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Крім активного використання у педагогіч-

ному процесі та в просвітницькій діяльності лек-
цій, поглибленні їх змісту та дидактичних вимог 
до них, класичними університетами України у 
XIX ст. було вироблено і впроваджено такі нові 
організаційні форми навчальної роботи, як: 
практичні і семінарські заняття, просемінарії, 
колоквіуми, спецсемінари, спецкурси, репетиції і 
співбесіди. Зазначені форми організації навча-
льного процесу надавали йому педагогічної 
спрямованості. 

Вивчення історико-педагогічної літерату-
ри дає підстави для висновку, про те, що кращі 
педагоги університетів України у XIX – на почат-
ку XX ст. творчо підходили до питання вибору й 
застосування організаційних форм і методів ви-
кладання. Вони вважали, що кожен із методів не 
може бути «універсальним» і повинен викорис-
товуватися в комплексі з іншими. Викладачі уні-
верситетів наполегливо боролися за вдоскона-
лення науково обґрунтованої педагогічної сис-
теми навчання у вищих навчальних закладах, 
утвердження в них курсової системи, яка з вра-
хуванням історико-педагогічного досвіду вияви-
лася найдоцільнішою. 

Потрібно підкреслити, що важливою фор-
мою самостійного, поглибленого вивчення при-
родничих та гуманітарних дисциплін в універ-
ситетах підросійської України у процесі станов-
лення вищої вітчизняної педагогічної освіти ста-
ли практичні заняття. Ординарний професор 
університету Св. Володимира В. Іконников вка-
зував на те, що практичні заняття з різних пред-
метів, які викладались в університетах, виросли 
саме «на університетському ґрунті» [1]. Згідно 
циркулярів та розпоряджень міністерства освіти 
студенти зобов’язані були приймати участь у 
практичних заняттях. На думку дореволюційних 
дослідників, значення практичних занять поля-
гало у «вивченні тієї ж самої теорії науки, якій 
присвячені і лекції, але шляхом власної роботи 
розуму студента» [2]. Предметом практичних 
занять повинно було стати «вивчення та аналіз 
кращих наукових праць з відповідних галузей 
наукових знань» [3]. 

Треба зазначити, що у першій половині 

XIX ст. практичні заняття в університетах Украї-
ни ще не мали регулярного характеру. Проте 
практичні заняття на історико-філологічному 
факультеті Харківського університету були ор-
ганізовані вже у перші роки створення вищого 
навчального закладу. Як засвідчують історико-
педагогічні видання, вони були проведені різ-
ними викладачами із «застосуванням наукових 
прийомів та методів» [4]. Зокрема, практичні за-
няття з педагогіки полягали в читанні студента-
ми 3 та 4 курсів педагогічних лекцій. При виборі 
змісту лекцій професор М. Лавровський ознайо-
млював студентів з кращими методами та засо-
бами викладання, переважно в нижчих та серед-
ніх навчальних закладах, враховуючи досягнення 
сучасної педагогіки. З цією ж метою студенти 4-х 
курсів виконували різні письмові вправи, в проце-
сі яких розглядалися і обговорювалися важливі, а 
нерідко і дискусійні дидактичні питання [5]. 

В якості різновиду практичних занять в 
університетах України у ХІХ ст. виникла гнучка 
семінарська форма організації навчання. Семі-
нар (від лат. – seminarium), означає «розсадник». 
Семінари як один з видів групових занять вико-
ристовувалися для трактування текстів і першо-
джерел з гуманітарних наук західноєвропейсь-
кими університетами вже з ХVІІ ст. На Україні 
вони з’явилися дещо пізніше, лише в ХІХ ст. ра-
зом з відкриттям Харківського та Київського уні-
верситетів. Поступово семінарські заняття набу-
ли практичного характеру. За своєю сутністю це 
були наукові школи того чи іншого вченого, під 
керівництвом якого відбувалося вивчення та до-
слідження проблем певної науки. Згодом форму-
ється загальноприйнята форма семінару: викла-
дач повідомляє про тему заняття, проводить під-
готовчу роботу та обговорює зі студентами їх до-
повіді. Створюються два напрями методики про-
ведення семінарського заняття – демократичний, 
який передбачає активність студентів і автори-
тарний, за якого викладач сам визначає напрям 
діяльності тих, хто навчається [6]. Наприклад, у 
1811–1816 роках в Харківському університеті та 
педінституті працювали педагогічний та філоло-
гічний семінари, які вів професор Х. Роммель. За 
його свідченням, вони сприяли виробленню у 
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пов’язаних з їх майбутньою учительською діяль-
ністю [7]. В їх роботі, як правило, брали участь 
студенти старших курсів, які самостійно готува-
ли реферати, різноманітні письмові роботи, зна-
йомилися зі статтями педагогічного змісту, що 
друкувалися на сторінках педагогічної преси. 
Діяльність цих семінарів було поновлено у 
1835 р. з ініціативи професора А. Валицького. 
Слід зазначити також, що досить активно пра-
цював у 50-ті роки педагогічний семінар під ке-
рівництвом професора М. Лавровського [8]. 

