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ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

О. М. ЩЕРБИНИ 

В статье раскрыто значение публичных лекций, статей, докладов 
А. М. Щербины относительно проблем образования и трудоустройства 
слепых. 

In article is revealed importance public lecture, article, report A. M. Scher-
biny about problems of the education and job placement blind. 

Видатний учений-філософ і тифлопедагог Олександр Мусійо-
вич Щербина по праву вважається одним із засновників Всеро-
сійського товариства сліпих і активним пропагандистом лозунгу 
«У ногу зі зрячими». Він перший поставив й упровадив у життя пи-
тання про спільне навчання і виховання сліпих зі зрячими та залу-
чення їх до трудової діяльності. 

Водночас із науково-педагогічною роботою О. М. Щербина зай-
мався громадсько-просвітницькою діяльністю, яка, здавалося б, ви-
ходила за межі можливостей сліпої людини. 

Ідея рівноправності і повноцінності сліпого, а звідси і прагнен-
ня поєднати сліпих зі зрячими у вихованні, навчанні і в праці бу-
ла домінуючою в житті О. М. Щербини. Він шукав підтримки се-
ред представників влади, які займалися цими питаннями і могли 
б допомогти. Тз цього приводу він листувався з М. М. Покровсь-
ким, Н. К. Крупською, А. В. Луначарським про плани своєї робо-
ти [ 1 ]. 

О. М. Щербина усвідомлював потребу й вагу просвітницької ро-
боти серед народу для піднесення його національної свідомості. На 
жаль, переважна більшість населення через побутову обмеженість 
поглядів не визнавала за сліпими права на працю і всебічний роз-
виток у них здібностей, хисту. 

Для поширення своїх поглядів Олександр Мусійович почасту 
виступав із публічними лекціями й доповідями, за дорученнями 
і без доручень подавав заяви і доповідні записки, які нерідко зника-
ли у морі канцелярських паперів, писав статті задля розпорошення 
слушної думки щодо справ сліпих, долаючи труднощі опублікуван-
ня таких матеріалів у загально педагогічній літературі. 
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Ще з раннього віку О. М. Щербина був стурбований неправиль-
ним ставленням до сліпих, поширеним серед населення. У 1903 p., 
будучи студентом Київського університету, задля привернення ува-
ги громадськості до проблем сліпих він опублікував перші дві нау-
ково-популярні статті в київських газетах [3; 4]. 

Під час імперіалістичної війни багато військових утратили зір. 
Саме в цей період Олександр Мусійович звернувся до Всеросійсь-
кої спілки міст, яка виникла під час війни (1914) і ставила за мету 
допомогти хворим і пораненим воїнам збиранням коштів чи по-
жертвувань, проведенням лекцій, концертів тощо, з пропозицією 
прочитати кілька публічних лекцій від цієї Спілки і тим самим за-
початкувати створення фонду допомоги солдатам, які осліпли на 
війні. Перша лекція на тему «Сліпий музикант Короленка» відбу-
лась у Тулі в грудні 1915 р.. У проміжках між заняттями в Мос-
ковському університеті О. М. Щербина їздив читати лекції від 
Спілки міст у різні міста країни. Лекції були прочитані в Тулі, 
Полтаві, Харкові, Москві, Ростові-на-Дону, Петрограді, Ярослав-
лі, Костромі, Нижньому Новгороді, Казані, Володимирі, Києві, 
Одесі та інших містах. О. М. Щербина виступив майже у тридця-
ти містах. Його лекції мали великий успіх, іноді доводилось їх на-
віть повторювати, адже відведені для них зали не вміщували всіх 
бажаючих. Газети своїми об'явами про лекції надали цій справі чи-
малу підтримку. Усі кошти від лекцій надходили у фонд допомоги 
осліплим воїнам. Читаючи науково-популярні лекції, О. М. Щер-
бина намагався піднести дух і надати впевненості незрячим, при-
вернути увагу уряду і громадських організацій до проблем сліпих, 
які можуть і повинні, стверджував він, повноцінно навчатися й пра-
цювати. 

