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В українській народній педагогіці символом працелюбства є бджола 
(«бджола мала і та працює»), а бортництво ще з часів Київської Русі належало 
до традиційних промислів. Г. Сковорода у байці «Бджола і Шершень» 
обґрунтував ідею природовідповідності виховання, неодноразово 
стверджуючи, що «бджола у праці подібна людині». Для нього пасіка була 
своєрідною аудиторією під відкритим небом, де він у невимушеній атмосфері 
любив проводити заняття зі своїми учнями, місцем, найбільш сприятливим 
для концентрації на високому, самозаглиблення, гармонізації з довкіллям. Ця 
академічна традиція бере початок з часів античності, адже Платон і 
Аристотель спілкувалися з учнями, прогулюючись тінистими алеями. 

У ХХ ст. великий Василь Сухомлинський, відкривши світові школу під 
блакитним небом, за заповідями батьківської педагогіки, наполягав на 
необхідності раннього залучення дитини до фізичної та розумової праці, щоб 
не виріс ледар – людина-трутень, що користується плодами діяльності інших 
працьовитих бджіл. Педагогічне кредо Сухомлинського – «Возлюби дитину. 
Возлюби її сильніше, ніж самого себе». 

До майстрів своєї справи, які ставилися до педагогічної процесу як до 
великого таїнства і богоугодної справи, належав і Петро Прокопович. Він 
здобув визнання світової спільноти: ООН занесла його до найвідоміших 
людей планети, ЮНЕСКО назвало 2000 рік роком Прокоповича як вченого із 
надзвичайним обдаруванням, винаходи якого стали сенсацією в науковому 
світі. Значно менш відомим він є для освітянської громадськості, хоча його 
перша в світі школа бджільництва під Батурином мала міжнародне значення. 
Тож це ім’я потребує введення до активного історико-педагогічного обігу. 

Непересічна особистість П. Прокоповича ще в ХІХ – на початку ХХ ст. 
привертала увагу Т. Шевченка, О. Покорського-Жоравко, В. Резніченка; 
професор С. Шелухін назвав його символом українського відродження. 
Дослідниками життєдіяльності вченого є А. Бага, В. Зуй, В. Корж, С. Жданов, 
І. Зінченко, Є. Крат, І. Москальов, М. Ромакіна, І. Сенюк, С. Слєсарєв, 
І. Швець, В. Шпак, М. Яременко, Л. Боднарчук, В. Власенко, М. Горніч, 
М. Гурець, Н. Демиденко, О. Демченко, Л. Зєвахін, С. Мілов, П. Марченко, 
С. Половникова, І. Прохода, П. Раковський, Б. Рудка, В. Скуратівський, 
П. Хмара. Цікаві матеріали містяться в Батуринському музеї бджільництва 
імені П. Прокоповича, Інституті бджільництва України імені П. Прокоповича, 
Конотопському та Чернігівському історичних музеях, Чернігівському та 
Сумському обласних архівах, ЦДІА України, Інституті рукописів НБ 
ім. В. Вернадського, закордонних зібраннях. 



Метою нашого дослідження є здійснення історико-педагогічного аналізу 
творчості Петра Прокоповича, з’ясування християнських витоків світогляду 
геніального вченого, розкриття ідейних та організаційних засад його 
новаторської школи «під відкритим небом». 

Початкові етапи життєвого шляху Петра Івановича Прокоповича (1775–
1851 рр.) були показовими як для представника свого народу, часу і класу. 
Народився у дворянській сім’ї священика с. Митченки біля Батурина; як носій 
києво-могилянської вченості, переймався просвітницькими ідеями, мріяв про 
поглиблення освіти і викладацьку діяльність [6]. Але змушений був 
відмовитися він свого покликання (про що пізніше шкодував) і з волі батька 
піти на військову службу: той таким чином покарав сина за відмову 
успадкувати сан священика [9; 1]. Слід нагадати, що кінець XVIII ст. був 
часом активного наступу Синоду на традиції українського православ’я, що 
викликало опір частини суспільної еліти. Юнак виявив виняткові здібності 
при штурмі Очакова, Праги, Варшави, у розбудові Одеси (очолюючи 
креслярську майстерню). У відставці 23-річний поручик (сотник) зацікавився 
пасічництвом, опанував народний досвід, обміркував ідеї давньогрецьких 
класиків, новітню літературу з природознавства і бджільництва, критично її 
оцінивши. Завдяки багаторічній праці, шаленому ентузіазму, тривалим 
експериментами, методу проб і помилок, унікальній інтуїції талановитого 
автодидакта став засновником наукового бджільництва. 

