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НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ В СЕЛАХ УКРАЇНИ  
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст. – ПОЧАТОК ХХ ст.) 

Однією з провідних тенденцій розвитку сучасної педагогічної науки є 
активний перегляд, переосмислення та об’єктивне висвітлення історико-
освітнього процесу в Україні. В епоху своєрідного ренесансу української 
історіографії ґрунтовне дослідження функціонування народно-
просвітницьких закладів минулого, зокрема недільних шкіл, дасть 
можливість переосмислити та творчо використати структурно-організаційні 
та навчально-методичні принципи діяльності таких нетрадиційних закладів 
освіти другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. у практиці роботи сучасної 
сільської початкової школи. 

Недільні школи – безплатні освітні заклади для дітей та дорослих, 
навчання в яких відбувалось у неділю (а для осіб єврейської національності – 
в суботу) та в святкові дні. В Україні перша недільна школа була відкрита 11 
жовтня 1859 р. у Києві на Подолі на розі Костянтинівської та Хоревої вулиць 
(9/16) у приміщенні Києво-Подільського повітового дворянського училища з 
ініціативи студентів університету імені Св. Володимира [9, 93]. Успішна 
діяльність перших “недільників” підбадьорила прихильників нової ідеї, 
внаслідок чого мережа таких нетрадиційних навчальних закладів охопила не 
лише губернські та повітові міста, але й невеликі поселення та села. 

Недільні школи були не випадковістю, а суспільним явищем, 
викликаним потребами самого життя. Так станом на 1856 р. серед кожних 
100 жителів Наддніпрянської України школу відвідували в середньому 0,61 
[11, 56]. Тому в ситуації майже суцільної безграмотності народних мас саме 
недільні школи були доступні для селянина, котрий шість днів на тиждень не 
“вилазив” з ярма важкої роботи. Життя владно диктувало саме цей тип 
просвітницьких закладів. 

Щодо мережі українських недільних шкіл другої половини ХІХ ст. – 
початку ХХ ст., то ні історична, ні педагогічна науки не мають точних та 
систематичних даних про кількість таких навчальних закладів, особливо у 
сільській місцевості. Виключення становлять дослідження окремих істориків 
недільного руху. За підрахунками Я. Абрамова, кількість сільських недільних 
шкіл в межах усієї Російської імперії (до складу якої входили 9 українських 
губерній) станом на 1900 р. сягала багатьох тисяч, оскільки в деяких повітах 
діяло до десятка, а в губерніях – до сотні таких народно-просвітницьких 
закладів [1, 294]. Загалом в Україні протягом 1859-1862 рр. працювало 
щонайменше 115 міських і сільських недільних шкіл, а до революції 1917 р. – 
112 [6, 35]. 

За наявними даними, протягом першого етапу розвитку руху 
“недільників” (1859-1862 рр.) жіночі та чоловічі недільні школи було 
відкрито в с. Білозір’я Черкаського повіту Київської губернії (1861 р.), с. 
Молодькове Новоград-Волинського повіту Волинської губернії (1861 р.), при 



волосній управі на Павленках Полтавської губернії (1862 р.) та інших селах 
України [2, 34–35; 8, 58]. Безплатні щоденні школи, що діяли за зразком 
недільних, були засновані на хуторі Сотницькому Пирятинського повіту та 
при жіночому пансіоні пані Блюмен у с. Римарівка Гадяцького повіту 
Полтавської губернії [7, 188]. 

