
ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 6 (132), 2016

© К. ЦУРКАН, 2016

Катерина ЦУРКАН

МЕТОДИКА  
РОЗАЛІЇ ШАЛЛЕНФЕЛЬД.  
ЇЇ ВИНИКНЕННЯ  
ТА ЗАСТОСУВАННЯ  
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  
У ЖІНОЧИХ ФАХОВИХ  
ШКОЛАХ ГАЛИЧИНИ  
кін. ХІХ — поч. ХХ ст.

Розкривається суть та застосування методики Розалії 
Шалленфельд у фахових жіночих школах Галичини 
кін. ХІХ — поч. ХХ ст. Устрій фахових шкіл Галичини 
багато в чому запозичувався з освітніх практик німецьких 
та австрійський шкіл. Зокрема, програмною була методика 
Р. Шалленфельд, що виникла і була підтримана владними 
структурами в Німеччині а, поступово, і в інших країнах 
Європи. Ця методика застосовувалась в програмах Га-
лицьких жіночих фахових шкіл — відносно до навчання 
в’язання та шиття. В спеціальній мистецтвознавчій літера-
турі інформації про методику не знайдено, отже існувала 
необхідність у дослідженні цього питання.
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ли, Галичина, ремесло, навчання, історія.

При аналізі архівних справ з діяльності фахових 
шкіл Галичини кін. ХІХ — поч. ХХ ст. автор 

статті неодноразово зустрічала згадку про т. зв. «ме-
тодику Шалленфельд». В спеціальній мистецтвоз-
навчій літературі інформації про цю методику не зна-
йдено, відповідно була потреба з’ясувати її суть та 
застосування. Пролити світло на це питання допомо-
гло рідкісне видання 1909 р. «Методика жіночого 
рукоділля» М.А. Поспелової-Гатцук [7], та праця 
Розалії Шалленфельд «Рукоділля як обов’язковий 
предмет в державній школі» (1871 р.) [17]. В кон-
тексті питання фахової жіночої освіти варто з’ясувати 
виникнення «відділових шкіл» на теренах Галичини.

До публікацій, де є інформація про фахову освіту 
в Галичині означеного періоду, належать: моногра-
фія Шмагала Р.Т. «Мистецька освіта в Україні се-
редини ХІХ — середини ХХ століття. Структу-
рування, методологія, художні позиції» [13], Коза-
кевич О.Р. аналізувала архівні дані щодо шкіл 
коронкарства, жіночого рукоділля в Галичині в кон-
тексті дисертаційної роботи «Мистецтво в’язання в 
Західній Україні кін. ХІХ — І третини ХХ ст. (іс-
торія, типологія, художні особливості, осередки)» 
[4], інформативною є стаття «Осередки фахової 
освіти в Східній Галичині кін. ХІХ — поч. ХХ ст.: 
в’язання» цієї ж дослідниці [5]. Автору статті нале-
жить публікація «Структура, організація й осеред-
ки мистецької освіти у галузі текстилю в Галичині 
останньої третини ХІХ — початку ХХ ст.», де про-
аналізовані архівні матеріали щодо освітніх осеред-
ків ткацтва, коронкарства, гаптярства, інших руко-
дільних робіт [12]. 

Актуальність статті — необхідність вивчен-
ня методики Шалленфельд у контексті навчальних 
програм жіночих фахових шкіл Галичини кін. ХІХ  — 
поч. ХХ ст. 

Мета статті — з’ясувати виникнення методу 
Шалленфельд, системи методу, його вплив на шко-
ли в Європі та використання методу в фахових шко-
лах Галичини в означений період.

