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«Тарас Шевченко постає перед нами не лише неперевершеним генієм

української поезії, не лише загальновизнаним майстром у сфері малярства,

він був також великим просвітителем свого народу. Цю свою

просвітительську місію Шевченко усвідомлював глибоко і звершував її

послідовно – до останнього постуку серця…

«Буквар південноруський», упоряджений Шевченком для українських

недільних шкіл, був улюбленою працею нашого національного генія,

його прощальною, лебединою піснею, яку він посилав з похмурих берегів

Неви далекій своїй Україні, її дітям, її прекрасному юному цвіту, в чиєму

достойному майбутті поет вбачав і своє власне безсмертя».

Олесь Гончар



Серед небагатьох прижиттєвих видань Тараса Шевченка особливе місце

посідає остання його книжка – “Буквар південноруський” (1861) для

навчання дітей грамоті українською мовою. Кобзар був переконаний, що

українському народові потрібні написані своєю мовою граматики, короткі

природничі книжки, книжки з історії, географії та космографії.

Уже тяжко хворий, поет працював над такою необхідною навчальною

книжкою, дбаючи про освіту свого народу.

Щоб роздобути гроші на видання «Букваря», поет написав свій

автопортрет, а разом з ним виставив п’ять офортів, які мали великий успіх

на виставці, що відбулася у вересні 1860 року.

Гроші від продажу цієї книги йшли на потреби недільних та сільських

шкіл. Цей факт засвідчує, яку велику увагу Шевченко приділяв проблемам

освіти. Водночас ця книга була найдешевшою серед подібних видань і була

доступною для широких верств населення. Шевченко реалізовував її за

ціною 3 копійки.

Коломієць, В. Про освітньо-педагогічні погляди Тараса

Шевченка / Володимир Коломієць. – Дивослово. – Київ. – 1996.

- № 3. – С. 43-47.



«Буквар» Т. Г. Шевченка – перший підручник для навчання грамоти в

школах України, написаний літературною мовою, став видатною подією у

розвитку народної освіти ХІХ ст.

Обсяг підручника – 24 сторінки. Структура, зміст і методичний апарат

книжки старанно продумані. Навчання грамоти (читання й письма)

складається з таких етапів:

Перший – вивчення звуків і букв, що їх позначають.

Другий – навчання дітей сполучати звуки і букви у склади, читання слів

складами.

Третій – читання зв’язних текстів і цілих слів.

Четвертий – навчання каліграфічного письма.

П’ятий - навчання лічбі (арифметики).

Шостий – закріплення навичок свідомого читання зв’язних текстів:

українських історичних дум, приказок, прислів’їв і загадок.

Городівська, Н. Г. Буквар Т. Г. Шевченка / Н. Г.

Городівська, В. М. Городівський // Початкова школа. - 1984.

- № 3. - С. 68-73.



Шевченко, Т. Г. Буквар південноруський 1861 року : [для

мол. та серед. шк. віку ] / Т. Г. Шевченко ; [ред.-упоряд. М. М.

Ілляш; вступ. слово О. Т. Гончара; післямова В. М. Яцюка]. –

Київ : Веселка, 1991. – 63 с.: ілюстр.

До книжки увійшли фототипічне видання «Букваря

южнорусского 1861 року», укладеного і виданого Т. Г.

Шевченком, тексти для читання з нього в сучасній

транскрипції, розповідь про історію і драматичну

долю першовидання, про педагогічні погляди і

просвітницькі задуми Кобзаря, про його щиру любов до

дітей.

Видання ілюстроване фоторепродукціями картин і малюнків Т. Г.

Шевченка.

Шевченко, Т. Г. Буквар южноруський / Т. Г.

Шевченко // Усі твори в одному томі. - Київ : Перун,

2007 ; Ірпінь. - С. 775-814.

Вперше в історії української літератури в одному

томі вміщено всю літературну спадщину великого

українського поета Тараса Шевченка, зокрема – його

Буквар.



Буквар містить абетку друкованих і рукописних літер, традиційні

тексти для читання по складах, поетові переспіви окремих Псалмів

Давидових, п’ять щоденних молитов, цифри й таблицю множення до 100.

Другу половину книжечки займають думи про Олексія Поповича, про

Марусю Богуславку, а також 13 народних прислів'їв.

