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Вступ 

         Усе далі від нас події ХІХ та початку ХХ століть. Здається, на історичному 

фоні вони не такі вже і далекі. Проте, для українців, які завжди прагнули власної 

державності, вони дійсно непересічні. Це час відродження української 

державності, підняття українського духу, власного самоствердження і водночас 

найбільших великих трагедій: першої світової війни, громадянської війни на 

фоні руйнування Російської імперії, колективізації з наступним голодомором, 

Другої світової війни, україно-російської війни. Сьогодні варто задуматися, чому 

в лещатах агресивних до українства режимах стало можливим збереження 

української культури, народних традицій, виховання справжніх патріотів власної 

землі. На нашу думку, все це неможливо було б без справжніх сподвижників. З 

підручників ми знаємо загальновідомих українських діячів минулих століть. 

Проте, не слід забувати про вклад видатних людей у розвиток нашого рідного 

краю. Відходять в минуле прямі свідки тих подій, багатьох вже немає з нами. 

Наше завдання зберегти в пам’яті поколінь добрі справи, залишені їх діяльністю. 

Вихованці клубу вже не один рік вивчають рідний край. Під час 

пішохідних та велосипедних мандрівок ми зустрічали старі будівлі шкіл. Це нас 

зацікавило, і ми вирішили глибше дослідити цю тему. Виявилось, що більшість 

цих будівель мають багато спільного, а саме: їм понад 100 років, вони збудовані 

за проектом Опанаса Сластіона Лохвицьким земством. Школи знаходяться на 

територіях Лубенського району (Чорнухинська, Пирятинська громади) та 

Миргородського району (Лохвицька громада) Полтавської області, а також у 

Варвинській громаді Прилуцького району Чернігівської області і Роменському 

районі (Андріяшівська громада) Сумської області. 

Актуальність теми. Перша половина ХХ століття стала часом 

справжнього відродження українства. Зародження справді народної освіти в 

Україні. Маси, вчора безграмотних селян, отримують можливість здобути хоча 

б початкову освіту, торкнутися до творів української та світової культури, 

осягнути велич митців українського мистецтва. Справжні сподвижники 

відроджували та закладали міцний фундамент творення української державності. 
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Саме таким був Опанас Сластіон художник, архітектор, знавець історії 

національної архітектури та культури. Доля цієї людини стала невід’ємною з 

історією створення освітніх закладів в Лохвицькому повіті (на сучасній карті 

північний захід Полтавської та південь Чернігівської областей), школи, 

побудовані за його проектами, відізвалися дзвінким відгуком в сільській 

місцевості. Справжні сподвижники відроджували та закладали міцний 

фундамент творення української державності. Завдання нашого покоління 

зберегти пам’ять про відродження українства та зародження народної освіти на 

теренах рідного краю та Української держави. 

Перед собою ми поставили мету: відвідати будівлі всіх шкіл збудованих 

за проектами Опанаса Сластіона, які в народі називають «Земська школа», та ще 

залишились на сучасній карті «Лохвицького земства», по можливості зустрітися 

з працівниками шкіл, які змогли б нам розповісти про їх історію. Намітили 

декілька напрямків роботи, а саме: 

 прослідкувати етапи будівництва земських шкіл, які знаходяться на 

території Варвинської селищної ради та в сусідніх областях; 

 прослідкувати долі земських шкіл Варвинської селищної ради від початку 

будівництва до сьогодення; 

 створити в історико-краєзнавчому «Зразковому» музеї туристсько-

краєзнавчого клубу «Ніка» комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Варвинської селищної ради експозицію, яка 

розповідає про земські школи; 

 ознайомитись з українським народним (національним) архітектурним 

стилем.  
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Спадщина Опанаса Сластіона 

      

Своє дослідження ми розпочали з проведення пішохідних та велосипедних 

подорожей до земських шкіл, працювали з енциклопедіями та довідковою, 

пізнавальною літературою, знайомились з інтернет ресурсами, а також почали 

створювати фотогалерею земських шкіл на сторінках клубного сайту, розділ 

«Земські школи» (http://varva-rbsh-nika.edukit.cn.ua/zemsjki_shkoli/) (додаток А). 