Стурбований швидким ростом таких нетрадиційних навчальних 
закладів уряд намагався будь-яким чином перешкодити їх розвитку, 
звинувачуючи “недільників” у розповсюдженні протизаконних знань та 
антиурядовій пропаганді. Результатом посилення нагляду за недільними 
школами стало їх повсюдне закриття 10 червня 1862 р. до “перетворення… 
на нових основах” [1, 61]. Заборона недільного руху була лише черговою 
ланкою у довгому ланцюгу антинародних репресій царизму. Проте хвиля 
реакції не змогла придушити прагнення народу до знань. Деякі недільні 
школи продовжили діяльність на нелегальних засадах, серед них – 
Харківська приватна жіноча недільна школа Х. Алчевської. На початку 
1864р. селяни Таращанської волості Звенигородського повіту Київської 
губернії звернулися по дозвіл на відкриття недільної школи до мирового 
посередника, який вирішив погодити це з губернатором. Той у свою чергу в 
таємному листі на ім’я генерал-губернатора від 19 травня 1864 року 
наголошував на тому, що “вважав би влаштування зазначеної недільної 
школи відхилити, маючи на увазі дане височайше повеління, повідомлене в 
пропозиції п. міністра внутрішніх справ від 12 червня 1862 р.” [16]. 23 травня 
1864 р. генерал-губернатор відмовив селянам у їх проханні [16]. 

Процес відродження недільного руху відбувався в досить складних 
умовах. Спочатку недільні школи було прилучено до загального типу 
початкових народних училищ (відповідно до положень 14 липня 1864 р. та 25 
травня 1875 р.), абсолютно відкидаючи їх особливості, а потім ще й введено в 
систему навчальних закладів духовного відомства (відповідно до “Правил 
про церковно-приходські школи” 13 червня 1884 р., “Правил про повітові 
відділення єпархіальних училищних рад” 28 травня 1888 р., “Положення про 
управління школами церковно-приходськими і грамоти” 26 лютого 1896 р. та 
“Положення про церковні школи відомства Православного сповідання” 1 
квітня 1902 р.). “Нових” спеціальних правил, передбачених 2-м пунктом 
Височайшого повеління від 10 червня 1862 р., так ніколи створено і не було. 

В сільській місцевості процес відродження громадсько-педагогічного 
руху “недільників” розпочався з другої половини 70-х років ХІХ ст. Зокрема, 
в цей час відкрились декілька недільних шкіл в селах Маріупольського 
повіту Катеринославської губернії та 5 недільних шкіл в селах Волчанського 
повіту Харківської губернії. Однак, ці школи діяли недовго. Більш стійкий 
статус сільські недільні школи отримали наприкінці 80-х років ХІХ ст. У ролі 
їх засновників виступили земства, різноманітні сільські товариства, 
об’єднання, Міністерство народної освіти, духовне відомство та приватні 
особи (вчителі, лікарі, судді, священики, місцеві землевласники і т.д.) [1, 93-
95, 284, 291, 294]. 



Окремий напрямок недільного руху другої половини ХІХ ст. – початку 
ХХ ст. репрезентували земства. Перші земські недільні школи почали 
відкриватись саме у сільській місцевості з другої половини 70-х років ХІХ 
ст., однак, це були лише поодинокі випадки. Справжню зацікавленість 
справами “недільників” земці проявили наприкінці 80-х років ХІХ ст. 
Зокрема, в 1889 р. Харківське губернське земство заснувало 4 недільні школи 
в селах Волчанського повіту. Значне пожвавлення діяльності українських 
земств по створенню мережі позашкільних навчальних закладів, у тому числі 
й недільних, починається тільки з другої половини 90-х років ХІХ ст. 19 
лютого 1895 р. в м. Хорол Полтавської губернії відкрито недільну школу 
змішаного типу (спільну для чоловіків та жінок). Олександрівська повітова 
земська управа Херсонської губернії заснувала недільні школи у с. Стецівка 
(22 грудня 1896 р.), с. Кам’яно-Потоцьке (19 лютого 1897 р.) та с. Іванківці 
(1896 р.) [1, 285, 288]. 

