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Однією з проблем пореформеного українського суспільства в 

другій половині ХІХ ст. була проблема неписемності. Більшість 
населення залишалась безграмотними, а у керівництва держави не 
вистачало коштів і бажання змінювати ситуацію. Важливим кроком у 
ліквідації  неписемності  і  поширенні освіти, особливо жіночої,  віді- 
грали недільні школи, що утворювались завдяки активістам 
громадського руху в Наддніпрянщині – українських губерніях 
Російської імперії. 

Досвід діяльності таких початкових шкіл є сьогодні надзвичай-
но корисним. Він дозволяє зрозуміти, як в суспільстві, позбавленому 
державності, завдяки патріотично налаштованій громаді утворюва-
лись і діяли організації, що не тільки надавали освіту, але й що 
важливо, навчали дітей рідною мовою і ставали провідниками 
національної свідомості. 

Перші недільні жіночі школи були утворені в Києві  у 1859 р. 
Завдяки клопотанню викладачів Київського жіночого училища, які 
розуміли необхідність поширення жіночої освіти, було дозволено 
відкриття безкоштовної  жіночої недільної школи. У 1860-х році такі 
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школи стали відкриватись не тільки в Києві, але й у Чернігівській, 
Полтавській, Херсонській губерніях. [3, с. 249] Засновувались такі 
школи на кошти меценатів, які надавали приміщення, книжки для 
навчання. Організацією навчального процесу опікувались жінки-
викладачки. Як правило, вони походили з українських родин, закін-
чили гімназію із правом викладання і, таким чином, намагались 
довести свою користь на благо суспільства.   

Більшість активісток освітнього руху пройшли не просто шлях 
від аматорів до професіоналів, а стали справжніми першопрохідцями, 
які заклали основи педагогіки начальної школи. Однією з таких осіб 
була наша співвітчизниця Х. Д. Алчевська. Христина Данилівна Ал-
чевська народилась на Курщині, а потім, вийшовши заміж, переїхала 
до Харкова. Тут вона відкриває школу у 1860 р., що невдовзі, вже у 
1862 р., була заборонена. Учителі в школі Х. Д. Алчевської 
працювали без оплати, а навчання було безкоштовним. 

Глибоко розуміючись у багатьох дисциплінах, знаючи декілька 
мов, Христина Данилівна зробила багато педагогічних новацій для 
покращення системи початкового навчання. У її школі, крім викла-
дання офіційно визначених предметів, широко подавалися відомості 
з української історії, географії, фізики, хімії, природознавства, 
літератури, гігієни, правознавства. Усвідомлюючи значення рідної 
мови у навчанні, Х. Д. Алчевська впроваджувала навчання саме 
української мовою. [4, c. 192] Після сумнозвісного Емського наказу 
1876 р., коли навчання українською було заборонено, вона таємно 
давала читати дітям українські книжки. Деякий час у школі викладав 
відомий україніст Б. Грінченко. 

Очолюваний Христиною Данилівною педагогічний колектив у 
своїй практичній роботі користувався передовими на той час 
освітніми методиками. У Харківській приватній жіночій недільній 
школі застосовувався розроблений видатним педагогом К.Д. Ушинсь-
ким звуковий метод навчання, також Х.Д. Алчевська широко популя-
ризувала наочне навчання, започаткувала метод бесіди, пояснюваль-
ного та позакласного читання, центром якого була шкільна бібліоте-
ка. Якщо на п’ятий рік існування школи в ній навчалось 300 дівчат, 
то на 30 рік – 550 учениць. 

Х.Д. Алчевська неодноразово виступала в ролі ініціатора, 
співорганізатора чи учасника освітянських виставок, у тому числі й 
міжнародних. Першою з них була Паризька всесвітня виставка  
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1889 року, на якій журі педагогічної секції присудило покажчику 
«Что читать народу?» найвищу нагороду та удостоїло вчителів 
Харківської недільної школи двох золотих і двох срібних медалей, а 
Х.Д. Алчевську було обрано віце-президентом Міжнародної ліги 
освіти. [2] 

Пізніше освітню діяльність розгорнуло і Харківське товариство 
поширення грамотності. Створення недільної школи планувалось для 
дорослих неосвічених жінок. Але, як виявилось, отримати освіту 
прагнули дівчата 9-13 років. З 1869 р. навчання відбувалось для груп 
різного віку. Кількість учениць у недільних школах Харківського 
товариства поширення грамотності було від 60 до 240.  