Але в першу чергу з’ясували, чому ці школи так називали і що означає земська 

школа.  

З енциклопедії історії України [2] ми дізналися, що земські школи – 

загальноосвітні навчально-виховні заклади в Російській імперії, які 

засновувалися земствами. Надавали початкову освіту сільським дітям. Виникли 

в 60-х рр. ХІХ ст. у зв’язку із запровадженням земської реформи 1864 року. Були 

одно- та двокласними. Перші земські школи створювалися на базі народних 

училищ (народне училище або народна школа – загальноосвітні навчальні 

заклади початкового навчання, в яких могли навчатися діти всіх верств 

населення), відкритих у попередні роки сільськими громадами. Згодом почали 

утримуватися земствами. Завдяки цьому мережа земських шкіл в Україні 

невпинно зростала: 1877 було 1403 шкіл, 1898 – 3687, 1914 – 7082. Земства, 

забезпечуючи школи матеріально, не мали права втручатися в навчально-

виховний процес. У Земських школах навчали Закону Божого, читання, писання 

та арифметиці. Вчителі цих шкіл були краще забезпечені фінансово й мали 

більшу свободу у викладанні порівняно з учителями міністерських та 

парафіяльних шкіл, могли застосовувати нові прогресивні підручники («Родное 

слово» і «Детский мир» Костянтина Ушинського, «Букварь для южнорусских 

народных школ» В. Добровольського, «Азбука» і книги для читання Льва 

Толстого, «Наш друг» Миколи Корфа тощо). В Земських школах активно 

використовувалися наочні посібники, викладалися елементарні відомості з 
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природознавства, географії, історії. В деяких діяли бібліотеки. Окремі земства 

вимагали ведення навчання рідною мовою та видання українських підручників. 

Земські школи зробили вагомий внесок у розвиток народної освіти.  

 

 Першу будівлю, яку ми дослідили, була початкова школа комунального 

закладу загальної середньої освіти «Варвинський ліцей №1» Варвинської 

селищної ради (фото 1). Ми зустрілися з заступником директора В.Г. Скоромцем 

(додаток Б).  З розповіді Василя Григоровича ми дізналися, що Варвинську 

школу засновано в 1740 році, а 1860-го в ній навчалися 29 учнів. 1913-го на 

кошти земства споруджено «вигінську» школу, яка розміщувалася тоді на 

величезному вигоні, що тягнувся від сучасного відділення зв’язку і аж до лікарні. 

Звідси пішла назва – «вигінська», або земська. Її будівля (у формі літери «П») 

рублена і обкладена цеглою з двома «вежами». Тогочасне приміщення мало 

чотири класи, між трьома з них розміщувалися розкладні двері, з допомогою 

яких за лічені хвилини аудиторії перетворювалися на простору залу. В 20-30-і 

роки тут проходили збори селян та концерти заїжджих артистів. Тодішнє 

шкільне приміщення мало пічне опалення та 

оригінальну дошку-крутілку.  

З історії освіти в Російській імперії [7] ми 

дізналися, що після революції 1905-1906 років, 

Російсько-японської війни і реформ 1906-1907 років в 

Думі піднімається питання про ухвалення закону про 

введення загальної початкової освіти. У 1906 році на 

розгляд виноситься законопроект міністра народної 

просвіти Петра Михайловича фон-Кауфмана (фото 2). 

Фото 1. смт Варва. Початкова школа  

Фото 2. П.М. фон-Кауфман 
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Деякі положення цього закону були прийняті 3 травня 1908 року, згідно з якими 

було різко збільшено державне фінансування Міністерства народної просвіти, а 

пункт 6 закону встановлював безкоштовну початкову освіту (але не загальну). Це 

зіграло дуже велику роль у розвитку системи освіти в Росії. Однак розділ про 

загальну обов’язкову початкову освіту прийнятий не був. Пізніше в 1910 році, було 

встановлено 4-річне навчання для всіх початкових шкіл.   

