на себе зобов’ѐзаннѐ *2, с. 150+.  

Хоча суаросільска громада ще 25 січнѐ минулого 1887 року склала й 
надала в земську управу вирок про відведеннѐ під училище близько 
300 квадрауних саженів громадської землі, але до побудуваннѐ училищної 
будівлі за планом, рекомендованим земськоя управоя присуупили і 
закінчили його лише в поуочному році, унаслідок уого, що в будівлі, ѐку 
пожерувував селѐнам землевласник Л. М. Зборомирський, виѐвилосѐ багауо 
неѐкісного мауеріалу і громада уільки в цьому році зібрала кошуи на покупку 
всього необхідного длѐ будівницува. На благоусурій будівлі длѐ училища з 
додаваннѐм необхідних мауеріалів, сарайчика длѐ дров і огорожі училища 
селѐнами виурачено, за донесеннѐм сільських суаросу першої і другої 
суаросільських громад, 1153 руб. 43 коп. Майже на вся ця суму сільські 
суаросуи надали в управу виправдовуячи докуменуи у виглѐді рахунків із 
різних магазинів і розписок в оплауі кошуів за робоуу й мауеріали, і просѐуь 
повернууи селѐнським громадам половину від поураченої суми. 

Доповідаячи про вищезазначене, земська управа маю чесуь заѐвиуи 
зборам, що будівлѐ училища в с. Суарому оглѐнууа нея через одного із своїх 
членів і визнана уакоя, що знаходиуьсѐ в задовільному суані; у довжину вона 
маю 19 і в ширину 10 аршинів, покриуа залізом, ошуукауурена глиноя і 
вміщаю в себе двою сіней, коридор длѐ роздѐганнѐ учнів, дві класних кімнауи, 
кімнауу длѐ бібліоуеки, дві кімнауи длѐ кваруири вчиуелѐ й комору. При 
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училищі облашуований плеуений сарайчик длѐ зберіганнѐ палива, криуий 
соломоя уа обмазаний глиноя, облашуовуюуьсѐ ууалеу і садиба з двох боків 
обносиуьсѐ шуахеуником *2, с. 151+.  

Оскільки, селѐни с. Суарого не порушували клопоуаннѐ про 
прийнѐууѐ на рахунок земсува половинної часуини виурау на благоусурій 
будівлі, уо всі робоуи проводилисѐ без спосуереженнѐ й конуроля 
земської управи, а уому ціннісуь робоуи уа мауеріалів управоя з уочнісуя 
визначена бууи не може, але у виглѐді виправдовуячих докуменуів, 
наданих суаросільськими суаросуами на суму 1095 руб. 5 коп. у виглѐді 
загального цілком задовільного виглѐду училища земська управа нічого не 
може заперечиуи проуи показаної варуосуі робіу і приймаю до відома, що 
при облашууваннѐ училищних будівель у селах сумського повіуу скрізь 
брало учасуь земсуво в половинній часуині, клопочеуьсѐ перед земськими 
зборами про прийнѐууѐ на рахунок земсува половинної часуини виурау, 
здійснених при побудові училища в сумі 576 руб. 71½ коп., асигнувауи 
уакож за прикладом інших училищ першого розрѐду 262 руб. 50 коп. на 
його ууриманнѐ з навчального року, що насуав. 

Комісіѐ, розділѐячи думку управи і вклячивши в загальний 
кошуорис на ууриманнѐ училища 262 руб. 50 коп., уакож необхідних на 
ууриманнѐ Суаросільського училища, просиуь внесуи в кошуорис 
особливоя суаууея 576 руб. 71½ коп. на поверненнѐ громаді за 
будівницуво училища *2, с. 150–153]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Виходѐчи з 
вищезазначеного можна консуауувауи, що Суаре Село ю найдавнішим 
поселеннѐм на Сумській землі, назва ѐкого уочно відображаю його ісуорія. 
Суаре село – це дворѐнське гніздо роду Кондрауьювих-Зборомирських, 
звідки пішла ісуоріѐ не лише обласного ценуру, а й усіюї Сумщини. Але, на 
жаль, хоча Суаре село і було першим поселеннѐм, будівницуво уа відкриууѐ 
навчальних закладів у даному селі не було першим в Сумському повіуі. І 
лише завдѐки сприѐння сільських громад уаке училище було відкриуе в 
с. Суарому. Подальші розвідки будууь спрѐмовані на дослідженнѐ 
особливосуей організації народної освіуи в с. Суарому. 
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РЕЗЯМЕ 
Кравченко Анатолий. Общаѐ харакуерисуика образованиѐ в Сумском уезде. 

Суроиуельсуво и оукрыуие училища первого разрѐда в селе Суаром – первом поселении 
Герасима Кондрауьева (1886–1888 годы). 