Наукова новизна публікації — в контексті ви-
вчення програм фахових жіночих шкіл Галичини 
кін. ХІХ — поч. ХХ ст. автор досліджує історію 
виникнення методики Шалленфельд, подається 
курс, складений Розалією Шалленфельд для викла-
дання рукоділля, а також подаються авторські спо-
стереження щодо застосування цієї методики в про-
грамах фахових жіночих шкіл Галичини кін. ХІХ — 
поч. ХХ ст. на основі архівних справ ЦДАЛ.
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У всій Європі навчання з прикладного і промис-
лового мистецтва проводилося під впливом шкіл Ні-
меччини та Австрії. Перші школи, де займались ру-
коділлям, виникли при монастирях, відкривались різ-
ними благодійними організаціями. В 1537 р. орден 
Урсулінок відкрив декілька шкіл для навчання руко-
діллю. Мета вишколу була практичною — навчити 
бідніших дівчат ручної роботи задля заробітку. По-
ступово почали виникати промислові школи. 1738 р. 
з виданням Фрідріхом Вільгельмом регламенту про 
введення рукоділля в школі викладання ручних ро-
біт стало на офіційних ґрунт. Вільгельм ІІІ в 1817 р. 
наказав, щоб викладання рукоділля було обов’язковим 
у всіх жіночих школах [7, с. 65]. З метою підняття 
ремісної промисловості ще в кінці ХVІІІ ст. (в 
1795 р. в Прусії, а пізніше й в Саксонії) законодав-
ці визнали необхідним встановити обов’язкові ви-
пробування учнів [17, с. 1]. Пізніше створені реміс-
ничі товариства (Innungen) з’ясували, що учні не 
отримували достатньо широкої професійної освіти в 
ремісничих майстернях і з метою виправлення ситу-
ації стали засновувати так звані «спеціальні школи» 
(Fachschulen). У цих школах було введене викладан-
ня «рахунків», рисунка, інших предметів, що роз-
ширюють кругозір учнів і служать підготовкою до 
наступної діяльності як підмайстра та майстра. Про-
те ці заходи виявились недостатніми, оскільки мали 
той недолік, що були переважно теоретичними. 

Європейська педагогічна практика впливала на 
український освітній процес. На підставі Устави кра-
йової від 2 травня 1873 р. в Галичині були запрова-
джені школи відділові, що ділились на чоловічі та жі-
ночі. Відомо, що ці школи були створені на зразок 
буржуазних шкіл (Bürgerschulen), що віддавна існу-
вали у німецьких містах австрійської монархії. Такі 
школи були розраховані на «середню ланку» населен-
ня, між класом вищої інтелігенції та робочим, що за-
довольнялось елементарною наукою. Середня верства 
населення включала заможних купців, промисловців, 
ремісників, які не здобули вищої освіти, але мали на-
хил до розумової праці. Для цього міщанського кла-
су було створено окрему категорію народних шкіл і 
названо за іменем цього класу — «Bürgerschulen» 
(досл. громадянська школа). Проте той клас населен-
ня, що в німців називався «Bürger», не міг бути то-
тожним нашому, тому і назви шкіл були змінені. Та-
ким чином з’явились «відділові школи». 1874—

1876 рр. в краї було організовано шість жіночих шкіл: 
у Львові, в Кракові, Ряшеві, Станіславові, Тернопо-
лі і Тарнові. Чоловічих  — вісім, а саме: у Бохні, Го-
родку, Перемишлі, Сокалі, Самборі, Снятині, Велич-
ці і Тарнові, Кросно. Чоловічі відділові школи страж-
дали через брак відвідуваності, а отже такі школи в 
Перемишлі, Самборі, Бохні, Величці, Сокалі і в Го-

Іл. 1. Обкладинка книги Розілії Шаленфельд «Викладан-
ня рукоділля в школах» (1861) / Der Handarbeits-
Unterrichtin Schulen. Werth, Inhalt, Lehrgangund Methodik 
dessel ben. MiteinemVorwortvon K. Bormann Unknown 
Binding — 1861

Іл. 2. Норвегія. Фото з історичного архіву Університет-
ського коледжу прикладних наук Осло та Акершус. Клас-
на робота: шиття за методом Шалленфельд. Опубліковане 
Р. Квеллестад (Джерело: [16])
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родку з кінцем шкільного 1885/86 р. були закриті. 
Жіночі мали високу відвідуваність, частково заміню-
вали біднішому класу народності брак громадських 
середніх шкіл. До прикладу школа відділова жіноча в 
Кракові спочатку поєднувалась з нижчими класами 
загальної школи. Пізніше відповідно до ухвали Кра-
йової шкільної ради школа складалась з чотирьох кла-
сів і поєднувалась з фаховими курсами жіночих робіт, 
гапту і комерційним, які охоплювали 3 роки навчан-
ня. Статут включав дворічний курс для дорослої мо-
лоді, яка мала на меті доповнити освіту (після навчан-
ня у відділовій школі) до того ступеня, який вимагав-
ся від галицьких жінок освіченого класу [11, арк. 2].