Виключно з ініціативи земств відкривались недільні повторювально-
додаткові заняття з дорослими (діяли на основі законоположень, що 
передбачали влаштування освітніх закладів для дорослого населення). Ідея 
створення та розробка головних організаційно-методичних принципів їх 
діяльності належала М. Корфу. Результати опитування на предмет 
залишкових знань більше 300 селян (Маріупольського та Олександрівського 
повітів Катеринославської губернії), які закінчили початкову школу, 
переконали педагога у необхідності створення мережі спеціальних освітніх 
закладів для тих, хто не пройшов всього навчального курсу початкової 
школи, і для тих, хто її закінчив. Перші недільні повторювально-додаткові 
заняття відкрилися за сприяння М. Корфа у 1881 р. при двох кращих 
училищах Катеринославської губернії – Врем’єнському та Майорському [12, 
117]. 

У кінці ХІХ ст.  –  на початку ХХ ст.  в сільській місцевості були 
поширені недільні школи 3-х типів: 1) нижча (для неписьменних); 2) середня 
повторювальна (для тих, хто вибув із початкового училища); 3) вища 
додаткова (для тих, хто закінчив початкове училище), яка давала 
компенсаторний та інноваційний рівень знань і була, по суті, наступною 
ланкою після початкової школи [3, 29]. Відповідно до цього, кожен із 
вищенаведених типів сільської недільної школи мав свої структурно-
організаційні та навчально-методичні відмінності побудови педагогічного 
процесу. 

Крім цього, особливості організації сільських недільних шкіл залежали і 
від місцевих умов конкретного регіону. Кількість навчальних днів 
коливалась між 23 і 30. Зокрема, сільські недільні школи Маріупольського 
повіту Катеринославської губернії працювали 20 недільних і святкових днів 
на рік. В одних школах заняття проходили з 13 год. до 14-15 год., в інших – з 
11 год. до 15-16 год., з 9 год. до 13 год. і т.д. У середньому навчальний день 
тривав 3-4 години. Виключно від місцевих умов залежав кількісний та 
віковий склад учнів – “недільників”. Так в Херсонському повіті на кожну 
сільську недільну школу припадало в середньому 30 учнів віком від 11 до 40 



років. Вікова категорія учнів недільних шкіл, відкритих Чернігівською 
земською управою, становила 15-18 років [3, 43 - 46]. 

На відміну від міських недільних шкіл, де з кожною групою учнів (5 – 7 
осіб) займався окремий учитель, у сільській місцевості обов’язки 
розпорядника, вчителя, бібліотекаря… такого нетрадиційного навчального 
закладу часто виконувала одна людина – викладач щоденної народної школи 
або училища. У зв’язку з цим у діяльності сільських недільних шкіл виникав 
цілий ряд труднощів не лише структурно-організаційного, але й навчально-
методичного характеру (при плануванні педагогічного процесу, групуванні 
учнів і т.п.) [3, 21 - 25]. 

Матеріальним забезпеченням сільських недільних шкіл займалися 
засновники, які щорічно виділяли кошти на поповнення шкільної бібліотеки, 
колекції наочних посібників, утримання приміщення, оплату праці вчителів 
(на відміну від перших недільних шкіл (1859 – 1862 рр.) у новий період їх 
діяльності викладачі деяких шкіл, зокрема земських, отримували платню) і 
т.д. За підрахунками сучасників, учитель сільської недільної школи протягом 
року отримував 60-100 карбованців. Чернігівське губернське земське 
зібрання щорічно виділяло по 100 карбованців на утримання кожної 
повторювальної недільної школи (60 із них йшло на оплату праці вчителя, 20 
– законоучителя і 20 – на навчальні посібники), 50 карбованців на відкриття 
нових недільних шкіл та заохочувальні грошові премії викладачам за 
кожного учня, який успішно склав іспит при училищній раді [3, 21, 45 - 46]. 