Петро Прокопович був добрим господарем, противником кріпацтва, 
природженим новатором і феноменально обдарованим винахідником 
(удосконалив плуг і воскобійню, винайшов хлібозбиральну машину), 
переймався щирою симпатією до трудового люду, наполягаючи на 
необхідності його просвіти. Поміщики дорікали йому за те, що він панькається 
з простими людьми (з «подлостию»), на що вчений відповідав, що «підлими 
повинні вважатися дармоїди, а не люди, які творять багатство і силу держави». 
Тож Т. Шевченко вбачав у ньому «істинного філантропа». Зрештою, Петро 
Іванович знайшов шлях для реалізації свого педагогічного покликання, 
збагнувши, що засобом передачі досвіду, популяризації знань, підвищення 
народного добробуту може стати спеціальна школа – перша в своєму роді. У 
1826 р. П. Прокопович самочинно розпочав навчання селян с. Митченки та 
прилеглих сіл грамоті й азам бджільництва. Вже в перші роки він переконався, 
що селянські діти часто є більш здібними й спраглими до навчання, ніж 
панські, адже школа була для них шансом вибитися в люди, здобути певну 
незалежність, принаймні економічну. Це було винятково актуальним у час 
постдекабристської реакції, коли народна освіта в Україні знаходилося в стані 
глибокої кризи: в кожному повіті діяло лише декілька шкіл, тож заклад 
Прокоповича виконував загальноосвітню і професійну функції. 

У 1828 р. відбулося офіційне відкриття цієї школи, оприлюднено її 
Статут та Обіцянку учнів. В урочистій промові Петро Іванович виклав своє 
бачення людського щастя на основі наполегливої праці за покликанням та 
висловив новаторську ідею штучного несвідомого добору, що через тридцять 
років лягла в основу вчення Ч. Дарвіна, який прийшов до неї самостійно. Він 
зазначив: «Бог завжди справедливий і тому він посилає щастя кожній людині 



порівну, але не всякий здатен скористатися своїм щастям… Щастям усі люди 
рівні, але їхні здібності, розум, діяльність, тямущість, знання тощо нерівні… 
Не слід думати і говорити, що ми нещасливі, але якщо справи йдуть кепсько, 
треба думати і говорити, що ми не вміємо створити собі щастя, у нас бракує 
тями, щоб бути щасливим, за винятком випадків природних, не залежних від 
нас нещасть» [7, с. 13]. 

Статут, ретельно розроблений П. Прокоповичем і підписаний князем 
В. Рєпніним, визначав організацію та зміст навчально-виховного процесу, 
права і обов’язки його учасників. Ініціатор зобов’язувався забезпечувати 
ґрунтовні теоретичні й практичні знання, допомогти опанувати арабські 
цифри, лічбу, вимірювання, рахівницю, арифметичні дії, а також читання й 
письмо; забезпечити поживне харчування; пильнувати, щоб кожен учень не 
гаяв часу, дбайливо ставився до зовнішнього вигляду та інструментів. Заклад 
створювався коштом засновника, і це була «дорога затія», що обходився 
керівнику в 4000 карбованців, адже тільки вільнонайманих працівників тут 
було до 30 осіб [2]. Плата за навчання хоча й була немалою, але покривала 
лиш незначну частку витрат. За засновником, його помічником, двома 
вчителями, учнями-відмінниками, обов’язки розподілялися детально. У 
1830 р. школу переведено до сусіднього села Пальчики – найпобожнішого, 
«найромантичнішого», на думку П. Проко-повича, місця на землі [5, с. 229]. 

