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ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ КЛАСНОГО  
НАСТАВНИЦТВА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

У період другої половини ХІХ – початку ХХ століття закріплюється в 
навчальних закладах України інститут класного наставництва, 
удосконалюється зміст його роботи. 

Для досягнення найкращих результатів у вихованні гімназіям та 
реальним училищам було дано багато засобів. Кожний клас мав свого 
класного наставника, обов’язком якого було слідкувати за всіма учнями, що 
доручені йому, за тим, як вони поводять себе під час уроків і поза стінами 
закладу, знати кожного з них, як слід, педагогу, що взяв на себе обв’язок 
схиляти всіх вихованців до добра. Щоб полегшити класному наставнику 
виконання такого високого завдання, до нього приходили на допомогу 
спостереження і сприяння всіх викладачів класу, директора та інспектора 
закладу, а також помічників класних наставників. При такій побудові 
спостереження і кількості працівників, що його здійснювали, не можливо 
було не знати моральних якостей кожного учня та його життя в найменших 
деталях. 

Невід’ємною складовою діяльності класних наставників була робота в 
класних комісіях. Так, у звіті директор 3-ої Київської гімназії зазначає, що за 
1908-09 н.р. класні комісії збиралися наприкінці кожної чверті. Класні комісії 
збиралися під керівництвом класного наставника і вчителів кожного класу. 
На цих зборах обговорювалися питання поведінки, успішності учнів. 
Класний наставник повідомляв про ті заходи, яких було ним ужито щодо 
учнів, котрі мали погану поведінку і були неуважними, не виявляли 
старанності. Зі свого боку кожний викладач повідомляв про результати 
занять протягом чверті. При цьому класний наставник повідомляв комісії про 
ті бесіди, які він провів з батьками учнів з приводу підняття якості навчання 
та поведінки. Більш того, класна комісія вчителів VIII класу на двох 
засіданнях обговорювала питання про ступінь розумової і моральної зрілості 
кожного з учнів цього класу з метою допуску або не допуску їх до іспитів на 
атестат зрілості. Упродовж навчального року було проведено 41 засідання 
класних комісій [1, 480-481]. 

Обов’язковим елементом роботи класного наставника чи наглядачки 
була участь у засіданнях класних комісій, на яких були присутні всі 
викладачі класу і обговорювалися питання моральної зрілості та успіхів учнів 
VІІ класів з метою виявлення тих вихованців, які не повинні бути допущені 
до іспитів на атестат зрілості [2,94]. 

Класні наставники обов’язково повинні бути присутні при переході 
учнів з класу в клас, а також при нагородженні учнів, при розгляді питання 
залишення учнів на другий рік. Свідченням цьому можуть стати матеріали 
педагогічних рад досліджуваного періоду [2,12-46]. 



У 80-х роках ХІХ століття в гімназіях все більше закріплюється посада 
наглядачки. Так, наприклад, у “Відомостях про кількість учнів та інших 
посадових осіб” стосовно Київської жіночої гімназії зазначено, що на 376 
учениць було 9 класних наглядачок. Крім того, за 1882 рік було проведено 33 
засідання класних комісії, на яких розглядалися результати успішності та 
поведінки учениць і заслуховувалися звіти наглядачок [3,12]. 

У цілому виховна робота в жіночих гімназіях була на належному рівні, 
тому і поведінка учениць в усіх відношеннях була відмінною [3,35]. 

Відвідуючи вихованок гімназій за місцем проживання, класні наставниці 
відзначали “бідність багатьох із них, що змушувало жити в негігієнічних 
приміщеннях, що призводило до захворювання на катар шлунку, хвороб 
очей, золотуху тощо” [3,36]. 

У “Звіті про навчально-виховну роботу Полтавської жіночої гімназії в 
1885р.” вказано, що на посадах класних наглядачок 6 осіб і зверх того ще 
6 класних наглядачок поєднують виконання цих функцій з викладацькою 
роботою в гімназії. В обов’язки класних наглядачок в гімназії входив 
“щоденний, на весь час занять нагляд за дорученим класом” [4,79-84]. 

У другій половині 80-х років посилюється увага і до роботи класних 
наставників і наставниць у засіданнях класних комісій. Так, у звіті про стан 
Уманської прогімназії за 1886р. вказується, що “на засіданнях класних 
комісій обговорювалися успіхи і поведінка учнів у кінці кожної чверті, а 
також було складено комісію для огляду учнівських квартир” [4,160]. 