У другій половині ХІХ ст. у зв’язку з розви-
тком університетської педагогічної освіти в Росії 
гостро постало питання про місце і значення ле-
кцій та практичних занять у навчальному проце-
сі. Частина університетських викладачів висту-
пила з критикою існуючої системи викладання, в 
якій лекція займала провідне положення. Зокре-
ма, професор Санки-Петербурзького університе-
ту В. Григор’єв стверджував, що лекцію потрібно 
усунути з академічної чи університетської систе-
ми навчання. Адже, на його думку, студенту, 
який починає вивчення науки, ця праця нагадує 
працю писаря, який бездумно переписує чужий 
твір [9]. 

Заперечуючи роль лекції як найважливі-
шої форми педагогічного процесу в університеті, 
він вважав, що основою навчання у вищій школі 
повинна бути самоосвіта. Важливі питання, 
пов’язані з необхідністю реформування універ-
ситетського викладання, висвітлювалися на сто-
рінках журналу міністерства народної освіти. 
Зокрема, автор однієї зі статей вказував на те, що 
читання лекцій було позитивною необхідністю 
лише на початку ХІХ століття, коли були відсутні 
підручники і навчальна література, а студент 
для отримання знань не мав «іншого джерела, 
крім лекцій свого професора» [10]. В умовах 
швидкого розвитку науки лекції професора яв-
ляють собою лише «загальний огляд» стану су-
часної навчальної та наукової літератури і тим 
самим не відповідають меті університетського 
викладання. Тому більш раціональним є видан-
ня лекційних курсів. На думку автора, замість 
читання лекцій професорам краще здійснювати 
безпосереднє керівництво науковими заняттями 
студентів, на яких вони могли б пояснювати, ін-
терпретувати зміст та основні ідеї власних лек-
ційних курсів та посібників [10]. Відомий вчений 
і педагог М. Пирогов, захищаючи ідею розвитку 
самостійності студентів, також наголошував на 
необхідності обмежувати кількість лекцій в уні-
верситетському навчанні і частіше їх поєднувати 
з практичними заняттями [11]. 

У другій половині ХІХ ст. українські уні-
верситети, скориставшись статутом 1863 р., збі-
льшили кількість практичних занять. У щоріч-

них звітах міністра народної освіти про стан га-
лузі спеціально повідомлялося про організацію 
практичних занять та семінарів на різних факу-
льтетах [12]. У 1870 р. було, зокрема, запровадже-
но семінари на історико-філологічному факуль-
теті Харківського університету. У зв’язку з вели-
кою кількістю студентів та неможливістю забез-
печення практичних занять викладачами та при-
міщеннями, організація семінарів на юридичному 
факультеті була поставлена дещо гірше [13]. 

Як свідчать архівні матеріали у Новоросій-
ському університеті з другої половини ХІХ ст. бу-
ло започатковано проведення практичних занять 
зі слов’янської філології та загальної історії [14]. 

Активно впроваджували практичні заняття 
у навчальний процес фізико-математичні факу-
льтети університетів. В одному із офіційних зві-
тів Новоросійського університету за 1871/72 на-
вчальний рік підкреслювалося: «На фізико-
математичному факультеті практичні заняття 
студентів є необхідною умовою серйозного ви-
вчення науки. При вивченні математики та ме-
ханіки вони полягали переважно у вирішенні 
завдань, що мали відношення до викладеної тео-
рії та творах студентів, мета яких полягала в 
ознайомленні з прийомами наукових дослі-
джень» [14]. 

