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З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
(КІНЕЦЬ ХVIII – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТОЛІТТЯ)

Сучасні науковці під «природничою освітою» розуміють «цілеспрямований 
процес, результатом якого є засвоєння людиною сукупності знань в галузі 
природничих наук». Природнича освіта є обов’язковою складовою безперервної 
освіти, що характерна для всіх рівнів освітньої системи. Розрізняють загальну і 
спеціальну природничу освіту. Загальна природнича освіта забезпечує засвоєння 
сукупності знань основ природничих наук, які потрібні кожній людині незалежно від 
її професії. Вища природнича освіта надає людині можливість здобути й реалізувати 
систематизовані знання і практичні навички з природничих наук, які є необхідними 
для вирішення теоретичних і практичних завдань за обраним профілем підготовки 
та отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем           [12, с. 715].    

Саме поняття «природничі науки» як сукупність наук про природу, їх 
предмети, цілі та методи постійно змінювались і продовжують змінюватись у часі. 
Це твердження повною мірою стосується і природничої освіти. До природничих 
наук прийнято традиційно відносити математику, фізику, хімію, біологію, 
геологію, географію, астрономію тощо. Коли науки про природу не були глибоко 
диференційовані, термін «фізика» характеризував сукупність знань про всю природу 
– як живу, так і не живу. У подальшому в природничих науках почали відбуватися 
процеси диференціації, з’являлися нові наукові галузі зі своїми методами [Там само].  

Природничі науки, як предмет шкільного викладання, вперше увійшли до 
системи народної освіти України у ХVIIІ столітті. Це співпало якраз із створенням 
самої системи народної освіти в Російській імперії при Катерині ІІ. В основу 
реформи була покладена австрійська система народної освіти, яка на той час 
вважалася найкращою в Європі. Велику роль відіграв в цьому педагог, автор багатьох 
підручників, визначний організатор освітньої справи Федір Іванович Янкович де 
Мірієво (1741-1814). У 1782 р. була організована комісія з влаштування народних 
шкіл, яку очолив Ф. І. Янкович де Мірієво.   

22 вересня 1786 р. був прийнятий перший «Статут народним училищам в 
Російській імперії». Згідно з цим статутом народні училища поділялися на два типи: 
головні, які складалися з 4 класів, в губернських містах і малі – з 2 класів у повітових 
містечках.  Курс навчання в малих училищах обмежувався читанням, письмом, 
лічбою і вивченням Закону Божого. Природничі ж науки входили до навчальних 
планів старших класів головних народних училищ, і були представлені: в третьому 
класі – загальною Європейською Географією і землеописом Російської держави; 
в четвертому класі статут передбачав «викладати Російську історію, Географію 
всезагальну і математичну із завданнями на Глобусі; також основи Геометрії, 



38

Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

Механіки, Фізики, Природничої Історії і Громадянської Архітектури, передбачалося 
з наук Математичних на перший рік Геометрію і Архітектуру, а на другий Механіку і 
Фізику» [10].

Розподіл числа тижневих уроків природничого циклу по класам головного 
народного училища (згідно зі Статутом Народним училищам у Російській Імперії 

1786 р.)

Навчальний предмет
Классы

III IV

Географія загальна 4 2

Географія Російська 1 1

Історія Природнича — 5

Геометрія, архітектура, механіка, фізика — 7

Усього: 5 15

Усього годин на тиждень: 30 30
Устав народних училищ відіграв важливу роль у долі природничої освіти, 

оскільки з цієї миті можна вважати, що природничі науки отримали офіційне 
визнання у змісті навчального курсу і були включені до числа обов’язкових 
предметів. З цієї ж миті починається більш детальне опрацювання часткових питань 
природничої освіти, що стосуються змісту, методів і форм його організації.

Внаслідок шкільної реформи в Україні було відкрито 18 головних і малих 
народних училищ. Училища були відкриті в Каневі (1775), Василькові (1780), Немирові 
(1785); головні народні училища – у Києві, Чернігові, Новгороді-Сіверському; 
повітові училища – у Ніжині й Прилуках (1789). У 1790 р. починають функціонувати 
училища в Охтирці, Сумах, Ізюмі, Каневі, Чернігові, Глухові, Стародубі; у 1793 р. – у 
Богодухові, Катеринославі; у 1796 р. – у Бердичеві; у 1793 р. – у Сімферополі; у 1799 р. 
– у Полтаві тощо.  З появою нових типів навчальних закладів гостро постало питання 
про підготовку педагогічних кадрів. Традиційно педагогічні кадри у ХVI – XVII 
ст. готували Львівська братська школа, Києво-Могилянська академія, Острозька 
школа-академія, а також відкриті у ХVIIІ ст. колегії. У підготовці педагогічних кадрів 
і в розвитку середньої освіти в Україні позитивну роль відіграли колегії, відкриті у 
Чернігові (1700), Харкові (1721), Переяславі (1738) [4].    

В 1782-1786 роках Комісії під керівництвом Ф.І. Янковича де Мірієво вдалося 
видати біля 25 навчальних керівництв, статутів та інструкцій для викладання 
природознавства. З цією метою була створена типографія і відкрита книгарня при 
Петербурзькому головному народному училищі. У створенні переважної кількості 
керівництв брав участь сам Ф. І. Янкович де Мірієво. 

До написання підручника з природничої історії Комісія залучила молодого 
педагога-природника Василя Федоровича Зуєва (1754-1794). При написанні книги 
В. Ф. Зуєв користувався порадами свого вчителя академіка Палласа, одного з 
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найвідоміших природознавців ХVIIІ століття. Керівництво вийшло у 1786 р., без 
імені автора офіційним виданням під назвою: «Начертаніе естественной исторіи, 
изданное для народныхъ училищъ Россійской имперіи по Высочайшему повеленію 
царствующія Императрицы Екатерины Вторыя» [2].    