З часу видання закону від 3 травня 1908 р. в країні починають проводитися 

перші заходи, пов’язані з реалізацією проекту введення загальної освіти в країні, 

який передбачав створення шкільних мереж початкових навчальних закладів. Ці 

заходи (у тому числі збільшення числа шкіл та їх доступності в радіусі не більше 

3 верст) проводилися неухильно аж до 1917 року. 

Тоді ж стало зрозуміло, що потрібно будувати школи. 

Міністерство народної просвіти склало детальний план з їх будівництва на 

найближчі 20 років і навіть передбачило фінансування. Реалізувати програми 

мали земства та міські управи, які оголосили конкурси на проектування. 

Полтавська губернія була однією з перших, де розгорнулося будівництво 

навчальних закладів. 

У 1909 році Олена Пчілка звертається до Полтавського земства із 

пропозицією «виробити кілька планів, для більших і для менших шкіл». [10] 

Прогресивна українська громадськість активно підтримала ідею 

будівництва в містечках і селах шкіл, лікарень та інших споруд саме в 

національному стилі.  

Опанас Сластіон поєднував в одній особі знавця історії національної 

архітектури й практика-архітектора. Він мав досвід не лише в проектуванні 

(проект панського будинку на замовлення М. Скоропадської на Чернігівщині, 

перша половина 1890-тих), а й у будівництві (будинок лікаря І. Рубцова в Мир-

городі, 1901). Саме до Опанаса Георгійовича, як єдиного на Полтавщині знавця 

народної архітектури, звернулося Лохвицьке земство із проханням виробити 

проекти шкільних будинків. [11] 

З  енциклопедії історії України ми дізналися.  
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Сластіон Опанас Георгійович (14(02).01.1855-

24.09.1933) – видатний український етнограф, 

архітектор, художник, графік, мистецтвознавець, 

педагог та культурний діяч (фото 3). Народився в м. 

Бердянськ у сім’ї іконописця. Навчався в 

петербурзькій Академії мистецтв (1874-1882). Жив у 

Києві, на Волині та Чернігівщині. Мандруючи по 

Україні, робив замальовки, збирав фольклорні та 

етнографічні матеріали. Записав багато народних дум. 

У 1900-1928 роках викладав у Миргородській художньо-промисловій школі ім. 

Миколи Гоголя. 1920 року організував у Миргороді науковий і художньо-

промисловий музей. Головною темою мистецтва Сластіона були історія, життя і 

побут українського народу. Серед творів: цикли ілюстрацій до поеми                         

Т. Шевченка «Гайдамаки» (1883-85 рр.), книги Д. Мордовця «Козаки і море» 

(1897 р.), літографії до альбому «Старовина українська та запорізька» (серед. 

1890-х років.; не збереглися),  галерея  портретів  українських  кобзарів  (1875-

1928  років)    (фото  4-5),    картини   «Цегельний    завод»   (кінець   1880-х  рр.),  

             

 

«Маруська» (1878 р.), «Проводи на Січ» (1898 р.), «На жнивах» (1899 р.), 

«Миргород» (1901 р.), «Весна» (1904 р.). Один із засновників українського   

архітектурного   модерну   (будинки   земських   шкіл,   кредитних установ, 

Фото 4. Портрет кобзаря П. М. Гащенка, 1905 р. Фото 5. Портрет кобзаря М. С. Кравченка, 1903 р. 

Фото 3.   О.Г.Сластіон 
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Миргородської водолікарні; 1912-1916 

рр.). Працював у галузі вжиткового 

мистецтва. Автор досліджень з 

українського народного мистецтва і 

кустарних промислів. Залишив 

«Спогади про художника Порфирія 

Мартиновича» (1931 р.).  Похований у 

місті Миргород (фото 6). [4], [11] 