Важливою рисою практичних занять з ма-
тематичних та історичних дисциплін, які викла-
дались у класичних університетах України в 
другій половині XIX ст., було поглиблення їх змі-
сту та посилення педагогічної спрямованості. Як 
засвідчують архівні матеріали, під час проведен-
ня практичних занять в університеті Св. Во-
лодимира у зазначений період університетські 
викладачі приділяли особливу увагу питанням 
розумового та морального розвитку своїх вихо-
ванців, виявленню у них педагогічних здібнос-
тей [15]. Так, на семінарських заняттях з історії 
професор О. Ставровський, наприклад, аналізу-
вав зі студентами ті «педагогічні засоби та особ-
ливості, які обумовлюють успішне викладання 
історії» [16]. 

В другій половині XIX ст. в класичних уні-
верситетах України виникає така нова форма 
практичних занять як колоквіуми. У вивчених 
нами архівних матеріалах вказується на те, що 
колоквіуми, зокрема, проводились для майбутніх 
вчителів на історико-філологічному факультеті з 
метою обговорення педагогічних творів студен-
тів. Одним з керівників такого педагогічного ко-
локвіуму наприкінці 60-х – початку 70-х рр. 
XIX ст. був професор С. Гогоцький [17]. 

Практичні заняття в університетах з при-
родничих наук проводили переважно у кабіне-
тах та лабораторіях. Бурхливий розвиток приро-
дничих наук у ХІХ ст. вимагав пошуку таких 
форм навчальної діяльності, які б істотно 
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чали студентів до самостійних пошуків та дослі-
джень. Саме тому у класичних університетах 
України запроваджуються лабораторні заняття. 
Наприклад, у 1870/71 навчальному році у хіміч-
ній лабораторії університету Св. Володимира 
при виконанні практичних вправ з органічної 
хімії та з «якісного хімічного аналізу» працювало 
33 студенти. У мінералогічному кабінеті під час 
практичних занять брало участь 40 чол. За свід-
ченням вченої ради університету, результати 
цих практичних занять були задовільними [18]. 

Проведення лабораторних занять з фізики 
започаткував у 1875 р. професор М. Авенаріус, 
який вважається основоположником експериме-
нтальної фізики в Україні. Студенти Київського 
університету одночасно зі слуханням лекцій са-
мостійно проводили фізичні експерименти в 
спеціально обладнаних приміщеннях [19]. Лабо-
раторні заняття як активна форма самостійної 
роботи студентів сприяли якісно новим змінам у 
розвитку організаційних форм навчання, від-
кривши широкі можливості для активізації пі-
знавальної діяльності студентів. 

Практичні семінари та наукові лабораторії 
діяли також у Львівському та Чернівецькому уні-
верситеті. Однак стан оснащеності лабораторій 
був незадовільним [20]. 

Потрібно зазначити, що у 80-х роках 
ХІХ ст. було досягнуто обов’язкового включення 
практичних та семінарських занять до програм 
викладання всіх факультетів університетів Росій-
ської імперії, що було прогресивним явищем в 
організації навчального процесу. Участь студен-
тів в роботі семінару вважалася не менш важли-
вою, ніж відвідування лекцій [21]. 

Професор Харківського університету В. Бу-
зескул вказував, зокрема, на те, що після прийн-
яття університетського статуту 1884 р. практичні 
заняття, які проводилися у вищому навчальному 
закладі, «посіли чільне місце в системі викладан-
ня: вони отримали подальший розвиток і стали 
одним із головних засобів засвоєння навчальних 
предметів та знайомства з методами і прийомами 
викладання» [22]. В якості особливої навчально-
допоміжної установи для організації навчально-
го процесу в університеті на історико-філо-
логічному факультеті було відкрито кабінет 
практичних занять [23]. 

У Новоросійському університеті наприкі-
нці XIX – на початку XX ст. семінарські заняття 
проводились з логіки, класичної філософії, русь-
кої мови та словесності, руської історії [24]. 

