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ЗАСЕЛЕННЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ І РОЗВИТОК НАРОДНОЇ ОСВІТИ В 

СУМСЬКОМУ ПОВІТІ ТА СТАРОМУ СЕЛІ (1638-1917) 
 
У статті висвітлено перебіг заселеннѐ Слобідської України мігрантами із 

середнього Подніпров’ѐ. Наголошено на особливостѐх освітньої справи та посутній ролі 
земств у її становленні. Із залученнѐм історико-статистичних даних розглѐнуто стан 
народної освіти у Старому Селі. Констатовано, що Старе Село ю найдавнішим 
поселеннѐм на Сумщині, назва ѐкого точно відображаю його історія. Старе Село – це 
дворѐнське гніздо роду Кондратьювих-Зборомирських, звідки почалась історіѐ не лише м. 
Суми, а й усіюї області. Проте, хоча Старе Село й було першим поселеннѐм на цих 
теренах, воно не вело вперед в освітній справі. Лише завдѐки сприѐння сільської громади  
тут було відкрито народне училище. Подальші розвідки повинні бути спрѐмовані на 
більш глибоке дослідженнѐ народної освіти в Старому Селі 

Ключові слова: Слобідська Україна, заселеннѐ, перше поселеннѐ, Старе Село,  
народна освіта, навчаннѐ, учень, учитель. 

 
Постановка проблеми. Слобожанщина, або Слобідська Україна, – це 

історико-географічний район у межах нинішньої північно-східної частини 
України та південного сходу російського Чорнозем’ѐ, що постав на 
перетині цих теренів, колишнього Дикого Полѐ і так званої Малоросії. Його 
назва походить від козацьких поселень, користувалисѐ великими 
вольностѐми – слобід, мешканці ѐких були «слобожани» (тобто звільнені) 
від багатьох податків.  

У XVI-XVII століттѐх на безлядних територіѐх Дикого Полѐ все частіше 
почали з’ѐвлѐтисѐ вихідці з Наддніпрѐнської України. Значний рух лядності 
з українських земель, що перебували під владоя Польщі, припадаю на часи 
післѐ поразки козацького повстаннѐ 1638 року на Лівобережній Україні. 
Саме тоді польський урѐд ухвалив постанову «Ординаціѐ Війська 
Запорізького реюстрового, що перебуваю на службі Речі Посполитої», 
спрѐмовану на ліквідація козацьких привілеїв. Рѐтуячись від утисків 
польських поміщиків,  податкового тѐгарѐ і прагнучи до збереженнѐ 
православної віри, переселенці вирушили на незаселені південні степові 
окраїни Московської держави.  

Дослідники, припускаячи, що Слобідську Україну заселѐли кілька 
хвиль переселенців із-за Дніпра, виокремляять три головні переселеннѐ. 
Перше відбулосѐ за царяваннѐ родоначальника династії Романових 
Михайла Федоровича в 1640-1645 роках у кількості 8000 осіб. Більшу 
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частину цих переселенців становили вихідці із Задніпров’ѐ. Друга, 
потужніша хвилѐ переселеннѐ в Слобідську Україну з Подніпрѐнщини 
припала на 1645-1647 роки, початок царяваннѐ Олексіѐ Михайловича. Тоді 
переселилосѐ 1247 родин, або дворів, і понад 2000 козаків. Третю 
переселеннѐ датовано 1650-1651 роками, і щодо нього відома тільки 
чисельність прибулих козаків – понад 500. 

За переказами, перші переселенці та козаки під проводом осадчого 
Кондратьюва з’ѐвились у Старому Селі, ѐке перебувало під захистом 
козацького форпосту, приблизно в 1638-1639 роках. Отже, історіѐ 
Старосільського поселеннѐ нерозривно пов’ѐзана з козаками із Центральної 
України, ѐкі поступово заселѐли ці терени. Вивчаячи історія Старого Села, ми 
спиралисѐ на праця видатного богослова, вченого, громадського діѐча 
Дмитра Григоровича Гумілевського (Філарета) «Історико-статистичний опис 
Харківської юпархії» (Филарет (Гумилевский Д. Г.), 1857). 

