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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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КПІ – Київський політехнічний інститут 

КШО – Київська шкільна округа 

МНО – Міністерство Народної Освіти 

ПССТ – Полтавська Спілка Споживчих Товариств 

РНМ – Рада Народних Міністрів 

ТШО – Товариство Шкільної Освіти 

УАМ – Українська Академія Мистецтв 

УНР – Українська Народна Республіка 

УНТШ – Українське Наукове Товариство імені Т. Шевченка 

УНУ – Український Народний Університет 

УПА – Українська Педагогічна Академія 

УЦР – Українська Центральна Рада 
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ПЕРЕДМОВА 

Одним із пріоритетних напрямів сучасної історичної науки є 

дослідження переломних етапів історії України. Серед них чільне місце 

посідає період національно-визвольних змагань 1917 – 1920 років , зокрема 

період діяльності Центральної Ради, який упритул підвів українське 

суспільство до здобуття незалежності. Тоді ж, у 1917 – на початку 

1918 років., було розпочато і важливу справу відродження та розбудови 

національної системи освіти. В сучасних умовах розвитку суверенної 

демократичної України, коли чи не найголовнішим завданням стало 

визначення орієнтирів державного та національно-культурного, в тому 

числі й освітнього, будівництва, зросла необхідність вивчення та 

критичного осмислення історичної спадщини. 

Багатство та міць держави пов'язані з інтелектуальним потенціалом її 

громадян, рівнем їх освіченості. Тому, ставлячи на перше місце інтереси 

нації, Українська держава потребуватиме передусім кваліфікованих 

національних кадрів, їх ґрунтовних знань, а також їх високого 

інтелектуального і духовного розвитку. У виконанні цього замовлення 

пріоритетна роль належить розвиткові системи національної освіти, яка 

має забезпечити вихід незалежної Української держави на світовий рівень. 

Закон України „Про освіту” проголошує, що освіта в Україні ґрунтується 

на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги 

між націями й народами, а в основу головних принципів розвитку 

освітньої системи покладено „органічний зв'язок із світовою та 

національною історією, культурою” [2.24, с.1.]. Зважаючи на певні 

аналогії із сучасністю, вивчення національно-державного досвіду в галузі 

освіти у березні 1917 – квітні 1918 років. видається нам важливим і вартим 

уваги не лише дослідників, а й відповідних державних структур. Це 

допоможе глибе зрозуміти сутність тенденцій нинішнього розвитку 

освітньої справи в Україні, дозволить уникнути повторення попередніх 

прорахунків та помилок на сучасному етапі. 

Виходячи з окресленої проблематики, об’єктом дослідження 

монографії стала діяльність Української Центральної Ради, її уряду, 

органів місцевого самоврядування, різноманітних громадських культурно-

освітніх товариств і установ щодо становлення національної системи 

освіти в Україні. В роботі не розглядаються детально процеси, що 

відбувалися в освіті національних меншин України, оскільки вони 

становлять окрему тему для вивчення. Однак автор побіжно все ж таки 

торкається цих проблем із метою показати загальні тенденції та 

демократичний характер освітніх реформ досліджуваного періоду. 

Хронологічні межі монографії охоплюють період діяльності 

Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 років), тобто від 

повалення російського царату й піднесення національно-визвольного руху 
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в Україні, складовою частиною якого був і потужний народно-громадський 

рух за рідну школу для всіх народів, та до поступового вироблення 

державницьких підходів у галузі освіти, розроблення основних напрямів 

освітньої політики і її законодавчої основи новонародженою Українською 

державою.* Автор вважає цілком виправданим певне звуження 

хронологічних рамок дослідження, розглядаючи окремо добу Української 

Центральної Ради, оскільки, на наш погляд, саме тоді визначилися основні 

завдання освіти на найближчий час, було вироблено стратегію їхнього 

розв’язання на весь подальший період визвольних змагань, удалося 

закласти підвалини нової освітньої системи.  

У монографії розглядається комплекс питань, які в такому аспекті й 

хронологічних межах ще не висвітлювалися, зокрема: 

зроблено спробу комплексної постановки та дослідження 

реформування всіх ланок освітньої системи України на національних 

засадах  доби Центральної Ради; 

на основі проведення низки самостійних підрахунків унесені суттєві 

корективи в уявлення про процеси та результати становлення національної 

системи освіти в Україні; 

проаналізовані ключові проблеми співвідношення народно-

громадських і державно-правових засад у національно-освітніх 

перетвореннях.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його матеріали, 

основні висновки та положення можуть бути використані у розв’язанні 

широкого кола проблем із новітньої історії України, у процесі читання 

лекційних та спеціальних вишівських курсів, укладанні методичних праць, 

підручників і популярних нарисів; створенні музейних експозицій, при 

проведенні наукових конференцій та спецсемінарів із національно-

державницької проблематики, а також у практичній діяльності державних 

органів влади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Примітка. У роботі дати до 15 лютого 1918 року подаються за старим стилем, а 

з 15 лютого 1918 року і далі – за новим стилем. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Першими історіографами проблеми створення української 

національної системи освіти в часи визвольних змагань у цілому та за доби 

діяльності Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 років) зокрема 

були безпосередні учасники тих подій. Їхні статті з питань освітньої 

справи, що друкувалися в тогочасній періодиці, а також літописно-

мемуарні праці, крім викладу провідних освітянських тез, містили також і 

значний фактичний матеріал про хід реформ у цій галузі [4.102, 4.115, 

4.175, 4.205, 4.213, 4.219, 4.221]. Наприклад, стаття О. Дорошкевича 

присвячена питанню українізації середньої школи. Будучи завідувачем 

відділу середньої школи в департаменті середньої й вищої освіти 

Генерального Секретарства, а з січня 1918 року – Міністерства Народної 

Освіти, автор наводить міністерську статистику щодо новостворених 

українських середньошкільних навчальних закладів, характеризує процес 

українізації старої мережі середніх шкіл, спиняється на причинах, що 

гальмували становлення національної системи середньої освіти в 

досліджуваний період. 

Про теоретичні та практичні засади реформування вищої освіти в 

Україні йдеться у статті Ф. Сушицького, керівника департаменту середньої 

і вищої освіти в секретарстві-міністерстві. Автор розкриває роль 

українських народних університетів на перехідному етапі формування 

національної системи вищої освіти, а також викладає державний план 

поступової розбудови українських вищих навчальних закладів у країні 

[4.206]. 

Найбільш повною працею, своєрідним узагальненням усіх 

попередніх робіт, стала монографія комісара народної освіти Київської 

губернії доби Центральної Ради С. Постернака [4.174]. Вона і до сьогодні 

залишається найбільш ґрунтовним дослідженням із проблеми. Автор 

зробив спробу комплексного вивчення освітньої реформи часу революції, 

застосувавши метод порівняльного аналізу різних періодів визвольних 

змагань. Однак, якщо проблеми українізації загальноосвітньої школи 

розглядаються ним досить детально, на основі великого обсягу 

документального матеріалу, то питанням професійної школи, позашкільної 

освіти та дошкільного виховання С. Постернак приділив значно менше 

уваги, запропонувавши їх коротку характеристику. Детально у монографії 

висвітлюється проблема поділу українського громадянства на кілька груп 

стосовно темпів і обсягів українізації освіти й боротьби їх у процесі 

національно-освітніх перетворень. Автор також наводить багато 

статистичних відомостей і матеріалів, котрі були доступні йому як 

урядовцю в галузі освіти в роки Української Народної Республіки. Проте 

значна частина цієї статистики є узагальнюючою. Тому важко з поданих 
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відомостей визначити, що саме належить до періоду 1917 – початку 

1918 років. 

У цілому ж, зазначені праці, що базувалися на національно-

демократичній концепції, хоча й містять значний фактичний матеріал, 

однак прикметні надмірною аполегетикою на адресу Центральної Ради, 

певною політичною та емоційною заангажованістю. Та це й зрозуміло, 

оскільки їхнім авторам, безпосереднім учасникам подій національно-

визвольних змагань, складно було поглянути на державницько-політичні 

події в Україні епохи 1917 – 1920 років очима стороннього спостерігача й 

дати об'єктивний аналіз.  

Колишня радянська історіографія, фальсифікуючи масовий 

національно-визвольний рух в Україні після повалення царизму, свідомо 

замовчувала і не визнавала його мети – відновлення української 

державності. Революційні змагання українського народу зводилися лише 

до боротьби за встановлення радянської влади, а Українська Центральна 

Рада була проголошена „буржуазною, націоналістичною та 

контрреволюційною”. Саме з цих позицій марксистсько-ленінської 

концепції характеризувалася і її державотворча, у тому числі й освітня, 

діяльність. У працях Я. Ряппо, І. Золотоверхого, Г. Іванишиної, 

М. Гриценка, М. Демченка та інших дослідників культурно-просвітницька 

політика Центральної Ради оцінювалася як шовіністична і  навіть ворожа 

щодо українського народу і розвитку його культури, або взагалі 

замовчувалася [4.99, 4.108, 4.120, 4.121, 4.190]. 

Так, у роботах Я. Ряппо висувається концепція про національно-

шовіністичний характер освітнього руху в Україні у 1917 – 1920 років. 

Разом із тим, треба зазначити, що цей дослідник, на відміну від більшості 

своїх наступників, наводить, хоч і не великий за обсягом, конкретно-

історичний матеріал щодо освітньої реформи у 1917 – на початку 

1918 років, зокрема статистику новостворених навчальних закладів 

(щоправда вона з погляду сьогодення потребує уточнення). 

І. Золотоверхий у своїй монографії цілком слушно вважає, що 

революція 1917 року викликала „нове піднесення національно-визвольного 

руху народів Росії”, що створило умови „для ліквідаціїї і національного 

гноблення” [4.120, с. 73]. Однак політику Центральної Ради в галузі 

культури цей дослідник схарактеризував як спекуляцію на лозунгах 

національного визволення. Зазначаючи, що керівництво справою освіти 

після повалення царизму залишилося в руках шкільних округ, автор 

замовчує боротьбу новоствореного органу управління освітою – 

Генерального Секретарства – зі старими округами. Згадані дослідження 

М. Гриценка, М. Демченка та Г. Іванишиної також ігнорують факти, котрі 

свідчать про здобутки українського народу на шляху створення 

національної системи освіти. 
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Побіжно характеризують освітні реформи вищої школи у 1917 – на 

початку 1918 років і спеціальні колективні праці, приурочені до ювілейних 

дат різних вищих навчальних закладів [4.123, 4.124, 4.184, 4.212]. 

Загальною рисою цих робіт є те, що їх автори трактують період 

визвольних змагань як незначний відтинок часу, котрий передував 

установленню радянської влади. Діяльність українських урядів у освітній 

справі оцінюється ними як націоналістична. В колективній праці, 

присвяченій розвиткові народної освіти і педагогічної науки на 

Харківщині твердиться, що „лише більшовики дійсно відстоювали 

прагнення народу в справі шкільної освіти” [4.184, с. 138]. 

У тому ж дусі „висвітлювали” освітню діяльність Центральної Ради 

й численні узагальнюючі дослідження з історії України, освіти та культури 

радянської доби [4.91, 4.162, 4.169, 4.181]. У праці „Вища школа в 

Українській РСР за 50 років” діяльність Української Центральної Ради в 

галузі освіти зводиться до „потурання окупантам” у погромах навчальних 

закладів, жорстокій розправі з „передовою частиною студентства, 

професорів і викладачів” [4.91, с. 45]. Інша робота – „Народна освіта і 

педагогічна наука в Українській РСР : (1917 – 1967)” – взагалі обминає 

період Української Центральної Ради, як й інші етапи національно-

визвольних змагань. Після характеристики епохи російського 

самодержавства в історії української освіти і культури автори згаданої 

праці відразу переходять до радянської доби. 

Причини подібного незадовільного стану розроблення згаданої 

проблеми треба шукати у заідеологізованій політичній системі 

радянського суспільства, обмеженні творчої свободи науковців, 

відсутності повноцінної документальної бази та пануванні штампів у 

оцінюванні національно-визвольних змагань українського народу. 

Деяка ревізія в тлумаченні історичних концепцій мала місце у другій 

половині 1980-их – 1990-их років. Однак ця ревізія була, на наш погляд, 

косметична. На початку 1991 року побачила світ колективна праця 

„Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні (Х – початок 

ХХ ст.)” [4.182], у якій автори вже не так категорично негативно 

характеризують освітню політику Центральної Ради і навіть визнають 

деякі її здобутки. В роботі наголошується, що Українська Центральна Рада 

„стала на стороні прав і вольностей українського народу, особливо багато 

уваги приділяла українізації всіх типів шкіл, розвитку їх національного 

характеру” [4.182, с. 318]. Проте, характеризуючи боротьбу, що 

розгорнулася в освітньому русі 1917 – початку 1918 рр., автори вбачають 

головне протистояння між Всеросійським Вчительським Союзом (ВВС) і 

Всеукраїнською Учительською Спілкою (ВУС), з одного боку, та 

соціалістичними і соціал-демократичними вчительськими групами – з 

іншого. Такий „класовий підхід” до питання боротьби в процесі освітніх 

перетворень досліджуваного періоду вважається нами штучним і далеким 
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від істини, оскільки, насправді, ВВС та ВУС були, скоріше, „по різні боки 

барикад” у боротьбі за національну освіту в Україні. Наприкінці автори 

доходять висновку, що зрушення в галузі народної освіти, які сталися після 

Лютневої революції, „не вносили докорінних змін у стан шкільної справи”. 

Таким чином, і ця робота залишалася фактично на засадах марксистсько-

ленінської концепції освітньої діяльності Української Центральної Ради. 

Однак, заради справедливості, мусимо зауважити, що всі згадані 

монографії та колективні праці радянської доби містять значний 

фактичний матеріал із дореволюційного періоду, який чітко окреслює стан 

народної освіти в Україні напередодні визвольних змагань, дозволяє 

визначити причини піднесення й спрямування освітнього руху у 1917 – на 

початку 1918 років. 

У протилежному напрямі йшло розроблення наукових історичних 

проблем українською діаспорою. І хоча вона також несла в собі елементи 

ідеологічного протистояння й не мала можливості спиратися на відповідну 

джерельну базу, її вирізняв інший  підхід до розгляду подій історичного 

минулого України, що ґрунтувався на національно-демократичних 

концептуальних засадах. 

Значним внеском у розроблення проблеми національно-освітнього 

будівництва в Україні стали дослідження С. Сірополка, Г. Ващенка, 

І. Крилова [4.82, 4.83, 4.141, 4.199, 4.200]. У монографії С. Сірополка 

провідною є ідея національної української школи. Автор наводить певні 

конкретні дані про її будівництво в роки УНР. Аналіз їх дозволяє 

ознайомитися зі здобутками українського народу в розбудові школи з 

рідною мовою викладання протягом усього періоду національно-

визвольних змагань. Статистичні дані, котрі наводить автор, стосуються 

здебільшого 1918 – 1919 років і подаються за працею С. Постернака. В 

роботі І. Крилова багато уваги приділено детальному аналізу рішень І та ІІ 

Українських учительських з'їздів (квітень, серпень 1917 р.). У цілому ж 

автор намагається дослідити питання розроблення та втілення в життя ідеї 

єдиної трудової виховної освіти. Хронологічно робота охоплює період 

національно-визвольної революції та першого радянського десятиліття в 

історії України. 

Праці Г. Ващенка, видатного українського освітянина та дослідника 

української етнопедагогіки, також присвячені питанням запровадження в 

Україні у 1917 – 1920 роках національної системи освіти. Якщо в роботі 

„Проект системи освіти в самостійній Україні” він більше спиняється на 

теоретичних засадах освітніх реформ у роки української революції, то 

монографія „Український ренесанс ХХ століття” в одному з розділів 

висвітлює процес практичного втілення в життя ідеї української школи на 

прикладі Полтавщини. Однак, будучи безпосереднім учасником тих подій, 

Г. Ващенко не зміг уникнути певного суб'єктивізму в деяких твердженнях. 

Так, зокрема, він запевняє, що ідея національної школи припала до серця 
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виключній більшості вчительства. Але, на нашу думку, ця теза є певним 

перебільшенням, оскільки аналіз історичних фактів дає змогу з'ясувати 

справжню картину ставлення різних верств українського вчительства до 

освітніх реформ у 1917 – на початку 1918 років. 

Окремо необхідно виділити ті дослідження істориків української 

діаспори, що висвітлюють національно-визвольні змагання українського 

народу в цілому, але тією чи іншою мірою торкаються й історії освітніх 

перетворень у цей період [4.114, 4.170, 4.206, 4.209]. Найбільш детально 

висвітлюється історія освіти та культури у монографії Д. Дорошенка. 

Автор аналізує труднощі та перешкоди на шляху становлення української 

освіти, показує боротьбу різних груп у національно-освітньому русі 1917 – 

1918 років, характеризує законодавчу діяльність Центральної Ради в галузі 

освіти, дає позитивні оцінки здобуткам і з'ясовує невикористані 

можливості освітніх діячів у справі українізаціїї шкільництва з позицій 

національно-демократичної концепції. 