Щоб допомогти осліплим воїнам, О. М. Щербина не обмежував-
ся лекціями. Він відвідував Московський міський лазарет, прово-
див загальні й індивідуальні бесіди зі сліпими військовими, намага-
ючись довести, що за умови відсутності зору вони можуть вести 
нормальне трудове життя і залишатися повноправними членами 
суспільства. Щоб визначити і спрямувати реальну допомогу осліплим 
на війні людям з боку зрячих, О. М. Щербина писав статті, в яких 
указував, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб надати сліпому 
можливість пристосуватися до умов життя, які різко змінилися, роз-
винути в них надані їм природою і невикористані здібності, допо-
могти знайти сферу застосування своїм силам. 
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О. М. Щербину залучати до роботи різні організації, пов'язані 
з допомогою інвалідам війни. Так, у 1916 р. він брав участь у роботі 
трудової секції Московського технічного товариства під час роз-
робляння проекту працевлаштування інвалідів, які втратили зір на 
війні. У 1917 р. Московське повітове земство запрошувало його на 
засідання комісії для участі в розробленні проекту обладнання се-
лища, де передбачалося об'єднати сліпих зі зрячими у спільній ро-
боті. Суперечливим було питання, чи варто ізолювати сліпих від 
інших категорій інвалідів або об'єднати із загальною масою. Так, 
завідуюча патронатом осліплих воїнів 3. С. Соколова схилялась до 
думки, що сліпих слід оберігати від необачливого ставлення зрячих. 
О. М. Щербина додержувався протилежної думки. У своїй статті 
«Образование слепых и общественная инициатива» (газета «Рус-
ские Ведомости» від 16.11.1916 р.) він писав: «Обособление и иск-
лючительность — смерть для всякого живого дела». 

Наприкінці 1916 р. О. М. Щербина подав доповідну записку 
міністру народної освіти щодо виховання і навчання сліпих. Нара-
да з цього приводу відбулася у Петрограді 22—24 лютого 1917 р. 
О. М. Щербина виступив із доповіддю про допущення сліпих у зви-
чайні школи (доповідь надрукована у журналі Міністерства народ-
ної освіти під назвою «Совместное образование слепых со зрячи-
ми», 1917, № 1). Були вжиті важливі заходи щодо виховання та 
навчання сліпих, але реалізовані вони були пізніше. Нарада 
збіглась із початком лютневої революції. Спочатку тимчасовий 
уряд робив спроби провести в життя постанови цієї наради, але бо-
ротьба за докорінну перебудову держави стала певним гальмом 
вирішення цих питань. 

У 1917-1918 pp. О. М. Щербина продовжував читати публічні 
лекції в Полтаві, Лохвиці, Лубнах, Золотоноші, Прилуках, Пиря-
ти ні тощо. Він ніколи не знав і не відчував (та й не визнавав) 
потреби у відпочинку. На канікулах завжди інтенсивно займався, 
бо під час занять в університеті і на однорічних курсах не було мож-
ливості приділяти багато часу науковій роботі. Крім того, поїздки 
для читання публічних лекцій також відбирали багато часу. 

О. М. Щербина багато друкував статей з питань освіти і праце-
влаштування сліпих. Так, у пресі з'явились його стаття: «Как по-
мочь ослепшим воинам», «Неудовлетворенная потребность слепых 
в просвещении», «Институт труда увечных и ослепших воинов», 
«Ближайшие задачи в деле образования слепых» тощо. 
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Окрім публічних лекцій, О. М. Щербина брав участь у різних 
конференціях, з'їздах із педагогічних питань, питань про вихован-
ня та навчання сліпих та залучення їх до праці. 