      У 1909 році Міністерство народної просвіти подало в Державну Думу 

проект нового «Положення про початкові училища». Законопроект трохи 

упорядкував систему, яка склалася на той час, але не передбачав ніяких 

радикальних реформ. Міністерство пропонувало підпорядкувати єдиним 

вимогам і єдиній системі управління всі види початкових училищ, включно з 

церковно-парафіяльними школами. Однокласні училища могли мати три- або 

чотирирічний курс навчання, у другому випадкові обов’язковою була наявність 

двох вчителів. Двокласні училища могли мати п’яти- або шестирічний курс 

навчання. Навчання повинно було продовжуватися не менше шести місяців на 

рік. Там, де діти при вступі до школи не вміли розмовляти російською, 

допускалося перші два роки викладати місцевою мовою. У класі могло бути не 

більше 50 учнів. Учителям призначалася плата за службу не менше 360 рублів на 

рік. Систему управління і нагляду за училищами було трохи пом’якшено на 

користь земств. Заснування шкіл земствами вимагало лише повідомлення влади, 

тим часом раніше був необхідним дозвіл.  

Для зведення шкіл в національному 

стилі «було немало перешкод, тому 

перші такі школи, виконані за проектами 

земських будівничих, якими керував 

Сластіон, з’явилися у селах Лохвицького 

повіту лише 1909-1910 року» (фото 7). 

Фото 6.    

Фото 7.   

О.Г.Слас

тіон 
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У 1909 році Лохвицька земська управа (фото 8) замовила Опанасу 

Сластіону розробити вісім проектів шкіл в українському стилі. В цих проектах 

впроваджено розроблені Опанасом Георгійовичем ще 1903 року теоретичні 

положення щодо архітектурно-художнього вигляду будівель в українському 

національному стилі [11]. 

        

Знову звертаємось до енциклопедії історії України.[2] 

У 1912-1913 рр. О. Г. Сластіон створює кілька варіантів проектів земських 

шкіл для Полтавщини, які було експоновано на Всеросійській виставці 1913 р.   

в Києві. На виставці про школи говорили так: «Серед маси сірих, казарменого 

типу шкільних будівель виділяється шкільне будівництво Лохвицького земства. 

Щоб не казали вороги українського архітектурного стилю, а все ж таки мусять 

вони признати, що спроби наших архітекторів вносять у задушливу атмосферу 

казенного будівництва нову, свіжу думку, й оживляють його».  

Опанас Сластіон збагачує композицію шкільного будинку, застосовуючи 

розкладні дерев’яні перегородки, які дозволяли у разі потреби об’єднувати класи 

між собою в одну велику залу. Проекти Сластіона мали асиметричну композицію 

плану для одно- і двокомплектних земських шкіл і симетричну композицію для 

Фото 8.   

О.Г.Слас

тіон 
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три- і чотирикомплектних шкіл. У функціональному відношенні будівлі мали 

чітке зонування учбових та допоміжних приміщень і являли собою традиційну 

схему української хати на дві половини (клас і квартира вчителя) або схему П-

подібного типу. 

Основною конструкцією будинку був дерев’яний 

зруб або каркас, обкладений ззовні цеглою, завдяки чому 

будинки шкіл були досить міцними й економічними. З 

такою моделлю будівництва шкіл ми познайомились в 

двох школах Полтавської області (с. Білоцерківці 

Пирятинської територіальної громади Лубенського р-ну 

та с. Мокіївка Чорнухинської селищної об’єднаної 

територіальної громади Лубенського р-ну), де ззовні 

відпала цегла (фото 9-10). У зовнішній композиції 

головний об’єм створював учбовий блок, накритий 

високим чотирисхилим дахом, до якого приєднувалися 

один чи два блоки, де були розташовані житлові й інші 

приміщення, а між ними здіймалася вежа, вкрита 

наметовим дахом зі шпилем, що підкреслював головний 

вхід. В одно- і двокласних школах башта акцентувала 

асиметричність загальної композиції, а в три- та 

чотирикласних школах, у вирішенні яких панувала 

симетрія, башт було дві. 

Під впливом проектів земських шкіл Опанаса Сластіона починають 

розроблятися проекти шкіл для Роменщини Сумської області та Херсонщини. В 

Роменському районі ми відвідали школи в селах Ярошівка та Голінка 

Андріяшівської територіальної громади (брошура в додатку З). 