Останніми десятиліттями в зарубіжній історіографії з'явилися 

узагальнюючі монографічні дослідження з проблем розвитку української 

культури. Це перш за все роботи  П. Лончини та М. Семчишина [4.146, 

4.196.] Певне місце у них займає й питання розвитку національної освіти у 

1917 – 1920 роках. У монографії М. Семчишина є навіть невеликий розділ 

про період Української Центральної Ради.  

Низка праць зарубіжних дослідників присвячена окремим питанням 

національно-культурного будівництва або є суміжними з ними, і так чи 

інакше стосуються й нашої теми. Це монографії  І. Витановича, 

В. Дорошенка, Ю. Сірого та Є. Грицака [4.90, 4.98, 4.112, 4.113, 4.196]. 

Робота І. Витановича, подає історію українського кооперативного руху, 

багато уваги приділяє й ролі кооперативних товариств та спілок у 

національно-культурній,  зокрема освітній, справі періоду УНР. У працях 

Ю. Сірого та Є. Грицака досліджується книжковий рух у цілому, а також 

проблема українського підручника в добу Центральної Ради.  

Серед новітніх діаспорних видань слід відзначити монографії 

І. Нагаєвського та Т. Гунчака [4.107, 4.156], у яких автори, 

використовуючи широке коло джерел, в основному зарубіжних, дають 

критичні оцінки діяльності державних діячів періоду Української 

Центральної Ради, звертаючи певну увагу і на культурно-освітні проблеми 

того часу. Однак і ці автори не уникнули певного суб'єктивізму в оцінці 

ходу та здобутків освітніх реформ досліджуваного періоду. І. Нагаєвський, 

скажімо, помилково твердить, що українізація університетів у 1917 – на 

початку 1918 року майже не мала перешкод. Окрім того, у монографії 

знаходимо прикрі хронологічні помилки: заснування Генерального 

Секретаріату Освіти він відносить до осені 1917 року, а перетворення його 

на Міністерство Народної Освіти – до червня 1918 р. [4.156. – C. 385 – 

387]. Подібні недоліки згаданих праць полягають перш за все в тому, що 
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їхні автори не мали можливості спиратися на українську джерельну, 

зокрема архівну, базу. Це зауваження стосується всіх без винятку 

діаспорних робіт. Водночас необхідно зазначити, що історики Заходу 

створили солідну бібліографічну базу, яка й до цього часу недостатньо 

використовується істориками України.  

Досліджувана автором монографії проблема знайшла певне 

відображення і в одному з найбільш ґрунтовних історичних видань 

української діаспори – „Енциклопедії українознавства” [2.26, 2.27]. У ній 

знаходимо як узагальнюючу характеристику національно-освітнього 

процесу в Україні у 1917 – на початку 1918 року, так і висвітлення процесу 

розбудови окремих ланок рідної освіти. Словникова частина подає 

матеріал про окремі події того часу та осіб, що втілювали в життя гасло 

національної школи, замовчуваних підцензурною наукою радянської 

України. 

Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року 

започаткувало новий період об’єктивного вивчення сутності процесів 

національного відродження в досліджуваний період. З’явилася ціла низка 

різноманітних наукових праць, вільних від ідеологічного тиску, які 

залучили до наукового обігу нові джерела, раніше недоступні українським 

ученим. Це насамперед ґрунтовні узагальнюючі праці з історії освіти та 

шкільництва  в Україні [4.81, 4.92, 4.136, 4.140, 4.151, 4.161]. Монографія 

Г. Васьковича має розділ, присвячений історії шкільництва в українській 

державі 1917 – 1920 років. У ньому автор аналізує теоретичні основи 

організації нової школи в УНР, характеризує ставлення редакції журналу 

„Вільна Українська Школа” до політичних змін в Україні, стисло подає 

фактичний матеріал щодо українізації початкової та середньої школи (в 

основному за працею С. Постернака). Однак, аналізуючи процес 

становлення української влади в роки УНР, його вплив на освітню 

політику українських урядів, автор спиняється переважно на 

зовнішньополітичних чинниках, залишаючи поза увагою не менш важливі, 

а, можливо, й найсуттєвіші події внутрішньої боротьби за становлення 

національної системи освіти.  

Посібник „Нариси історії українського шкільництва (1905 – 1933)”, 

що побачив світ у 1996 році – це перший посібник, у якому історія 

української загальноосвітньої школи розглядається крізь призму ідеї 

ментальності українського народу. В центрі уваги авторів – боротьба 

громадсько-педагогічних діячів за національну освіту в Україні наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ століть, освітня політика українських урядів доби 

визвольних змагань, суть і причини українізації. Широко аналізується 

дореволюційна діяльність „Просвіт”, земств, освітніх товариств, які 

ставили за мету розв'язання проблеми розвитку національної школи. Але 

діяльність цих же громадських організацій у період революції,  зокрема в 

добу Центральної Ради, коли саме вони найбільше зробили для 
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практичного розв’язання проблеми національної освіти, авторами 

висвітлена значно менше, увага приділена лише заходам, до яких 

вдавалися органи місцевого самоврядування. 

Якщо вищезгаданим працям важко відмовити у науковому підході, 

то цього не можна сказати про курс лекцій В. Кравця. В усякому разі це 

стосується тієї частини його праці, що викладає історію української школи 

з доби визвольних змагань, оскільки вона являє собою суцільний переказ 

монографії С. Постернака (автор навіть не завжди посилається на свого 

попередника). Навпаки, праця історика освіти В.К. Майбороди про 

розвиток вищої педагогічної школи в Україні від 1917 року вирізняється 

залученням до наукового обігу широкого кола нових архівних джерел. 

Вагомим науковим поповненням каталога історико-педагогічної 

літератури стала монографія Л.П. Вовк. У ній розгляд проблеми освіти 

дорослих здійснюється через призму діалектичної єдності 

загальнолюдських та національних цінностей. Автор переосмислює 

традиційний погляд на становлення і розвиток національно-освітнього 

показника. Головний висновок, якого доходить дослідниця, полягає у 

тому, що на першому етапі визвольних змагань (мається на увазі період 

діяльності Центральної Ради) освіта дорослих мала цілком національно-

демократичне спрямування. 

Сучасна українська історіографія активізувала розроблення 

проблематики з історії національно-визвольних змагань українського 

народу. Певний фактичний матеріал і теоретичні узагальнення з 

досліджуваної теми містять деякі монографічні й колективні праці 

різноманітної тематики, які побачили світ останнім часом [4.77, 4.116, 

4.132, 4.160, 4.180]. Вони являють собою своєрідний „науковий прорив” у 

вивченні періоду української революції, однак нашої теми торкаються 

фрагментарно, в принагідному контексті, оскільки не мають за мету її 

комплексне та всебічне вивчення. 

Окремо необхідно відзначити ґрунтовну монографію Т. Ківшар 

[4.127]. Висвітлюючи книжковий рух в Україні у період національно-

демократичної революції, автор цілком слушно періодизує його відповідно 

до загальних державотворчих процесів у країні. В роботі побіжно 

висвітлюється діяльність товариств „Просвіта” щодо поширення мережі 

бібліотек, книгозбірень і читалень у добу Центральної Ради, аналізується 

державна та громадська робота в царині позашкільної освіти.  

Останніми роками з'явилися монографії й посібники, присвячені 

окремим видатним постатям в українському освітянстві досліджуваного 

періоду [4.93, 4.207]. У них не лише аналізуються педагогічні погляди та 

ідеї, а й висвітлюється державна і громадська діяльність цих українських 

діячів у галузі освіти. 

Побачила світ також низка наукових статей про українських освітян 

та педагогів [4.95, 4.110, 4.126, 4.129, 4.150, 4.153, 4.164, 4.177, 4.178, 
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4.214, 4.215]. Вони ознайомлюють український загал із визначними 

постатями в історії української освіти, які були замовчувані у радянський 

період і спадщина яких лише зараз повертається на Батьківщину.  

Сучасні процеси державного будівництва, реформа освітньої 

системи  в Україні посилили інтерес українських учених до історії 

становлення та розвитку національного шкільництва у 1917 – 1920 років. 

З’явилась низка наукових статей із різних аспектів досліджуваної 

проблеми [4.70, 4.72 - 4.76, 4.79, 4.80, 4.94, 4.96, 4.117, 4.130, 4.131, 4.144, 

4.149, 4.152, 4.167, 4.185, 4.186, 4.193, 4.208, 4.211, 4.218].. Ці роботи 

збагатили українську історичну науку новими підходами до висвітлення 

процесів розбудови національної системи освіти в Україні, окремих її 

ланок на нових для істориків України засадах національно-демократичної 

концепції. Однак деяким із них, зокрема дослідженням Майбороди В.К. і 

Майбороди С.В., Розовика Д.Ф., Філоненка С.М., притаманний певний 

романтизм та суб’єктивне захоплення героями й подіями української  

революції. Через це вони дещо переоцінюють успіхи Центральної Ради у 

справі національно-освітнього будівництва. Проте заслуга згаданих авторів 

полягає перш за все в уведенні до наукового обігу нового документального 

матеріалу. 

Останнім часом з’явилися дисертації, що торкаються тих чи інших 

аспектів досліджуваної теми. Їх основні положення та висновки містяться 

в авторефератах [5.228, 5.230, 5.234, 5.235]. Вважаємо за потрібне виділити 

окремо дисертаційні дослідження М.М. Собчинської, Н.Ю. Ротар і 

Н.А. Сорочан, що безпосередньо присвячені процесам освітніх 

перетворень у період УНР  (1917 – 1920 р.) [5.237, 5.238, 5.239, 5.240, 

5.241].  

Перші дві роботи вирізняються комплексною постановкою питання. 

Дослідження М.М. Собчинської побудоване на порівняльному аналізі 

різних етапів національно-визвольних змагань (Центральна Рада, 

Гетьманат П. Скоропадського, Директорія) у процесі розбудови 

національної освіти. Кожен період висвітлюється узагальнено. В основу 

структури роботи Н.Ю. Ротар покладено проблемно-хронологічний 

принцип, згідно з яким автор досліджує освітню політику українських 

урядів щодо різних ланок шкільництва (початкова, середня й вища освіта). 

Однак  і  ці праці  не  позбавлені  деяких  вад, пов’язаних передусім 

із тим, що період Української Центральної Ради висвітлюється у них дещо 

стисло і навіть поверхово. Особливо це стосується дослідження 

М.М. Собчинської. У ньому майже зовсім не відображена роль 

громадських культурно-просвітніх організацій і товариств у освітніх 

реформах, адже саме завдяки їм у 1917 – на початку 1918 року 

здійснювалося практичне запровадження ідеї національної школи. Не 

розглядає автор також і питання становлення української вищої школи та 

розвитку систем позашкільної освіти й дошкільного виховання в Україні, 
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не висвітлена проблема підручника для нових шкіл у досліджуваний 

період. На наш погляд, вимагає уточнення й доповнення і запропонована 

М.М. Собчинською статистика щодо новостворених українських закладів 

початкової та середньої ланок освіти.  

Дисертація Ротар Н.Ю. також розглядає лише питання шкільної 

освіти. Однак автор майже обминає проблему українізації 

середньошкільних закладів у добу Центральної Ради, обмежуючись лише 

загальними зауваженнями про деякі труднощі у цьому процесі. Окрім того, 

освітній рух в Україні та процес становлення української національної 

школи розглядаються в обох роботах відірвано від загального національно-

визвольного руху і процесів державного будівництва. Щодо праці 

Сорочан Н.А., то вона хоча й присвячена безпосередньо періоду 

Центральної Ради, однак висвітлює лише вузьку проблему організації 

органів державного управління освітою, залишаючи поза увагою 

комплексне дослідження  реформування всіх ланок шкільництва. 

Таким чином, зроблений аналіз опублікованої літератури свідчить 

про досить обширну історіографію освітньої справи 1917 – початку 

1918 років в Україні. Проте жодна з вищеназваних праць не є цілісним 

вивченням процесів становлення й розбудови національної системи освіти 

в Україні в період діяльності Центральної Ради. Автором уперше 

пропонується окреме дослідження із зазначеної проблеми. 

Джерельна база монографії широка та різноманітна, включає як 

раніше опубліковані, так і вперше залучені до наукового обігу документи й 

матеріали, які умовно поділяються на декілька груп. До першої, що дала 

найбільше фактичного матеріалу для наукового аналізу, належать 

документи, котрі зберігаються у фондах Центрального державного архіву 

вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). 

Утвердження національної незалежності створило можливість 

опрацювання тих його фондів, які з ідеологічних міркувань були 

недоступними українським історикам у радянські часи. Це, зокрема, такі 

фонди згаданого архіву, як „Генеральне Секретарство Освіти УНР” 

(Ф.2581), „Міністерство Народної Освіти УНР” (Ф.2582), „Українська 

Центральна Рада” (Ф.1115), „Міністерства освіти Української держави” 

(Ф.2201) й ін. Вони містять такі документи, як протоколи засідань 

Центральної Ради та її виконавчого органу – Генерального Секретаріату 

України, їх законопроекти, закони, меморандуми, декларації, постанови, 

резолюції, листування між секретарствами і міністерствами та державними 

установами України, звернення й відозви до українського населення та 

вчительства, матеріали з'їздів, резолюції зборів міст і сіл України, 

навчальних закладів, військових частин, громадських та приватних 

просвітніх установ, звіти губернських і повітових комісарів народної 

освіти, окремих департаментів ГСО-МНО, протоколи засіданнь  

Генеральної Шкільної Ради, а також статистичні матеріали, факти 
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практичної діяльності української влади й населення України в процесі 

становлення та розбудови національної освітньої системи у відновленій 

українській державі тощо. 

У монографії використані також документи Центрального 

державного архіву громадських об'єднань України  (ЦДАГО України) [1.7 

– 1.8], зокрема колекція мемуарів і спогадів про революційний рух в 

Україні. Вивчалися й документи державних архівів Київської та 

Полтавської областей (ДАКО  та ДАПО) [1.9 – 1.20]. Це переважно фонди 

повітових земств, громадських комітетів, відділів народної освіти, 

навчальних закладів, товариств „Просвіта” тощо. Вони дозволили 

проаналізувати й широко  висвітлити хід, особливості та загальні тенденції 

освітньої реформи на місцях. Усього автором було опрацьовано 20 фондів, 

понад 120 справ архівних документів і матеріалів. Більшість із них уперше 

залучається  до  наукового обігу. 

Ще один важливий блок джерел становлять опубліковані документи, 

що побачили світ у 1917 – 1918 роках [2.21 – 2.45]. Це, зокрема, матеріали 

наради в справі організації народної освіти на Україні та постанови наради 

земських і міських діячів позашкільної освіти в Києві [2.34], статути 

всіляких просвітніх товариств [2.22], огляди й матеріали викладання 

українознавчих та інших дисциплін у навчальних закладах України [2.33, 

2.36], різноманітні каталоги, порадники й інструкції з освітніх питань 

[2.38, 2.39, 2.43]. 

Певний документальний матеріал із проблеми авторка знайшла у 

збірниках документів та матеріалів, довідниках, опублікованих у різні 

часи. Серед документальних видань, що побачили світ у радянський 

період, найбільше матеріалів з проблеми містять збірники і довідники 

перших пореволюційних десятиліть [2.32, 2.42]. Подібні видання 1950 – 

80-их років практично обминають документальний матеріал періоду 

Центральної Ради або ж представляють його неповно та тенденційно [2.21, 

2.31]. Найбільшу допомогу в процесі дослідження надали документальні 

збірники, що були видані після проголошення незалежності України, а 

також ті, що опублікувала українська діаспора [2.30, 2.35, 2.44, 2.45]. 

При висвітленні досліджуваної теми авторці послугувалися 

тогочасні періодичні видання [6.242 – 6.296]. Серед інших слід виділити 

державні та партійні видання [6.244, 6.254, 6.256, 6.259, 6.260, 6.266, 6.276, 

6.277, 6.284], освітянські часописи [6.251, 6.255, 6.278, 6.279], а також 

видання органів самоврядування, громадських комітетів, культурно-

просвітніх товариств тощо. Треба зауважити, що нами була опрацьована 

періодика не лише різноманітного походження, а також різної орієнтації. 

Всього до дослідження було залучено понад 50 періодичних видань. Вони 

суттєво збагатили монографію фактичним матеріалом. 
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Усі зазначені групи джерел, доповнюючи одна одну, дали 

можливість усебічно висвітлити проблему становлення української 

національної освіти доби Центральної Ради. 
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РОЗДІЛ 2 

ПІДНЕСЕННЯ НАРОДНО-ГРОМАДСЬКОГО РУХУ ЗА 

НАЦІОНАЛЬНЕ ШКІЛЬНИЦТВО  ТА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ 
 

Надзвичайно тяжку спадщину в галузі освіти в Україні залишив по 

собі дореволюційний уряд російської держави. На рубежі ХІХ – ХХ ст., 

коли населення Західної Європи та Північної Америки, Японії та 

Австралії, завдяки поширенню грамотності й удосконаленню системи 

освіти, активно прилучалося до здобутків науково-технічного прогресу, 

Україна за цими показниками опинилася майже на рівні відсталих 

феодальних країн Сходу і займала одне з останніх місць у Європі. Згідно з 

переписом населення 1897 року 86,4% тих, хто мешкав на території 

України, були неписьменними [4.182,с. 297]. 