Однією з особливостей педагогічного про-
цесу в університеті св. Володимира на початку 
XX ст. стало посилення уваги історико-філо-
логічного факультету до практичних занять з 
психолого-педагогічних дисциплін. Аналіз архі-

вних джерел свідчить про відкриття у 1903 р. на 
факультеті психологічного семінару під керів-
ництвом професора В. Челоганова. В його роботі 
брало участь 11 студентів [25]. Високим науково-
педагогічним рівнем відзначались практичні за-
няття з психології, які вів на початку XX ст. у Ки-
ївському університеті приват-доцент В. Зень-
ковський. На цих заняттях студенти виступали з 
рефератами, присвяченим психологічним про-
блемам навчального процесу та брали участь у їх 
обговоренні [26].  

На межі XIX–XX ст. в університеті Св. Во-
лодимира було впроваджено у навчальний про-
цес таку особливу форму семінарських занять як 
просемінарії. Професорські семінарії були не-
від’ємною частиною здобуття фахового рівня 
студентами і важливою формою науково-
педагогічного досвіду. Так, ординарний профе-
сор російської історії М. Довнар-Запольський на 
початку XX ст. вів просемінарій, присвячений 
вивченню спільно зі студентами юридичних па-
м'яток московського періоду. У навчальному 
плані історико-філологічного факультету для 
нього було виділено 2 години на тиждень [27]. 
Професор І. Кулаківський запровадив на факу-
льтеті просемінарій з латинської мови [28].  

Слід підкреслити, що до педагогічно ефек-
тивних форм навчальної роботи, які розробляли 
і використовували університетські викладачі 
протягом ХІХ – початку ХХ ст., слід віднести та-
кож репетиції і співбесіди. Їх головна мета поля-
гала в активізації та контролі за навчальною дія-
льністю студентів, посиленні їх самостійної ро-
боти протягом всього навчального року, а не 
лише напередодні екзаменів та заліків. З середи-
ни 30-х років ХІХ століття репетиції та співбесіди 
було внесено до розкладу занять в університетах 
підросійської України. Як свідчить звіт універси-
тету Св. Володимира за 1835 рік, в цей період ко-
жного тижня університетськими викладачами 
проводилися «вибіркові і короткотермінові» репе-
тиції. Так звані «головні і загальні» репетиції були 
проведені ними в кінці навчального року [29]. 

У Харківському університеті репетиції 
проводилися у вигляді діалогу між викладачами і 
студентами щотижнево і «по третинах року». 
Щотижневі репетиції проводили студенти-
кандидати або ад’юнкти і магістри, «по третинах 
року» – ті викладачі і професори, які читали тео-
ретичні курси. На репетиціях перевірялися кон-
спекти студентів, засвоєння ними однієї або кіль-
кох тем теоретичних курсів, забезпеченість їх 
літературою та знаннями рекомендованої літе-
ратури, відвідування студентами бібліотеки [30].  

Важливе місце в активізації навчальної дія-
льності студентів університетів в імперську добу 
займала і така форма роботи, як співбесіди, мета 
яких полягала в тому, щоб «привчати студентів 
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співбесіди як і репетиції, які проводились у Хар-
ківському університеті, мали епізодичний харак-
тер. Проте з 1835 р., коли ректор університету 
професор І. Кронеберг склав «Проект про вчені 
співбесіди між студентами та викладачами», 
співбесіди отримали відповідний педагогічний 
статус і стали систематичними. У порівнянні з 
репетиціями вони носили більш комплексний 
характер, проводилися один-два рази на місяць 
протягом 2–4-х академічних годин, як правило у 
«сократичній формі». Їх проведення було 
обов’язковим не тільки для всіх професорів, але і 
навіть для ректора університету.  

Як свідчить вивчення звітів викладачів за 
1835–1849 рр., під час співбесід студенти висту-
пали з аналітичними повідомленнями про нови-
ни педагогічної та спеціальної літератури, чита-
ли і обговорювали свої реферати і рецензії на 
різні роботи, висловлювали свої побажання щодо 
організації та змісту навчальних занять. Співбе-
сіди допомагали викладачам вивчати інтереси, 
здібності, індивідуальні особливості студентів. 
Репетиції, які розглядались класичними універ-
ситетами України як один із дійових засобів 
об’єктивного контролю за успішністю студентів, 
впроваджувалися у навчальний процес до 1849 р. 
і були відновлені лише після прийняття універ-
ситетського статуту 1863 р. 
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