Села Старе і Низи знаходились одне на правому, інше на лівому, або  
лісовому, березі Псла. Перепис 1732 року свідчить, що Старе Село 
заселено «назад тому років 90», відтак у 1642 році, а отже, вік села 
відповідаю його назві (Филарет (Гумилевский Д. Г.), 1857). 

Це село ю одним із найдавніших на Сумщині, оскільки виникло ще на 
самому початку освоюннѐ теренів Слобідської України вихідцѐми з 
середнього Подніпров’ѐ (Кравченко, 2018а, с. 183-185). 

Хоча Старе Село ю першим поселеннѐм у Сумському полку, перші 
згадки про відкриттѐ тут училища I (найнижчого) розрѐду ми знаходимо 
лише в доповіді Сумських чергових повітових земських зборів від 16-20 
вереснѐ 1886 року. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз доступних літературних 
джерел, архівних матеріалів та інтернет-ресурсів дав підстави зробити 
висновок про відсутність подібних розвідок. У ході дослідженнѐ було 
використано праці з історії України, матеріали Державного архіву Сумської 
області, журнали Сумських чергових повітових земських зборів, а також 
народні перекази мешканців Старого Села. 

Мета статті – з’ѐсувати особливості становленнѐ та розвитку народної 
освіти на теренах Слобідської України, Сумського повіту, у Старому Селі.  

Методи дослідження: теоретичні – аналіз спеціальної літератури та 
історичних документів із зазначеної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Земські училища – це загальноосвітні 
початкові школи з одно-, три- та чотирирічним курсом навчаннѐ, ѐкі 
відкривалисѐ й утримувалисѐ земствами в сільській місцевості та діѐли на 
підставі «Положеннѐ про губернські та повітові земські установи» 
1864 року, що обмежувало освітня діѐльність земств розв’ѐзаннѐм 
фінансово-господарських питань. Наглѐд за земськими училищами та 
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педагогічне керівництво ними здійснявали члени училищних рад, 
контроль – інспектори та директори народних училищ міністерства освіти.  

У земських училищах викладали Закон Божий, читаннѐ, письмо, 
церковнослов’ѐнську мову, арифметику, співи. Оскільки длѐ цього типу 
шкіл не існувало сталих програм, учителі могли обирати доцільні методи 
навчаннѐ й відповідні підручники, збільшувати обсѐг початкових знань, 
викладаячи природознавство, фізику, хімія, географія та історія. До 
земських училищ ішли працявати випускники прогімназій, гімназій, 
учительських і духовних семінарій, юпархіальних училищ і приватних 
закладів освіти. Як правило, переважна більшість педагогів навчала за 
книгами Т. Г. Шевченка, К. Д. Ушинського, П. О. Куліша, Л. М. Толстого, 
М. О. Корфа. При багатьох училищах діѐли народні бібліотеки, недільні 
читаннѐ, класи длѐ дорослих, учнівські хори, ремісничі майстерні та класи, 
проводилисѐ занѐттѐ з городництва, садівництва і бджільництва. З-поміж 
усіх початкових шкіл найкращими були земські, де вчителі 
використовували більш прогресивні методи навчаннѐ, а його зміст був 
дещо ширшим і вклячав відомості з географії, історії, природознавства. 

У 1837 році в Східній Україні діѐло 17 тисѐч початкових шкіл, проте 
вони охоплявали лише третину дітей. Не всі діти селѐн і робітників 
відвідували школи через скрутне матеріальне становище родин, тому 
рівень грамотності простоляду, особливо селѐн, був низьким. За даними 
перепису 1897 року, 76 % населеннѐ Російської імперії залишалосѐ 
неписьменним. Одночасно, вже за даними 1913 року, 73 % призовників 
уже були грамотними, а в 1916 році цей показник сѐгнув 80 %, хоча в 
багатьох ювропейських країнах грамотність тоді була вищоя. 