У результаті за проектами О.Г. Сластіона в семи селах, що на даний момент 

підпорядковані Варвинський селищній раді Прилуцького району, були 

побудовані земські школи в українському народному стилі. Будівлі у Брагинцях, 

Варві, Гнідинцях, Озерянах, Остапівці та Світличному і досі використовуються 

Фото 9. с. Білоцерківці 

Фото 10. с. Мокіївка 



13 

 

за призначенням. У нашому музеї зберігаються фотокопії проектів шкіл і серед 

них є проект О.С. Сластіона Світличненської школи 1912 року (додаток В). 

Під час подорожей ми знайомимось з будівлями земських шкіл нашої 

громади. Зустрічалися з директором 

Озерянської школи, Дмитренко 

Ларисою Олександрівною, в 

приміщенні шкільного історико-

краєзнавчого музею (фото 11). Вона 

нам розповіла про історію школи. 

Ми дізналися, що освіта в 

Озерянах заснована в 1849 році. У ХІХ столітті була побудована перша школа. 

До 1905 року було побудовано друге приміщення. 1911-1913 роках була 

збудована земська школа. У 1913 році в школі навчалось 120 учнів. 1939 року 

був перший випуск середньої школи. 

Про історію своїх шкіл нам розповідали директори Гнідинцівської і 

Остапівської шкіл (додаток Д). Поки в Брагінцях працювала школа ми її 

відвідали, а з історією школи нас ознайомив завідувач шкільного музею Коротун 

Сергій Миколайович (додаток Е). Будівля школи в с. Макушиха не працює вже 

дуже давно. З кожним роком вона руйнується і занепадає (додаток Ж). 

Загалом у 1912-1913 рр. на земські кошти в Лохвицькому повіті було 

збудовано близько 100 шкіл. Останню земську школу в стилі українського 

архітектурного модерну було побудовано у 1916 році. До нашого часу їх 

зберіглося біля 50. Частину шкіл ми вже відвідали (додаток З). 

Окрім того, школи були маленькими архітектурними шедеврами, адже 

Опанас Сластіон, як архітектор, використовував національні мотиви (фото 

12,13,14), дерев’яні та муровані конструкції. План школи включав будиночок на 

1-4 кімнати, інколи будівлю для вчителя, сарай, погріб та колодязь. 

 

 

Фото 11. Біля шкільного музею Озерянської школи 
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Ще замолоду Сластіон цікавився сільською забудовою, використовував і 

творчо переосмислював національні архітектурні форми, у 1890-х розробив 

основи українського архітектурного модерну, однак ніяк не міг втілити їх у 

реальні проекти. Пізніше в Лохвицькому повіті ідею українського 

архітектурного модерну Сластіон використав в проектах будинків земських 

шкіл, які згодом були побудовані в багатьох селах краю.  

          Що таке архітектурний модерн? Знову звертаємось до енциклопедій [2], 

[3]. Український архітектурний модерн – один із українських архітектурних 

стилів, різновид стилю модерн, який розвивався на території України протягом 

майже 40 років, з 1903 по 1941 роки. 

В основі архітектурного модерну лежать народні традиції домашнього та 

церковного будівництва та досягнення української професійної архітектури та 

насамперед барокової, вплив якої, починаючи з 1910 року, був помітним і навіть 

зростаючим. Сильним був вплив європейського модерну. 

Ідеєю відтворити свій власний український архітектурний стиль, творчо 

переосмислюючи національні традиції й сучасні світові архітектурні концепти, 

переймалися ще за життя Тараса Григоровича Шевченка. [1] 

Справа ця була непростою, бо архітектура церков і громадських будівель 

у так званому «малоросійському» стилі була заборонена російським царатом ще 

у 1800-му році. 