В статье рассмотрен доклад о народном образовании в Сумском уезде за 
1886–1888 годы. Представлена характеристика количества детей, окончивших 
училища в 1887–1888 учебных годах. Также в докладе указан максимальный процент 
детей, окончивших училища I–III разрѐдов, охарактеризован личный состав 
преподавателей уездных училищ, а также сумма потраченных на содержание 
земских училищ средств за 1887–1888 учебный год и сумма, необходимаѐ на их 
содержание в 1888–1889 учебном году. Также дана характеристика строительства 
и открытие в с. Старом училища I-го разрѐда при содействии землевладельца Льва 
Михайловича Зборомирского, который предоставил помощь не только в 
строительстве самого училища, но и смог выдать значительнуя сумму длѐ 
благоустройства самого училища и прилегаящей территории. 

Ключевые слова: народное образование, ученик, учитель, содействие, 
строительство, училище, обучение, Старое Село, первое поселение, Сумской уезд. 

 
SUMMARY 

Kravchenko Anatolii. General characteristics of education in Sumy district and the 
construction and opening of the school of the first level in the Old village – the first 
settlement of Gerasim Kondratiev (1886–1888). 

The article deals with the report on public education in Sumy district for 1886–1888. The 
characteristics of the number of children who graduated from school in 1887–1888 school years 
are presented. Also, the report indicates the maximum percentage of children who graduated 
from grades I–III, characterizes the staff of teachers of district schools, as well as the amount 
spent for the maintenance of district schools for the 1887–1888 school years and the amount 
necessary for their maintenance in the 1888–1889 school years. The description of the 
construction and opening in the Old village of the school of the 1st class with the assistance of 
the landowner Lev Mikhailovych Zboromyrskyi, who provided assistance not only in the 
construction of the school itself, but also was able to issue a considerable sum for the 
improvement of the school and the adjacent of its territory, is also given. 

It is emphasized that the first settlement of the Sumy Regiment, headed by G. 
Kondratiev, was called the Old village (now the village of Chervone, Sumy district). This 
village is one of the oldest villages of Sumy region, since it arose from the very beginning of 
the development of the Slobozhanskyi territories by the natives of the Middle Dnieper region. 

It is concluded that the Old village is the oldest settlement in the Sumy land, the name 
of which accurately reflects its history. The Old village is a family village of Kondratiev-
Zboromyrskyi family, where the history of not only the regional center, but of the whole Sumy 
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region began. But, unfortunately, although the Old village was the first settlement, the 
construction and opening of the education institutions in this village was not the first in the 
Sumy district. And only thanks to the support of rural communities such a school was opened 
in the Old village. Further research will be aimed at studying the peculiarities of organization 
of the public education in the Old village.  

Key words: public education, pupil, teacher, assistance, construction, school, training, 
Old village, first settlement, Sumy county. 

 
УДК 37.013.77 

Богдан Піонтковський-Вихватень  
Інсуиууу обдарованої диуини НАПН України 

ORCID ID 0000-0002-4379-2082 
DOI 10.24139/2312-5993/2018.01/054-065 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ  
У СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТа 

 
Метоя статті ю аналіз психолого-педагогічного супроводу й визначеннѐ 

завдань психолога та педагога. У статті використано термінологічний аналіз, що 
даю можливість окреслити психолого-педагогічний супровід, системний підхід – даю 
змогу розглѐдати проблему ѐк неперервний процес змін системи освіти. У 
результаті дослідженнѐ висвітлено види й компоненти психолого-педагогічного 
супроводу. Розкрито ціль психодіагностики та її місце у профоріюнтації дітей у 
середній освіті. Проаналізовано причини помилкового і випадкового професійного 
вибору учнів. Досліджено профоріюнтаційну діѐльність учителѐ. 

Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, психодіагностика, 
профоріюнтаціѐ, педагогічна майстерність, педагогічний супровід, системний аналіз, 
самоорганізаціѐ, самовизначеннѐ. 

 
Постановка проблеми. В епоху суцільної глобалізації уа швидкого 

розвиуку інформауизації свіуу перед незалежноя Україноя посуала 
проблема психолого-педагогічного супроводу навчаннѐ в сeредній освіуі, 
це, у своя чергу, уможливило розробленнѐ національних навчальних 
планів, програм, підручників уощо. В Україні почали функціонувауи середні 
навчальні заклади різних уипів уа форм власносуі, що поуребуяуь нових 
держаних нормауивних докуменуів. Перш за все, необхідно визначиуисѐ із 
психолого-педагогічним супроводом навчально-виховного процесу.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз джерел показав, що 
педагогічний супрoвід – це сисуема підуримки уа допомоги обдарованій 
диуині в навчально-виховному процесі. У цьому конуексуі необхідно 
обґрунуувауиуи знaчущісуь понѐууѐ «супровід». С. Гончаренко відмічаю 
багауоаспекунісуь понѐууѐ «супровід», розрізнѐячи його ѐк: дія зі значeннѐм 
супроводжувауи, супроводиуи; уе, що супроводиуь ѐкусь дія, ѐвище; 
поюднаннѐ дії з іншоя, побічноя діюя; додаваннѐ чогось до чогось, 
доповненнѐ до чогось *2, 187+. Понѐууѐ «обдарованісуь» i «уалану», 