Наприкінці XIX століттѐ, порівнѐно з його серединоя, початкових 
шкіл в Україні стало у 12 разів більше, але потреби народу в початковій 
освіті вони не задовольнѐли. На той час у різних губерніѐх України рівень 
елементарної грамотності коливавсѐ в межах 15–20 %. Початкова освіта 
длѐ простоляду була відсталоя, натомість діти із заможних родин 
отримували покращену початкову освіту в спеціальних підготовчих класах 
гімназій або вдома. На початку XX століттѐ 84 % коштів на утриманнѐ шкіл 
виділѐли земства, 14 % – міністерство освіти, 2 % – духовне відомство. 

Маюмо зазначити, що ѐкість навчаннѐ в народних школах була 
низькоя. Особливо примітивну освіту давали церковно-парафіѐльні, ѐкі на 
1900 рік становили 80 % усіх початкових шкіл та існували на пожертви 
парафіѐн. Навчаннѐ тут обмежувалосѐ читаннѐм слов’ѐнськоя і російськоя 
мовами, азами арифметики та вивченнѐм молитов.  

На початку XX століттѐ в Російській імперії та на теренах підросійської 
України склаласѐ доволі строката й заплутана система народної освіти, що 
характеризуваласѐ неузгодженістя навчальних планів початкової та 
середньої ланок. Існувало понад 20 типів шкіл (державні та приватні, 
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платні та безкоштовні, конфесійні та світські, чоловічі та жіночі), але право 
вступити до університету давали лише чоловічі класичні гімназії, а решта 
середніх шкіл (реальні, комерційні училища, кадетські корпуси) відкривали 
випускникам шлѐхи до вищих технічних, сільськогосподарських, 
економічних тощо закладів освіти.  

Обмеженістя відзначаласѐ середнѐ і вища освіта длѐ жіноцтва. Рівень 
освіти в усіх жіночих середніх закладах (гімназіѐх, юпархіальних училищах, 
інститутах шлѐхетних дівчат) був набагато нижчим, ніж у чоловічих. Жінки 
практично не мали змоги вступити до університетів і вищих технічних шкіл, 
натомість длѐ них організовувалисѐ Вищі жіночі курси. 

Таким чином, до 1917 року на теренах Лівобережної України діѐли 
такі заклади освіти: військові (академії, училища, янкерські училища, 
кадетські корпуси, прогімназії тощо), волосні училища, недільні школи, 
вищі початкові училища, вищі жіночі курси, гімназії, православні духовні 
академії, духовні семінарії, духовні та початкові училища (земські школи), 
інститути, інститути шлѐхетних дівчат, комерційні, народні та реальні 
училища, реальні гімназії, університети, вчительські семінарії та школи, 
церковно-парафіѐльні школи. 

Відомості про освіту в Старому Селі періоду земства містѐть журнали 
Сумських чергових повітових земських зборів. Збереглисѐ звіти кінцѐ 
XIX – початку XX століттѐ, ѐкі засвідчуять, що на той час у селі діѐло земське 
однокласне народне училище, що належало до І розрѐду. Працявали 
також народна бібліотека-читальнѐ і недільна школа.  

У журналі чергових земських зборів від 1886 року вміщено доповідь 
земської управи від 29 червнѐ про відкриттѐ такого училища. У ній ідетьсѐ 
про клопотаннѐ старосільської громади щодо відкриттѐ училища І розрѐду. 
Допомогу громаді в цій справі надав землевласник Лев Михайлович 
Зборомирський. 

У журналі Сумських чергових повітових земських зборів за 1888 рік 
подано доповідь про відкриттѐ в  Старому Селі училища. 