Спочатку до школи приймалися селяни, але пізніше з’явилися діти 
козаків, духовенства і дворян віком від 16 до 40 років. При вступі учні давали 
обіцянку: «Я присланий на два роки до поручика Петра Івановича 
Прокоповича для навчання бджільництву, всякому господарюванню і добрій 
поведінці. Тому відтепер я зобов’язаний виконувати розпорядження 
Засновника школи і його помічника, поводитися добре. Зобов’язуюся не 
палити, тютюну не нюхати, горілки не пити і вулицями не тинятися, все це є 
непотрібним і негідним. Сам я не буду робити нічого лихого, не лукавити, свої 
провини визнаватиму, нічого не буду красти ні в хазяїна, ні в інших. Буду 
намагатися своєю працею і скромною поведінкою заслужити ім’я чесної і 
доброї людини, загальну довіру і повагу до себе. В моїх зусиллях буду щодня 
благати Бога, щоб він послав мені свою допомогу і благодать бути добрим і не 
лінивим господарем, майстерним бджолярем» [1, с. 4]. Це дисциплінувало 
учнів, гартувало волю, вірність слову і ділу, попереджало негідні вчинки. 
Використання елементів бел-ланкастерської системи дозволяло делегувати 
частину вчительських функцій кращим вихованцям, що позитивно 
позначилося на якості начально-виховного процесу. 

П. Прокопович уважав, що знання, уміння й навички гідні не 
випадкової, а справжньої людини. В школі плекався культ високої моралі й 
сумління, тому спочатку заняття присвячувалися прищепленню 
«моральності», а вже потім учні за два місяці опановували читання й письмо 
згідно з авторською методикою П. Прокоповича, засвоювали спеціальні 
знання. Про школу і його засновника, який проводив уроки «просто неба», 
«між пасіками і садами» позитивно відгукнулися часописи Берліна, Парижа, 
Москви [3]. Але слава володаря найбільшого в світі зразкового пасічницького 
господарства, свічками якого освітлювалися храми та собори України і 



Європи, не відволікала Прокоповича від педагогічної діяльності. Свої лекції у 
формі майстерного філософського трактату насичував враженнями з багатого 
життєвого досвіду, перебування в різних країнах, що сприяло розширенню 
кругозору учнів. Як глибоко ерудована людина, він апелював до античної 
спадщини й останнього слова науки, цитуючи в оригіналі Геродота, 
Аристотеля, Плінія, Вергілія, Реомюра, здійснював аналіз світового досвіду та 
здобутків природознавчої науки [5, с. 241]. Прокопович належить до 
найперших успішних реалізаторів компаративного підходу в педагогіці. Учні 
вивчали пасічництво єгиптян, греків, римлян, шведів, німців, французів, різні 
системи бджільництва і типи вуликів, робили реферування новітніх 
періодичних видань, опановували садівництво, шовківництво, квітникарство, 
виноградарство, столярство, співи, залучалися до озеленення довкілля. На 
практичних заняттях школярі вчилися власноруч виготовляти приладдя і 
вулики, що з пізнавальною метою мали влучні назви (Шевченко, 
Лазаревський, Пальчики, Батурин, Корінф, Венеція). Учні дотримувалися 
єдиного режиму, вживали страви української кухні. 

Навчально-виховний процес здійснювався в поєднанні групових та 
індивідуальних форм роботи. П. Прокопович реалізував оригінальну систему 
навчання, за якою обізнаніший учень, обходячи всіх, проводив опитування; 
сильніші допомагали іншим. Кмітливих учнів ставили на чолі маленьких 
загонів, їм довірялося по 100–200 вуликів і надавався великий простір для 
творчості, що сприяло розвитку самостійності. 