З німецьких освітніх практик в Галицьких жіночих 
фахових школах була запроваджена названа методи-

ка Шалленфельд. 1846 р. Розалія Шалленфельд 
(1819—1864) отримала дозвіл на відкриття вищої 
жіночої школи в Берліні та взяла активну участь в об-
лаштуванні програми. Шалленфельд одразу зрозумі-
ла, що у викладанні жіночих ручних робіт таких шкіл 
були суттєві недоліки. Для того, щоб ввести реформу 
в своїй школі, вона провела опитування серед батьків, 
26 з 30 опитуваних підтримали потребу змін. Через 
пів року нововведення дали добрі плоди [17, с. 8]. 
1859 р. пані Шалленфельд написала трактат про не-
обхідність реорганізації викладання рукоділля в шко-
лах, та подала цю заяву в міську шкільну депутацію 
Берліна. Її пропозиції були наступними: 1) Змінити 
викладання рукоділля, з механічного зробити його 
більш свідомим і надати ученицям більш розумну ро-
боту; 2) Ввести класне викладання; 3) Провести ме-
тодичне врегулювання у викладанні рукоділля; 4) Усу-
нути батьків учениць при навчанні; 5) Дати розвиток 
викладанню рукоділля шляхом введення його 
обов’язковості у всіх жіночих школах; 6) Про пра-
вильне викладання рукоділля повинно піклуватись 
шкільне керівництво; 7) Має бути фахова підготовка 
вчителів рукоділля. Її трактат був схвалений владою 
і розісланий по всіх школах, прочитаний у всіх части-
нах Прусії, різних частинах Німеччини, Швейцарії, 
а вчителькам рукоділля він був обов’язковим для про-
читання та використання [7, с. 62]. 

Розалія Шалленфельд була керівничкою семінарії 
для вчительок рукоділля в Берліні. Вона ввела класне 
викладання і поставила його на розумний ґрунт. Своє 
життя вона присвятила вдосконаленню викладання ру-
кодільних робіт і чимало зробила на цій ниві. Шален-
фельд вдалось розвинути свою систему та отримати не-
обхідний однаковий матеріал для всіх учениць. Крім 
нововведень в своїй школі, вона почала публічно від-
стоювати свої погляди. В першій жіночій школі Берлі-
на, де пані Шаленфельд було надано широке поле ді-
яльності, через кілька років методика принесла добрі 
плоди. В 1861 р. був зроблений комплексний екзамен 
для учениць усіх класів. Екзамен, проведений в при-
сутності шкільної адміністрації, вчителів, батьків, був 
одноголосно визнаний успішним та повторений публіч-
но, для всіх бажаючих. Після цього більшість вчите-
льок Берліну та інших міст Німеччини почали практич-
но вивчати метод Шаленфельд, який поступово дістав 
запровадження в інших школах. Після смерті Розалії 
Шаленфельд, в 1864 р., працю над системою продо-

Іл. 3. В’язання панчохи — навчальний зразок з частинами: 
1) гладке в’язання; 2) гумка; 3) доріжка; 4) зразок для 
в’язки п’ятки; 5) запуск. Щоб було чіткіше видно окремі 
смужки зразка, перші рядки кожної частини в’яжуться ін-
шою ниткою. (Джерело: [7])
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вжувала її сестра — Агнеса, яка постійно слідкувала 
за практичним втіленням методики. 1861 р. було опу-
бліковано книгу «Викладання рукоділля в школах» 
Шалленфельд (іл. 1). Її пропозиції були такого ж ха-
рактеру, як і в трактаті. По смерті Розалії сестра ви-
пустила кілька видань її творів зі своїми особистими до-
повненнями, стараючись ще більш ретельно та послі-
довно висувати до кожної роботи дидактичні вимоги: 
послідовність проведення навчання — від простого до 
складного, постійне повторення, самостійність дитини 
в роботі. Багато вчителів з інших шкіл приїздили до 
школи Шаленфельд, щоб подивитись на метод «в дії» 
та отримати консультації з приводу застосування ме-
тоду до навчання шиттю та в’язання гачком [17, с. 10]. 
Метод Шалленфельд витримав дуже багато переви-
дань, після його запровадження з’явилось багато ме-
тодичних робіт з рукоділля. В школах Дрездена метод 
Шалленфельд дещо змінили по методу Шпрингер, а 
в Касселі більше притримувались методу Росселя, який 
на 1909 р. витримав вісім перевидань, і на той час був 
прийнятий в школах Берліна [7, с. 64]. 