Викладаннѐ в училищах здійснявалосѐ на підставі чинного на той час 
документа «Оріюнтовні програми предметів, що викладаятьсѐ в 
однокласних і двохкласних народних училищах відомства Міністерства 
Народної Просвіти». Програма вклячала такі предмети: «Закон Божий», 
«Читаннѐ за книгами і церковного друку», «Письмо», «Арифметика», 
«Співи». Особлива увага приділѐласѐ вивчення Закону Божого, що зі 
схваленнѐ Свѐтійшого Синоду тривало впродовж 3 років: перший рік – 
вивченнѐ молитви зі слів законовчителѐ та поѐсненнѐ її необхідності; 
другий рік – повтореннѐ молитов і вивченнѐ важливих подій зі Старого і 
Нового Заповіту; третій рік – поѐсненнѐ Символу Віри, заповідей, 
богослужіннѐ, повтореннѐ вивченого. Занѐттѐ починали з читаннѐ або 
проспівуваннѐ повсѐкденної молитви. 
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Грамоти навчали з використаннѐм звукового способу. Сутність ціюї 

методики полѐгала в тому, що вчитель повинен був дати певні відомості та 
прийоми, за допомогоя ѐких легше розпочати навчаннѐ грамоті та письму. 
На вивченнѐ абетки відводилосѐ 6 тижнів, далі тривало читаннѐ за 
букварем. «Упородовж трирічного курсу прагнули навчитисѐ читати 
швидко й усвідомлено, переказати прочитане за запитаннѐми, а потім 
самостійно. Вправлѐтись у вивченні байок та віршів». 

У звіті зазначено, що чисельність тих, хто бажаю навчатисѐ, 
перевищую кількість вакантних місць, учні сумлінно відвідуять уроки й 
рідко їх пропускаять. Лише діти, ѐкі мешкали поблизу цукрових заводів і 
плантацій, приходили до школи післѐ закінченнѐ сезонних робіт, оскільки 
могли заробити 20-30 коп. Утриманнѐ одного учнѐ коштувало 8 руб. на рік. 
Час занѐть скорочувавсѐ Великим Постом, «упродовж ѐкого на різних 
тижнѐх школи говіли, а отже, майже не вчились, а згодом свѐтом 
Великоднѐ». Через тиждень післѐ нього складалисѐ іспити. 

Крім своїх прѐмих обов’ѐзків, більшість учителів мали й інші. Вони 
спільно з учнѐми за додаткову платня займалисѐ садівництвом і 
рукоділлѐм, завідували бібліотеками-читальнѐми, організовували недільні 
читаннѐ, працявали в недільних школах. 

Коли траплѐлись епідемії (кір, скарлатина, дифтеріѐ), школи 
зачинѐлисѐ на карантин, що тривав два тижні та більше. 
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На утриманнѐ одного народного училища І розрѐду на рік 
виділѐлосѐ: 

«на платня учителеві – 300 руб., 
на платня законоучителеві – 60 руб., 
на платня сторожеві – 40 руб., 
на опаленнѐ – 30 руб., 
на освітленнѐ – 5 руб., 
Усього: 435 руб.» 
Ці кошти надходили з двох джерел: 255 руб. від Сумського земства і 

180 руб. від сільської громади. 
 

 
Кошторис утриманнѐ земських народних училищ у 1888-1889 н.р. 
 
Кожне училище мало свого опікуна. У журналі Сумських чергових 

повітових земських зборів, ѐкі відбулисѐ 13-17 вереснѐ 1898 року, 
четвертим пунктом (с. 26) було вміщено доповідь інспектора 
народних училищ про стан народної освіти. Збори ухвалили 
висловити подѐку опікунам, у тому числі й опікунові училища І 
розрѐду Старого Села Є. Ф. Зборомирській, за підтримку народних 
училищ. На цих зборах (с. 27) також було обговорено питаннѐ про 
нагородженнѐ вчителів народних училищ Сумського повіту, зокрема 
й учительки Юлії Білѐювої (Старе Село). 