Школи Опанаса Сластіона своєрідні, належать до часів зародження 

архітектурного модерну і концептуально наближені до етнографічно-

народницького відгалуження українського архітектурного модерну – такий 

Фото 12. с. Харсікі Фото 13. с. Богодарівка Фото 14. с. Гнідинці 
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задум зрозумілий, бо школи призначались для початкового навчання сільських 

дітей.  

Ці школи – не просто зразок стилю українського архітектурного модерну 

на побутовому, сільському рівні – це ще і пам’ятки спротиву російському 

імперству й асиміляції. [1] 

І от саме земська комісія Лохвицького повіту, попри деякий спротив 

російських шовіністів, вибрала проекти шкіл від Опанаса Сластіона. Він 

використав свої напрацювання і створив серію із восьми проектів будівель, 

розрахованих на 1, 2, 3 та 4 комплекти учнів – у ті часи «комплектами» називали 

класи по 50 осіб. 

Опанас Григорович Сластіон – художник, графік, етнограф, 

мистецтвознавець, громадський діяч – вважається одним із теоретиків і гарячих 

поборників стилю українського архітектурного модерну (інколи його називають 

«неоукраїнський стиль»). 

Архітектор, дослідник українського архітектурного модерну В.В. Чепелик 

зазначає, що ідеї Сластіона були надзвичайно прогресивними на той час. 

Віктор Васильович Чепелик (фото 15) (1927-1999 рр.) 

український архітектор, історик архітектури, академік. Член 

Спілки архітекторів України (з 1975 року), дійсний член 

Української Академії Архітектури (з 1993 року), почесний 

доктор НДІТІАМ (з 1996 року), лауреат Державної премії 

України в галузі архітектури (2002 рік, посмертно). Автор 

185 наукових праць з української і всесвітньої архітектури. 

Значне місце у дослідницькій діяльності займало дослідження українського 

архітектурного модерну.  

«Уперше ідею серійного проектування висловив у 1908 році німецький 

архітектор Вальтер Гропіус. Безсумнівно, тоді ця ідея не могла бути запозичена 

Сластіоном з літератури, він прийшов до цього рішення самостійно», – уточнює 

він. Крім того, Чепелик підкреслює, що художник чи не першим у світі розробив 

Фото 15.  В.В.Чепелик 
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для шкільних приміщень принцип об’єднання 

двох суміжних класів в один великий зал за 

допомогою перегородки, що складається (фото 

16) [10]. 

 Про застосування перегородок нам 

розповідали колишній директор Богодарівської 

школи Шпитяк Василь Миколайович (додаток 

К) та директор Гнідинцівської школи 

Горобчук Аліна Миколаївна (фото 17).  

Аліна Миколаївна також 

ознайомила нас з історією школи. Нам 

стало відомо, що освіта в Гнідинцях 

бере початок з далекого 1873 року – з 

відкриття церковної школи, яку очолив 

дяк на прізвище Рудий.  

У 1896 році була організована трикласна земська школа, де навчались діти, 

в основному, з пізньої осені до ранньої весни, бо то були такі часи, коли допомога 

хоча б найменших дітей у господарстві мала важливе значення.  

У 1913 році в селі звели нове цегляне приміщення, але воно мало вигляд 

не зовсім такий, як бачимо сьогодні. Це було приміщення на три класи, а вже 

значно пізніше його добудували. 

Застосування перегород  в школі, як зазначає Віктор Чепелик: «Тепер цей 

принцип має назву трансформованого простору і широко застосовується в 

багатьох типах споруд». 

Школи Сластіона являють собою одноповерхові будівлі з великими 

шестикутними вікнами, накриті високими черепичними дахами, оздоблені 

народним орнаментом із необробленої цегли та з високими башточками-вежами 

над входом. Про вежі нам розповідав директор Остапівської школи Волік 

Григорій Володимирович. Він звернув нашу увагу на те, що в багатьох школах 

Фото 16.  Перегородка 

Фото 17.  Аліна Миколаївна розповідає про принцип 

дії перегородки 
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веж не залишилось. Тому, що в роки Другої світової війни окупанти зносили 

вежі, щоб там не ховались снайпери. 

Усередині школи мають зручне планування та чітке функціональне 

зонування груп приміщень. 