В травні 1863 р. громадська експертиза підтвер-
дила добрі результати впливу цього методу в жіно-
чій школі Сент Якоб в Берліні [17, с. 9]. В 1864 р. 
викладання рукоділля в Берліні стало обов’язковим, 
в Касселі — з 1869 р., в Стратсбурзі — з 1871 р., 
в Дрездені — з 1873 р., в Карлсруе — з 1891 р. 
27 травня 1873 р. в Берліні був виданий циркуляр, 
що зобов’язував учительок строго слідкувати за тим, 
щоб у народних школах відвідування уроків рукоділ-
ля було обов’язковим для усіх учениць, від навчання 
звільняли тільки тих, хто по закінченні учбових го-
дин відвідував рукодільну школу, або брали приват-
ні уроки з рукоділля. В Норвегії практикували вико-
ристання методу Шалленфельд відносно шиття 
(іл. 2). З 1874 р. в Берліні навчання рукоділлю ве-
лось з VІІ класу, в VІІ, VІ і V класах роботою за-
ймались 4 год. в тиждень. В 1894 р. була вироблена 
нова програма по рукоділлю для 9-класних учбових 
закладів. Викладання велось від VІІ класу, в молод-
ших IX і VIII класах викладання не велось. У VІІ кла-
сі 4 год. в тиждень займались в’язанням гачком, у 
VІ класі 2 години на тиждень — в’язанням на спи-
цях панчіх (іл. 3). У V класі 2 години на тиждень ви-
шивали панчохи хрестиком. У ІV класі 2 години на 
тиждень вивчали шиття різних швів. У ІІІ класі 2 го-
дини на тиждень шили жіночі і дитячі сорочки, най-

простіші чоловічі сорочки [7, с. 66]. У ІІ класі було 
повторення в’язання на спицях, латання панчіх, 
вив’язування п’яток (2 години на тиждень). У І кла-
сі проходили латання білизни, нашивки заплаток, 
штопка, шиття гладдю (2 години на тиждень). За-
галом в Європі метод Шалленфельд більшою мірою 
стосувався в’язання. Основні постулати, які викорис-
товувались в європейських школах: послідовність ви-
вчення рукодільних робіт від простого до складного, 
класне викладання із послідовними методичними пла-
нами, використання посібників [7, с. 69] (іл. 4, 5).

Іл. 4. Візуальний посібник вчителя: як піднімати петлі (ви-
правлення помилок). Таким чином, якщо учениця спускала 
петлю, вона повинна була підняти цю петлю за зразком. 
(Джерело: [7])

Іл. 5. Накидка петель за зразком. (Джерело: [7])
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Слід зауважити, що даний метод був розробле-
ний для двох видів ручних робіт — шиття та в’язання. 
Саме вони, за думкою автора методу, найкорисніші 
для дівчинки. Хоча базові постулати системи мето-
ду, на нашу думку, цілком можуть бути адаптовані 
до будь-якого виду рукоділля.

Основними умовами для застосування методики є: 
а) вчитель повинен бути свідомий навчально-
методичної роботи в ремеслі; б) кожен наступний руч-
ний виріб повинен бути виконаний після закінчення 
попереднього; в) доведення роботи до досконалості 
[17, с. 34]. Для досягнення доброго результату потріб-
но: 1) щоб студент самостійно вправлявся у виконан-
ні кожного завдання, вчитель не має допомагати по-
чинати чи завершувати роботу. Вправність повинна 
приходити самостійно для кожного; 2) навчити учнів 
бачити помилки в своїй роботі та самостійно виправ-
ляти їх; 3) викладач має надати наочний матеріал та 
прививати навик до спостереження; 4) основним для 
отримання технічного навику є практика. Теоретичний 
матеріал має закріплятись практикою; 5) має бути сис-
тематичність у практиці; 6) крім технічної майстернос-
ті, для створення гармонійної роботи повинна працю-
вати думка в учня, як зробити краще [17, с. 42]. 

Курс, складений Р. Шалленфельд наводимо у 
таблиці.