Робота класних наставників Уманської прогімназії полягала в 
спостереженні за відвідуванням уроків учнями, за відвідуванням церкви в 
неділю та святкові дні, за виконанням ними домашніх і письмових завдань, за 
чистотою та акуратністю ведення зошитів, керівництві домашнім читанням, 
спостерігали за тим, щоб учнів не перевантажували домашніми заняттями. 
Щонеділі та по закінченні кожної чверті повідомляли батькам про поведінку 
та успіхи дітей. Незалежно від цього класні наставники відвідували учнівські 
квартири, причому цікавилися всіма деталями домашнього життя та занять 
учнів. Обов’язком класного наставника було також вести кондуїтні записи 
про учнів свого класу і по закінченні кожної чверті представляти 
педагогічній раді звіт про стан свого класу [4,161]. 

Досить істотним було і те, що в позаурочний час діяльність учнів, що 
мешкали на приватних квартирах та в пансіоні, не залишалася без уваги з 
боку класних наставників, їх помічників та викладачів, керівництва гімназії, 
реальних училищ.  

Реалізовуючи виховні функції (привчання вихованців до порядку, 
дисципліни, самостійності), особливої уваги в роботі класні наставники 
надавали також відвідуванню квартир учнів. Їх метою була не лише 
перевірка присутності учня, а й посильна допомога у виконанні домашніх 
завдань. 

 Слід відзначити, що директори, інспектори, класні наставники та їх 
помічники регулярно відвідували учнівські квартири, що давало змогу 
вихователям знайомитися з умовами позашкільного життя їх вихованців, і, у 



випадках необхідності, впливати на зміну цих умов, і таким чином бути 
ближчими до учнів, що у навчально-виховному відношенні мало вирішальне 
значення. В матеріалах звітів про стан Уманської гімназії зазначено, що 
“кожна учнівська квартира була ґрунтовно оглянута комісією із трьох осіб і 
лікаря”. Таких відвідувань було більше 694 протягом року. Кожне таке 
відвідування з боку керівництва фіксувалося в особливому квартирному 
журналі, в якому черговий учень записував також всі запізнення, вчинки 
учнів [4,170].  

Класні наставники зобов’язані були також звітувати про огляд ними 
приватних учнівських квартир [2,30]. Крім того, за негативні вчинки учнів 
під час перебування їх на квартирах призначалися різноманітні засоби 
покарання та посилювався контроль з боку класних наставників закладу.  

У ході дослідження матеріалів середніх навчальних закладів кінця ХІХ – 
початку ХХ століття нашу увагу привернула “Відомість про відвідування 
учнівських квартир класними наставниками та їх помічниками 
Новгородсіверської гімназії за 1887 рік”. У ній зазначено, що всіх відвідувань 
упродовж 1887 року було 3358, причому найбільша їх кількість припадала на 
помічників класних наставників (2238) та інспектора гімназії (337 
відвідувань) [5,26]. 

У матеріалах звіту про виховну роботу Білоцерківської гімназії 
зазначено, що, крім учнівських квартир, “класні наставники відвідували 
театр, концерти, клуби. Багато часу і зусиль було затрачено ними, щоб 
відучити вихованців прогулюватись по вулиці після дозволеного часу”(такий 
час був встановлений згідно правил для учнів з 21 до 5 години) [1,84]. А 
стосовно учнівських квартир, то всі вони були розподілені між класними 
наставниками, “причому кожен з класних наставників був зобов’язаний 
відвідати всі квартири свого класу не менше, ніж один раз на місяць” [1,89]. 

Як свідчать матеріали протоколів засідань педагогічних рад гімназій, 
досить часто класні наставники інформували членів засідання про роботу в 
своєму класі, про поведінку класу в цілому та окремих учнів, зокрема. Так, на 
засіданні педагогічної ради Київської 1 чоловічої гімназії від 05.06.1884 року 
слухали заяву класного наставника VI класу Турчаковського про постійний 
пропуск уроків без поважної причини учнем Тустановським [2,4], на 
засіданні ради від 21.12.1884 року слухали про незадовільну поведінку учня 
V класу М.Черкаського, який дозволяв собі нахабно сперечатися з 
помічником класних наставників [2,41]. 

У 1888 році були прийняті “Основні положення про промислові школи”. 
В ньому знаходимо інформацію стосовно введення посад класних наглядачів. 
Так, у параграфі 31 зазначено: “У кожній нижчій і середній технічній школі з 
однією або двома спеціальностями має бути по одному, в середній технічній 
школі з трьома спеціальностями – по два, а в загальному промисловому 
навчальному закладі – по чотири наглядачі, що обираються з осіб, які мають 
право викладати в цих школах” [6, 73]. Згідно положення, на наглядачів 
покладався обов’язок допомагати начальству школи в нагляді за поведінкою і 
успіхами учнів, а також заступати відсутніх викладачів. 