Архітектор Іван Биков із захопленням розповідає: «У Центральній 

науковій бібліотеці знайшли цінні архівні дані – якісний план двокомплектної 

школи Опанаса Сластіона та новий фасад однокомплектної. Тепер ми точно 

знаємо, у яких приміщення розташовувались квартира вчителя, бібліотека та 

вчительська. Виявилось, що були ще кімната сторожа та окрема сільська 

бібліотека. 

Тобто, бібліотек в школі було дві – шкільна та сільська... Навіть була 

квартира холостого учителя та сімейного учителя». Цікавим для нас було 

відвідування такої вчительської квартири в с. Бербениці школа №2, яка була при 

шкільному приміщенні. В ті часи опалення було пічне і ми вперше побачили 

маленьку пічку, якою опалювались вчительська квартира (фото 18-19). 

   Проект Сластіона не мав аналогів у 

народному будівництві та тогочасній 

архітектурній практиці. Однак місцеву владу 

кілька разів довелося вмовляти втілювати 

його без змін.  

Архітектор Віктор Чепелик уточнює, 

що тодішня прогресивна українська громадськість активно пропагувала ідею 

будівництва шкіл саме в національному стилі. «Особливо переконливими були 

клопотання письменниці, етнографа Олени Пчілки, яка звернулася 

безпосередньо до Полтавського губернського земства», – пише він у своєму 

дослідженні. [10] 

Зрештою проекти Сластіона прийняли, і до 1912 року було зведено                        

24 школи. Після цього у лютому 1913 року місцева влада вирішила, що 

добудовувати решту шкіл за таким проектом – надто дорого. 

Фото 18    Фото 19    
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Тому було вирішено вилучити з проектів кімнати сільських бібліотек і 

сторожа, зменшити об’єм учительських квартир, класних кімнат та роздягалень 

(як за площею, так і за висотою, дотримуючись при цьому встановлених норм 

повітря на кожного учня). 

Полтавський мистецтвознавець Віталій Ханко зазначає, що на цьому ж 

засіданні виникла дискусія про архітектурно-художній стиль споруд. 

«Вороги українського стилю вжили всіх заходів, щоб змінити попередню 

постанову: вони навіть посилались на селянство, котре, мовби, не бажає шкіл в 

українському стилі… Однак після довгої дискусії вдалося [його] зберегти», – 

зазначає він.  

Після цього засідання земського зібрання встигли звести ще                                         

27 «зменшених» шкіл, а у жовтні 1912 року громада наполягла на поверненні до 

первісного варіанту проектів Сластіона і добудували ще з півсотні об’єктів. 

Перед Першою світовою війною схожі школи почали будувати в 

Канівському повіті на Київщині, на Херсонщині та на Кубані. 

Будівництво за проектами Сластіона продовжувалося, і остаточно 

зупинилось лише у 1916 році. 

Про те, що це були перші споруди новітнього часу, збудовані спеціально 

для села, про їх самобутність та унікальність нам ніколи не говорили. 

Більше того, не знали про це й спеціалісти. 

Віктор Чепелик зазначає, що у профільній архітектурній літературі 1930-

1960-тих років школи Опанаса Сластіона згадувалися вкрай рідко: не популярно 

тоді було прославляти прогресивні ідеї царських часів. 

У другій половині 1930-тих років з цих будинків знімали високі вежі над 

входами.  

Дослідники кажуть, що Сластіон їх проектував, протиставляючи місцевий 

центр освіти дзвіницям і баням церков, які тоді єдині височіли над іншими 

будівлями села. Певно, з цієї ж причини на шпилях часом встановлювали 

«сонце» – символ світла знань (додаток Л). 
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На думку ж радянських керівників, «готичний характер» башточок не був 

властивим слов’янській архітектурі. 

Багато веж було знищено німцями у Другу світову війну, щоб там не засіли 

місцеві партизани-снайпери. 

А коли прийшов мирний час, ці будівлі не скрізь і не завжди знову ставали 

школами. 