За інформацією з архівних справ ця методика вхо-
дила в програму школи жіночого рукоділля при жіночій 
школі сестер Бенедиктинок в м. Перемишлі, школи від-
ділової жіночої в Кракові. Є підстави припускати, що 
методика Шалленфельд була присутня в програмі фа-

хової кравецької школи «Труд» (м. Львів), приватної 
фахової жіночої школи СС. Василіянок у Львові, шко-
лі жіночих робіт в Тарнові, школи жіночих робіт в Но-
вому Сончі. Перша підстава — це аналіз крайових шкіл. 
За цим аналізом доходимо висновку, що в більшості 
професійних шкіл навчання проводилось згідно з закрі-
пленим Статутом, затвердженим Краєвою шкільною 
Радою і Крайовим Комітетом з поправками на фахове 
спрямування школи [12, с. 157]. До слова, подібною до 
«Труду» була Краківська школа, утворена на підставі 
загальних зборів промислового Товариства Цеху крав-
ців Кракова. (Краків і Львів належали тоді до Галиць-
кого намісництва). Друга підстава — аналіз навчаль-
ної програми цих шкіл, що збігається з системою мето-
ду Шалленфельд. Третя — досить багато освітніх 
нововведень запроваджувалось за прикладом німець-
кої освітньої системи. Від 1873 р. в Галичині на зразок 
німецьких запроваджені школи «відділові» (як уже за-
значено), існувала система навчання в майстернях, де 
власник майстерні (принципал), що брав до себе на на-
вчання учнів, мав звітуватись перед Товариством (тут 
Товариство «Цех кравців»), владою та батьками про 
фахову підготовку учня; подібна практика була в гер-
цогстві баденському (Німеччина), де уряд вирішив ви-
дати субсидію тим господарям, які б взяли на себе 
зобов’язання навчати своїх учнів ремеслу систематич-
но. При видачі субсидії в розрахунок ішли наступні ви-
моги: перевірена добропорядність господаря ремісного 
закладу, належне влаштування майстерні, систематич-
не навчання учня всіх прийомів майстерності, прийом 
учня в дім майстра на правах члена родини [9, с. 11]. В 

Клас План

І клас. В’язання 1) Технічна майстерність — елементарні вправи
2) В’язання панчохи

ІІ клас. В’язання гачком 
1) Виконання моделей різним способом в’язання гачком
2) В’язання гачком, поєднуючи різні кольори
3) В’язання гачком різних фігур

ІІІ клас. Вправи на шиття
1) Вивчення різних типів швів
2) Вправи на виконання швів
3) Вправи на зупинку машин

IV клас. Пошиття білизни 
1) Викрійка білизни
2) Вирізування елементів з викрійки на тканині
3) Пришивання частин

V клас. Працює з 3 групою 1) Вишивка написів на клаптику тканини
2) Кілька завдань на прикрасу тканини
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архівних матеріалах знаходимо багато справ з видачі 
субсидій власникам майстерень на розширення та при-
дбання інвентаря, ймовірно, такі пільги були пов’язані 
з утриманням учнів. 

Проаналізуємо навчальну програму названих шкіл. 
1901 р. у Львові був утворений жіночий промисловий 
кооператив «Труд», який був першим, що поставив 
собі за мету організувати українське жіноцтво в тор-
говельній і промисловій ділянці. В довоєнний період 
спілка займала кам’яницю на пл. Ринок, 39, пізніше 
«Труд» відкрив бурсу та вечірню промислову школу 
для дівчат. На навчання до промислової школи йшли 
після 7 класу «Рідної Школи». У школі «Труд» вчи-
лися кравецьких і оздоблювальних робіт, працювати 
на швейних машинках ( іл. 6, 7), компонування стро-
їв, малювання, креслення крою виробів, зняття мірок 
з фігури. Значна увага приділялась навчанню шиття 
на швейних машинках, обробка простих зшивних швів. 
Предметами навчання були: шви звичайні та оздоблю-
вальні; стібки. Важливе місце посідало конструюван-
ня (малювання викройок) та знаття мірок з фігури. 
Учнів ознайомлювали з найпоширенішими тканинами 
та допоміжними матеріалами, з методами розпізнаван-
ня справжніх дорогих та підроблених під дорогі деше-
вих тканин — таким чином давали основи товароз-
навства. Спеціально вивчали: типи пряжі (бавовняна, 
лляна, шовкова, вовняна); виробництво пряжі і тка-
нин; товари плетені і ткані; вироби позументного ре-
месла і виробництво мережива. Челядницький диплом, 
виданий фаховою школою «Труд», давав підставу уче-
ницям після отримання так званої промислової карти 
самостійно відкривати салони мод [11, с. 13].

