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У статті вивчаються суспільно-історичні, 
культурні та освітні чинники, що вплинули 
на становлення й розвиток особистості 
Егертона Раєрсона – одного з найкра-
щих управлінців у галузі освіти Канади ХІХ 
століття. Автори аналізують ранні роки 
життя педагога, його соціальне походження 
та освіту. 
Ключові слова: Егертон Раєрсон, сус-
пільно-історичні й культурно-освітні чин-
ники, становлення особистості.

В статье изучаются общественно-исто-
рические, культурно-образовательные 
факторы становления развития личности 
Эгертона Раерсона – одного из лучших 
управленцев в сфере образования Канады 

ХІХ века. Авторы анализируют ранние годы 
жизни педагога, его социальное происхожде-
ние и образование.
Ключевые слова: Эгертон Раерсон, обще-
ственно-исторические и культурно-обра-
зовательные факторы, становление лич-
ности. 

The article deals with socio-historical, cultural and 
educational factors that influenced the formation of 
Egerton Ryerson’s personality – one of the great-
est Canadian education administrators of the 19th 
c. The authors analyze the early life of the peda-
gogue, his social and educational background. 
Key words: Egerton Ryerson, socio-historical, 
cultural and educational factors, personality for-
mation.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Егертон Адольфус Раєрсон (1803–1882) увійшов в 
історію Канади як політик, громадський діяч, педа-
гог, основоположник системи загальношкільної 
освіти провінції Онтаріо. Оскільки інші новоутворені 
провінції перейняли систему освіти провінції Онта-
ріо як найбільш досконалу на той час, Е. Раєрсона 
по праву можна вважати засновником системи 
загальношкільної освіти всієї Канади. Закладені 
ним основи управління системою шкільної освіти, 
постійно вдосконалюючись, ефективно застосову-
ються на території всієї Канади й у наш час. А роз-
роблені ним законопроекти щодо розвитку шкільної 
освіти 1850 р. та 1871 р., прийняті парламентом, і 
досі лежать в основі шкільного законодавства про-
вінції в консолідованій формі. Вивчаючи творчий 
шлях Е. Раєрсона, можемо сказати, що важливим 
є дослідження суспільно-історичних і культурно-
освітніх чинників розвитку його особистості, а також 
розгляд основних подій у житті педагога, що мали 
вагомий вплив на його педагогічну діяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У зарубіжній англомовній науково-педагогічній літе-
ратурі життєвий і творчий шлях Е. Раєрсона був 
предметом численних досліджень науковців, у тому 
числі Д. Уілсона, Н. Бервоша [4], Д. Путмана [12], 
А. Фіоріно [6] і багатьох інших дослідників. В україн-
ській педагогічній науці педагогічна та управлінська 
діяльність Е. Раєрсона розглядається фрагмен-
тарно й у контексті вивчення інших науково-педаго-
гічних проблем, пов’язаних зі становленням шкіль-
ної освіти Канади в ХІХ ст. Окремі аспекти діяльності 
педагога знаходимо в публікаціях C. Боднар [1], 
Л. Карпинської [2], З. Магдач [10], Н. Мукан [3], однак 
комплексного дослідження ще не проведено. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Гіпотезою дослідження є 

припущення, що вивчення історичної ретроспек-
тиви шкільної освіти та впливу її на розвиток погля-
дів і діяльності Е. Раєрсона забезпечить можливість 
глибокого розуміння її сучасного стану, особливос-
тей організації та умов, у яких вона реалізується.  

Мета статті – дослідження життєвого і творчого 
шляху Е. Раєрсона. Відповідно до мети, визначено 
такі завдання: розглянути особливості становлення 
особистості Е. Раєрсона й дослідити основні сус-
пільно-історичні та культурно-освітні чинники роз-
витку особистості педагога. 