От і не дивно, що через 100 років і незнання історії цих шкіл лишилась 

майже половина цих будівель. А останнім часом навчальні заклади почали 

оптимізувати і будівлі шкіл почали залишатися порожніми і з часом 

руйнуватись. 

Багато шкіл перебувають на балансі сільських рад, але не 

використовуються, стоять зачиненими і поступово руйнуються. Є такі, що 

передані у приватну власність. Наприклад, у селі Бондарі Чорнухинського 

району Полтавської області (фото 20). 

Усі будівлі, навіть ті, що 

знаходяться у так званому 

«задовільному технічному стані», 

потребують ремонту, перекриття даху 

та утеплення.   

«Школи Лохвицького земства» 

ратують, щоб всі будинки Сластіона 

взяли на державний облік та надали їм статусу «Пам’ятка архітектури 

національного значення». 

З матеріалами про земські школи ми неодноразова виступали на 

конференціях в містах Черкаси (Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція 

учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у                                     

ХХІ століття»), Миколаїв (Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської 

молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників»), Святогірськ 

(Всеукраїнська  історико-краєзнавча конференція учнівської та студентської 

Фото 20. с. Бондарі 
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молоді з міжнародною участю «Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ 

століття»), та перед учнями та вчителями наших навчальних закладів.  

                        

   Про наші подорожі та дослідження публікували матеріал у місцевій 

періодичній пресі (додаток М). 

Висновок  

 Земські шкільні будинки «Лохвицького повіту» і нині служать благородній 

меті освіти. Багато таких будинків не дійшло до наших днів. У другій половині 

1930 років з будинків знімали вежі, що мали, на думку деяких керівників, 

«готичний характер» і не були властиві слов’янській архітектурі. Багато їх було 

знищено в Другу світову війну. У повоєнні роки також знімали вежі, покрівлі з 

терофазериту, бляхи, полив’яні черепиці і замінювали на одноманітний шифер. 

Це робилося за волюнтаристськими наказами байдужих до всього народного та 

національного партійних чиновників. Деякі споруди ще могли послужити людям, 

проте окремі з сіл, де вони були розташовані, оголошувалися безперспективними, 

а будинки поступово руйнувалися і зникали. 

Шкільні архітектурні об’єкти за проектами О. Сластіона є вагомою части-

ною неординарного явища нашої української культури, назва якої – український 

архітектурний стиль. Серед його творців такі відомі діячі, як В. Кричевський, 

Д.Дяченко, С. Тимошенко, К. Жуков, П. Фетисов, Є. Нагірний, І. Левинський, 

О.Лушпинський. Серед них першорядне місце посідає Опанас Георгійович 

Сластіон. 
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У процесі роботи було опрацьовано значну кількість історичної та 

наукової літератури з дослідженої теми, пройдено та подолано на велосипедах 

сотні кілометрів до земських шкіл сусідніх регіонів. Проведено збір фото та 

документальних матеріалів із зображенням будинків земських шкіл. 

Дослідження дали змогу зрозуміти історичні обставини виникнення земських 

шкіл і створення українського архітектурного модерну та зробити висновки: 

 перша половина ХХ століття характеризується становленням та розвитком 

народної освіти в українському селі на прикладі будівництва земських 

шкіл та прийняття закону про безкоштовну початкову освіту; 

 про визначну роль справжніх сподвижників українського архітектурного 

модерну в розвиток української культури; 

 діяльності Опанаса Сластіона дає нам право називати його автором 

українського архітектурного модерну. 

     Результати нашої роботи можуть бути використані: 

 у навчальному процесі при вивченні тем з історії рідного краю; 

 у проведенні історико-краєзнавчих конференцій та семінарів; 

 при написанні краєзнавчих робіт для участі у Всеукраїнських конкурсах; 

 у публікаціях районної преси; 

 у роботі історико-краєзнавчого музею. 

 

І хоча освіта українською мовою була заборонена, але якщо не дають 

вчитись рідною – то можна спробувати побудувати школи в українському 

стилі, щоб українець залишався українцем. 
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