Якщо взяти окремі губернії України, то стан освіти (кількість 

письменного населення) характеризувався так: Херсонська губернія – 

25,9%, Катеринославська – 21,5%, Чернігівська – 18,4%, Київська – 18,1%, 

Волинська – 17,2%, Полтавська – 16,9%, Харківська – 16,8%, Подільська – 

15,5% [4.99, с. 9; 4.201, с. 13]. Дещо вищий рівень письменності у 

Херсонській та Катеринославській губерніях зумовлювався більш 

інтенсивним розвитком промисловості в цих регіонах, а також тим, що тут 

проживало багато німців-колоністів, серед яких було більше грамотних 

порівняно з корінним населенням.   

Особливо низький рівень грамотності в Україні був серед сільського 

населення – від 4 до 9,7%. Письменність сільського населення України 

була набагато нижчою, ніж у російських губерніях (Московська – 20,7%, 

Петербурзька – 19,7%,  Тверська – 16,8%) [4.182, с. 297].  

У 1914/1915 навчальному році в Україні було всього 19 361 

початкова школа, 365 неповних середніх (вищих початкових) та 480 

середніх шкіл. У всіх навчальних закладах налічувалося 1 млн. 728 тис. 313 

дітей. Як бачимо, майже 96% усіх загальноосвітніх шкіл в Україні були 

початковими [4.182, с. 300]. Така мережа навчальних закладів не 

відповідала потребам населення в освітніх установах. У школах Київської 

губернії в 1912 році навчалося лише 42,5% дітей шкільного віку, а у 

Полтавській губернії, за даними на 1908 року, – близько 54%. До цього 

слід додати великий відсів учнів із початкових (особливо сільських) шкіл 

через високу платню за навчання. Тому, скажімо, у Київській губернії 

станом на 1січня 1917 року було охоплено школою 35 – 40 % дітей 

відповідної вікової категорії [4.222, с. 11; 4.148, с. 259]. Окрім того, школи 

не були забезпечені кваліфікованими кадрами вчителів. Абсолютна 

більшість педагогів не мала вищої освіти. В Україні існував лише один 

спеціальний педагогічний ВНЗ – Ніжинський історико-філологічний 

інститут, який готував викладачів дисциплін гуманітарного циклу. З 1875 
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по 1917 рік його закінчило всього 400 осіб, тобто у середньому 10 чоловік 

на рік. Учителів для неповних середніх шкіл готували в Україні 5 

учительських інститутів (у Києві, Катеринославі, Вінниці, Миколаєві та 

Глухові) [4.91, с. 14].  

Реакційна політика царату з особливою гостротою проявлялася в 

питаннях підготовки спеціалістів вищої кваліфікації. Так, із вищою 

освітою в Україні було лише 0,12 % населення. У більшості великих міст і 

губернських центрів не існувало жодного вищого навчального закладу. 

Такі заклади були лише у чотирьох великих містах – Києві, Харкові, Одесі, 

Катеринославі. На початок 1917 року в Україні налічувалося 19 вишів 

(деякі дослідники називають цифру 27, помилково зараховуючи до числа 

вищих навчальних закладів учительські інститути, жіночий медичний 

інститут, які давали середню освіту, а також декілька приватних 

навчальних закладів). Серед них 3 університети (у Харкові, Одесі, Києві), 3 

технічні ВНЗ (Київський політехнічний, Харківський технологічний і 

Катеринославський гірничий інститути), ветеринарний інститут у Харкові, 

2 консерваторії (у Києві й Одесі), 7 вищих жіночих курсів (2 – у Києві, 3 – 

у Харкові, 2 – в Одесі) й уже згадуваний Ніжинський історико-

філологічний інститут [4.91, с. 13]. У цих вишах навчалося 26,7 тис. 

студентів. Внутрішнє життя вищої школи було пройняте духом 

антидемократизму та шовінізму. 

Освіті дорослого населення ні царський уряд, ні його інституції не 

приділяли ніякої уваги. У 1910 р. у містах України налічувалося всього 48 

клубних установ та  66  бібліотек, а разом із сільськими – 2 130 бібліотек із 

968 231 примірником книг [2.32, с. 61-63]. Усі вони були створені завдяки 

піклуванню громадськості та на її кошти. Отже, одна бібліотека припадала 

майже на 12 тис., а одна книга – більше ніж на 25 осіб населення. Щодо 

навчальних закладів для цієї категорії населення маємо такі дані. У 1914 р. 

нараховувалося 112 недільних шкіл та 171 курси для дорослих [4.182, 

с. 315]. Для України з її 35-мільйонним населенням це була краплина в 

морі. В результаті такої освітньої політики царського уряду в Україні 

напередодні революції 1917 р. було майже 75% неписьменного населення. 

Але загальний низький рівень освіти в Україні був не єдиною її 

вадою. До всього цього негативного, чим страждала вся Російська імперія 

в галузі освіти, тут долучалося ще одне лихо. Український народ не мав 

своєї рідної школи, а та, що існувала – російська – була йому чужою, перш 

за все за мовою, а також за змістом та духом. Російськомовною була не 

лише середня й вища, а  навіть і початкова освіта. Тільки де-не-де, й то 

короткочасно, існували приватні  навчальні заклади з українською мовою 

викладання, наприклад, школи Х.Д. Алчевської в с. Олексіївці 

Михайлівського повіту, Т.Р. Рильського в с. Романівці Сквирського повіту, 

М.Л. Кропивницького в садибі „Затишок” Куп'янського повіту, 
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Н.М. Литваревої в с. Луках на Сумщині тощо. [4.182, с. 309]. Решта шкіл 

мали російську викладову мову. 

Чужа мова викладання у початковій, особливо сільській, школі 

призводила до поганого засвоєння знань учнями, коли  навчання  майже не 

давало ніякого результату [4.171, с. 158]. Таке кричуще становище 

існувало, незважаючи на те, що українці становили переважну більшість у 

всіх школах України. Наприклад, у 1907 році в земських школах Київської 

губернії за національним складом учні розподілялися таким чином: 

українці – 86%, росіяни – 1,9%, поляки – 2,6%, євреї – 6,9%, інші 

національності – 2,6% [4.165, с. 42]. 

Царизм проводив політику гноблення неросійських народів, їх 

насильницької русифікації та придушення національної культури й освіти. 

Особливо жорстоко переслідувалося і каралося все, що стосувалося 

України. Так, коли у 1908 р. ІІІ Державна Дума працювала над 

законопроектом про мову навчання в початкових школах, комісія Думи в 

справах народної освіти визнала, що у тих місцевостях, де живуть 

„інородці”, які мають „письменство і літературу”, можна навчати місцевою 

мовою. І дійсно, полякам, латишам, литовцям, татарам та іншим народам 

дозволили навчатися рідною мовою. Та лише не українцям і білорусам, 

оскільки, мовляв, української мови немає,  „єсть тільки один руський 

народ й одна руська мова” [4.125, с. 74]. Тому в Україні на той час, за 

зауваженням А. Лотоцького, „обрусительне значення школи було... гаслом, 

що повністю виключало будь-які поступки народному життю” [4.147, с. 3]. 

На ненормальність такого становища неодноразово вказували 

представники передової української інтелігенції. У загальній педагогічній 

та суспільно-політичній пресі не раз наводилися різні переконливі докази 

необхідності здійснення права українського народу на освіту рідною 

мовою. Під час революції 1905 р. одна з перших новостворених 

українських газет „Громадське слово” проголошувала, що буде боротися за 

справедливий суспільний і економічний лад та вимагатиме широкої й 

безплатної освіти рідною мовою для всього народу [4.107. – C. 46.]. Про 

роль для народу рідної школи писала у 1914 р. у журналі „Світло”  відома 

українська освітянка Софія Русова: „Велике слово – школа! Це скарб 

найкращий кожного народу, це ключ золотий, що розмикає пута 

несвідомості, це шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюдськім 

житті тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу” [4.188, 

с. 3].  

Саме тому передові кола українського народу вели постійну 

боротьбу за українську школу. Дослідниця з української діаспори в 

Америці О. Андрієвська вважає, що з погляду правлячих верхів Російської 

держави проблема україномовної освіти становила основу всього 

„українського питання” напередодні революції [4.192, с. 41]. Ця думка 

підтверджується багатьма історичними фактами. Неодноразово виносили 
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резолюції про навчання в Україні рідною мовою земства різних 

місцевостей. Особливої уваги варті заходи таких земств, як Полтавське, 

котре ухвалювало відповідні постанови у 1900, 1904, 1905 та 1915 роках, 

Чернігівське (1870, 1916 рр.), Борзенське (1900, 1916 рр.), Миргородське 

(1916 р.), Лохвицьке і Кременчуцьке (1915, 1916 рр.) та ін. Полтавська й 

Одеська міські думи  1905 р. теж приєднали свої голоси до ухвал земств у 

питанні про мову викладання в школах [4.147, с. 30 – 31; 6.257. – 1917. – 8 

квітня].  

Також освіти рідною мовою вимагали сільськогосподарські й 

промислові комітети, як-от: Ананіївський, Конотопський, Хотинський, 

Лубенський, Полтавський, Новомосковський, Чернігівський, Херсонський, 

Бердянський, Лохвицький [4.147, с. 30; 6.257. – 1917. – 8 квітня]. Потребу 

української школи обґрунтував у 1915 році сільськогосподарський 

крайовий з'їзд в Одесі. Тоді ж Кооперативний з'їзд у Полтаві ухвалив 

заснувати окремі школи з українською викладовою мовою [4.114, с. 14]. За 

українську школу активно виступала й передова частина вчительства. Так, 

останніми роками напередодні революції (1912, 1913, 1914 роки) на літніх 

учительських курсах у Катеринославі, Харкові, Полтаві, Києві, Олександрії 

та інших містах педагоги голосно вимагали рідної школи [6.257. – 1917. – 8 

квітня]. У червні 1915 року в Харкові на з'їзді діячів позашкільної освіти з 

ініціативи С. Сірополка було визнано потребу запровадження української 

мови у позашкільній освіті [4.182, с. 313].  

Особливого піднесення боротьба за шкільництво рідною мовою 

набула у роки революції 1905 року. Як тільки настало деяке політичне 

полегшення, вчителі та студенти вчительських семінарій буквально 

засипали міністрів заявами про потребу української початкової школи. А 

деякі сільські вчителі, не дочекавшись офіційного дозволу, самі почали 

вести свої виклади українською мовою. Зокрема, вивчення української 

мови і викладяння нею було запроваджене у Брусівській школі 

Хорольського повіту на Полтавщині, де вчителював видатний український 

педагог С.В. Панасенко (Васильченко); в Богданівській школі на 

Херсонщині, яку утримував відомий діяч української культури, історик 

М.М. Аркас [4.182, с. 313]. 

Менш успішними були намагання українців запровадити рідну мову 

в середніх навчальних закладах. Але того не можна сказати про вищу 

школу. Ще восени 1905 року питання про створення українознавчих 

кафедр на своїх вічах порушили студенти-українці Петербурзького та 

Одеського університетів. У 1906 р. до них приєдналися кияни. Їхнє 

багаточисленне віче ухвалило низку резолюцій щодо українізації вищої 

освіти в Україні, а також ухвалило петицію до університетського Сенату з 

вимогою створення кафедр із історії України, української мови, літератури 

тощо. Активну участь у змаганнях за українське шкільництво взяли 

товариства „Просвіта”, що заснувалися у Наддніпрянській Україні саме в 
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цей час. Найбільш активними з них були київська, кам'янець-подільська та 

одеська [4.107, с. 50 – 51; 3.61, с. 86 – 157]. У результаті цієї боротьби 

восени 1907 року в Київському університеті було запроваджене 

викладання історії української літератури. В Одеському та Харківському 

університетах тоді ж було відкрито українські кафедри. Проте після 

1907 року, подолавши масовий революційний рух, царський уряд 

відмовився задовольнити наполегливі домагання українців щодо надання 

можливості навчатися рідною мовою [4.192, с. 41].  

І все ж таки слід зауважити, що рух за українську школу напередодні 

російської Лютневої революції не мав безперечно масового характеру, 

його провідником було порівняно вузьке коло української інтелігенції. Як 

зазначає Панас Феденко, „довголітнє національне поневолення привчило 

українських селян і робітників дивитися на рідну мову як на „нижчу”, 

„мужицьку” [4.209, с. 64]. Євген Чикаленко у своїх „Спогадах” наводить 

приклад, як у 1905 році селяни Кременчуцького повіту на Полтавщині на 

з'їзді делегатів із волостей відкинули пропозицію про впровадження 

української мови в школах. Тому передова частина української інтелігенції 

пов'язувала можливість створення національної школи зі знищенням 

царського режиму, самовизначенням України та розвитком національної 

самосвідомості її народу. 

Катастрофічним наслідком двох із половиною століть жорстокої 

русифікації стало те, що український народ з освіченого й письменного, 

яким він був у середині ХVІІ ст., перетворився на відсталого в освітньому 

відношенні навіть серед народів Російської імперії. За переписом 

населення 1897 р. українці за рівнем грамотності пропустили поперед себе 

багато інших народів імперії – росіян, німців, євреїв, фіннів, поляків, 

литовців та латишів. 

Вище вже наводилися переконливі дані щодо окремих губерній про 

низький рівень грамотності серед усього населення України. Якщо взяти 

український народ осібно, то ці показники будуть ще нижчими (додаток 

А). Попечитель Київської шкільної округи у своєму звіті за 1909 р. 

змушений був визнати, що, наприклад, стан початкової освіти у 

Волинській губернії „залишається вкрай безвідрадним. Переважаюче тут 

корінне населення (73,7%) у 4 рази неписьменніше, ніж німці...” [4.99, 

с. 12]. Один із діячів освіти Чернігівщини писав у 1917 р. : „Я бачив на селі 

приклади, що через 3 – 4  роки після школи діти зовсім забували, як читати 

та писати... Причина такого стану – чужа мова викладання” [6.291. – 1917. 

– 23 травня]. Далі автор доходить висновку, що російська школа псує 

дитячу мову і викликає у дитини зневагу до рідної культури, що ця школа 

денаціоналізує народ, затримує його національний розвиток.  

Таким чином, як бачимо, відсутність рідної освіти в Україні мала два 

негативні наслідки: по-перше, низький рівень грамотності й, по-друге, 

гальмування розвитку національної свідомості народу. 
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Саме з цієї причини в Україні після повалення російського царату 

питання про рідну українську школу, про так невдало названу 

„українізацію” чи „дерусифікацію” школи й освіти вийшло на перше місце 

серед усіх питань освітнього руху, а сам цей рух набув характеру 

національного. Падіння самодержавства не розв'язало національного 

питання, але стало могутнім каталізатором національно-визвольного руху 

українців [4.160, с. 82], складовою частиною якого була й боротьба за 

рідну школу. Національні ідеї, реалізація яких протягом десятиліть 

залишалася метою досить вузького кола української інтелігенції, з 

падінням царату швидко поширилися серед мас народу. Українці 

захоплено зустріли реальну можливість національного відродження, що 

відкрилася перед ними. Тепер сформувалися об'єктивні умови для 

розвитку української мови, культури й освіти.  

Про те, наскільки важливою вважало українське суспільство справу 

відродження національного шкільництва, свідчить той факт, що питання 

перебудови освіти піднімалося практично на всіх з'їздах, політичних 

форумах, маніфестаціях, конференціях, зборах, які могутньою хвилею 

прокотилися по Україні в перші місяці революції. Так, зокрема, резолюції 

стосовно освіти були винесені І Всеукраїнським військовим, І 

Всеукраїнським селянським з'їздами, багатьма губернськими та 

повітовими українськими з'їздами, І – ІІІ Всеукраїнськими студентськими 

конференціями, І Всеукраїнським з'їздом кооперативних союзів, І і ІІ 

Всеукраїнськими й багатьма місцевими вчительськими з'їздами, а також 

безліччю земських зібрань, сільських сходів, усіляких зборів тощо. І хоча 

ці резолюції містили найрізноманітніші домагання стосовно перебудови 

шкільництва в Україні (демократизації освіти, обв'язкового загального 

навчання, єдиної безплатної школи тощо), найголовнішою була загальна 

для всіх постанов вимога – відродження національної освіти. Селяни 

с. Воскресенки Новомосковського повіту Катеринославської губернії на 

своєму сході 18 травня 1917 р. ухвалили просити земство взяти церковно-

парафіяльну школу до своїх рук і запровадити у ній викладання 

українською мовою [6.257. – 1917. – 9 липня].  

А зібрання чисельністю 400 осіб, що відбулося 9 квітня у м. Валки на 

Харківщині, одноголосно ухвалило резолюцію: "Навчання по всіх школах 

на Україні, як у нижчих, так і у середніх та вищих, повинно провадитися 

українською мовою й мусить бути безплатним" [6.284. – 1917. – 20 квітня]. 