Виклад основного матеріалу. Е. Раєрсон 
народився 1803 р. в м. Шарлотвіль, графства Нор-
фок, розташованого у Верхній Канаді (сучасна 
територія провінції Онтаріо). На суспільно-полі-
тичні погляди Е. Раєрсона значно вплинули два 
основні фактори ранніх років його життя. Передусім 
це лоялістські погляди його батька Дж. Раєрсона 
та дядька С. Раєрсона, які народились в Америці 
й під час американської революції перебували на 
службі в лаві лоялістів. Лоялістами називали аме-
риканських колоніалістів, які залишились вірними 
британській короні під час американської революції 
й виступали за збереження північноамериканських 
колоній у складі Великої Британії. Згодом підтри-
мання британських традицій проявиться в погля-
дах Е. Раєрсона під час перебування на посаді 
головного управителя освіти у формі відмови від 
американських підручників і в започаткуванні вико-
ристання ірландських читанок у школах Канади. 

Усіх чотирьох дітей у сім’ї Раєрсонів вихову-
вала мати, яка була методисткою. Хлопчик змалку 
вивчав основи християнської моралі й від матері 
глибоко перейнявся релігійним духом. 

У віці 18 років Е. Раєрсон приєднався до Мето-
дистської церкви (течія методизму виникла у ХVIII ст.  
в Оксфорді, відділившись від англіканської церкви, 
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а особливого поширення набула у Сполучених 
Штатах) і висловив бажання стати проповідником. 
Отже, другим важливим фактором, що вплинув 
на формування особистості Е. Раєрсона та його 
поглядів, стало християнство, а саме методизм, 
широко розповсюджений наприкінці XVIII – початку 
XIX ст. на американському континенті. Отже, лоя-
лізм і методизм лягли в основу суспільно-політич-
них, а згодом і педагогічних поглядів Е. Раєрсона.

Хоча Е. Раєрсон змалку разом зі старшими 
братами працював на фермі свого батька, сім’я 
Раєрсонів була достатньо заможною, щоб забез-
печити дітям належну освіту, хлопчик почав відвід-
увати районну граматичну школу (London District 
Grammar School), а в період із 1821 по 1823 рр. був 
помічником у граматичній школі, в якій його стар-
ший брат працював учителем. Саме тут Е. Раєрсон 
отримав основи класичної освіти, вивчив латин-
ську та грецьку мови, а також уперше ознайомився 
з літературними творами, що значно вплинули на 
його подальшу діяльність. Юнак змалку проявляв 
інтерес до навчання. В автобіографії педагога зна-
ходимо такі рядки: «... я вчився з третьої до шостої 
години ранку, вдень завжди носив у кишені книгу, 
щоб повторювати тяжкі місця, перечитувати та 
вивчати на пам’ять, а ввечері ще раз вголос повто-
рював вивчене ...» [11, с. 26].

Відомий канадський історик Д. Ходгінс, дослі-
джуючи творчий шлях Е. Раєрсона, зауважує: «... 
тогочасні звички Е. Раєрсона в навчанні характери-
зують і його подальшу діяльність. Він був невтом-
ним учнем; з головою занурювався у вивчення 
англійських предметів – граматики, логіки, рито-
рики – та класичних дисциплін; ... гострота його 
розуму та пера [у подальшій діяльності] дивувала 
лише тих, хто був незнайомий із його старанністю й 
ретельністю попередньої підготовки» [8, с. 4]. 

На формування морально-естетичних і релігій-
них поглядів педагога значно вплинули твори відо-
мих тогочасних філософів і суспільно-політичних 
діячів. Серед них – праці відомого англійського 
філософа та християнського апологета В. Пейлі. 
Відомий своїм аргументом на користь розумного 
задуму в природі в книзі «Природна теологія» 
(1802 р.) В. Пейлі стверджує, що подібно до того, 
як складний годинниковий механізм обґрунтовує 
існування годинникаря, який створив його, так 
організованість і доцільність, що панують у світі, 
підтверджують існування великого Творця – Бога. 
В іншому творі – «Принципи моральної та політич-
ної філософії» – автор розглядає Біблію як основу 
морального існування людини. Поняття доброчес-
ності, на думку автора, полягає в чиненні добра 
людям відповідно до Божих законів. Це є запору-
кою вічного щастя [6]. Згодом «Принципи мораль-
ної та політичної філософії» В. Пейлі запроваджені 
Е. Раєрсоном в обов’язкову навчальну програму 
Коледжу Вікторії. 