Приватна жіноча гімназія сестер Василіянок у Льво-
ві існувала з 1906 р. до 1939 р. (33 роки) (іл. 8) і була 
однією з найстарших середніх шкіл міста та мала се-
ред професорського складу високого рівня вчителів. 
Полєк Микола (автор підручника «Приватне життя 
греків і римлян») навчав латинської і грецької (1916—
1924), давав ґрунтовні знання класичної культури. Іс-
торію в гімназії вели Іван Крип’якевич (1920—1926), 
відомий історик, академік, та Богдан Барвінський. 
Природознавство вів Богдан Вахнятин (у 1930-ті рр.), 
Дарія Вергановська-Винників — математику. 
Д-р Ярослав Гординський проводив в гімназії уроки 
з української мови, у 1920—1924 рр. читав філосо-
фію в старших класах. Дослідник та історик україн-
ської літератури і мови, професор Ваврик вела німець-

ку. Навчала рисунку Стефанія Гебус-Баранецька, пе-
дагог і художниця-графік, працювала в царині 
деревориту і ксилографії. Заняття з ручної праці (ви-
шивка, писанкарство, ткацтво) проводила етнограф 
Савина Йосипівна Сидорович. У 1910-х рр. вона за-
кінчила цю гімназію, багато років пропрацювала як пе-
дагог, після 1939 (коли гімназію розформували), була 
науковим працівником Львівського державного му-
зею етнографії та художнього промислу. Відомі її на-
укові роботи «Орнаментальні композиції українських 
народних тканин ХІХ — поч. ХХ ст.», «Художня 
тканина Західних областей УРСР» [10] та ін.

У 1937 р. Савина Йосипівна ввела нові матеріали: 
тканину, пластик тощо. Починали з пошиття з біло-

Іл. 6. Заняття з машинознавства в професійній школі 
«Труд» (Джерело: [11])

Іл. 7. Вітрина жіночого кооперативу «Труд», кінець 
1920-х рр. (Джерело: [11])
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го полотна нарукавників і дуже простої форми фар-
тушків (іл. 9). Після двох-трьох лекцій весь клас на 
практичні заняття одягав відповідне захисне обмун-
дирування «мундурок» (іл. 10) із щитиком під № 644, 
що означало — гімназія СС Василіянок. Наступною 
роботою в першому класі було пошиття і вишивка 
обов’язкової святкової білої блузи з однаковим для 
всієї гімназії орнаментом вишивки. Блузи були шов-
кові чи з маркізети, вишиті жовтими та оранжевими 
нитками, лінії орнаменту розміщувались в комірці, 
трохи нижче плеча та при збірці рукава в зап’ясті 
(іл. 11). За орнаментом вишивки відразу можна було 
впізнати, що йде василіянка. Гімназія «Рідної шко-
ли», а також 1 Державна гімназія, яка була єдиною 
українською державною гімназією у Львові, де на-
вчались дівчата, теж мали обов’язкові вишивані блу-
зи, але з іншими орнаментами [11, с. 58].

Іспит зрілості після успішного закінчення 8 класу 
складався з письмової та усної частини. Письмово 
складали українську, польську, латинську, грецьку 
мови, математику. Усні предмети — латинська, 

грецька, українська мова та література, математика, 
фізика. За Австрії в гімназії сестер Василіянок, як і 
в інших приватних школах, каталоги, шкільні що-
денники, кореспонденція з владою велись україн-
ською мовою. Одяг гімназисток був строгим: темно-
синього кольору, зі стійкою, на якій нашивки з кіль-
кох смужок, залежно від кількості класів. Оплата за 
навчання була не дуже високою, навчатись могли 
представники різних верств населення. Під поль-
ською владою, наприкінці 20-х років, Кураторія за-
провадила ведення каталогів і свідоцтв двома мова-
ми — українською і польською. Вимагали вивчати 
історію Польщі, святкувати державні свята.