Єпархіальний з'їзд делегатів від духовенства та парафіян Подільської 

губернії на початку травня прийняв постанову про українізацію церкви і 

школи [6.277. – 1917. – 4 травня].  

Одразу треба зазначити, що цей рух за національну школу та освіту 

розгорнувся не лише серед українського, а й серед інших народів, що 

населяли Україну. А тому Черкаське повітове зібрання, яке відбулося 28 

березня, окрім постанови у справі українізації школи, ухвалило резолюцію: 
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„Права меншостей забезпечити правом відчиняти свої школи на рідній 

мові на рівних умовах з школою українською” [6.284. – 1917. – 22 квітня]. 

Вимогою забезпечення прав національних меншин закінчувалася й ухвала 

у справі організації рідної школи в Україні, винесена І Всеукраїнським 

військовим з'їздом [2.35, с. 58]. Ухвали про рідну освіту винесли і численні 

національні зібрання, як-от: з'їзд поляків, обласна єврейська нарада у Києві 

та ін. [6.291. – 1917. – 30 червня; 1.18 – Aрк. 7]. Подібні домагання були 

типовими для багатьох політичних форумів і громадських зібрань того 

часу. Тому, як зауважує очевидець та безпосередній учасник подій, 

освітній діяч С. Постернак, „питання про рідну школу набрало 

всеукраїнського характеру не тільки в національному, а й в 

територіальному значенні...” [4.174, с. 15].  

На чолі національно-визвольного руху в Україні відразу стала 

Центральна Рада, яка за короткий час свого існування з березня 1917 по 

травень 1918 рр. пройшла складний шлях від київської міської громадської 

організації, створеної групою української національно свідомої 

інтелігенції, до ініціатора й активного  чинника відновлення новітньої 

української державності [4.86].  

Центральна Рада від самого початку свого існування занесла 

завдання розбудови національної освіти до числа найважливіших, оскільки 

цілком слушно вважала її однією з підвалин відродження української 

держави. Взагалі, заслугою Української Центральної Ради було те, що вона 

вперше на офіційному рівні поставила питання про необхідність 

українізації освіти, видавничої справи, державно-адміністративного 

апарату [4.157, с. 261]. Уже через 5 днів від початку своєї роботи, 9 березня 

1917 року, вона видала свою першу відозву „До українського народу!”, в 

якій закликала рішуче домагатися від нового уряду всіх прав, що  

природно належать цьому народові, а серед них – „права на заведення 

рідної мови по всіх школах, од нижчих до вищих” [2.45, с. 38]. До складу 

Центральної Ради ввійшли, крім представників різних політичних партій, 

також члени Українського наукового товариства, Товариства шкільної 

освіти, просвітніх установ, учителі, студенти, для котрих питання 

національної школи було особливо близьким. За підрахунками дослідниці 

О.В. Балицької, педагогічні працівники становили 10% усіх членів 

Центральної Ради [4.74, с. 29]. 

У середині Ради почали утворюватися різні комісії, що відали 

окремими справами. 25 березня на черговому засіданні було ухвалено 

організувати шкільну комісію, якій доручалося керувати справою народної 

освіти [1.4. – Oп. 1, спр. 13, арк. 109 зв.]. У постанові з цього приводу 

наголошувалося, що „комісія повинна дбати, щоб справа народної освіти 

стала на Вкраїні якнайширше”. Фактично, комісія була прообразом 

майбутнього секретарства. Очолили її відомі діячі освіти та національно-



25 

 

визвольного руху України  І.М. Стешенко та О. Волошинова [6.260. – 1917. 

– 19 березня; 4.74. – С. 30] .  

20 березня 1917 р. Тимчасовий уряд Росії скасував усі обмеження в 

правах російських громадян, які існували відповідно до їх національної 

приналежності. Тоді ж було ухвалено постанову про впровадження 

української мови викладання в усіх початкових школах тих губерній, де 

українське населення становить більшість [1.7. – Cпр. 118, арк. 3; 6.245. – 

1917. – № 15] . Одночасно щодо українізації середніх шкіл юридична 

нарада при Тимчасовому уряді 14 червня 1917 р. ухвалила, що це питання 

„представляется сложным, ибо контингент учащихся в значительной 

степени состоит из городского населения неукраинского происхождения”. 

Окрім того, нарада визнала, що кошти на національно-культурні потреби 

мають відпускатися органами місцевого самоврядування, а не державою 

[6.270. – 1917. – № 148]. Лише на вимогу української громадськості 

Міністерство народної освіти Тимчасового уряду призначило попечителем 

Київської шкільної округи відомого історика, прихильника українського 

руху М.П. Василенка. Таким чином, Тимчасовий уряд не поспішав із 

розв’язанням питання про національну освіту в Україні, бо таких мізерних 

заходів у справі, що вимагала рішучих кроків, було, звичайно ж, замало. 

П.Я. Стебницький із цього приводу писав: „Українці, що сотні літ 

витрачали на російську державу свої духовні й матеріальні сили, що і в 

російській революції взяли велику участь, вірили, що в цім загальнім 

перестрої російських порядків український народ не буде забутий...” 

[4.203, с. 40-41] . Але ці сподівання виявилися марними, бо Тимчасовий 

уряд, власне, продовжував проводити русифікаторську політику в 

шкільній справі [4.137, с. 60]. 

Одночасно з розбудовою Центральної Ради, зростанням її авторитету 

серед української громадськості діяльність її набувала широкого розмаху. 

Вона тісно пов'язувала політичні домагання автономії й федерації з 

культурними та освітніми. Так, трудовик Клепацький на V сесії 

Центральної Ради 26 червня 1917 р. зазначав: „...Справа шкільна дуже 

важна; се альфа й омега автономії” [2.45, с. 132]. Тому Центральна Рада не 

полишає освітніх вимог у жодному зі своїх офіційних документів до 

Тимчасового уряду. Зокрема, в Доповідній записці делегації Української 

Центральної Ради до Тимчасового уряду з питань автономії України від 30 

травня 1917 р. йде мова про необхідність поширення українізації 

початкової школи на середню та вищу. Крім того, декларація висунула 

домагання виділення в розпорядження Центральної Ради відповідних 

коштів „для задоволення національно-культурних потреб” [2.45. – C. 98]. 

Але Тимчасовий уряд відмовився задовольнити вимоги української 

делегації. У відповідь на це Центральна Рада видала І Універсал (10 

червня), в якому повідомляла, що „Петроградське правління” відкинуло 

домагання українських делегатів „і гроші, що збираються з нашої землі, 
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відмовилось повернути на потреби нашої школи, освіти й організації” 

[2.45, с. 104]. І тому вона закликає всі села і міста організувати свою 

власну владу та підкоритися Центральній Раді. Згідно з Універсалом  

Комітет Центральної Ради на останнім засіданні 15 червня  ухвалив  

організувати виконавчий орган – Генеральний Секретаріат, який „має 

завідувати різними справами в межах України і виконувати всі постанови 

Центральної Ради, які цих справ торкаються” [6.276. – 1917. – 17 червня]. 

27 червня було опубліковано Декларацію Генерального Секретаріату, в 

якій проголошувалося, що „в справі народної освіти Секретаріат має на 

меті насамперед  з'єднати  в своїх  руках все керування шкільною освітою” 

[6.260. – 1917. – № 10]. Як політична акція, утворення Генерального 

Секретаріату було надзвичайно вдалим тактичним заходом тиску на 

Тимчасовий уряд. Як згадував М.С. Грушевський, „враження його було 

глибоке, і тільки після нього всі кроки Центральної Ради включно з 

Універсалом в очах усіх, хто не вірив українському рухові й сподівався 

якось його „на кривій об'їхати”, переконалися в серйозності ситуації  і 

необхідності з нею в певній мірі порахуватися” [3.50. – № 10. – С. 129] .  

Одночасно з виходом Декларації ГСУ було створено основну 

програму розвитку національної школи. Головні завдання цієї програми 

полягали у забезпеченні вільного розвитку школи й освіти взагалі для всіх 

народів України; створенні певної єдності, яка забезпечувала би спільну 

боротьбу проти „...темряви, що охопила нашу землю після чужого 

панування”; розширенні децентралізації управління справами освіти [1.1. – 

Oп. 1., спр. 1, арк. 25; спр. 39, арк. 1, 13 – 17; 6.251. – 1918. – № 5 – 6. – 

С. 55].  

Лише після цих заходів Тимчасовий уряд пішов на незначні 

поступки й у питанні рідної освіти. 8 серпня він затвердив постанову „Об 

удовлетворении некоторых культурно-просветительных нужд населения 

губерний, входящих в состав Киевского учебного округа”. Згідно з цією 

постановою було дозволено відкрити 2 українські гімназії (одну з них – у 

Києві, а іншу – в пункті, що визначить КШО в особі її попечителя у згоді з 

місцевими громадськими діячами), а також асигновано на культурні 

потреби українського народу 25 000 крб., 20 000 з яких – на видання 

шкільних підручників [1.1. – Oп. 1, спр. 13, арк. 8; 6.245. – 1917. – 21 

вересня]. 

Такі кроки робив Тимчасовий уряд, залишаючись далеко позаду 

вимог життя, не розуміючи хоч скільки-небудь ні завдань освіти в Україні, 

ні своїх обов'язків перед нею. С. Постернак писав із цього приводу: „Не 

про той чи інший дозвіл, не про скасування тих чи інших заборонених 

законів та розпоряджень дореволюційного режиму йшла мова – це все вже 

зробила революція... Мова йшла про те, як реалізувати ці природні права 

на рідну школу й освіту. Внаслідок попереднього періоду русифікації, 

українському народу було важко самому, без допомоги держави, 
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реалізувати це своє право: не було підготовлених учителів, підручників, 

шкільного обладнання та приладдя, не було досвіду, й не було, нарешті, 

коштів – цієї матеріальної підстави всякого культурного руху” [4.174, 

с. 16]. Але Тимчасовий уряд не зрозумів цього і в найменшій мірі не 

спокутував великої кривди, заподіяної українському народові за часи 

попередньої історії. Бо як можна назвати його заходи щодо влаштування 

двох українських гімназій на 35 мільйонів населення або асигнування 

20 000 крб. на видання підручників, коли цих коштів не могло вистачити 

на видання й одного підручника у потрібній кількості?!  І це у той час, як 

Міністерство освіти Тимчасового уряду витратило у 1917 р. на свої 

потреби 214 млн.(!) крб. Показовим є й такий факт. Міністерство освіти 

передбачало відкрити у 1917/18 н.р. 97 нових середніх шкіл по всій 

державі, з них на Україні – лише 3! [6.291. – 1917. – 19 вересня; 6.245. – 

1917. – 25 червня]. Таким було ставлення російського Тимчасового уряду 

до питання поширення освіти в Україні та розбудови її національних 

підвалин. 

Саме тому з перших днів революції свідоме українське громадянство 

самостійно береться до справи відродження рідної школи. А на чолі 

практичної реалізації цієї справи в перший період революції (березень – 

жовтень 1917 р.) стають громадські організації, просвітні товариства, 

кооперативи та органи місцевого самоврядування, здебільшого земства. Як 

цілком справедливо зазначають дослідники Л.І. Євселевський  та 

С.Я. Фарина, „прагнення української інтелігенції відродити національну 

культуру висунуло потребу гуртуватися у товариства” [4.116, с. 87]. Ці 

громадські організації „стали ініціаторами розв'язання питань національно-

культурного будівництва” [4.160, с. 84]. Чи не найбільшу роль у керуванні 

та здійсненні практичних заходів щодо становлення нової системи освіти в 

Україні на цьому етапі відіграло Товариство Шкільної Освіти. Заснувалося 

воно ще перед революцією. Фундаторами його були О. Ковальков та 

І.М. Стешенко, якого М.С. Грушевський називав „фанатичним керманичем 

шкільної справи, що підпорядкував їй усі інші свої інтереси” [3.50. – № 10. 

– C. 56]. Ще до революції І.М. Стешенко написав цілу низку статей, 

зокрема „Історичні підрахунки й українська мова”, „Про українську 

національну школу” тощо, присвячених питанню рідної школи, де доводив 

необхідність такої школи не лише для українського, а й для польського, 

єврейського та інших народів [4.207, с. 89, 91-92]. 

До складу Товариства Шкільної Освіти ввійшли педагоги різних 

типів шкіл, а також  „особи, що співчували рідній освіті” [1.7. – Спр. 120, 

арк. 7; 6.260. – 1917. – 19 березня]. У першому параграфі Статуту 

товариства наголошувалося, що воно „має на меті ширити серед 

українського люду освіту через нижчі, середні й вищі школи з викладовою 

українською мовою” [1.1. – Oп. 1, спр. 10, арк. 1]. Для виконання цього 

завдання ТШО передбачало заснування українських шкіл усякого типу, а 
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також українізацію вже існуючих шкіл. При цьому воно обіцяло врахувати 

інтереси національних меншин, а справу українізації російських шкіл 

проводити „відповідно потрібному педагогічному такту” [1.7. – Cпр. 20, 

арк. ]. За кілька місяців, до організації Генерального Секретарства Освіти, 

ТШО виконало величезну роботу, що рідко припадає на долю громадської 

установи за такий короткий час. 

Вже на перших установчих зборах товариства було поставлене 

питання про український учительський з'їзд і розроблена програма роботи 

трьох його секцій – початкової, середньої та вищої школи [6.260. – 1917. – 

19 березня]. Перший Всеукраїнський учительський з'їзд відбувся 5 – 6 

квітня 1917 р. Це був перший вільний з'їзд українських учителів і 

професорів, на якому чітко були поставлені завдання „націоналізації” 

школи й намічений шлях до організованої роботи в цій царині. Так, 

зокрема, було схвалено заснувати Всеукраїнську Шкільну Раду „для 

організації шкільної просвіти на Україні”, що пізніше постала як 

Генеральна Шкільна Рада, котра виконувала функції дорадчого органу при 

Генеральному Секретарстві Освіти, а після проголошення УНР – при 

Міністерстві Народної Освіти [1.1. – Oп. 1, спр. 17, арк. 3]. 

Завдання, які поставив з'їзд, цілком лягли на плечі громадянства і 

насамперед на Товариство Шкільної Освіти. Вони були складними й 

нагальними. До початку нового 1917/18 н.р. необхідно було і підготувати 

вчителів, і забезпечити нові школи підручниками, і розробити наукову 

термінологію, і виробити певний правопис. Товариство Шкільної Освіти 

працювало над розв’язанням усіх цих завдань, та хоча не всі вчасно, але 

багато з них виконало. З цією метою ТШО організувало декілька комісій 

(української мови, історичну, географічну, математичну, природничу та 

ін.), які й займалися питаннями термінології, правопису, а також 

підготовкою нових підручників. Коли Українська Центральна Рада 

організувала при собі шкільну комісію, до її складу ввійшла й Рада 

Товариства Шкільної Освіти. Згодом саме з цієї комісії постала і вже 

згадувана Генеральна Шкільна Рада. 

Таким чином, те, що мусив робити російський Тимчасовий уряд, 

виконувала приватна громадська організація. Не випадково, що саме з 

цього громадського товариства постає і перший офіційний всеукраїнський 

державний орган у справах освіти – Генеральне Секретарство. 

Велику роль у справі відродження національної освіти в Україні 

відіграли вчительські спілки, що почали виникати по всій Україні від 

самого початку революції. У квітні 1917 р. у Києві була заснована 

Всеукраїнська Учительська Спілка, яка мала організувати свідому частину 

українського вчительства для плідної роботи в освітній справі. 

Засновниками ВУС були видатні українські діячі освіти й педагогіки: 

С. Русова (голова), А. Бакалінський, О. Омшанський, О. Дорошкевич, 

Т. Сушицький, Л. Білецький, А. Болозович, С. Романюк, П. Холодний, 
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С. Черкасенко та інші. У липні 1917 р. ВУС виступила з відозвою „До 

українського вчительства!”, в якій закликала його об'єднатися в 

учительські спілки (повітові, губернські), які в свою чергу мали 

згуртуватися у ВУС [6.284. – 1917. – 5 ипня] . Ще раніше, у травні, із 

закликом до вчителів-українців закладати професійні спілки звернулася 

шкільна комісія при Центральній Раді [6.284. – 1917. – 30 травня]. 

Українське вчительство з творчим поривом відгукнулося на нього. 

Протягом літа – початку осені 1917 р. було засновано Конотопську, 

Новомосковську, Гадяцьку, Вінницьку, Житомирську, Бердичівську, 

Липовецьку повітові українські вчительські спілки. 8 жовтня організаційно 

оформилася Українська вчительська спілка м. Києва [1.1. – Oп. 1, спр. 17, 

арк. 38, 46, 62, 71, 86, 98; 6.291. – 1917. – 30 червня]. Всього до жовтня 

1917 р. до ВУС приєдналося 16 повітових та 2 губернські вчительські 

спілки. До кінця року кількість повітових спілок у складі ВУС збільшилася 

до 23,  а загальне число її членів дорівнювало 9 427 осіб. [6.277. – 1917. – 

12 жовтня]. 

Остаточне організаційне оформлення ВУС відбулося в серпні 1917 р. 