Буквар містить фольклорні твори: приказки та прислів’я, народні

думи, на яких Т. Г. Шевченко прагнув формувати юні душі майбутніх

освічених земляків.

Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки :

навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т.

Федоренко; за ред. О. О. Любара. - Київ : Знання, 2003. - С.

194-195

Історія української школи і педагогіки :

Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар ; За ред. В.Г.Кременя.

- К. : Знання, 2003. – С. 166-177.



В останні роки свого життя Т. Г. Шевченко намагався бути корисним

рідній школі. Він радісно зустрів звістку про відкриття в Україні недільних

шкіл.

Недільні школи – це безплатні школи для дорослих у дореволюційній

Росії, які працювали в неділю й святкові дні й надавали початкову освіту.

Відкривалися вони прогресивною громадськістю в кінці 50-х – на початку

60-х років ХІХ ст.

Чавдаров, С. Х. Тарас Григорович Шевченко –

автор букваря для недільних шкіл / С. Х. Чавдаров //

Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка. – Київ :

Рад. школа, 1953. – С. 160-174.

Пропонована праця досліджує педагогічну

спадщину Тараса Григоровича Шевченка: його

погляди щодо суспільного виховання, народної

грамотності, жіночої освіти, ролі сім'ї та матері у

вихованні, особистих якостей педагога тощо.



Т. Г. Шевченко мріяв про справді народну школу, в якій би реалізувався

ідеал виховання – поєднання розумової і фізичної праці, а вчитель був би

добрим і уважним наставником вихованцям.

З архівних документів відомо, що Тарас Григорович дуже цікавився

недільними школами й активно залучився до забезпечення їх необхідною

літературою, насамперед, українською мовою, якої бракувало. І в 1861 році,

витримавши подвійну цензуру, побачив світ накладом 10000 примірників

його «Буквар».

Українська педагогіка в персоналіях. У 2 кн. Кн.1.

Х-ХІХ ст. : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [О. В.

Сухомлинська, Н. П. Дічек, Т. О. Самоплавська та ін.]

; pа ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. –

С. 264-265.



Особливістю Шевченкового букваря була відсутність у ньому вправ на

читання окремих складів, які не з’єднуються в конкретні слова. Після

вивчення абетки учні читали мікротексти, де слова поділялися на склади з

позначенням наголосу. Потім переходили до зв’язних текстів, які

становили ще одну відмітну особливість цього підручника. За обов’язкові

для навчальної літератури того часу релігійні тексти правили уривки з

«Псалмів Давидових», перекладених Тарасом Шевченком, крім них, для

вправляння в читанні автор вмістив у букварі народні думи, приказки та

прислів’я повчального характеру.

Артемова, Л. В. Історія педагогіки України :

підруч. для вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. -

Київ : Либідь, 2006. - С. 171-172.



Потоцький, П. П. «Буквар» Шевченка / П. П.

Потоцький // Хроніка 2000: укр. культурол. альм.

Вип. 71 : Україна освітня: історія, персоналії, поступ. –

Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – С.

571-574.

«Буквар» Шевченка - це перший підручник для навчання грамоти в

українських школах, написаний рідною мовою. Він став значною подією в

розвитку народної освіти.

Тарас Шевченко старанно підготував структуру, зміст, методичний

апарат підручника, у якому відбито передові педагогічні ідеї того часу,

застосовуються принципи народності, доступності, зацікавлення. Ідеї, що їх

утверджував Тарас Шевченко в своєму «Букварі», увійшли до золотого

фонду вітчизняної педагогіки.



Тарас Шевченко замислював створити серію підручників, які давали б

учням народних і недільних шкіл початки знань. “Думка єсть за “Букварем”

напечатать лічбу і ціни і величини такої ж, як і “Букварь”. За лічбою –

етнографію і географію в 5 копійок. А історію, тілько нашу, може, вбгаю в 10

копійок”, – ділився задумами Шевченко в листі до М. К. Чалого 4 січня 1861

р.

Але передчасна смерть поета перешкодила здійсненню цих планів.

Шевченко, Т. Г. Букварь южнорусский / составил Тарас Шевченко. – С.-

Петербург : печат. Гогенфельдена и Ко, 1861. – 24 с.

Виставку підготовила бібліотекар чит. зали № 1 Шило Н. О. 


