і доступно викладає навчальний матеріал, оперує цікавими фактами, захоплює,
здатен прищепити дітям любов до навчання. Головним принципом навчання
І. Франко вважав подолання авторитарної схеми викладання та надання
пріоритетності демократичним цінностям, щоб у кожному класі панувала
повага, позитивні емоції, жага до навчання. Ці настанови І. Франка актуальні і в
сучасній системі шкільної освіти України, що рухається у напрямі до Нової
Української Школи.
Отже, у численних публіцистичних, педагогічних працях та літературних
творах І. Франко змальовував тяжкий стан народної освіти в Галичині другої
половини XIX ст. Митець чітко усвідомлював важливість реформування мережі
українських шкіл. Зокрема, І. Франко наголошує, що метою народної освіти є
виховання почуття патріотизму, побудова громадянського суспільства, здатного
протистояти національній дискримінації.
Найголовнішим фактором педагогічного впливу в процесі виховання, на його
думку, повинен стати особистий приклад вихователя, оскільки вчитель має
уособлювати наставника, користуватися широкою довірою серед учнів, всебічно
розвиватися, запроваджувати прогресивні методики навчального процесу.
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Анотація. Розвідку присвячено вищій освіті жіноцтва в Україні на зламі ХІХ–ХХ ст.
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Сьогодні незалежно він гендера будь-яка людина може здобути вищу
освіту, але зазирнувши у позаминуле століття, побачимо, що доступ жінок до
освітнього, а тим більше наукового середовища був неможливим чи дуже
обмеженим. Мета розвідки полягає у дослідженні становлення університетської
освіти для жінок на межі ХІХ–ХХ ст.
У другій половині ХІХ ст. чи не єдиним варіантом наближення до
освітньої діяльності для жінки було вчителювання. Ця професія потребувала
серйозного заглиблення, тому після закінчення гімназії дівчина повинна була
пройти додаткову педагогічну підготовку. Але з часом цього почало бракувати
з огляду на зростання вимог, які спонукали жінку не тільки до підвищення
власного інтелектуального рівня, а також до пошуку можливостей
інтелектуальної суспільно значущої роботи та здобуття певного становища у
соціумі, адже тоді вища освіта давала певні привілеї у суспільній ієрархії [3, с.
353–354]. Проте навіть університетський статут, затверджений у Росії 1863 р.,
будучи одним із найдемократичніших, не надавав жінкам можливості навчатись
в університеті. З цього приводу у § 85 зазначено: «В студенты университета
принимаются молодые люди, достигшие 17-тилетнего возраста и притом
окончившие с успехом полный гимназический курс, или удовлетворительно
выдержавшие в одной из гимназий полное в этом курсе испытание и
получившие в том установленный аттестат или свидетельство» [8].
Уже в останній чверті ХІХ ст. було зроблено конкретні кроки на шляху
запровадження вищої освіти для дівчат. У 1878 р. відкрилися перші Київські
Вищі жіночі курси. На початковому етапі тут навчалися дівчата, соціальний
статус родин яких був доволі високий, наприклад доньки дворян, чиновників чи
представників вільних професій [4, с. 449]. Навчання на КВЖК спочатку
тривало два роки, згодом збільшилося до чотирьох, на курсах було два
напрями – історико-філологічний та фізико-математичний. Навчання
здійснювалося винятково на платній основі, а сам заклад не надавав
професійних прав, окрім простого розширення знань [6, с. 50]. Викладачами для
дівчат на початковому етапі були винятково чоловіки. Зокрема на чолі
Київських вищих жіночих курсів поставили С. Гогоцького. Зі спогадів історика
Д. Багалія випливає досить непривабливий образ цієї персони як з боку
викладачів, так і для слухачок, які іноді глузували з нього. Зокрема на відкритті
курсів С. Гогоцький, виголошуючи промову «О высшем образовании в
применении к женщине», поглядаючи на дружину, кинув крилате: «Назначение
мужчины – приобретать, назначение женщины – сохранять» [1, с. 25–26].
Жінкам доводилося боротися не тільки з громадською думкою щодо
непотрібності освіти, ба більше вищої, а й з власною сім’єю.
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На 1917–1920 рр. припав найскладніший період у діяльності КВЖК. Як
писала Н. Полонська-Василенко, у холодних аудиторіях, у рукавицях та
верхньому одязі професори читали лекції, а слухачки навчалися. І вже до
середини 1920-х рр. вищі жіночі курси та Київський університет об’єднали,
відтоді жінки і чоловіки навчалися разом [6, с. 53].
Прикметно, що на початку ХХ ст. Україна отримала першу докторку наук
і професорку, якою стала історикиня О. Єфименко. Маючи гімназійну освіту,
своє життя вона присвятила не лише сім’ї, а й вивченню українського минулого,
що здобуло високу оцінку в середовищі професійних науковців – чоловіків. У
1918 р. визнаний авторитет в історії Д. Багалій охарактеризував її як людину «з
надзвичайно розвинутим розумом, з видатною кебетою до аналізу й синтезу, з
блискучим, яскравим художнім історичним талантом викладу» [2, с. 113]. Така
доволі емоційна оцінка вказує на не лише особисте враження поважної особи,
але й зміну загального ставлення до жінки в інтелектуальному просторі. Іншою
цікавою постаттю є Н. Полонська-Василенко, яка повірила у власні сили тільки
після того, як її доробок здобув визнання. Тільки після цього вона почала
серйозно думати про дослідницьку діяльність як професію [7, с. 189].
Отже, на межі ХІХ–ХХ ст. жіноцтво, пройшовши довгий, сповнений
перешкод шлях, зробило рішучий крок у напрямі доступу до вищої освіти та
науки. Зверхній погляд чоловіків на намагання жінок отримати вищу освіту,
тиск та нерозуміння суспільства – все це довго не давало жінці претендувати на
поважне місце в освітньо-науковому просторі, досягнути цілей, які вона
прагнула, але це стало ще більшим поштовхом для виборювання права на освіту
та наукову діяльність.
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Однією із найвизначніших постатей Великої Британії періоду Першої
світової війни вважається Гертруда Белл. На її долю випала можливість
приймати важливі дипломатичні рішення на Близькому Сході та здобути довіру
арабського народу.
Сама ж Гертруда Маргарет Лотіан Белл народилася 14 липня 1868 р. в
Англії в графстві Дурам. Її батько був видатною фігурою вікторіанської доби,
оскільки він був відомим англійським промисловцем, землевласником та
директором металургійного заводу. Спочатку Гертруда здобула освіту в школі в
Лондоні, де їй прищепили любов до історії, а потім стала студенткою
оксфордського коледжу. Через деякий час юна дівчина стала першою в
британській історії жінкою-офіцером військової розвідки в Британській імперії.
Після розпаду Османської імперії Гертруда Белл буде вирішувати долю
іракського народу [2, с. 8].
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