Аматори викладачі намагались удосконалити систему навчання 
і не обмежуватись законом Божим, писанням, читанням та першими 
правилами арифметики. Вони впроваджували не тільки нові педа-
гогічні ідеї, прийоми, методи, але й широко практикували виховну 
діяльність. У багатьох недільних школах існувала практика влашту-
вання спільних свят. Ініціатива проведення спільних вечорів, заходів 
належала Х. Д. Алчевській. У своїй школі вона влаштовувала Шев-
ченківські свята, і, до речі, вперше на Наддніпрянщині поставила 
мармуровий бюст Кобзаря у стінах школи [1, c. 52]. Ще одна 
особливість проведення свят відрізняла виховні заходи початкової 
школи Христини Данилівни, а саме – святкування в народному одязі.  

Ученицями в недільних школах були діти ремісників, купецтва, 
а в повітових – селян. Безкоштовне навчання рідною мовою приваб-
лювало  багато  молоді,  яка  отримувала  не тільки о світу, але й  під- 
стави для подальших змін у власному житті.  

Отже, діяльність жіноцтва у сфері поширення освіти наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. на Харківщині була важливою справою у 
формування свідомої української спільноти. Створення недільних 
шкіл відбувалось за кошти й сприяння громадських активістів – 
патріотично налаштованої інтелігенції, членів українських гуртків, 
«Громад». Влаштовуючи безкоштовні школи для дівчат вони спри-
яли поширенню освіти, підготовці соціальних змін в українському 
суспільстві, виховували свідомість у найбідніших прошарків насе-
лення. Така діяльність є актуальною й сьогодні, тому участь в ній 
може стати кроком у формуванні громадянського суспільства, спра-
вою на користь народу, тобто поширенням доброчинства в Україні. 

 



33 

Література 
1. Богачевська-Хомяк М. Білим по білому. Жінки в громадському житті 

України 1884–1939 / Богачевська-Хомяк М. – К., 1995. – 424 c. 
2. Орєхова Л. Своєрідність просвітницько-педагогічної діяльності Х. Д. Ал-

чевської. / Л. Орєхова. Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. –  
№ 5. – С. 236–244.  

3. Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянсь-
кої України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Сторінки історії. / Л. Смоляр. – Одеса, 
1998 – 408 с. 

4. Фіцула М. М. Педагогіка / М.М. Фіцула. – Тернопіль, 2005. – 232 с. 
 
 
 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ВОЛОНТЕРСТВІ 
 

Ю. В. Бугаєвська 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Аналіз наукових досліджень у царині доброчинства проблеми 

дозволяє зробити висновок про те, що досвід волонтерської роботи як 
в Україні, так і за кордоном (США, Японія, Австрія, Італія, Німеч-
чина, Велика Британія, Франція та ін.), у тій чи іншій формі є в 
кожній країні світу, у багатьох законодавчо зафіксований та має деякі 
особливості у використанні нових підходів до формування готовності 
студентської молоді до майбутньої професійної діяльності. 

Питання інноваційних підходів до організації волонтерської 
роботи в умовах вищого навчального закладу наразі є актуальним і 
водночас проблемним. Звернімося до етимології поняття «соціально-
педагогічна інновація» та «педагогічна інновація». Перша дефініція 
трактується як нововведення у соціально-педагогічній діяльності, 
зміна у змісті і технології навчання та виховання з метою підвищення 
їх ефективності. Наступна – як галузь педагогічної науки, що вивчає 
процес оновлення педагогічної діяльності, її принципи, закономір-
ності, методи і засоби. Саме поняття «інновація» означає новизну, 
новостворення, поширення і застосування нового засобу (нововве-
дення), що задовольняє потреби людини та суспільства, і викликає 
разом з тим соціальні та інші зміни. 

Для соціальної педагогіки термін «інновація» залишається 
відносно новим. Найчастіше він використовується у двох значеннях: 
«інновація – процес» (процес внесення нового в систему; він розви-