У листопаді 1924 р. в Москві відбувся Всеросійський з'їзд із 
соціально-правової охорони неповнолітніх, який можна вважати 
поворотним пунктом у справі виховання сліпих, глухих та розумо-
во відсталих дітей і підлітків. О. М. Щербина був головою секції 
з питань роботи зі сліпими. Тут він разом з В. О. Гандером виступив 
із доповіддю «Основні положення виховання та навчання сліпих 
дітей». З'їзд затвердив низку резолюцій, які намітила секція. Зокре-
ма, відмічалося «Прежняя система воспитания слепых, в которой 
резко отразилась буржуазная идеология, нас удовлетворить не мо-
жет. Новая система может быть создана лишь в процессе самой ра-
боты, причем, изыскивая различные приемы воспитания, никогда 
не следует выпускать из виду, что слепые должны сделаться полез-
ными работниками, которые не чувствуют своей оторванности от 
других (п.1). Школа не приспособит слепых к жизни, и слепые не 
будут чувствовать себя удовлетворительно, если не будет устранено 
культивирующееся в течение десятилетий недоверие к трудоспо-
собности слепых. Поэтому самое серьезное внимание должно быть 
обращено на пропаганду в широких кругах трудящихся и в особен-
ности среди работников просвещения более правильных взглядов 
по этому вопросу (п. 4)» [1]. Резолюції з'їзду лягли в основу подаль-
шої роботи Народного комісаріату освіти. 

У серпні 1925 р. у Харкові О. М. Щербина брав участь у Всеукра-
їнському курсі — семінарі з підвищення кваліфікації робітників пе-
дагогічних вузів. Проте матеріалів щодо змісту діяльності О. М. Щер-
бини на цьому семінарі в архівах не знайдено. 

У цьому самому році О. М. Щербина подав доповідну записку 
в Державну Наукову Раду РРФСР «О мерах вовлечения слепых 
в трудовую жизнь». У ній О. М. Щербина зазначав, що в разі пра-
вильного підходу сліпі можуть жити повноцінним життям і бути ак-
тивними діячами у суспільно-корисній праці. Ще в 1916—1917 pp. 
О. М. Щербина висловив думку про те, що «із сліпих створити 
ремісників, які. працюючи абсолютно самостійно, могли б цілком 
забезпечити своє існування, є завданням далеко не легким; але 
підготувати їх для корисної роботи на фабриках, в ремісничих 
майстернях і на фермах спільно зі зрячими буде набагато прос-
тіше» [5]. 
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У січні 1926 р. у Прилуках відбулася Конференція робітників 
педтехнікумів. О. М. Щербина виступив на ній із доповіддю «Пи-
тання про виховання сліпих у звичайній школі». Він підкреслив, 
що у зв'язку із проведенням у життя плану загального навчання не-
минуче постає питання про виховання дефективних взагалі і сліпих 
зокрема. О. М. Щербина також зазначав, що сліпих дітей шкільно-
го віку в Україні до п'яти тисяч, але лише приблизно 7% з них одер-
жують деяку освіту в спеціальних установах. Він пояснював, що 
потрібну кількість установ для всіх сліпих буде створено нескоро, 
оскільки, по-перше, для цього бракує коштів і, по-друге, немає 
спеціально підготовлених до цієї роботи вчителів. Адже жоден ви-
щий навчальний заклад їх не готує. До того ж він висловив сумнів 
щодо того, чи насправді сліпі діти ліпше розвиваються і пристосо-
вуються до життя в умовах спеціальних установ, відокремлених від 
зрячих. На його думку, спеціальні методи навчання сліпих не на-
стільки складні, щоб учитель, який зацікавився цією справою, не 
міг з ними ознайомитись і застосувати в роботі. Потрібно, ствер-
джував він, лише усунути забобони відносно працездатності сліпих, 
які панували впродовж тисячоліть і дотепер живі в широких колах 
населення. О. М. Щербина вважав, що, насамперед, мають вести 
цю боротьбу педагогічні вузи, вони повинні поширювати пра-
вильні погляди на освіту сліпих через своїх випускників. 

Значної уваги питанням профілактики сліпоти і виховання не-
зрячих приділив Т Всесоюзний з'їзд офтальмологів, який відбувся 
27—30 вересня 1926 р. у Москві. Професор О. М. Щербина виступав 
там із доповіддю на тему: «Допомога лікарів у справі виховання 
сліпих». 