Опікуни щороку організовували длѐ учнів різдвѐні ѐлинки, виділѐли 
кошти на поточні потреби. Так, Є. Ф. Зборомирська у 1898 році виділила 
Старосільському училищу 10 руб. і 2 сажні дров, а в 1900 році – книг на 
15°руб. 
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Наприкінці 1898 р. в Сумському повіті відсоток дітей, ѐкі навчались у 
земських народних училищах становив 52,62 %, з них 88 % – мешкали в 
селах (Кравченко, 2018б, с. 131-148). 

На чергових повітових земських зборах, ѐкі відбулисѐ 21-24 вереснѐ 
1900 року, було заслухано доповідь управи про асигнуваннѐ на утриманнѐ 
знову відкритих недільних шкіл у селах Нижнѐ Сироватка, Біловоди, 
Старому тощо (пункт 12). Крім цього, 16-м пунктом було розглѐнуто 
доповідь про матеріальне заохоченнѐ вчителів земських початкових 
училищ, зокрема Старосільського, – вчительці Юлії Білѐювій було виділено 
50 руб.  

Стан народної освіти за 1901 рік було висвітлено в журналі чергових 
повітових земських зборів за 1-5 жовтнѐ 1902 року інспектором народних 
училищ. У звіті зазначено, що в 1901 році кількість сільських шкіл, 
підпорѐдкованих міністерству народної освіти, становила 47 (Старосільська 
йде під номером 36), крім того, було відкрито й недільні школи (19-а 
функціонувала в Старому Селі). На с. 165 журналу за 1902 рік наголошено, 
що необхідно звести нові будівлі длѐ 4 шкіл: Кровнѐнської, Старосільської, 
Климівської та Вирівської. На с. 169 згадано про бібліотеки-читальні в 40 
населених пунктах, у тому числі й у Старому Селі. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Виходѐчи з 
вищезазначеного, можна констатувати, що Старе Село ю найдавнішим 
поселеннѐм на Сумщині, назва ѐкого точно відображаю його історія. Старе 
Село – це дворѐнське гніздо роду Кондратьювих-Зборомирських, звідки 
почалась історіѐ не лише м. Суми, а й усіюї області. Проте, хоча Старе Село і 
було першим поселеннѐм, на цих теренах, воно не вело вперед в освітній 
справі. Лише завдѐки сприѐння сільської громади тут було відкрито 
народне училище. Подальші розвідки повинні бути спрѐмовані на більш 
глибоке дослідженнѐ народної освіти в Старому Селі. 
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РЕЗЮМЕ 

Кравченко Анатолий. Заселение Слободской Украины и развитие народного 
образованиѐ в Сумском уезде и Старом Селе (1638-1917). 

В статье рассмотрен ход заселениѐ Слободской Украины мигрантами из 
среднего Поднепровьѐ. Подчеркнуты особенности образовательного дела и важнаѐ 
роль земств в его становлении. С привлечением историко-статистических данных 
рассмотрено состоѐние народного образованиѐ в Старом Селе. Констатировано, что 
Старое Село ѐвлѐетсѐ древнейшим поселением на Сумщине, название которого точно 
отражает его история. Старое Село – это дворѐнское гнездо рода Кондратьевых-
Зборомирских, откуда началась историѐ не только г. Сумы, но и всей области. Однако, 
хотѐ Старое Село и было первым поселением, на этих территориѐх, оно не вело вперед 
в образовательной работе. Только благодарѐ содействия сельской общины здесь было 
открыто народное училище. Дальнейшие разведки должны быть направлены на более 
глубокое исследование народного образованиѐ в Старом Селе. 

Ключевые слова: Слободскаѐ Украина, заселение, первое поселение, Старое 
Село, народное образование, обучение, ученик, учитель. 