Крім виховного аспекту (формування моральності, сумлінності в роботі, 
дисциплінованості), П. Прокопович наполягав на важливості здійснення 
дослідницької роботи в «крилатому царстві», шляхом спостережень, 
виявлення причинно-наслідкових зв’язків, вивчення впливу різних факторів. 
Заради цієї ідеї він був ладен терпіти збитки, утримуючи різні типи вуликів з 
метою, щоб учні самостійно могли порівняти і переконатися в продуктивності 
його винаходу – рамкового вулика. При школі був сад з екзотичними 
рослинами. 

Серед найбільших свят у школі (крім традиційних українських 
православних) було 1 листопада – її офіційний день народження, який 
відзначали урочисто, переконуючи учнів у важливості обраного шляху [2]. 

Петро Іванович наголошував, що майстерними пасічниками здатні бути 
люди з Богом у серці, «найрозумніші від природи», які вирізняються 
добротою, кмітливістю, старанністю, невтомністю і природною схильністю до 
цієї діяльності. Він уважав справжнім майстром того, хто володіє знаннями, 
вміє використовувати їх на практиці і здатен навчати інших. Але педагогічна 
майстерність, твердив він, потребує ще більших зусиль, ніж саме «ремесло», 
адже потребує відповідних особистих якостей, педагогічного хисту, глибоких 
знань, багатого практичного досвіду. 

П. Прокопович намагався виховувати учнів щирими, відвертими, 
відданими християнським традиціям та обрядам, сумлінними в роботі, 
вмілими в різних господарських справах, викорінював прояви хитрощів і 



жорстокості [1, с. 6]. Ставлення до них ґрунтувалося на довір’ї і 
доброзичливості, а фізичне покарання тут не застосовувалося. Це мало 
виняткове значення як прецедент гуманістичної педагогіки, адже реакційний 
Статут народних училищ 1828 р. передбачав обов’язковий характер покарання 
в Російській імперії. Водночас Петро Іванович був вимогливим наставником, 
не терпів розбещеності, бездіяльності, ледарства та чванства, про що свідчать 
його «11 заповідей пасічника», які актуальні й досі. Основним призначенням 
школи він бачив моральне самовдосконалення вихованців, а вже потім – 
професійну освіту на основі трудового принципу. Виховання в дусі 
християнських цінностей, відданості ідеям народної педагогіки, позитивні 
відгуки про його випускників було свідченням його педагогічного таланту. 

Це був єдиний навчальний заклад Російської імперії, де українські 
школярі навчалися рідною мовою [11, с. 46]. Згідно з національним складом 
учнів викладання здійснювалося багатьма мовами, оскільки сам Петро 
Іванович знав вісім (латину, грецьку, французьку, польську, німецьку, 
італійську, російську, українську). На нашу думку, школа в с. Пальчики була 
унікальним самобутнім явищем у вітчизняній (можливо, і в світовій) історії 
освіти – як за тривалістю діяльності приватного навчального закладу такого 
роду, так і за інтернаціональністю учнівського складу. Сюди приїздили 
вчитися з України, Росії, Криму, Білорусії, Грузії, Башкирії, з Чехії, 
Угорщини, Італії, Німеччини, Польщі, інших країн [4]. У цьому справді 
народному училищі можна було здобути якісну спеціальну освіту, оволодіти 
секретами майстерності господарювання. Звіти про діяльність школи 
оприлюднювалися в наукових і періодичних виданнях, що свідчило про її 
громадський характер. Сучасники, яким пощастило тут побувати, були 
вражені природовідповідністю і народовідповідністю виховання. Випускники 
одержували диплом і духовний заповіт П. Прокоповича, якому більшість була 
вірна все життя. Школа була науковим і методичним центром передового 
досвіду, де Департамент сільського господарства систематично навчав 
фахівців для своїх зразкових ферм. За 54 роки діяльності школи (25 – за 
керівництва П. Прокоповича, решта – за С. Великдана) було підготовлено 
близько тисячі фахівців, які успішно працювали пасічниками й викладачами 
закладів сільськогосподарського спрямування в Україні та за її межами, з 
честю виконуючи своє призначення. Школа виконувала роль науково-
дослідної станції і користувалася правами навчальних ферм, проводячи 
сільськогосподарські досліди на замовлення різних інстанцій. Прокопович 
домігся того, щоб його учнів звільнили від рекрутської повинності і податків, 
а випускникам було гарантовано працевлаштування. 