після Всеукраїнського професійного вчительського з'їзду (13 – 15 серпня), 

на який було скликано представників місцевих українських учительських 

спілок. З'їзд затвердив Статут ВУС, вироблений її цетральним бюро, а 

також розглянув питання шкільного управління та юридичного, 

економічного, культурного і громадського становища вчителя [1.1. – Oп. 1, 

спр. 17, арк. 5]. Крім того, за рішенням з'їзду до складу Центральної Ради 

було обрано представництво організованого українського вчительства 

чисельністю 35 осіб, по 5 від Полтавської, Харківської, Подільської, 

Чернігівської, Волинської, Київської та Катеринославської  губерній 

[6.255. – 1917. – 16 серпня]. Відтак ВУС мала тепер своє представництво в 

Центральній Раді і мала можливість брати  безпосередню участь у її 

освітній політиці. З вересня 1917 р. ВУС почала видавати свій періодичний 

орган – науково-педагогічний журнал „Вільна українська школа”. Журнал 

висвітлював такі питання, як організація нової школи, новітні течії в 

європейській педагогіці, українознавство в школах національних меншин, 

початкова, середня та вища школа, позашкільна освіта та дошкільне 

виховання, питання професійної організації вчителів тощо, і виходив 

щомісяця накладом 5 тис. примірників [1.1. – Оп. 1, спр. 88, арк. 41]. У 

журналі співпрацювали видатні діячі освіти С. Черкасенко, Ю. Сірий, 

С. Сірополко, Є. Тимченко, В. Дурдуківський, О. Музиченко, 

О. Грушевський, Н. Мірза-Авакянц, С. Русова, О. Панасенко, 

Т. Сушицький, М. Зеров, І. Огієнко, Є. Вировий та інiші. Шкільна освіта, 

на думку більшості авторів журналу, повинна була мати національний 

характер. Звідси вимоги „націоналізації школи” і „розподілу школи між 

національностями”, висунуті вже в перших його номерах [4.210]. 
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Окреслюючи напрям розвою освіти й виховання в Україні, С. Русова 

писала: „Підвалинами націоналізації школи бувають завше два начала: 

безпосередня націоналізація педагогічних засобів виховання і навчання, 

цебто – рідна мова викладання й зміна програми з тенденцією внести ті 

науки, які дають найбільш громадської національної свідомості, – історію і 

географію рідного краю і народне мистецтво – музика, співи, орнаментика; 

друга підвалина національної школи – це єднання її з людом..., школа – це 

центр освіти..., центр не тільки морального, а і політичного виховання, 

політичного не в розумінні діяльності тієї чи іншої партії, а політично-

громадського виховання, без якого не розвиватиметься нове життя” [6.251. 

– 1917. – № 1. – С. 6].  Вона наголошувала, що „доля, щастя нашого народу 

залежить від того, як ми переведемо в життя дороге велике гасло: вільна 

національна школа для виховання вільної, свідомої, дужої нації” [6.251. – 

1917. – № 1. – С. 7] . Отже,  „ВУШ” стала віддзеркаленням намірів, думок, 

теоретичних розробок та практичного досвіду українських педагогів у цей 

складний час. На жаль, доля журналу була не в усьому успішною. Він 

видавався на кошти, які складалися з членських внесків ВУС, приватних 

пожертвувань, а головне – на прибутки від продажу самого часопису. 

Однак на початку 1918 року внутрішня анархія в Україні спинила 

розповсюдження цього журналу. Матеріальна бідність учительства та 

нестача коштів у шкільних установах, повітових і губернських радах не 

давали можливості передплачувати його навіть колективно. Тому з 5 000 

примірників розходилося лише 2 000. У результаті журнал не тільки не 

приносив прибутку, а й виявився збитковим. Редакція опинилася в 

скрутному становищі, яке загрожувало припиненням виходу „ВУШ”. І тоді 

центральне бюро ВУС у квітні 1918 р. звернулося за допомогою до 

Міністерства Народної Освіти. Молода українська держава виділила для 

цього 15 тис. крб. і тим врятувала журнал від загибелі  [1.1. – Cпр. 88, 

арк. 41 – 42; спр. 14, арк. 107]. 

Велику роль в освітньому русі України відіграли також різноманітні 

місцеві просвітні організації, товариства, фонди, що виникали в цей час 

усюди і розпочинали боротьбу за українську державу, школу та культуру. 

Так, 16 березня 1917 р. у Катеринославі заснувалося Українське 

вчительське товариство, яке ставило собі за мету об'єднати „вчителів і 

взагалі всіх українців, причетних до просвітньої праці, для націоналізації 

освіти українського народу” [1.1. – Спр. 17, арк. 34, 35]. У статуті 

товариства висувалися такі його завдання: відкривати українські школи, 

дитячі садки, народні доми, загальнопросвітні й соціальні курси, 

бібліотеки, читальні, музеї, виставки тощо; влаштовувати лекції, читання, 

розумні розваги для дітей і дорослих, подорожі, екскурсії; та „взагалі брати 

якнайширшу участь у загальнокультурнім і політичнім національнім житті 

України” [1.1. – Cпр. 17. арк. 35] . 
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Серед харківських свідомих українців заклалося товариство „Рідна 

школа”, котре прагнуло „розробляти питання, пов'язані з націоналізацією 

виховання й вчення на Вкраїні” [6.290. – 1917. – № 4.] . У листопаді 1917 р. 

у Києві заснувалося освітнє товариство „Копійка на рідну школу”, що 

поставило собі за мету збирати кошти на рідну народну освіту. 

Звертаючись до громадян вносити добровільні пожертви на святу справу, 

рада товариства відзначала: „Освітній рух серед нашого народу в такі 

тяжкі часи стихійної руїни всіх життєвих цінностей – це той світлий 

промінь, за яким слідкує наш зір у дальшу, кращу будучину нашої країни” 

[6.277. – 1917. – 6, 7 грудня] . 19 березня 1917 року у Херсоні було 

засновано культурно-просвітньо-політичне товариство „Українська Хата”, 

статут якого проголосив своїм завданням „відродження українського 

народу і придбання йому відповідних часу прав...”. Але засобами 

виконання завдання були вибрані „культурно-просвітницькі”: заснування 

шкіл, бібліотек, книгарень, читання просвітницьких курсів, публічних 

лекцій, проведення концертів і вечорів” [6.258. – 1917. – 23 квітня]. 

Подібне товариство виникло й  в Одесі [6.258. – 1917. – 12 квітня] . 

Активну участь в освітньому русі взяли також різноманітні 

кооперативні товариства – споживчі й кредитові. Вимоги рідної освіти 

звучали на численних кооперативних з'їздах і нарадах. Кооперація 

допомагала освітнім справам не лише коштами. В інструкторських 

колегіях, в окремих культурно-освітніх відділах при кооперативах та їх 

союзах відбувалося планування роботи з розбудови національної освіти. 

Зазначені органи часто ініціювали створення нових культурних 

організацій, закладів шкільної й позашкільної освіти тощо. І. Витанович з 

цього приводу зазначав : „...Коли влада відродженої Української Держави 

мусіла зосередити всі свої зусилля на оборону, на воєнні потреби... – на 

місцях лишалася кооперація. Вона часто заміняла місцеву адміністрацію 

та, найважливіше – мусіла стояти на сторожі розбуджених культурних 

прагнень народу, народної просвіти, відродженого рідного шкільництва, – 

на сторожі пробудженої національної духовности, що прагнула вільного 

розвитку” [4.90, с. 252]. Найбільше щодо цього вславилися такі великі 

кооперативні об'єднання і союзи, як Полтавська спілка споживчих 

товариств, Дніпросоюз у Києві, Уманський, Конотопський, 

Кременчуцький союзи, Вінницькі споживчий та кредитовий союзи, 

Всеукраїнський видавничий кооперативний союз й ін. [4.90, с. 223-224]. 

Але найбільш поширеною організаційною формою всенародного 

руху за національне відродження стали навесні 1917 р. товариства 

„Просвіта”.  Активна учасниця подій того часу В. Чередниченко свідчила: 

„В „Просвіти” записувались і чоловіки, і жінки, багаті й бідні, освічені й 

зовсім неписьменні – всі ті, у кого була охота до знання та до науки” 

[4.220, с. 3] . Саме через це „Просвіти” виникають у той час масово. Вони 
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з'являються майже в усіх губернських містах України, але особливо багато 

їх засновується по українських селах. 

Однією з перших відновила свою діяльність київська „Просвіта”. Її 

перше засідання відбулося 4 березня 1917 р. На ньому були утворені такі 

комісії товариства: організаційна, агітаційна, лекційна, видавнича, 

бібліотечна, фінансова та театральна [1.10. – Cпр. 6, арк. 15]. Незабаром 

члени товариства затвердили статут, який став зразковим для всіх інших 

„Просвіт”, що засновувалися. У статуті викладалися завдання товариства, а 

саме: відкривати книгозбірні, читальні, книгарні, заводити кінематограф, 

уряджати публічні читання, лекції, бесіди, видавати книжки, газети та 

листівки для народного читання, створювати різні школи для дорослих і 

дітей, влаштовувати театральні вистави й вечори, музично-літературні 

заходи, організовувати освітні екскурсії, збирати та зберігати старовинні 

речі, заводити музеї, будувати „Народні будинки” тощо. [1.10. – Cпр. 22, 

арк. 17] 

Слідом за київською велика кількість „Просвіт” виникає по всій 

Україні як у великих містах, так і в багатьох селах. Усі вони своїм 

головним завданням висувають широку освіту народу, з якою пов'язують і 

боротьбу за політичні права. „Просвіта” с. Куманівці Бердичівського 

повіту Київської губернії, що заснувалася 11 травня 1917 р., у своєму 

статуті наголошувала, що „товариство засновується для того, щоб підняти 

освіту своїх членів, дати їм добру науку й... допомогти боротись за свої 

права та за кращу долю” [1.10. – Спр. 5, арк. 1] . 

Великий авторитет мала „Просвіта” і в такому зрусифікованому 

місті, як Харків. Організувалася вона 10 квітня 1917 р. Головою її став 

професор Д. Багалій. „Просвіта” м. Миколаєва була центром українського 

життя на всю зденаціоналізовану округу. До осені 1917 р. вона мала вже 20 

місцевих філій, котрі на своєму з'їзді утворили „Спілку культурно-

просвітніх організацій Миколаєвської округи” [1.3. – Cпр. 378, арк. 21]. 

25 квітня відновила свою діяльність „Просвіта” у Чернігові, в липні 

розпочала роботу полтавська „Просвіта” [6.291. – 1917. – 21 квітня; 1.10. – 

Cпр. 9, арк. 28.]. Кількість цих товариств стрімко зростала й у вересні 

1917 р. по окремих повітах становила: Полтавський повіт – 50, 

Миргородський повіт – 17, Васильківський повіт – 54, Уманський повіт – 

69, Катеринославський повіт – 40, Вінницький повіт – 30 [1.1. – Oп. 1, 

спр. 157, арк. 28; 1.13. – Cпр. 3, арк. 7 – 8; 6.277. – 1917. – 3 вересня]. 

По всій Київській губернії кількість „Просвіт” на цей час становила 

222, а у 7-ми повітах Полтавщини (що становили лише половину губернії) 

– понад 250 [6.277. – 1917. – 30 серпня, 3 вересня]. В цілому ж по Україні 

число цих товариств у той самий час сягнуло понад 2 000 [6.283. – 1917. – 

3 червня]. Газета „Рідне слово” з цього приводу писала: „Багато тепер 

відбувається скрізь по Вкраїні всяких нарад, віч, з'їздів, багато 

закладається всяких комітетів, але, здається, над усім стоїть „Просвіта”... 
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Такого потягу до освіти ми не помічаємо у цю хвилю ніде у Росії, бо ніде ж 

у Росії й не гнітилася справжня освіта так, як на Вкраїні” [6.283. – 1917. – 

3 червня]. І дійсно, „Просвіти” стали масовими організаціями, які виконали 

величезну роботу зі становлення нової національної системи освіти в 

Україні. 

Для скоординування роботи такої чималої кількості „Просвіт” у 

вересні 1917 р. був скликаний І Всеукраїнський з'їзд цих товариств, на 

якому були ухвалені такі постанови: „Про шкільну та позашкільну освіту”, 

„Про видавничу справу”, „Про організування „Просвіт”, „Про народний 

хор та музику”, „Про народний театр” й ін. [1.1. – Oп. 1, спр. 157, арк. 44 – 

46; 1.10. – Cпр. 8]. У загальній частині постанов, зокрема, говорилося: 

„Визнаючи причиною великого політичного та економічного занепаду 

неграмотність нашого народу, з'їзд „Просвіт” домагається заведення 

обов'язкової шкільної науки, а всіх своїх членів закликає до завзятої 

боротьби з неграмотністю. Всі школи повинні бути українізовані, із 

забезпеченням прав національних меншостей” [1.1. – Oп. 1, спр. 157, 

арк. 44]. 

„Просвіти”, справді, відіграли досить велику роль у національній 

освітній справі того часу, засновуючи українські народні школи, гімназії, 

курси грамоти для дорослих, дитячі захистки, бібліотеки, книгозбірні й 

читальні, влаштовуючи різноманітні лекції, бесіди, театральні вистави, 

музичні вечірки тощо. Все це, безумовно, сприяло залученню широких 

народних мас до освіти та культури. Але не слід переоцінювати діяльність 

цих товариств, як це роблять деякі дослідники [4.116; 4.133]. Робота 

„Просвіт”, на жаль, не завжди стояла на належному рівні. Так, просвітній 

діяч на Полтавщині Ф. Чайковський зауважував, що деякі „Просвіти” 

бачать свою мету лише в тому, „щоб зібрати людей на розвагу”, інші – 

тільки ставлять вистави та влаштовують концерти, а таких, які проводять 

лекції, курси для неграмотних, засновують вечірні й недільні школи – 

небагато [6.277. – 1917. – 30 серпня]. Немало було й таких товариств, які 

засновувалися, розпочинали бурхливу діяльність, але потім ця робота 

сходила нанівець, і „Просвіти” навіть закривалися. Це ставалося через брак 

на селі свідомих сил української інтелігенції. Та все ж таки певна частина 

товариств була справжнім взірцем культурно-просвітніх осередків у містах 

і селах України, як-от: „Просвіти” у Полтаві, Харкові, Катеринославі, 

Хоролі, Золотоноші, с. Харківцях Пирятинського повіту на Полтавщині, 

с. Котельві Охтирського повіту на Харківщині, с. Погребищах 

Бердичівського повіту на Київщині та в інших містах і селах України. Такі 

„Просвіти” виявилися могутньою хвилею в загальному національному 

освітньому русі в Україні в 1917 – на початку 1918 рр. 

Таким чином, можна стверджувати, що освітній рух у березні 1917 – 

квітні 1918 рр. мав цілком народно-громадський характер. До 

проголошення УНР, з одного боку, Українська Центральна Рада, як 
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представниця інтересів більшості українського народу, висуває 

національно-освітні вимоги практично в кожному своєму офіційному 

документі (відозвах, зверненнях до Тимчасового уряду, Універсалах) і тим 

самим декларує їх. З іншого – перші практичні кроки щодо становлення 

національної системи освіти в Україні робить сам народ – його громадські 

організації, товариства, спілки. Одночасно йде процес зародження і 

подальшого формування майбутнього державного апарату управління 

освітою (спочатку шкільна комісія у складі Центральної Ради, потім 

Генеральна Шкільна Рада та, нарешті, Секретарство Освіти). Причому в 

його формуванні беруть участь усе ті ж народно-громадські інституції, під 

керівництвом яких уже тривають конкретні перетворення в галузі освіти. 

Однак необхідно констатувати, що процес становлення національної 

школи проходив не безконфліктно, оскільки в поглядах на питання про 

українську освіту серед населення України були різні течії й напрями. 

С. Постернак зводить їх до чотирьох [4.174]. Ми ж виділимо три. Першу 

групу становила більшість народу, яка і становила народно-громадський 

освітній рух і виступала за українську школу для українців та національні 

школи для національних меншин. Причому представники цієї групи 

розуміли, що розбудова рідної школи – не одномоментний процес, але 

планомірний і рішучий, у всеукраїнському масштабі. 