Згідно із “Положенням про початкові народні училища“ від 25 травня 
1874 р. навчальна програма недільної школи (1-го типу) передбачала 
вивчення Закону Божого (короткий катехізис та Св. історія), читання за 
книгами громадянського та церковного друку, письма, арифметики (перші 
чотири дії) та церковного співу (там, де його викладання було можливим) [1, 
83]. Проте викладачі-“недільники” у більшості випадків не обмежувалися 
елементарним курсом початкової школи. Зокрема, учениці Сумської жіночої 
недільної школи, крім обов’язкових навчальних дисциплін, отримували 
короткі відомості з природознавства (“природньої історії”), історії, географії 
та оволодівали технікою рукоділля [10, 94]. Програми повторювальних та 
додаткових недільних шкіл відрізнялися більш розширеним колом предметів 
викладання. Так відповідно до “Руководителя для воскресных 
повторительных школ”, розробленого М. Корфом, навчальною програмою 
цих освітніх закладів передбачалося вивчення “Закону Божого, церковно-
слов’янського і російського читання, правописання і ділового письма, 
арифметики, вимірювання площ, географії і російської історії в межах 
елементарного курсу” [11, 1]. 

Недільні школи в селах були не лише ядром поширення грамотності, 
але й центром залучення місцевого населення до надбань української 
культури. Ще задовго до легалізації української мови викладачі – 
“недільники” відстоювали та ініціативно запроваджували навчання рідною 
мовою, знайомили учнів з кращими творами українських письменників 
(І.Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, Т. Шевченка, Марка 



Вовчка, Юрія Федьковича, І. Карпенка-Карого та ін.), фольклором, 
міфологією, народними традиціями, сприяли поширенню національної 
духовності. У недільних школах використовувались українські підручники, 
граматики і букварі Т. Шевченка, О. Строніна, П. Куліша, Б. Грінченка, 
К.Шейковського, О. Кониського, В. Золотова та ін. [6, 40-41]. 

В українських недільних школах другої половини ХІХ ст. – початку ХХ 
ст. апробувалися й запроваджувалися передові освітні методики, розроблені 
прогресивними педагогами сучасності: звукові методи навчання грамоти К. 
Ушинського, В. Золотова, Горбинського, методи бесіди, пояснювального 
читання, вивчення читацьких інтересів учнів і т.д. Однією з важливих засад 
побудови навчально-виховного процесу недільних шкіл було використання 
принципу наочності. Наслідуючи настанови прогресивних педагогів (Я. 
Коменського, К. Ушинського, М. Пирогова та ін.) учителі – “недільники” 
використовували різноманітні наочні посібники при викладанні всіх 
навчальних предметів. 

Використання принципу демократизації в організації сільських 
недільних шкіл стимулювало колективну творчість, виявом якої були 
педагогічні ради (збори, наради) – періодичні зібрання викладачів для 
обговорення адміністративно-господарських, структурно-організаційних та 
навчально-методичних проблем діяльності. За свідченням сучасників, 
педагогічні ради були своєрідним барометром у житті “недільників” [1, 173]. 
З метою взаємного ознайомлення з організацією діяльності “недільників“ 
обговорення різних педагогічних проблем, влаштування свят, екскурсій 
проводились спільні збори викладачів декількох сільських недільних шкіл 
окремого регіону (наприклад, повіту) [5, 11]. 

Значне місце в проектуванні навчально-виховного процесу сільських 
недільних шкіл відводилось під позакласну роботу. Шкільні свята (Новорічні 
ялинки, Різдво, Христове Воскресіння, Вознесіння, Трійця, день відкриття 
школи), музично - театралізовані вистави, музично-літературні вечори і 
ранки, прогулянки на природу, освітні екскурсії, колективні читання, лекції 
різноманітної тематики, читання з “чарівним ліхтарем” та „туманними 
картинами”, позакласне читання… були одним з ефективних засобів 
виховного впливу на учнів – “недільників”. 