 

SUMMARY 
Kravchenko Anatolii. Settlement of Sloboda Ukraine and development of public 

education in Sumy County and the Old Village (1638-1917). 
The article discusses the process of settlement of Sloboda Ukraine by migrants from 

the middle Dnieper region. It is suggested that there were three waves of migrants from the 
Dnieper region, identifying three major displacements. The first occurred during the reign of 
the ancestor of the Romanov dynasty, Mykhailo Fedorovych, in 1640-1645 in the number of 
8000 people. Most of these displaced persons were from the Dnieper region. The second, 
more powerful wave of resettlement in Sloboda Ukraine from the Dnieper region occurred in 
1645-1647, the beginning of the reign of Oleksii Mykhailovych. Then moved 1247 families, or 
yards, and more than 2000 Cossacks. The third relocation dates to 1650-1651, and only the 
number of Cossacks who arrived there is known to be more than 500. 

The features of educational affairs and the important role of Zemstvos in its 
formation are emphasized. It is noted that Zemstvo schools are general secondary schools 
with one-, three- and four-year courses of study, opened and maintained by Zemstvos in rural 
areas and operated on the basis of the “Provinces on Provincial and County Zemstvo 
Institutions” in 1864, which limited the educational activities of Zemstvos by solution of 
financial and economic issues. Supervision and pedagogical management of Zemstvo schools 
was carried out by members of school councils, control – by inspectors and directors of public 
schools of the Ministry of Education. 
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Using historical and statistical data, the state of public education in the Old Village 
(Stare Selo) is considered. It is stated that the Old Village is the oldest settlement in Sumy 
region, the name of which accurately reflects its history. The Old Village is a noble nest of the 
Kondratiev-Zboromyrskyi family, from where the history of not only the city of Sumy, but the 
whole region began. However, although the Old Village was the first settlement in these 
territories, it did not lead forward in educational work. It was only thanks to the assistance of 
the rural community that a public school was opened here.  

Further studies should be aimed at a deeper analysis of public education in the Old 
Village. 

Key words: Sloboda Ukraine, settlement, first settlement, Old Village, public 
education, education, student, teacher. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕВРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ 

 

У статті здійснено аналіз розвитку основних ідей і технологій евристичної 
освіти у вітчизнѐній педагогіці. На основі історико-генетичного та історико-
порівнѐльного аналізу виокремлено основні етапи становленнѐ й розвитку 
евристичної освіти з її технологіѐми евристичного навчаннѐ в українських закладах 
вищої освіти (ЗВО), зокрема в педагогічних університетах, протѐгом X–
XXI°століттѐ. Узагальнено тенденції розвитку інноваційних технологій евристичної 
освітньої системи зі ствердженнѐм пріоритетів пізнавально-творчої і професійно-
творчої діѐльності, спрѐмованої на підготовку креативної особистості 
майстерного, гуманістично спрѐмованого педагога.  

Ключові слова: технології евристичної освіти, вітчизнѐна педагогіка, заклади 
вищої освіти (ЗВО), пізнавально-творча і професійно-творча діѐльність, креативний, 
гуманістично спрѐмований педагог. 

 

Постановка проблеми. Україна ѐк самостійна, демократична 
держава переживаю еру модернізації, великих змін, ѐкі супроводжуятьсѐ 
суттювими реформами в кожній життювій сфері – економіці, медицині, 
інженерії, у сфері IT-технологій, агрономії тощо. Безумовно, освіта ѐк 
надійний фундамент становленнѐ та розвитку громадѐнина 
високорозвиненої країни маю займати клячове місце в суспільстві, 
створявати нову, творчо-гуманістичну освітня систему замість застарілої, 
авторитарної, переважно монологічної системи навчаннѐ й вихованнѐ 
підростаячого поколіннѐ. Але хто буде навчати  таку молодь творчо та 
критично мислити, знаходити нестандартні підходи в розв’ѐзанні складних 
ситуацій і проблем? Лише сучасний педагог, звільнений від шаблонів 
мисленнѐ та страху сказати «щось не те», здатний виховувати 
самодостатня, творчу особистість з її постійним прагненнѐм до 