У 1843 р. Пальчиківську школу відвідав Т. Шевченко, під враженням 
чого створив картину «На пасіці» і повість «Близнецы» (1854 р.), в образі 
головного героя якої (сотника Никифора Сокири – учня Г. Сковороди), легко 
впізнається П. Прокопович [12]. Сумлінна праця, незалежність, демократизм, 
щира набожність, закоханість в українську пісню, молитви перед іконою із 
зображенням «анафемного Мазепи», роздуми про долю Батурина і України – 
це яскраві аспекти його духовного світу. Кобзар часто згадував 
«славнозвісного», «пристрасного», «майстерного», «великого батуринського 



пасічника», його мудрі розмови й поради. «Близнецы» – це унікальне джерело, 
можливості якого досі невикористані. Автор розповідає про П. Прокоповича 
майже з біографічною точністю: про геральдичний дуб свого героя з 
козацьким корінням, подробиці навчання в академії, благочестивих і мудрих 
просвітителів і вчителів, посланих Богом; «кмітливість, сумлінність, мовні 
здібності давали підстави для того, щоб наставник бачив у ньому майбутнього 
викладача любомудрія», про вивчення музики за допомогою самого Григорія 
Сковороди з метою «ушляхетнення серця» [12, с. 17]; про те, як війна змусила 
закинути «псалтир і гуслі» (забути про своє покликання) і повернутися через 
три роки в чині сотника, щоб стати справжнім майстром своєї справи. 

Т. Шевченко згадував його ґрунтовну лекцію, прочитану просто під 
кроною сторічної липи: «найпрацелюбніша Богу і людині угодна із всіх 
земноводних тварей – це бджола, займатися нею і корисно, і Богу не противно. 
Ця смиренна праця відмежовує вас від всякого нечистого спілкування з 
корисливими людьми, а разом з тим убезпечує вас і від гнітючої та руйнівної 
для людини злиденності. Внаслідок моїх тривалих дослідів і спостережень я 
дізнався, що бджола потребує не тільки майстерної людини, але ще й 
скромного і праведного мужа» [12, с. 52]. «Щаслива, стократ щаслива людина, 
яка зуміла відмежувати від себе все негідне людини і задовольнятися тільки 
благом, набутим власною працею» [12, с. 21]. Таким щасливцем Т. Шевченко 
вважав великого пасічника, вражений широтою ерудиції і органічним 
патріотизмом свого героя: «Жоден професор словесності в світі не читав так 
своєї лекції про значення, плив і достоїнства народних пісень» [12, с. 23]. 

Очевидно, для зазвичай критичного Т. Шевченка П. Прокопович був 
духовним батьком, справжнім моральним авторитетом з такими рисами 
української духовності як самозаглиблення, самопізнання, шляхетний 
індивідуалізм, прагнення до незалежності внутрішнього світу. Він шанував 
свого героя за «піднесену вдачу і благоговів перед його чисто лицарською 
скромністю», який «всім серцем своїм і всіма помислами своїми усвідомлював 
і глибоко відчував священні істини євангельські» [12, с. 23]. 