Як результат обговорення доповіді О. М. Щербини, І Всесоюз-
ний з'їзд офтальмологів у своїй резолюції виразив певність у тому, 
що: 1) у країні, де загальне навчання визначено черговим держав-
ним завданням, не можна допустити, щоб навчалися грамоти тіль-
ки 5—7% сліпих дітей, найближчим часом мають бути вжиті рішучі 
заходи для вирішення цієї проблеми; 2) лікарі-офтальмологи мають 
скористатися своїм впливом для того, щоб підтримати людей, які 
втратили зір; разом з тим, для усунення (запобігання) відокремле-
ності сліпих від зрячих вони сприятимуть їхньому спільному вихо-
ванню з раннього дитинства; 3) з'їзд приєднується до постанови 
II Всеросійського з'їзду із соціально-правової охорони неповноліт-
ніх і вважає, що з метою більш раціональних і економних витрат 
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народних сил і коштів для вирішення проблем сотень тисяч сліпих 
потрібно насамперед організувати науково-дослідну кафедру тиф-
лології, де зосередилися б науковці для всебічного вивчення особ-
ливостей сліпих і для розроблення різних заходів поліпшення їхньої 
долі. Лікарі-офтальмологи, використовуючи свій багатий досвід, 
надаватимуть допомогу в роботі цієї кафедри [2]. 

У 1927 р. О. М. Щербина брав участь у Методичному з'їзді пра-
цівників педагогічних вузів України у Києві (січень); у з'їздах сек-
цій наукових працівників: Всеукраїнській — у Харкові, Всесо-
юзній — у Москві (лютий). У грудні цього ж року О. М. Щербина 
виступав на І Всеросійському педологічному з'їзді у Москві з до-
повіддю «Необхідність соціального підходу при вивченні особли-
востей сліпих» [1]. 

Для вивчення поглядів на особливості сліпих та їх виховання 
О. М. Щербина у 1925 р. розробив, а в 1927 р. опублікував анкету 
для збирання матеріалу. Анкетування проводилось у багатьох містах 
серед різних верств населення. Зібрано 1660 відповідей. На жаль, 
опрацювати цей матеріал він не встиг. Наводимо питання цієї 
анкети: 

1. Чи доводилось Вам мати справу зі сліпими? 
2. Ваша основна професія. 
3. Ваша стать. 
4. Чи читали Ви «Сліпий музикант» В. Короленка і яке Ваше 

ставлення до зображення сліпонародженого у цьому творі? 
5. Чи знайомі Ви з критикою цього твору? 
6. Наскільки, на Вашу думку, сліпі прагнуть з'ясувати відмін-

ність кольорів? 
7. Чи прагне сліпий побачити близьку йому людину, як бачать 

зрячі? 
8. Хто краще орієнтується у просторі: сліпі з раннього дитинства 

або осліплі у біхьш пізньому віці? 
9. Хто краще визначає напрям, звідки виходить звук: сліпі з ран-

нього дитинства, осліплі або ж зрячі із зав'язаними очима? 
10. Наскільки бажано виховання сліпих разом зі зрячими? 
11. Як, на Вашу думку, ті, хто самі втратили зір, ставляться до 

сумісного виховання сліпих зі зрячими? 
12. Яке головне утруднення при вихованні сліпих у школах для 

зрячих? 
13. Чи слід всім сліпим серйозно займатися музикою? 
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14. Чи мають сліпі уявлення про красу форми у природі і в галузі 
образотворчих мистецтв? 

15. Чи можуть сліпі з користю вивчати всі розділи фізики та зок-
рема, чи доступне їм вивчення оптики? 

16. Чи можуть сліпі займатися насправді продуктивною працею? 
17. Чому впродовж тисячоліть сліпі займалися, головним чином, 

жебрацтвом? 
18. Які найхарактерніші особливості сліпих порівняно зі зря-

чими? 
19. Які взагалі думки, погляди і побажання Ви вважаєте можли-

вим виказати щодо сліпих? 
На наш погляд, у результаті аналізу відповідей на питання анке-

ти О. М. Щербина міг отримати інформацію про загальну обізна-
ність зрячих із проблемами сліпих та співвіднести її з особистими 
поглядами. 