В недільних школах велике значення надавалось позакласному 
читанню, яке було не лише доповненням до уроків пояснювального читання 
(з географії, історії, природознавства і т.д.), але й важливим засобом 
формування й розвитку літературних смаків учнів. Керівним центром 
позакласного читання була бібліотека. На думку сучасників, “сила недільної 
школи та її вплив на розвиток учнів містились, головним чином, в її 
бібліотеці” [17, 141]. Тому майже всі недільні школи з перших же днів 
заснування відкривали свої власні бібліотеки. Виключення становили 
невеликі сільські школи, учні яких користувалися книжковими фондами 
місцевих народних бібліотек-читалень. На відміну від міських недільних 
шкіл, в бібліотеках яких працювало іноді по декілька десятків учителів 
(наприклад, у Харківській приватній жіночій – 24 особи), в бібліотеці 



сільської школи всі обов’язки, як правило, виконував один-єдиний учитель. 
Крім учнів та випускників, бібліотеками також користувалось постороннє 
місцеве населення (на основі циркуляра міністра народної освіти від 23 січня 
1871 р.) [4, 302]. 

Інформація в пресі про стан діяльності сільських недільних шкіл, на 
відміну від міських, була великою рідкістю. Виключення становили звіти 
деяких шкіл, опубліковані в періодичних виданнях [15]. З метою 
популяризації таких нетрадиційних навчальних закладів відомий педагог 
сучасності В. Вахтєров у 1896 р. видав брошуру “Сельские воскресные 
школы и повторительные классы” [3], яку згодом було розіслано 
засновникам нових навчальних закладів у сільській місцевості та безплатно 
роздано відвідувачам павільйону “недільників” на Всеросійській виставці у 
Нижньому Новгороді (1896 р.). Саме після проведення цієї виставки мережа 
сільських недільних шкіл значно розширилась [1, 290]. 

Незважаючи на всі перешкоди, що час від часу виникали на шляху 
“недільників”, результати їх діяльності були просто вражаючими. У багатьох 
великих селах відкривались недільні школи, які за кількістю учнів і вчителів 
та рівнем організації педагогічного процесу не відрізнялися, а іноді навіть 
перевершували деякі міські школи та змушені були відмовляти багатьом 
бажаючим у прийомі через брак вільних місць. Через 6-8 занять учні вже 
вміли читати, писати та виконувати звукові аналітико-синтетичні вправи [3, 
29-30]. Про ефективність результатів діяльності земських недільних шкіл 
красномовно говорять успіхи їх учнів. На іспиті, що проходив 15 травня 1897 
р. в недільній школі с. Іванківці Олександрійського повіту Херсонської 
губернії, із 42 учнів 7 (серед них один дорослий віком 37 років) отримали 
пільгове свідоцтво та закінчили двохрічну церковно-приходську школу: 
четверо з них стали вчителями церковно-приходських шкіл, а одна учениця 
готувалася до складання іспиту на звання народної вчительки [1, 288]. За 
свідченням сучасників, сільські „недільники” з честю витримували 
„порівняння з міськими в любові та відданості недільній школі” [3, 14]. Діти і 
дорослі із задоволенням відвідували недільну школу і навіть не раділи 
канікулам, а найбільшою неприємністю після цілого тижня важкої праці вони 
вважали кожний пропущений день занять. 

Таким чином сільська недільна школа була своєрідним центром 
поширення грамотності серед місцевого населення. Вона надавала 
можливість отримувати знання не тільки зовсім неписьменним, але й тим, 
хто закінчив щоденну народну школу і прагнув продовжити навчання. 
Сучасники без перебільшення порівнювали успіхи учнів недільних шкіл з 
“прозрінням сліпого” [3, 30]. Апробація та використання передових освітніх 
методик, прогресивних принципів побудови навчально-виховного процесу, 
розробка систем проведення позашкільних заходів та педагогічних зборів, 
робота шкільної бібліотеки, залучення учнів до надбань української 
культури… – ось далеко не повний перелік науково-педагогічного доробку 
сільських “недільників”. Тому докладне і всебічне вивчення цього історико-
педагогічного надбання минулого дозволить усвідомити його сутність та 



розглянути на основі розуміння власного досвіду шляхи розвитку сучасної 
сільської початкової школи. 
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