Керівництво В. Ф. Зуєва було розіслано Комісією народних училищ в усі 
відкриті училища і увійшло до загального обігу. З тих пір на цілу чверть століття 
воно стало основним оригінальним російським підручником з природознавства і 
багато разів перевидавалося не лише у ХVIIІ столітті, але й на початку ХІХ століття. 
Вчитель і наставник В. Ф. Зуєва Паллас в свій час відзначив, що ця книга перевершує 
усі відомі йому іноземні підручники з цього предмету. І він був правий.  

У тісному зв’язку з введенням природознавства в школі виникає і 
розвивається методика викладання природознавства [1]. 

Підсумовуючи особливості розвитку викладання природознавства в період 
з 1782 по 1804 роки професор Б. Є. Райков відзначив такі його особливості: «1. 
Сильно виражений утилітарний характер викладання з висуванням на перший план 
корисних для людини копалин, тварин і рослин, і з вказуванням їх господарського 
значеня. 2. Переважаючий інтерес у зв’язку з цим до місцевого матеріалу. 3. 
Тематичний порядок викладу, тобто опис окремих рослин і тварин, без вивчення 
систематики, хоча остання в той час складала основу наукової ботаніки і зоології. 4. 
Наочність викладання,  яке ілюструвалося природними препаратами і настінними 
таблицями. Однак ця вимога носила переважно декларативний характер і часто 
залишалася на папері» [7, с. 37-38].    

На початку ХІХ ст. відбувається ряд змін в попередній системі народної 
освіти у зв’язку з новим шкільним статутом 1804 року і «Статутом університетів». 
Система освіти була значно розширена. Замість малих двокласних і головних 
чотирикласних училищ були встановлені три пов’язані ступені школи: однокласні 
парафіяльні училища, двокласні повітові училища і чотирикласні губернські гімназії, 
усього 7 років навчання, з вільним переходом від однієї ступені до іншої. Гімназія 
давала право вступу до університету. Статут забороняв тілесні покарання, відкривав 
доступ до школи усім верствам, прагнув увести найкращі методи викладання [7]. 

На території України, на початку ХІХ ст. функціонувало 2 навчальних 
округи – Харківський і Віленський. Навчальні заклади Віленського навчального 
округу (охоплював Волинську, Київську, Подільську губернії) на чолі з Віленським 
університетом діяли за статутом 1804 р., але з деякими особливостями. Гімназії тут 
складалися з 6-ти класів, з яких 2 нижчих прирівнювалися до повітових училищ. 
Повітова школа була трикласною. Статус гімназій мали школи тільки у Вінниці, Барі 
та чотирикласна у Немирові. Народна освіта в губерніях Харківського навчального 
округу (на чолі з Харківським університетом, відкритим у 1805 р.) розвивалася 
нерівномірно. На початку ХІХ ст. тут було всього 18 шкіл і 8 гімназій. Краще освітня 
справа була поставлена у Чернігівській і Полтавській губерніях. На початку ХІХ 
ст. освіта Півдня України перебувала ще на етапі становлення. Поодинокі школи 
існували у губернських і повітових містах, та інтенсивний їх розвиток розпочався 
у другій половині ХІХ століття. У 1813 р. у Херсоні відкрили повітове училище, 
воно було єдиним державним початковим навчальним закладом до 60-х років. На 
початку ХІХ ст. початкових шкіл не тільки у повітових містах, а і в Одесі, центрі 
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новоутвореного генерал-губернаторства, майже не було. Їх відкривали значно 
пізніше – у другій половині ХІХ ст. [3]. 

У 1802 р. було створено Міністерство народної освіти, Головне управління 
училищ, на яке покладалися обов’язки організації освіти. У 1803 р. було 
затверджено Попередні правила народної освіти, а через рік – Статут університетів 
імперії та Статут навчальних закладів, підвідомчих університетам. Викладання 
природознавства згідно зі Статутом 1804 р. було значно розширено у порівнянні 
зі Статутом 1786 р. В парафіяльних училищах природознавство окремо не 
викладалося, але рекомендувалося учням читати з поясненням «коротку настанову 
про сільське домоводство, твори природи, будову людського тіла і загалом про 
засоби щодо охорони здоров’я»; в приходських училищах на природознавство разом 
з початковою фізикою відводилося по три години на тиждень у ІІ класі; в гімназіях 
природознавство викладалося у ІІ і IV класах по 4 години на тиждень, не рахуючи 
фізики; в ІІІ класі природнича історія повинна була викладатися «з пристосуванням 
оної до початкових основ сільського і лісного господарства»; в IV класі природнича 
історія була пов’язана з технологією і наукою про торгівлю, яким також відводилося 
по 4 години; всі ці предмети повинні були викладатися одним вчителем [9].   

Після В. Ф. Зуєва провідну роль в педагогіці природознавства відігравав 
Андрій Михайлович Тєряєв (1767-1827). Ним написаний ряд підручників з 
природознавства, зокрема «Начальныя Основанія Ботанической Философіи, 
изданныя Главнымъ Правленіем Училищъ для употребленія в Гимназіяхъ Россійской 
Имперіи» (1809 р.) [8]. Для гімназій був також виданий підручник І. І. Мартинова 
«Три ботаніка» (1821 р.). 

У 1828 р. природознавство як навчальний предмет перестало існувати в 
загальноосвітній школі на цілу чверть століття до 1852 року. Основною причиною 
стала та недовіра, з якою відносилась до наук загалом і до наук про природу зокрема 
влада Миколи І. Школа згідно зі Статутом 1828 р. була перетворена на станову, а 
природознавство було повністю виключено з програм викладання як у середній, так 
і в початковій школі.         
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