Праця «Теологічні інститути» Р. Уотсона, одного 
з найвидатніших представників течії методизму  
ХІХ ст., теж вплинула на моральні погляди Е. Раєр-
сона. На думку Р. Уотсона, людина повинна кори-
тись Богові тому, що вона завдячує Йому як Твор-
цеві всього живого на Землі. Як Творець Бог має 
право повністю управляти людиною, тому вона 
повинна виконувати всі Його настанови. Ця ідея 
простежується в одному з пізніх творів Е. Раєр-
сона – «Перші уроки християнської моралі» [6].

Щоб стати юристом, Е. Раєрсон продовжив своє 
навчання в граматичній школі м. Гамільтон. Виснаж-
ливе й безперервне навчання значно підірвало іму-
нітет і здоров’я юнака. Узимку 1824 р. Е. Раєрсон 
тяжко захворів. Зрештою, йому вдалось одужати, 
після чого він твердо вирішив повністю присвятити 
себе служінню Богові. 

Ставши священиком Методистської церкви, 
Е. Раєрсон отримав район м. Йорк і декілька при-
леглих до нього містечок (сучасні території м. 
Торонто). Передбачалося, що молодий священик 
має провести понад 30 зібрань. Щоб об’їхати всю 
парафію, необхідно було витратити близько чоти-
рьох тижнів, долаючи непрохідні та ще не освоєні 
дороги й болота верхи на коні, а деколи й пішки, 
ночуючи в хижчинах першопоселенців цієї терито-
рії. Однак люди радо приймали священика. Досвід, 
який Е. Раєрсон отримав, побувавши серед простих 
людей, побачивши їхній побут і тяжкі умови їхнього 
життя, він пізніше використає для забезпечення 
якнайкращих умов здобуття освіти для цих людей. 

На початку ХІХ ст. методистам активно протисто-
яла англіканська церква, прихильники якої твердо 
відстоювали свою першість на території Верхньої 
Канади, вважаючи методистів проамериканськими, 
такими, що пропагують демократичні, республі-
канські інтереси. Протистояння між методистами 
та англіканською церквою посилились із виходом 
у 1826 р. памфлету Дж. Страчана, який обґрунто-
вував історичну прерогативу англіканської церкви у 
Верхній Канаді та описав методистів як обмежених 
американських ентузіастів, які нічого не знають про 
релігію й непередбачувані у власних політичних 
інтересах. 

Е. Раєрсон відповів статтею на захист методизму 
в газеті «Колоніальний адвокат». Заперечуючи 
закиди щодо неосвіченості методистів, Е. Раєрсон 
навів численні докази фактів усебічної обізнаності 
методистських священнослужителів, а також запере-
чив американське походження більшості з них. Від-
повідь Е. Раєрсона була настільки вдалою, що при-
вернула увагу багатьох суспільно-політичних діячів, 
а сам автор став одним із провідних ораторів-мето-
дистів, пропагуючи рівноправність релігійних гілок. 
Завдяки сильному тиску з боку громадськості, упро-
довж наступних чотирьох років Законодавча асамб-
лея Верхньої Канади прийняла низку законів, що 
дозволяли діяльність різних релігійних гілок. Згідно 
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із цими законами, виділялось місце на спорудження 
церков, будинків для парафіяльних священиків, 
цвинтарів, надано дозвіл на проведення церемоній 
вінчання. Крім цього, претензії англіканської церкви 
на монополію користування релігійними фондами 
були відхилені [12].