Другу групу утворили помірковані кола українського громадянства 

на чолі з новим попечителем Київської шкільної округи М.П. Василенком 

та його заступником В.П. Науменком, які вважали, що українізацію слід 

проводити обережно, з почуттям міри і такту [4.110, с. 67]. В інтерв'ю 

„Кіевлянину” 4 серпня 1917 р. М.П. Василенко говорив: „Українські 

школи слід засновувати у міру того, як назріватимуть потреби, не 

зачіпаючи вже існуючих російських шкіл, оскільки російська культура 

така сильна на Україні й потреба у навчанні так зрозуміла, що у даний час 

така штучна українізація була би значною мірою культурним насильством” 

[4.93, с. 120]. Українська Центральна Рада розцінила політику 

М.П. Василенка як таку, що „не може задовольнити українців,  тому  що 

навіть  Мануйлов давав більше, ніж тепер дає Василенко” [1.4. – Cпр. 16, 

арк. 7]. Цю поміркованість і обережність М.П. Василенко та 

В.П. Науменко мотивували як міркуваннями практичного характеру (брак 

учителів, підручників, невпорядкованість української термінології), так і 

тим, що, мовляв, не слід дуже обурювати широке громадянство насильною 

українізацією. Вони добре знали й тверезо оцінювали менталітет 

зросійщеного українського міщанства, а також значної частини 

інтелігенції, байдужої до національної справи [4.160, с. 86]. „В цих 

міркуваннях, – писав Д. Дорошенко, – було багато справедливого, але й 

Василенко і Науменко забували, що мають діло з революційними часом і 

революційним настроєм, коли українці, роздратовані стількома роками 

переслідувань і знущань з самої ідеї української школи, хочуть тепер 



35 

 

якомога швидше надолужити страчений час і використати революційний 

підйом, щоб здійснити в якнайширшім  масштабі свої постулати на полі 

шкільництва” [4.114, с. 392]. Тому їх дратувала поміркована позиція 

офіційних керівників системи освіти, й на всіх з'їздах чи зборах це питання 

обговорювалося досить гостро. Відомості про суперечки потрапляли на 

сторінки газет. І якщо раніше позиція М.П. Василенка та В.П. Науменка не 

задовольняла лише чорносотенні й реакційні кола, то тепер, після 

революції, вона стала об'єктом критики з боку української демократичної 

преси [4.160, с. 6]. До цієї ж групи належали також деякі урядовці КШО, 

що колись брали участь в українській культурній роботі, але потім 

відійшли від українства, яке відштовхнуло їх своїм радикальним 

характером у царині політичних та соціальних домагань. Такими були, 

зокрема, Є.О. Ківлицький та історик, колишній співробітник „Кіевской 

старины” Ф.Д. Ніколайчик. 

Безумовно, ця обережна, поміркована позиція відомих діячів, 

оборонців української мови щодо українізації зручно використовувалася 

ворогами  національної  школи. Також до цієї групи можна віднести і ті 

кола російського громадянства та вчительства (С. Постернак виокремлює 

їх в осібну групу), які принципово визнавали потребу української школи, 

але на практиці не сприяли її утворенню. Вони вимагали плебісциту серед 

народу в цій справі, незважаючи на ту обставину, що після двох із 

половиною століть політики суцільної русифікації не можна було відразу 

жадати від народних мас національної свідомості. Ця група видавала свій 

друкований орган – „Русский голос”, який стояв на платформі „сохранения 

русской культуры на Украине, как культуры родной, близкой и нужной 

украинскому народу” [6.285. – 1917. – 7 червня]. Іхнє справжнє ставлення 

до української школи виявилося в організації анкетувань серед батьків, 

котрі мали довести, що сам народ не бажає української школи. Особливого 

розмаху набула так звана „анкета Одинця”, складена й розіслана по 

школах Секретарством Великоруських Справ у грудні 1917 р. Ця анкета 

викликала справедливе обурення з боку свідомого українського 

учительства та громадянства. В протесті проти анкети зібрання вчителів-

українців м. Умані зазначило: „Анкета може свідчити лиш про те, яка 

школа була до революції і поки що є, при явно недемократичному складі 

педагогів та учнів, але аж ніяк не про те, яка школа з якою мовою навчання 

потрібна...” [6.277. – 1918. – 10 січня]. Далі в протесті зазначалося, що 

анкета не відбиває сучасного настрою більшості батьків, бо на анкету 

відкликаються головним чином ті, кому вона була бажаною у їх власних 

інтересах; що статистика населення України без усякої анкети дуже ясно 

показує, яких саме шкіл найбільш потрібно на Україні. Генеральне 

Секретарство Освіти змушене було видати 7 січня 1918 р. обіжник, у 

якому доводило до відома директорів середніх та вищих початкових шкіл, 

що вищезгадана анкета розіслана без порозуміння з ГСО, що на неї ГСО у 
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своїй діяльноті спиратися не буде і що відповідь на цю анкету 

необов'язкова для шкіл [1.1. – Oп. 1, спр. 105, арк. 42]. Таким чином, 

представники цієї групи на практиці всякими засобами гальмували, 

стримували процес українізації. Третя група – це „принципові вороги 

української школи, освіти і культури” [4.174, с. 24]. До неї належали 

чорносотенці й праві кола російського та зросійщеного українського 

громадянства – величезні лави всіляких урядовців, вихованих у традиціях 

„православ'я, самодержавства й народності”, міського вчительства, 

відірваного від народної стихії та виплеканого на ідеалах „общерусской 

культуры”. Ця група чинила відвертий опір процесу розбудови української 

національної освіти. Невиконання розпоряджень української влади, 

саботаж, глузування з усього українського були звичайними засобами 

боротьби російського громадянства проти української культури й освіти. 

Прикладом такого ворожого ставлення до справи українізації школи може 

бути нарада вчителів київських вищих початкових шкіл, що відбулася 11 – 

12 травня 1917 р. На цій нараді пролунало декілька відвертих 

антиукраїнських виступів, що свідчили про небажання певної частини 

київського вчительства брати участь у створенні нової системи освіти. 

Аналогічне вороже ставлення до української школи виявилося в різних 

формах з боку як окремих осіб, так і цілих груп на з'їздах, зібраннях, 

учительських курсах, у деяких земствах, у багатьох міських думах. 

Прикладом може бути „Протест против насильственной украинизации 

школы”, надісланий до Тимчасового уряду від імені так званих „коренных 

малороссов интеллигентов” і надрукований у газеті „Кіевлянин” 28 квітня 

1917 р. 

Цей протест було складено на київських зборах педагогів та 

представників батьківських комітетів. До речі, опозиція українізації дуже 

спиралася на так звані батьківські комітети. Найгіршим було те, що до 

протестів притягали й дітей. У Києві за ідейною участю ворогів 

української культури організувався так званий „Комитет русских 

учащихся” спеціально для боротьби з українською школою. Цей комітет 

вів протиукраїнську агітацію по школах, видавав відозви, розсилав анкети 

[4.174, с. 65]. В одній із характерних відозв цієї організації, зокрема, 

говорилось: „Готовится насильственная украинизация средней школы... 

Подобное насилие должно встретить со стороны всех национальностей 

самый резкий отпор. Русские! Помните, что Вас большинство, и 

„украинизация” главным образом коснётся Вас. Вас хотят насильственно 

отторгнуть от великого русского народа, от общения с произведениями и 

духом родной русской культуры, созданной веками, давшей миру 

Пушкина, Достоевского, гр. Толстого, Менделеева и других ...” [6.251. – 

1917. – № 2. – С. 106 – 107]. В.К. Винниченко з цього приводу зазначав: „І 

це ж усе говорилось у той час, коли ще не було зроблено ні одного 

розпорядження уряду про фактичне заведення української мови не то що в 
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вищих чи середніх, але й нижчих, народних школах; коли не було видано 

на українізацію ні одної копійки з тих міліардів, які щороку смоктались з 

українського народу; коли в Києві тільки на приватно-громадські кошти 

закладались українські гімназії; коли уряд пальцем не кивнув, щоб хоч у 

якійсь мірі реалізувати свої принципіальні заяви про право українців на 

національно-культурне самовизначення” [4.88, с. 115]. 

Проти згаданої відозви „Комитета русских учащихся” виступили 

учні-українці, згуртовані у свої осередки, які проголосили : „От каждого 

человека требуется... сознание его, как гражданина, т.е. знание той страны, 

среди которой он вырос, понимание условий, при которых его родина 

создалась и существует, конкретно: знание этнографии страны, её истории, 

культуры и быта. Это требование элементарно... О какой-либо 

насильственной „украинизации” здесь не может быть и речи” [6.251. – 

1917. – № 2. – C. 106]. 

Узагалі процес українізації школи найбільш болісно відбувався у 

містах, бо саме міста „залишалися твердинями росіян та зрусифікованого 

населення, і тут найбільше переважали войовничі антиукраїнські настрої” 

[4.132, с. 44]. П. Христюк із цього приводу писав: „Міста на Україні з 

самого початку революції в більшості заняли ворожу до українського 

відродження позицію, або, в ліпших випадках, позицію повної негації, 

ігнорування” [4.216, с. 19]. 

Отже, першій групі українського громадянства практично 

протистояли дві інші. Звичайно, такий поділ є дещо умовним, оскільки в 

межах усіх трьох напрямів була ціла низка відмінностей, нюансів у 

поглядах. З іншого боку, окремі частини, а то й цілі групи часто 

наближалися одна до одної в процесі боротьби. Так, на початку революції 

частина другої групи, а саме – помірковані кола українства на чолі з 

М.П. Василенком та В.П. Науменком, наближалися до першої групи 

послідовних оборонців справи української освіти. Але дедалі їх позиції 

розходилися, особливо після виникнення ГСО. КШО, яка здавна була 

фортецею русифікації і яку тепер очолювали ці українські діячі, не 

визнавала ГСО й практично розпочала з ним боротьбу. А В.П. Науменко, 

що замінив М.П. Василенка на посаді попечителя КШО у серпні 1917 р., 

навіть їздив до Петрограда домагатися незалежності округи від ГСО 

[4.174, с. 27]. У результаті цієї боротьби поміркована частина українського 

громадянства остаточно пристає до другої групи, котру ми визначили як 

таку, що не сприяла процесу становлення української освіти. В свою чергу, 

перша група під впливом загострення боротьби з другою та третьою 

починає „лівішати”, в середині неї загострюються і все більше зростають 

національні почуття. Як наслідок іде формування двох ворожих фронтів – 

українського й антиукраїнського, що остаточно утворилися після 

проголошення УНР. 
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Як уже зазначалось, особливість народно-громадського освітнього 

руху після Лютневої революції полягала у тому, що формування нового 

державного апарату управління освітою та сам процес становлення і 

розбудови нової системи українського шкільництва відбувалися 

паралельно. Причина такого феномена крилася у своєрідних обставинах, 

пов'язаних із революційним часом. Народ, що скинув вікові пута, проявив 

свою власну ініціативу у створенні рідної школи, не чекаючи, коли цю 

школу надасть йому держава. Одночасно той народно-громадський рух за 

українську освіту, що розгорнувся від самого початку революції, мав і 

певні вади, які полягали насамперед у відсутності планомірності та 

одностайності у цій справі. Через це, як зазаначалося у резолюціях 

Подільського губернського з'їзду вчительських делегатів, що відбувся 27 – 

28 травня у Вінниці, „окремі українські губернії, окремі повіти, 

„Просвіти”, різні організації, будучи цілком залишені самі на себе, йдуть у 

сій справі врозбрід, а часто і в суперечці одні другим, розпочинаючи, 

кожний зокрема, такі справи, які їм не по силі й, витрачаючи енергію і 

кошти на такі заходи, які повинні бути об'єднані та провадитись у 

всеукраїнському масштабі” [1.1. – Oп. 1, спр. 17, арк. 66]. Зважаючи на це, 

Подільський з'їзд у своїй постанові висунув вимогу негайного заложення 

Українського Народного Міністерства Освіти [6.284. – 1917. – 8 червня] 

Таким чином, українське громадянство швидко зрозуміло, що без 

центрального керуючого органу, з відповідними правами та коштами, 

справа рідної школи приречена на загибель. 

Такий орган постав, як вже згадувалося, у червні 1917 р., після 

проголошення І Універсалу та Декларації Генерального Секретріату 

України. Генеральне Секретарство Освіти очолив І.М. Стешенко. Офіційно 

ГСО утворилося 17 червня, але практично його робота розпочалася 

наприкінці місяця. 4 липня І.М. Стешенко видав відозву до всіх 

громадських установ із проханням звертатися до ГСО в справах рідної 

освіти, висловлюючи свої різні побажання і подаючи йому свої відомості з 

місць. „Тільки таким шляхом вияву громадської волі, з одного боку, й 

освідомлення про неї Секретаріату, з другого – останній зможе виконувати 

своє діло утворення національної школи по всьому просторі рідного 

краю”, – говорилося у відозві [1.1. – Oп. 1, спр. 16, арк. 2]. 

Перші місяці існування ГСО – це період його організаційного 

становлення. Відразу в середині секретарства починають формуватися 

департаменти, що відали окремими ділянками роботи, запрошуються 

провідні освітянські діячі для керування ними. Коли організаційне 

оформлення ГСО в основному закінчилося, останнє мало 6 департаментів, 

а саме: загальних справ, вищої та середньої школи, початкової школи, 

професійної освіти, до- і позашкільної освіти, мистецтва [1.1. – Оп. 1, 

спр. 12, арк. 30; 1.4. – Cпр. 34, арк. 16]. Пізніше, у квітні 1918 р., почалася 

робота з утворення ще одного департаменту – медично-санітарного, метою 
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якого були би догляд за станом здоров'я школярів та вчительського 

персоналу, вживання засобів охорони їх здоров'я й пильнування за 

гігієнічним станом шкіл [1.1. – Oп. 1, спр. 8, арк. 1]. Але ці задуми не були 

втілені в аналізований період. Ті шість департаментів, які утворилися в 

середині ГСО, мали в свою чергу по декілька відділів (додаток Б), котрі 

повинні були розгалузити окремі ділянки освітньої справи з тим, щоб 

поставити її на високий рівень. Одночасно робота всіх відділів та 

департаментів мала вестися досить скоординовано, в спільному 

взаємозв'язку. Але це не завжди вдавалося. Окрім ГСО, необхідно було 

створити відповідний апарат на місцях, для чого потребувалися свідомі 

працівники. Однак об'єктивні умови і час не сприяли цьому. По-перше, 

виконання такого завдання припало на літо, коли найкращі українські 

педагогічні й культурні сили займалися вчительськими курсами. Другою 

негативною обставиною виявилася війна, через яку величезна кількість 

освітян, потрібних у провінції та центрі, знаходилася у війську. На 

перешкоді формування відповідного апарату керування освітніми 

справами стояли також убогі фінансові засоби, за допомогою яких складно 

було розгорнути справу і швидко задовольнити пекучі потреби освіти. 

Саме за таких умов і розпочалося створення та становлення ГСО. 

Його робота через усі вищезгадані причини йшла до листопада 1917 року 

досить повільно. Після ж падіння Тимчасового уряду й проголошення УНР 

вона значно зросла. Звичайно, що найперші кроки давалися важко. 

Секретарство працювало досить довгий час у круглому кулуарі 

Центральної Ради, не маючи власного приміщення. С. Русова, яка очолила 

департамент до- та позашкільної освіти, у своїх споминах зауважувала, що, 

з одного боку, „радісно було братись за таку рідну працю”, але з іншого – 

„скоро я побачила, що знаю її добре теоретично, та не маю досвіду, як 

провадити її практично на цілому терені величезної України” [3.64, с. 205]. 

Ця відсутність досвіду державної діяльності була притаманна для всіх 

тодішніх політичних діячів України, бо вперше майже за три століття 

йшлося про будування власної держави. Цей досвід доводилося набувати в 

процесі самої державотворчої діяльності, звідси певні помилки, але й певні 

досягнення, що були наслідком невтомного бажання українських діячів 

працювати задля рідного народу. 

Затвердження ГСО російським Тимчасовим урядом відбулося лише 

на початку вересня 1917 р., тобто через два з половиною місяці після його 

фактичного заснування. Протягом цих двох з половиною місяців увесь 

Генеральний Секретаріат України ніби висів у повітрі. З одного боку, він 

був офіційно визнаною крайовою владою, а з іншого – не мав юридичного 

статусу [1.1. – Oп. 1, спр. 12, арк. 26]. Такий стан речей іще більше 

ускладнював роботу ГСО. Багато офіційних установ, неприхильних до 

Центральної Ради, користувалися цим, не ясним для себе становищем 

ГСО, і вели свою діяльність незалежно від нього. Особливо гострий 
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конфлікт виник між Секретарством Освіти й шкільними округами, зокрема 

Київською, яка вважала ГСО „приватною установою”, нехтувала його 

заходами і видавала власні розпорядження, спрямовані супроти розбудови 

національної школи [1.1. – Оп. 1, спр. 18, арк. 46]. Тому V сесія 

Центральної ради, що працювала з 20 червня по 1 липня 1917 р., ухвалила 

постанову, згідно з якою в губерніях та повітах організовувалися 

комісаріати народної освіти, котрі мали здійснювати контроль за 

виконанням рішень про створення системи української освіти [4.185, с. 19]. 

На посади народних комісарів освіти обирали свідомих людей, відданих 

національній освітній справі. До осені 1917 р. комісари народної освіти 

були призначені практично в усі губернії України. На Полтавщині посаду 

губернського комісара у справах народної освіти обійняв відомий 

громадський і земський діяч, публіцист і педагог, член Полтавської 

Громади Віктор Андрієвський. Він одразу завзято розпочав роботу, 

видавши дві відозви – „До вчителів на Полтавщині!” та „До громадян на 

Полтавщині!”, в яких закликав учителів виконати свій обов'язок перед 

народом, що полягає в „закладанні підвалин для нової української школи”, 

а громадян – підтримати цю нову школу і вчителів, що розпочали свою 

роботу на ниві рідної освіти [1.1. – Оп. 1, спр. 24, арк. 88 - 90]. 