Взагалі, «Близнецы» – це твір Т. Шевченка з найпотужнішим 
педагогічним потенціалом; це ніби запрошення до роздумів і дискусії на 
актуальні теми: про фактори формування особистості, характер взаємин учня 
й наставника, про значення національного виховання, співвідношення між 
традиційним своїм і модним іноземним, про чинність народної мудрості: 
«який із колиски, такий і до могилки», слушність здавалося б нетлінної істини, 
що «дитинство, проведене на лоні божественної природи і на лоні люблячої 
прекрасної матері і християнина батька» є запорукою життєвого успіху 
людини. У повісті автор подає порівняння києво-могилянської вченості 
XVIII ст., що спонукала до роздумів «високого дисертаційного рівня» і 
поверхового легковажного змісту навчально-виховного процесу в пансіонах та 
кадетських корпусах, що вчили не для «молитвеника» і духовних потреб, а для 
«любовних інтрижок», віддаючи перевагу автентичним освітнім традиціям. 
Центральне місце в творі займає образ школи з пасікою, оточеною садом. 
Школа-рій, школа-вулик, де чути робочий гул і хор школярів, де всі 
заклопотані спільною плідною працею – в класі, на вулиці. Справжній вчитель 



між школярами, як матка поміж бджолами. Очевидно, Пальчиківська школа 
була для Шевченка певним освітнім ідеалом. 

У повісті знайшли відображення тяжкі роздуми П. Прокоповича про 
гідних спадкоємців і долю свого дорогоцінного спадку, щоб його духовні 
реліквії не були знищені вандалами й варварами, а «книги й рукописи порвані 
невдячними нащадками для розкурювання трубок». Згідно з духовним 
заповітом, героя твору належало поховати на пасіці, (де знайшов собі вічний 
притулок і Сковорода – Л. К.); і «щоб над його могилою було посаджено липу 
в головах, а черешню в ногах» [12, с. 104]. 

Отже, внесок Петра Прокоповича в науку й освіту було відзначено 
орденом, медалями, преміями, почесними званнями члена-кореспондента 
Московського товариства сільського господарства і Вільного економічного 
товариства, царським дарунком – діамантовим перснем. Проте тавро 
політичної неблагонадійності унеможливило зреалізувати мрію про 
оприлюднення своєї капітальної 12-томної праці «Записки про бджільництво» 
без купюр, видання підручників, книг і газет для народу: приватну 
типографію, придбану в Київського університету було розгромлено поліцією. 
Крах далекосяжних творчих планів став особистою трагедією Прокоповича, 
від якої він так і не отямився. Як шанувальника українських старожитностей, 
поховали Петра Івановича за козацьким звичаєм на високому кургані, біля 
школи. За заповітом на могилі було встановлено хрест, а поруч – рамковий 
вулик із викарбуваними словами: «Присвятивши себе пасічництву, я віддав 
йому все життя, всі помисли, всю пристрасть». 

Наукову школу П. Прокоповича розвивали його учні й послідовники. 
Продовжувачем справи став Степан Великдан – його названий син, учень і 
вчитель Пальчиківської школи – «крайній українофіл» і мазепинець, який 
придбав Батуринський маєток Розумовського і капличку митрополита Дмитра 
Туптала-Ростовського, розкопав фундамент палацу І. Мазепи і відкрив у 
Пальчиках приватний склад української книги, доступний кожному охочому. 
Прикро, що після його смерті було розграбовано зразкове господарство, 
величезну бібліотеку та архів, закрито школу. Аналіз архівних джерел 
переконує,  що в кінці ХІХ ст.  зі збільшенням кількості шкіл,  що мали свої 
господарства (сади, городи, пасіки) гостро відчувався брак якісної 
сільськогосподарської освіти, і земствам багатьох регіонів України 
доводилося витрачати кошти для відрядження вчителів на курси до Умані або 
в Росію. 

Вшановуючи внесок Петра Івановича в розвиток шкільництва, земство в 
1915 р. домоглося присвоєння його імені школі на малій батьківщині. Творче 
подвижництво Прокоповича заслуговує широкого суспільного визнання як 
приклад натхненного, відданого служіння ідеалам науки й освіти. Ім’я 
фундатора новаторської всесвітньовідомої школи під відкритим небом гідне 
увійти до підручників з історії педагогіки поряд із такими велетами як 
Григорій Сковорода та Василь Сухомлинський. Адже приклад 
П. Прокоповича переконує – якісний освітній продукт, створений на основі 



народної духовної традиції, інноваційний за своєю сутністю, може бути 
цікавим Україні і світу. 
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