Можемо назвати імена деяких випускниць, що зго-
дом яскраво проявили себе в науці, культурі чи мис-
тецтві: Галина Липа-Захаріясевич, що згодом здо-
була фахову освіту у Віденській художньо-промисловій 
школі та присвятила себе царині розписного тексти-
лю, виховала понад 20 учениць, таким чином поспри-
явши відкриттю у Львові нових цехів з художнього 
розпису тканин; Лідія Туркевич — творчий педагог, 
музикант, художниця, Ольга Струмінська (Стефа-
ник), Марія Кипріян, Марія Мисько, Іванна та Сте-
фанія Оприск  — діти відомого у 1910-ті роки 
майстра-різьбяра Антона Оприска, Дарія Верганов-
ська, науковий працівник Музею етнографії Любов 
Суха (праці з етнографії, художніх промислів, зокре-
ма писанок) навчалась у цій гімназії у 1920-х рр. [6; 
8, с. 40]. Клавдiя Кордуба-Дiкенс, Марiя Бачинська-
Зелена, Катерина Кузьма  — стали згодом власни-
цями робiтень та провiдними майстринями у царинi 
трикотажу [5, с. 378].

Методика Шалленфельд застосовувалась у відді-
лі шиття в школі жіночій відділовій в Кракові. Ця 
школа була влаштована уставом крайовим від 2 лю-
того 1885 р. і об’єднувала три курси: курс жіночих 
робіт, торговельний курс, курс додатковий для дорос-
лої молоді. Курс для дорослої молоді — дворічний, 
поділений на два класи. Навчальними предметами 
були: історія польської літератури, німецької, фран-
цузької, загальна література, географія, польська іс-
торія, історія красних мистецтв, навчання стилів та 
рисунків. Вартість навчання була 10 зл. за пів року, 
незаможні мали можливість платити півціни. Курс жі-
ночих робіт складався з: а) відділу ручного та машин-
ного шиття — один рік навчання; б) відділ кравець-
кий — один рік навчання; в) відділ робіт дротових, 

Іл. 8. Перша жіноча фахова школа середнього типу сс. Ва-
силіянок у Львові (Джерело: часопис «Нова хата». — 
1929. — Ч. 7. — С. 7)

Іл. 9. Гімназія сс. Василіянок. Заняття з ручних робіт. 
Лекцію веде Савина Сидорович (1938) (Джерело: [8])
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сіткових, в’язальних, ручних і машинних — один рік 
навчання; г) відділ гаптування (вишивки) білого та 
кольорового, штучного та коронкарства — один рік 
навчання. Предметами навчання були: рисунок віль-
ний від руки, лінійний, геометричний, навчання крою, 
«рахунок господарський і купецький», товарознав-
ство, навчання шиттю ручному, машинному і завер-
шування робіт, методика Шалленфельд. На кравець-
кому відділі предметами навчання були: рисунок з 
вільної руки, крій суконь, «рахунок купецький» та 
«рахунки», вивчались кольори і стилі, виконувались 
вправи на виконання взорів та предметів праці. Крім 
того, ученицям, що добре справлялись з роботою — 
викладали рисунок композиційний. Із закінченням 
шкільного року учениця отримувала свідоцтво про свій 
навчальний прогрес. Умовою прийому на відділ шит-
тя і гаптування було досягнення 14-річного віку та за-
кінчення обов’язкового навчання [2, арк. 27].