У 1929 p., у лютому, О. М. Щербина брав участь на з'їздах секцій 
наукових працівників: Всеукраїнському — у Харкові, Всесоюзно-
му — у Москві. 

17—23 березня 1929 р. у Москві відбулася І Всеросійська конфе-
ренція працівників зі сліпими. О. М. Щербина виступив тут із до-
повіддю про організацію спільного виховання та навчання сліпих зі 
зрячими. У резолюції була визнана потреба найближчим часом 
приступити до навчання сліпих у загальноосвітній школі як 
у містах, так і в селах, створивши для цього відповідні умови [1]. 
Зазначалося, що потрібно вельми обережно ставитись до органі-
зації такої роботи, приступаючи до її проведення лише за наявності 
сприятливих умов, тобто в тому разі, якщо можна розраховувати на 
позитивні результати. На конференції підкреслювалось, що під час 
організації роботи масова школа повинна, по можливості, менш 
пристосовуватись до особливостей сліпих, оскільки таке пристосу-
вання не тільки завдавало б шкоду роботі цілого колективу, але 
й, водночас, шкодило б правильному розвиткові самого сліпого, 
закріплюючи його безпорадність. За таких умов школа не виконає 
свого головного завдання — підготувати сліпого до життя та роботи 
у звичайному оточенні. Головну увагу у навчанні та вихованні має 
бути приділено залученню до колективу, з яким сліпим доведеться 
жити і працювати. Потрібно організувати справу в такий спосіб, 
щоб сліпа дитина брала б згодом активну участь у суспільному 
житті. 
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У резолюції з'їзду було визнано потрібним видання підручників 
за Брайлем та інших посібників для сліпих дітей. Спеціальні школи 
для сліпих повинні взяти на себе керування по проведенню в жит-
тя ідеї спільного навчання сліпих зі зрячими, приділяти увагу по-
ширенню нових раціональних поглядів серед населення і особливо 
серед працівників освіти. Зазначалося, що важливо зацікавити 
цією справою і залучити до активної участі в ній представників На-
родного комісаріату освіти. 

Всеукраїнське правління товариства «Друзі дітей» запросило 
О. М. Щербину взяти участь у роботі її Всеукраїнського з'їзду то-
вариства | і |. З'їзд відбувся 5—8 лютого 1930 р. Хоча розгляду питан-
ня про роботу з аномальними дітьми не планувалося, після виступу 
О. М. Щербини в проекті резолюції з'їзду було записано, що «з'їзд 
визнає доцільним звернути увагу на роботу серед дефективного ди-
тинства, для чого потрібно: і) за можливості широко розгорнути 
пропаганду про необхідність підготовки до життя дефективних 
дітей; 2) опікуватися тим, щоб всі дефективні діти шкільного віку 
одержували потрібну освіту; 3) поширити спроби спільного вихо-
вання сліпих зі зрячими у звичайній школі, утворивши для цього 
сприятливі умови; 4) прагнути до того, щоб у педагогічних устано-
вах на різних курсах ставились й обговорювалися доповіді про по-
треби дефективного дитинства; 5) вжити заходів для організації хо-
ча 6 короткотермінових курсів щодо поширення світогляду тих, хто 
має справу з дефективними дітьми; 6) надати можливість молоді, 
яка цікавиться роботою з дефективними дітьми, вступати до пер-
шого в Україні дефектологічного відділу при Київському інституті 
народної освіти» [1]. 

Громадсько-просвітницька діяльність О. М. Щербини відома 
і закордоном. Його неодноразово запрошували на міжнародні 
з'їзди у Марбурзі, Відені. Амстердамі. Багато статей було опубліко-
вано німецькою мовою. 

Громадсько-просвітницька діяльність О. М. Щербини, його 
численні публіцистичні статті в пресі справили значний вплив на 
розвиток: громадської думки, вони ширили прогресивні ідеї щодо 
можливостей високих досягнень незрячих у навчанні, праці, орга-
нізації повноцінного житгя. 
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