Уже в 1888 році виходить Циркуляр директорам середніх навчальних 
закладів про вимоги до класних наставників, про значення їх особистого 
прикладу для виховання в учнів правдивості, працелюбності, любові до 
Вітчизни, в ньому зроблено висновок, що “школа є єдиним місцем для 
правильного виховання дітей” [7]. 

Згідно циркуляра, вплив сім’ї на виховання підростаючого покоління - 
обмежений, вона не в змозі обрати єдино правильний шлях виховання, бо 
робить уступки дітям, не завжди може створити педагогічну обстановку. 
Натомість на кожного викладача “покладено обов’язок не лише навчати, 
розробляючи урок у класі, впливати лише на пам’ять і свідомість, але й 
виховувати учнів, сприяти їх моральному становленню, суворо 
дотримуватись своїх обов’язків”. Викладачі повинні впливати на учнів при 
повному розумінні кращих сторін їх характеру і в процесі виявлення 
душевних недоліків [7,14]. 

Виховні функції класних наставників у реальних училищах визначалися 
існуючою для них інструкцією під наглядом директорів. 

Діяльність їх мало чим відрізнялася від діяльності класних наставників 
гімназій і полягала в “спостереженні за успіхами вихованців, за ставленням 
до старших і один до одного, за акуратним відвідуванням церковних служб, 
уроків і взагалі за поведінкою” [8]. 

В обов’язки класних наставників реальних училищ ставилося: “У 
випадках явної і впертої ліні учня, а також здійснення ним більш чи менш 
серйозного вчинку, викликати батьків з метою з’ясування причини уникання 
учнем від виконання ним свого обов’язку”. Класні наставники постійно 
турбувалися про те, щоб учні не обтяжувалися непосильною домашньою 
роботою, для чого вступали в переговори з учителями свого класу. 
Спостереження за позашкільною поведінкою учнів знаходилося у віданні 
всіх членів навчально-виховного персоналу і головним чином інспекції 
[8,37]. 

Із звітів попечителя Київського учбового округу черпаємо інформацію 
про те, що і в середніх та нижчих технічних училищах, що давали середню 
освіту теж були введені посади класних наставників, які відвідували загальні 
учнівські квартири і несли чергування під час перерв, по одному на кожному 
поверсі; крім того, вони були запрошені до відвідування церковних служб як 
для прикладу вихованцям, так і для реєстрації відвідування учнями 
богослужінь [8,23]. Крім того, “про більш чи менш вагомі вчинки учня 
класний наставник або інспектор училища зразу ж повинен повідомити 
батьків, запросити їх в училище, де разом обговорювали і вибирали засоби 
впливу і виховання дітей [8,41]. 

На початку ХХ століття виникає значна кількість приватних гімназій. За 
рахунок плати за навчання, матеріальної підтримки матеріальна база гімназій 
була кращою, там працювали більш кваліфіковані викладачі і наставники, 
наглядачки, вони мали можливість забезпечити високий рівень естетичного, 
етичного виховання. Слід відзначити, що в основу діяльності інституту 
класного наставництва гімназій та реальних училищ різних форм власності 



було покладено Статут 1871 року та інструкції, розпорядження Міністерства 
народної освіти, що регламентували діяльність новоствореного інституту. 

Розпорядження Міністерства народної освіти 1906-1912 років 
стосуються, здебільшого, посилення зв’язку між навчальною і виховною 
роботою.  

У 1914-1916 роках виникла ситуація, яка була наслідком війни і не могла 
не вплинути на стан виховання в середній школі. 

Циркулярним розпорядженням Міністерства освіти від 19 січня 1916 
року №497 з метою морального впливу і вироблення якомога кращих заходів 
до підняття серед учнів інтересу до навчання, а також дисципліни, 
рекомендувалося заснувати при навчальних закладах особливі виховні 
комісії, в склад яких повинні входити: законовчитель, класні наставники, 
вихователі пансіонів, лікарі, і, по можливості, представники батьківських 
комітетів. На обов’язки цих комісій покладено, між іншим, особливий нагляд 
за найслабшими в моральному відношенні учнями. 

Діяльність виховних комісій, до складу яких входили класні наставниці 
(наставники), повинна була носити здебільшого попереджувальний, а не 
винятково каральний характер дисциплінарних впливів і заходів, і 
найкращим чином відображатися на поведінці учнів і на рівні їх вихованості, 
а “педагогічні ради повинні постійно мати на увазі те, що саме їм належить 
справа виховання і навчання дітей у школі, і що виключно в руках 
педагогічного персоналу повинна бути зосереджена вся складна і тяжка 
робота в школі”. 

Отже, ми можемо констатувати, що вдосконалюються організаційні, 
виховні функції інституту класного наставництва в мережі середніх 
навчальних закладів України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 
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