У 1829 р. Е. Раєрсон обраний редактором 
першої методистської газети «Крістіан гардіан» 
(Christian Guardian). Численна методистська спіль-
нота Верхньої Канади, редакторський талант і 
красномовність очільника газети зробили її за 
десятиліття однією з найпопулярніших газет коло-
нії. Упродовж перших трьох років тираж газети зріс 
від 500 до 3 000 примірників. Е. Раєрсон заснував 
також маленьку книгарню, яка згодом переросла у 
видавництво, відоме в Канаді сьогодні під назвою 
«Преса Раєрсона» (The Ryerson Press). Обіймаючи 
посаду редактора цієї газети, Е. Раєрсон відзна-
чився активною суспільно-політичною діяльністю. 
Він неодноразово відвідував Англію, побував із 
візитом в Америці. 

У 1840 р. Е. Раєрсон залишає посаду редак-
тора «Крістіан гардіан» і стає священиком церкви 
Аделаїди в м. Торонто й на два роки відходить від 
суспільно-політичного життя. У 1841 р. його при-
значають директором Коледжу Вікторії – першого 
канадського коледжу, що отримав повноваження 
університету. Однак він до 1842 р. формально 
залишається на посаді священика. 

40-ві рр. ХІХ ст. відзначились активною діяль-
ністю Е. Раєрсона на політичній арені країни, 
завдяки чому він особисто познайомився з відо-
мими політичними діячами того часу. У жовтні 
1844 р. Е. Раєрсона призначили на посаду голов-
ного управителя освіти провінції Верхня Канада. 

Політичні опоненти гостро критикували при-
значення Е. Раєрсона, ставлячи під сумнів ком-
петентність і навіть освіченість новопризначеного 
головного управителя освіти. В одному з випусків 
газети «Глоуб» 28 травня 1844 р. про Е. Раєрсона 
знаходимо такі рядки: «... зовсім не прийнятно для 
більшості освічених людей країни, щоб їх представ-
ляв той, хто має поверхові знання деяких англій-
ських предметів і не володіє математикою й кла-
сичними дисциплінами, щоб йому довірили освіту 
країни, більшість молодих людей якої мають наба-
гато глибші знання, аніж той, хто їх представляє» 
[12, с. 23]. 

Дж. Путман у книзі «Егертон Раєрсон та освіта 
у Верхній Канаді» влучно зауважує, що назвати 
педагога недостатньо освіченим могла тільки неда-
лекоглядна людина. Кожна постать в історії пови-
нна оцінюватись відносно ступеня використання 
її власних можливостей. А тому жоден суспільно-
політичний діяч Канади не стоїть вище за Е. Раєр-
сона. «Він міг знати трохи латиської мови і ще 
менше – грецької, він міг зовсім не знати що таке 
біном Ньютона..., однак він знав, що тисячі хлопчи-

ків і дівчаток у віддалених районах Канади зроста-
ють у неуцтві; він знав, що середні школи Верхньої 
Канади не стали набагато ефективніші, аніж вони 
були тридцять років тому; він знав, що країна воло-
діла більш як достатніми ресурсами для забезпе-
чення належної освіти всім її жителям. Більше того, 
він відчував, що маючи свободу дій і підтримку, він 
за короткий період часу зможе змінити систему 
освіти на краще» [12, с. 24].

Висновки. Отже, у результаті проведеного 
дослідження з’ясовано, що основними чинниками, 
які мали вплив на розвиток і становлення особис-
тості Е. Раєрсона, були релігійні погляди родини, 
політичні переконання батька, класична освіта в 
граматичній школі, філософські та моральні вчення 
В. Пейлі й Р. Уотсона. У результаті активної сус-
пільно-політичної, громадської та просвітницької 
діяльності педагога ці погляди втілені в систему 
освіти провінції Онтаріо.
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