В школі жіночого рукоділля при жіночій школі сес-
тер Бенедиктинок в м. Перемишлі (заснована 1886 р.) 
методику Шалленфельд застосовували у Відділі руч-
ного шиття та у Відділі виробів в’язаних та сіткових 
(в застосуванні до виробів в’язаних спицями та гач-
ком). У школі працювали такі відділи: 1) відділ руч-
ного шиття; 2) відділ машинного шиття; 3) кравець-
кий відділ; 4) відділ гаптів білих та кольорових; 5) від-
діл робіт волічкових (вовняних) та бавовняних; 
6) відділ коронкарства. На завдання з шиття вико-
нувались: дитячі, жіночі, чоловічі сорочки, нічні та 
денні, фартушки жіночі, комірці, наволочки, спідни-
ці вишиті, шиття за методикою Шалленфельд: а) на 
канві; б) на полотні. Дитячі сорочки: від пів до одно-
го року, від одного до двох років з короткими рука-
вами, від двох до чотирьох років, від чотирьох до шес-
ти років з рукавами, сорочки для дівчаток, жіночі різ-
них фасонів. Відділ ручного шиття включав: рисунки 
лінійні та геометричні, як допоміжні до навчання крою 
і рисування орнаментів, рисунки з вільної руки (на-
вчались по 2 год/тиждень), крій білизни (3 год/тиж-
день), методичне проведення навчання шиття відпо-
відно до методу Шалленфельд (2 год/тиждень), «ра-
хунки» по 1 год/тиждень, коронкарство (4 год/
тиждень). Відділ робіт дротових, в’язаних, в’язаних 
гачком, сіткових включав: навчання рисунка лінійно-
го та з вільної руки — по 4 год/тиждень, навчання 
крою — 2 год/тиждень, методику Шалленфельд — 
2 год/тиждень, «рахунки» — 1 год/тиждень. В шко-

лі вивчали лінійний рисунок для виконання узорів для 
вишивання (завдання на креслення кіл, півкіл, ква-
дратів, шестибічників) та вільний рисунок від руки 
для стилізування форм квітів та листя, основи кольо-
рознавства («наука про кольори та їх змішування»), 
«науку про стилі» [15, с. 1].

Як бачимо, методика Шалленфельд отримала по-
ширення на теренах галицьких жіночих фахових, від-
ділових, промислових шкіл, гімназій — щодо на-
вчання в’язанню та шиттю. Ця «класова» методика 
передбачала систематичність та поступовість для 
отримання потрібного рукодільного навику та дала 
добрі плоди в навчальному процесі. Для подальшо-
го вивчення цього питання було б доцільним зроби-
ти мистецтвознавчий аналіз окремих учнівських ро-
біт розглянутих шкіл. 

Іл. 10. Гімназія сс. Василіянок. Проекти мундурка для гім-
назисток: з фондів ЦДІАЛ (Джерело: [8])

Іл. 11. Гімназія сс. Василіянок. Проект обов’язкової свят-
кової вишиваної блузки і взір для вишивки на рукавах: з 
фондів ЦДІАЛ (Джерело: [8]) 
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Kateryna Tsurkan.

THE APPEARANCE  
OF SHALLENFELD’S METHOD,  
AND ITS APPLICATION  
INTO THE LEARNING PROCESS  
OF FEMALE PROFESSIONAL SCHOOLS  
OF GALICIA IN THE LATE XIX-th –  
EARLY XX-th CENTURY
In the article reveals the story of Rosalie Shallenfeld`s method, its 
gist and using in the professional women’s schools in Galicia in 
the end XIX — early XX century. The system of the voca-
tional schools of Galicia largely borrowed from the educational 
practices of the German and Austrian schools. In particular, the 
programmatic was R. Shallenfeld’s method, that originated and 
was supported by the government authorities in Germany and, 
gradually, in other European countries. This method used in pro-
grams of Galician women’s professional schools — in teaching 
knitting and sewing. There is no information about this method 
in a special art-literature, so there is a need to analyze this issue.
Keywords: method of Shallenfeld, needlework, schools, Gali-
cia, craft, education, history.

Катерына Цуркан

МЕТОДИКА РОЗАЛИИ ШАЛЛЕНФЕЛЬД.  
ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
В ЖЕНСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ ГАЛИЧИНЫ  
кон. XIX — нач. ХХ в.
Раскрывается суть и применение методики Розалии Шал-
ленфельд в профессиональных женских школах Галичины 
кон. XIX — нач. ХХ в. Устройство профессиональных 
школ Галичины во многом заимствовалось с образователь-
ных практик немецких и австрийский школ. В частности, 
программной была методика Р. Шалленфельд, которая 
возникла и поддерживалась властными структурами в Гер-
мании, и, постепенно, в других странах Европы. Эта мето-
дика применялась в программах Галицких женских про-
фессиональных школ — относительно к обучению вязанию 
и шитью. В специальной искусствоведческой литературе 
информации о методике не нашлось, соответственно, была 
необходимость в исследовании этого вопроса.
Ключевые слова: методика Шалленфельд, рукоделие, 
школы, Галичина, ремесло, обучение, история.