В. Андрієвський постійно інформував ГСО про хід українізації освіти та 

боротьбу навколо неї в губернії, звітував про діяльність повітових 

комісарів, висловлював власні міркування щодо поліпшення справи [1.1. – 

Оп. 1, спр. 15, арк. 47; спр. 24, арк. 91, 97, 98, 109; спр. 90, арк. 108]. В 

інших губерніях комісарами були призначені: на Чернігівщині – 

Г. Стаднюк, на Київщині – спочатку А. Лещенко, а пізніше – С. Постернак, 

на Поділлі – В. Приходько, на Волині – М. Черкавський [1.1. - Оп. 1, 

спр. 18, арк. 12]. Комісари Центральної Ради у справах освіти працювали 

також і в тих українських губерніях, які Тимчасовий уряд, згідно з 

Тимчасовою Інструкцією Генеральному Секретаріату, оголосив поза 

межами України, зокрема на Катеринославщині, Херсонщині, Харківщині, 

а  також у Бесарабії та на Кубані [1.1. – Оп. 1, спр. 24, арк. 11, 45; спр. 15, 

арк. 48; 6.247. – 1917. – 26 липня].  

Складнішою була справа з повітовими комісарами. Давався взнаки 

брак свідомих сил української інтелігенції. Не в кожному повіті 

знаходилася людина, котра могла б узяти на себе ці функції. А якщо й 

знаходилася, то їй часом доводилося обіймати декілька посад, як, 

наприклад, комісарові Сосницького повіту на Чернігівщині, який був ще й 

завідувачем шкільного відділу у повітовій земській управі, а також 

виконував обов'язки місцевого інструктора й агітатора-просвітянина [1.1. – 

Oп. 1, спр. 15, арк. 48]. А комісар народної освіти Кременцуцького повіту 

на Полтавщині залишався ще й учителем середньої школи [1.19. – Cпр. 6, 

арк. 468]. 
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Та помалу формувався і загін повітових комісарів. Восени 1917 р. їх 

було вже 9: на Київщині – 2 (Радомишльський та Бердичівський повіти), на 

Волині – 2 (Луцький та Дубенський повіти), на Полтавщині – 1 

(Золотоніський повіт), на Чернігівщині – 4 (Сосницький, Ніжинський, 

Конотопський та Кролевецький повіти) [1.1. – Oп. 1, спр. 15, арк. 46]. Але, 

на жаль, роботі губернських та повітових комісарів освіти довгий час 

заважала юридична невизначеність їх повноважень, що призводило до 

непевності становища цих представників Центральної Ради на місцях. 

Вони вимушені були постійно звертатися до ГСО з проханням унормувати 

інститут комісарів із юридичного боку, оскільки комісари практично не 

мали ніякої влади. А така влада була їм потрібна, бо, спостерігаючи на 

місцях інколи відверті випадки антиукраїнської роботи й пропаганди 

деяких педагогічних рад, губернських та повітових шкільних рад тощо, 

вони, не маючи конкретних повноважень, часто не могли втрутитися. З 

іншого боку, подекуди помічалося вороже ставлення до комісарів з боку 

вчительських організацій, повітових земств і шкільних рад (зокрема, його 

висловили два полтавські вчительські з'їзди, з'їзд представників усіх 

повітових шкільних рад на Полтавщині, частина волинського вчительства), 

які вважали цей інститут антидемократичним, особливо інститут повітових 

комісарів [1.1. – Оп. 1, спр. 24, арк. 11, 38, 109; спр. 49, арк. 10]. Така 

ситуація була викликана багатолітньою попередньою практикою 

інспекторів народних шкіл, які „так далися взнаки народному вчительству, 

що все, що так чи інакше нагадувало їх (а такими здавалися комісари), 

було для вчительства неможливим” [4.174, с. 49]. Тому ІІ Всеукраїнський 

з'їзд учителів, який відбувся 10 – 12 серпня 1917 р., ухвалив, що інститут 

губернських та повітових комісарів, як представників ГСО на місцях, є 

тимчасовим, та існує лише до повного становлення нової системи 

управління й керування справами освіти й школи [6.255. – 1917. – 

14 серпня]. Затверджувати комісарів мав Генеральний Секретар Освіти  за 

згодою шкільних рад. 

Свого остаточного сформування інститут комісарів народної освіти 

набув після проголошення ІІІ Універсалу та Української Народної 

Республіки. В цей час боротьба ГСО і КШО досягла своєї кульмінації. 

Приводом для цього стало звільнення Секретарством Освіти з посад 

урядовців округи Ліперовського, Іванова та Ніколайчика, які відзначилися 

особливо зухвалим ставленням до розпоряджень української влади в галузі 

освіти. Попечитель КШО В.П. Науменко спробував у зв'язку з цим 

податися до демісії, а Київський Професійний Учительський Союз, що 

представляв російське вчительство, висунув протест [6.274. – 1917. – 24 

листопада]. Одночасно українські вчительські спілки, деякі педагогічні 

ради, вчительські товариства почали виносити ухвали про підтримку ГСО 

та неправомочність згаданого Союзу говорити від імені „оборонців 
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національно-політичних прав відродженої України” [1.1. – Oп. 1, спр. 17, 

арк. 42, 52; 6.277. – 1917. – 30 листопада, 16 грудня]. 

Ця боротьба закінчилася виданням Центральною Радою Закону „Про 

скасування шкільних округ”, який було схвалено 28 грудня 1917 р. [4.185, 

с. 26]. Згідно з цим законом, на місці Київської, Харківської та Одеської 

шкільних округ установлювалися комісаріати народної освіти у складі 7-

ми осіб: 4-ох українців та 3-ох представників найбільш чисельних 

національних меншин (росіян, поляків і євреїв). Такий склад комісаріатів 

мав забезпечити процес становлення української національної школи з 

урахуванням повних прав  інших народів, що населяли Україну, на свою 

рідну освіту. Але фактично цей закон лише  довів до кінця справу, 

розпочату ще Тимчасовим урядом, котрий передбачав у недалекому 

майбутньому скасувати шкільні округи як старі бюрократичні та 

антидемократичні установи [6.244. – 1917. – 9, 10 серпня]. 

Тепер Генеральне Секретарство Освіти стало єдиним повновладним 

державним органом, що мало проголошувати і здійснювати освітню 

політику в Україні. Почався новий етап у його історії. З цього моменту від 

відозв та обіжників, котрі були основною формою діяльності Секретарства 

до проголошення Української Народної Республіки, можна було перейти 

до законодавчої творчості у галузі шкільництва. І перш за все необхідно 

було розробити закон про управління освітньою справою у державі. 

Основні підвалини нового управління школою були закладені 15 – 

20 грудня 1917 р. на нараді в справі організації народної освіти на Україні 

[1.1. – Oп. 1, спр. 10, арк. 43 – 48]. Для проведення цієї наради було 

вибране спеціальне організаційне бюро на чолі зі С. Сірополком, що 

розробило статут наради та видало відозву від імені ГСО до губернських і 

повітових земських управ, міських управ і учительських організацій під 

гаслом: „Устрій школи повинен відповідати устроєві краю”, в якій 

наголошувалося: „Виходячи з признання тієї думки, що успішне 

здійснення завдання першої черги – створення нової школи на Україні – 

стоїть у залежності від того, наскільки узгоджується між собою робота 

представників усіх тих організаційних груп, котрі ведуть і керують на 

місцях шкільну справу, Генеральне Секретарство визнає конче потрібним 

скликати в Києві з 15 по 20 грудня нараду про питання організації справи 

народної освіти” [1.1. – Оп. 1, спр. 10, арк. 43]. У нараді взяли участь 

представники ГСО, губернських і повітових земств, міських Дум, 

учительства й діячів народної освіти від кожної губернії, а також 

учительства національних шкіл. Нарада ухвалила проект плану управління 

справами освіти, вироблений комісією Генеральної Шкільної Ради, 

додавши низку поправок. 

Цей план, як зазначалося у пояснювальній записці до проекту, мав 

відповідати чотирьом основним завданням. Перше – забезпечити всім 

народам УНР вільний розвиток їх школи й освіти шляхом „розмежування 
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шкіл між національностями”; друге – домогтися в освітній справі певної 

єдності. Третє завдання полягало у децентралізації управління освітою в 

якнайширшому масштабі та четверте – в упровадженні принципу 

демократизму [6.251. – 1918. – № 5 – 6. – С. 55]. 

В основі першого завдання лежав принцип національно-

персональної автономії, що відстоювався українськими лідерами від 

самого початку революції. Цей принцип мав створити гармонійне 

співжиття різних націй у багатонаціональній державі. У процесі 

формування ідеї забезпечення прав національних меншин, Українська 

Центральна Рада у ІІІ Універсалі оголосила національно-персональну 

автономію, а пізніше, 9 січня 1918 р., ухвалила відповідний закон [6.256. – 

1918. – 2 квітня]. Саме принцип національно-персональної автономії був 

покладений і в основу освітньої політики молодої української держави. 

Згідно з ним, освітні справи кожної нації проголошувалися справою цієї 

нації. Кожен народ мав сам завідувати своєю освітою через відповідні 

національні органи. Загальне завідування, згідно з планом, передавалося 

департаментам народної освіти при національних Генеральних 

Секретарствах (російському, польському та єврейському). При кожному 

такому департаменті засновувалися шкільні ради із законодорадчими 

функціями. На місцях, під проводом відповідних національних 

секретарств, закладалися національні ради освіти (обласні, губернські, 

повітові, міські, сільські й ін.). 

У компетенцію національних органів мали входити всі питання, що 

стосувалися освітньої справи цієї національності, за винятком 

загальнодержавних мінімальних норм (як обов'язкове вивчення 

українознавства, загальний освітній бюджет, статистика тощо), котрі 

встановлювало б ГСО із законодорадчим органом при ньому – 

Генеральною Радою Освіти. Найвищим органом, що об'єднував би 

діяльність культурно-освітніх установ усіх націй України, повинно було 

стати ГСО. На місцях аналогічними об'єднуючими органами мали бути 

загальні губернські ради освіти. Національні ради освіти за планом 

складаються з представників відповідних націй, а загальні ради – з 

представників усіх народів України. Таким чином, мало забезпечуватися 

виконання першого і другого завдань управління освітою – вільний 

розвиток освіти кожного народу з одночасною єдністю в освітніх справах 

усієї держави. Для остаточного розмежування шкіл між національностями 

передбачалося ухвалити відповідний закон, який би відповідно до закону 

„Про національно-персональну автономію” поділив би всі освітні заклади 

та установи, а також кошти на їхнє утримання між різними народами 

спочатку на основі статистичних даних про кількість окремих націй на 

території України, а пізніше – залежно від так званих національних 

кадастрів (у ці кадастри кожна особа мала записатися абсолютно 

добровільно, самостійно визначивши свою приналежність до тієї чи іншої 
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нації). Було створено навіть комісію, яка розіслала на місця спеціальну 

анкетну картку для обліку всього майна існуючих державних шкіл. На 

підставі цих даних планувалося з'ясувати, які саме державні школи 

повинні перейти у розпорядження тієї чи іншої національності [1.1. – 

Oп. 1, спр. 1, арк. 58 – 61; спр. 5, арк. 6 – 7]. А вже після цього – ухвалити 

вищезгаданий закон „Про розмежування...”. Але Центральна Рада не 

встигла його видати. 

Щодо третього й четвертого завдань плану управління освітою в 

Україні, справа стояла так. Децентралізація мала досягатися шляхом 

передачі розв’язання всіх освітніх питань на місця – відповідним місцевим 

радам освіти. Так, повітові ради повинні були керувати дошкільним 

вихованням, позашкільною та початковою освітою повіту. Їм же 

підпорядковувалися і сільські ради освіти. Губернські ради мали відати 

лише середньою школою й об'єднувати діяльність повітових рад [1.1. – 

Оп. 1, Спр. 10, арк. 47, 48; 6.251. – 1918. – № 5 – 6. – С. 57 - 61]. Подібне 

розмежування функцій між губернськими та повітовими радами освіти, з 

одного боку, забезпечувало передачу на місця максимуму освітньої 

роботи, а з іншого – не дозволяло, щоб окремі повіти перетворилися на 

„удільні князівства”. 

Вимога демократизації досягалася шляхом упровадження принципу 

виборності членів рад освіти від земств, міських дум, національних 

громад, учительства й освітніх організацій. Усе це було безумовним 

досягненням. 

Окремі постанови наради торкалися функцій комісарів та 

інструкторів народної освіти. Відносно комісарів було ухвалено, що вони є 

представниками ГСО на місцях і повинні здійснювати загальний догляд за 

виконанням основних норм закону в галузі освіти й полагоджувати 

суперечки в питаннях шкільної організації між керівними органами та 

залежними інституціями й окремими особами. Попередній зовнішній 

контроль над школами мусив бути знищений. Комісари не мали ніякої 

влади, але наділялися правом дорадчого голосу в усіх радах освіти [6.251. 

– 1918. – № 5 – 6. – С. 64]. Крім того, вже після наради, 14 січня 1918 р., 

Центральна Рада ухвалила закон „Про скасування посад директорів та 

інспекторів народних шкіл” [6.256. – 1918. – 13 квітня]. Тимчасове 

завідування їх справами з подальшою ліквідацією останніх передавалося 

губернським і повітовим комісарам. Таким чином, остаточно було 

визначено компетенцію й статус інституту комісарів народної освіти.  

Для педагогічного керування школами передбачалося завести у 

містах, повітових і губернських земствах, а також у ГСО спеціальних 

інструкторів [6.251. – 1918. – № 5 – 6. – С. 63-64]. Їхнім завданням була 

організація лекцій, практичних занять із учителями, відвідування уроків з 

метою надання вчителям методичних порад щодо поліпшення навчального 

процесу. Вони мали також улаштовувати місцеві педагогічні з'їзди. Ніякої 
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влади цим інструкторам не надавалося. Цікавою є частина постанови про 

інструкторів, у якій зазначалося, що цю посаду може заміщати лише 

людина, котра виявила себе „переконливим українцем”, а також має 

відповідну загальну і педагогічну освіту та вчительський стаж роботи 

[6.251. – 1918. – № 5 – 6. – C. 64]. 

Отже, українська влада за короткий час зуміла розробити план 

управління системою шкільництва в Україні, що мав поставити освітню 

справу на цілком нові засади, забезпечивши національний розвиток у цій 

галузі українського й інших народів та піднявши загальний культурно-

освітній рівень у країні. План, звичайно, мав і деякі вади. Зокрема, 

національні ради освіти передбачалося заснувати лише для трьох 

найчисленніших національних меншин – росіян, поляків та євреїв, а також 

для українців. Стосовно інших народів України, план лише проголошував 

їх право на створення власних національних шкіл, але механізму їх 

організації й керування ними не запропонував. Однак ці вади випливали із 

загальних прорахунків закону „Про національно-персональну автономію”, 

принципи якого і були покладені в основу плану управління освітою. Хоч 

офіційно проект цей не був ухвалений як закон, неофіційно та частково 

ним керувалися у багатьох місцях України. Повному втіленню його у 

життя перешкодили спочатку вторгнення більшовицьких військ на 

територію України у січні 1918 р., а потім – гетьманський переворот. І все 

ж цей план мав неабияке значення для становлення загальних принципів 

управління новою системою освіти, оскільки в ньому однозначно 

проголошувалося, що „школа повинна бути національною” для кожного 

народу України. 

5 грудня 1917 р. Центральна Рада ухвалила закон, згідно з яким 

Генеральному Секретарству Освіти передавалися всі школи та просвітні 

установи, що існували на території України і належали раніше до 

Міністерства „призрения”, внутрішніх справ, торгу, промисловості, 

колишнього відомства імператриці Марії тощо. [1.1. – Oп. 1, спр.  2, 

арк. 13]. Також ГСО доручалося встановити педагогічний догляд за 

спеціальними школами, що залишилися поки що у відомствах – 

духовному, військовому, шляхів, земельному, медичному та правничому. 

Таким чином, розширювалася компетенція ГСО. Крім того, в законі 

говорилось, що всі школи неукраїнських національностей переходили у 

підпорядкування Генеральних Секретарств відповідних національностей 

при спільному догляді з боку Генеральної Шкільної Ради при ГСО, яка 

складалася з представників усіх національностей. 8 грудня було 

опубліковано роз'яснення Генерального Секретаря Освіти І.М. Стешенка 

стосовно цього закону. У роз'ясненні уточнювався механізм передачі шкіл 

національних меншин до відповідних секретарств. Щодо польських та 

єврейських шкіл справа була проста, оскільки всі вони без винятку відразу 

передавалися до відомств національних секретарств. Але відносно 
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російських (за мовою викладання) шкіл Стешенко наголошував, що не 

можна передати відразу всі школи, бо „обрусительна шкільна політика... 

пустила глибоке коріння в шкільній справі, покривши всю Україну сіткою 

великодержавних казенних шкіл на кошти українського народу” [6.277. – 

1917. – 8 грудня]. Тому в підпорядкування Секретарства Справ 

Великоруських відразу передавалися лише школи з „великоруським 

складом учнів”. Інші школи мали чекати виходу закону „Про 

розмежування шкіл...”, згідно з принципом пропорційності кожного 

народу. 

У додаток до цього закону 23 березня 1918 р. Рада Народних 

Міністрів ухвалила доповнити пункт 2 згаданого документа рішенням про 

передачу МНО художньо-промислових шкіл, навчальних майстерень, 

показових пунктів та інших інституцій художньо-промислового характеру, 

які раніше належали Російському Міністерству Земельних Справ [1.1. – 

Оп. 1, спр. 14, арк. 67, 144]. Тоді ж було ухвалено передати до відомства 

МНО і військові гімназії [1.1. – Оп. 1, спр. 14, арк. 60]. 

Таке об'єднання шкіл різних відомств під орудою Генерального 

Секретарства, а потім – Міністерства Народної Освіти було, безумовно, 

позитивним кроком, оскільки дозволяло надалі створити єдину освітню 

систему і провадити єдину освітню політику. Але, на жаль, воно не було 

завершене  через гетьманський переворот. 

9 січня 1918 р., після проголошення ІV Універсалу та самостійності 

УНР, ГСО було перетворене на Міністерство Народної Освіти. Після 

більшовицької окупації воно працює над розробленням цілої низки 

законопроектів (про єдину школу, про всенародне навчання, про нові 

штати, про автономію середніх шкіл, про заснування Української 

Національної Бібліотеки та Українського Архіву і багатьох інших), що 

мали довести до кінця справу розбудови нової системи освіти в Україні 

[1.1. – Оп. 1, спр. 155, арк. 17; спр. 7, арк. 1 – 5; спр. 58, арк. 114; 6.251. – 

1918. – № 5 – 6. – С. 73; 6.256. – 1918. – 28 квітня; 4.70]. Більшість із них 

так і не стали законами. 

Але понад усіма питаннями продовжує домінувати питання 

національної, зокрема української, школи. Воно пронизує практично всі 

освітні документи того часу. На державний рівень підноситься вже 

розпочата робота з українізації початкової, середньої, вищої освіти, а 

також професійної школи, дошкільного виховання та позашкільної освіти. 

24 березня 1918 р., згідно з рішенням ІV Універсалу, Центральна Рада  

відповідним законом надала українській мові статусу державної [4.149]. 

Відтак українізація освіти й суспільно-політичного життя в УНР набула 

юридичного оформлення. 

Саме в зв'язку з цим, МНО, дбаючи про утворення єдиного 

українського правопису, закладає правописну комісію з учених-філологів 

та педагогів. До її складу ввійшли: професори  А. Лобода, 
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М. Грушевський, приват-доцент І. Огієнко, Г. Голоскевич, В. Дога, 

В. Дурдуківський, Ф. Лук'янів, М. Марковський, В. Науменко, 

А. Ніковський, М. Левицький, А. Бакалінський. Перше засідання комісії 

відбулося 14 квітня 1918 р. [1.1. – Oп. 2, спр. 3, арк. 5, 6, 8]. 

Таким чином, починаючи з листопада 1917 р., й особливо після 

проголошення ІV Універсалу, робота ГСО-МНО набирає не бачених до 

цієї пори обертів. Але одночасно зростають і перешкоди, викликані як 

внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. 

Отже, можна стверджувати, що освітній рух за період діяльності 

Української Центральної Ради пройшов, умовно, п'ять етапів. Перший етап 

(березень – 10 червня 1917 р.) збігається з періодом влади в Україні 

російського Тимчасового уряду. Українська Центральна Рада лише 

з'являється на політичній арені та ще не має фактично ніякої влади. Однак 

уже на цьому етапі вона починає декларувати освітні вимоги українського 

народу до запровадження національної школи. Народно-громадський 

освітній рух поступово наростає і набуває нечуваної, порівняно з 

дореволюційним періодом, сили. Він охоплює практично всі верстви 

українського населення.  

Другий етап тривав від проголошення І до ІІІ Універсалу 

Центральної Ради (10 червня – 7 листопада 1917 р.). Це час паралельної 

влади Тимчасового уряду й Генерального Секретаріату України, що 

позначився гострою боротьбою між ними за розширення компетенції 

останнього. Починається зародження і формування українських державних 

органів управління освітою. Освітній рух продовжує набирати свого 

поступального розвитку. Протягом цих двох етапів перші кроки 

становлення національної системи освіти цілком залежать від народно-

громадського освітнього руху, оскільки здійснюються виключно на 

народні, громадські та приватні кошти, силами самого українського 

свідомого громадянства під керівництвом губернських і повітових земств, 

просвітніх і видавничих товариств, кооперативів тощо. Українська 

Центральна Рада відіграє здебільшого лише роль речника ідеї української 

школи. 

Третій етап освітнього руху тривав умовно від ІІІ до ІV Універсалів 

Центральної Ради (листопад 1917 – січень 1918 рр.). У цей час, після 

проголошення Української Народної Республіки, Центральна Рада стає 

єдиною повноправою владою в Україні. Це період інтенсивної праці на 

терені шкільництва й освіти. Від відозв та декларацій Українська 

Центральна Рада дістала можливість перейти до законодавчої діяльності. 

Саме тоді й були видані перші українські закони в галузі освітньої справи. 

Тоді ж свого апогею сягає і народно-громадський освітній рух. 

Четвертий етап охоплює січень – лютий 1918 р., коли в Україні 

вперше було встановлено радянську владу. Робота українських державних 

органів управління освітою в цей час фактично припиняється, але на 
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місцях подекуди продовжуються розпочаті національно-освітні 

перетворення (там, де їм не перешкоджала радянська влада) силами того ж 

громадянства. 

П'ятий етап (березень – квітень 1918 р.) – час активної законодавчої 

діяльності органів Центральної Ради в галузі освіти, коли відбувається 

поступовий перехід від народно-громадських до державно-правових засад 

у освітній справі. На розвиток національної системи освіти спрямовуються 

закон, апарат виконавчої влади, державні кошти. Намітився деякий спад 

освітнього руху, однак навіть тепер громадські, народні, приватні 

організації та установи не перестають відігравати великої ролі в освітніх 

реформах.  

Освітнім перетворенням протягом усього періоду діяльності 

Центральної Ради заважали численні перешкоди. Перша світова війна, а 

потім громадянська війна в Україні зруйнували економіку, що призвело до 

тяжкого матеріального становища, коли молода держава була практично 

неспроможна фінансувати освіту. Відкрита антиукраїнська політика з боку 

Росії, Польщі, Австрії, Німеччини та військові втручання їх у незалежну 

українську державу і перетворення її території на арену збройної боротьби 

між різними політичними силами не тільки гальмували становлення нової 

школи, але й призводили до її повної руйнації в багатьох охоплених 

війною регіонах. Одночасно ще більше загострювалася внутрішня 

боротьба з відвертими ворогами національної освіти, яка навесні 1918 р. 

сягнула свого апогею. Тоді ж остаточно сформувалися два протилежні 

табори в освітньому русі – український та антиукраїнський. Негативну 

роль відіграло і те, що міста України – ці провідні осередки економіки, 

політики, науки й культури – були опановані, головним чином,  

„чужонаціональними елементами”. Майже  „всі великі та середні міста в 

Україні, майже всі адміністративні осередки в них, були в руках росіян і 

євреїв” [4.97, с. 38]. Скажімо, в столиці України, за зауваженням 

В. Семененка, українською мовою у 1917 році розмовляли лише 13,9 % 

жителів [4.194, с. 70]. Не випадково будь-які спроби українізації, в тому 

числі й освіти, викликали серед зрусифікованого міського населення 

шалений опір. 

Окрім того, плідній роботі в галузі розбудови національної школи 

заважала нестача свідомих людей на місцях, які б узяли цю справу під свій 

провід. Фактично українське громадянство виявилося не підготовленим до 

будівництва своєї держави, оскільки, за висловом О. Терлецького, воно 

мало „під Росією замало національного почуття, замало національної 

свідомості” [4.206, с. 80]. І тому, „опанувавши осередок, Київ,... 

провідники Центральної Ради зовсім не зуміли так само опанувати 

провінцію, яка жила своїм життям” [4.114, с. 78]. В. Приходько, що був у 

1917-1918 роках комісаром народної освіти на Поділлі, зауважував з цього 

приводу : „... Кожний повіт уявляв із себе більш-менш самостійну 
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республіку, де буяло й творилось самостійне життя виключно місцевими 

силами і засобами, без усякого зв'язку з центрами, а може й наперекір їм” 

[3.61, с. 4].  

Важливою перешкодою у справі відродження українського 

шкільництва була також відсутність будь-якого попереднього досвіду та 

спеціальних знань у галузі державного управління. Через це „деякі 

співробітники МНО або не встигали, або не мали хисту й не вміли од 

вузьких меж діяльності попереднього періоду перейти до широкої 

планомірної ініціативної творчої праці в загальнодержавному масштабі” 

[1.1. – Oп. 1, спр. 12, арк. 52а]. Вони не встигали „опрацьовувати” 

величезну кількість паперів, що лишались нерозглянутими, без резолюцій і 

навіть часто не приведеними в якусь систему. Крім того, відбувалося 

поступове розростання МНО, оскільки між департаментами та відділами 

не встигали утворюватися міцні зв'язки й стала координація. Виявилося, 

що в деяких департаментах і відділах багато дечого робилося безсистемно, 

неорганізовано, інколи – без певного продуманого плану, запізно, не в свій 

час, як, наприклад, щодо програм, штатів тощо. Також помічався розрив 

між діяльністю МНО й місцевих шкільних органів та установ через брак 

інформації у провінції про діяльність державної структури. Для подолання 

такого становища у березні 1918 р. було ухвалено рішення про утворення 

Ради Міністра Народної Освіти як об'єднуючого і контролюючого органу. 

Він мав складатися з міністра, товариша міністра, директорів 

департаментів, голів відділів, генерального комісара та інструктора, двох 

представників від комісаріату у справах  КШО, одного – від кожної з двох 

інших шкільних округ, двох – від комітету службовців міністерства й 

чотирьох кооптованих осіб [1.1. – Оп. 1, спр. 12, арк. 54]. Завданням цього 

нового органу мусило стати  „об'єднання і критичне перевірення діяльності 

як усього міністерства в цілому, так і його окремих департаментів та 

відділів, планів, проектів і важнійших питань їх діяльності” [1.1. – Оп. 1, 

спр. 12, арк. 53]. Для систематичного інформування про роботу МНО у 

провінціях Рада Міністра ухвалила видавати періодичний орган – „Вісник 

Міністерства Народної Освіти”. Але майже всі ці рішення не були 

реалізовані, оскільки новий орган постав пізно, а за час, що залишився до 

гетьманського перевороту, здійснити ці задуми було неможливо. 

Однак все ж таки, незважаючи на безліч перешкод, що не сприяли 

процесу становлення і розбудови національної освіти в Україні, 

українському народові і його державній представниці – Центральній Раді, 

за короткий час, з березня 1917 р. до травня 1918 р., вдалося досягти 

помітних зрушень і закласти міцне підгрунтя нової школи – школи, яка 

відкривала українському та іншим народам, котрі проживали на території 

України, широкий шлях до освіти, раніше недоступний для великої 

частини трудящих мас, до глибокого вивчення рідної мови безпосередньо 

у системі освіти, відродження не лише української, а й інших національних 
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культур. Це стало можливим завдяки широкому національному освітньому 

руху, що виник від самого початку революції і був одніією зі складових 

частин загальних визвольних змагань українського народу за власну 

державу. В ньому взяли участь різноманітні громадські організації, 

просвітні товариства, учительські спілки, кооперативні об'єднання та 

органи місцевого самоврядування. Цей рух відразу очолила Центральна 

Рада, яка вже на першому етапі свого існування, коли тільки відбувалося 

становлення її як українського громадсько-політичного органу, 

здекларувала основні гасла щодо відродження національної освіти, 

розробила стратегію і тактику їх утілення в життя. Своєю діяльністю, хоча 

й не позбавленою деяких помилок, Центральна Рада сприяла відродженню 

у свідомості українського народу свого державницького покликання. 

Завдяки чому і стало можливим за такий короткий час закласти підвалини 

національної системи освіти. Провідні діячі УЦР тісно пов'язували процес 

розбудови українського шкільництва із загальними державотворчими 

процесами (спочатку з боротьбою за автономію, а пізніше – зі 

становленням незалежної української держави). Саме тому освітній рух в 

Україні після повалення самодержавства одразу стає таким помітним 

явищем у загальному українському національно-визвольному русі, 

оскільки, як зазначав голова Центральної ради М.С. Грушевський, „серед 

усіх потреб нашого національного життя потреба рідної школи 

найголовніша, бо народ, який не має своєї школи, може бути лише 

пасербом чужих народів, а ніколи не виб'ється на самостійну дорогу 

істновання” [4.104, с. 14]. 

Рух за національну школу, що охопив усю Україну з березня 

1917 року, засвідчував велику духовність українського народу, його 

споконвічне прагнення до світла, до знань. Українська інтелігенція, 

об'єднавшись у громадські та культурні товариства, кооперативи, 

„Просвіти”, створивши нову державну систему управління освітньою 

справою, понесла людям знання, сприяла піднесенню культурного рівня 

народу України. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПОЧАТКОВОЇ, СЕРЕДНЬОЇ, ВИЩОЇ ШКОЛИ І ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ 
 

Основи становлення національної початкової школи заклали рішення 

І та ІІ Всеукраїнських учительських з’їздів. Так, зокрема, згідно з ухвалами 

І з’їзду початкова освіта в Україні мала бути демократичною, однотипною 

(тобто готувати дітей до переходу в середню школу) та українізованою 

[1.1. – Oп. 1, спр. 17, арк. 1]. Українізація нижчих початкових шкіл мала 

бути проведена вже у 1917/1918 навчальному році, причому в першому 

класі – цілком, із викладанням усіх предметів українською мовою, а в 

других, третіх та четвертих – залежно від об’єктивних умов (наявність 

підготовлених учителів і українських підручників), але з обов’язковим 

уведенням українознавчих дисциплін (української мови, літератури, історії 

та географії України). Російська мова  як предмет повинна була вводитися 

лише з 3-го року навчання. Стосовно вищої початкової школи, 

українізацію передбачалося проводити „поволі, відповідно до вимог 

педагогічного такту”. Але й у цих школах обов’язковим мало стати 

запровадження предметів українознавства [1.1. – Оп. 1, спр. 17, арк. 3]. 

ІІ Всеукраїнський учительський з’їзд уточнив ці постанови. Був ухвалений 

проект єдиної школи (пізніше цей проект неодноразово доповнювався, 

доопрацьовувався, але його основні засади були проголошені саме тоді). 

Згідно з цим проектом народна школа поділялась на 2 ступені – нижчу 

початкову (4 роки навчання) та вищу початкову (3 роки навчання). Вона 

мала готувати дітей до безпосереднього переходу в середню школу. З’їзд 

ухвалив, що з 1 вересня 1917 р. нижча початкова школа має бути повністю 

українізована. Українізація вищих початкових шкіл повинна була 

провадитися відповідно до постанов І Всеукраїнського учительського 

з’їзду [6.255. – 1917. – 14 вересня]. 

Таким чином, була накреслена певна програма становлення 

української початкової освіти. Але перш ніж розпочати безпосередню 

українізацію, треба було підготувати відповідні вчительські кадри. 

Проблему цю почало розв’язувати ТШО. Ще навесні 1917 р. воно 

виступило ініціатором проведення спеціальних курсів підготовки 

вчительства до викладання в новій школі, які мали бути організовані в усіх 

великих і малих містах України. Спочатку, в травні 1917 р., було 

проведено інструкторські курси, що мали підготувати спеціальних 

лекторів для курсів перекваліфікації українського вчительства. Викладання 

на цих курсах було поставлене на дуже високий рівень. Лекції читали 

професори М. і О. Грушевські, Ф. Сушицький, С. Русова, В. Науменко та 

інші. [6.277. – 1917. – 4 червня; 4.83, с. 21] Після закінчення 
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інструкторських курсів 75 їх слухачів роз’їхалися влітку по всій Україні й 

провели величезну роботу серед учительства. 

Багато вчителів пройшли курси перепідготовки, прослухавши лекції 

з української мови та літератури, історії та географії України, педагогіки та 

психології, ознайомившись із українською математичною термінологією 

тощо. Подібні місячні курси відбулися в Костянтиноградському, 

Лохвицькому, Кобеляцькому, Роменському, Хорольському, Зіньківському, 

Миргородському, Золотоніському, Прилуцькому Полтавському повітах на 

Полтавщині; Козелецькому, Конотопському, Сосницькому, Ніжинському 

повітах на Чернігівщині; Васильківському, Звенигородському, Київському, 

Черкаському повітах на Київщині; Кам’янецькому, Могилевському, 

Балтському, Брацлавському, Проскурівському, Вінницькому, Літинському 

повітах на Поділлі; Олександрійському, Херсонському, 

Єлисаветградському, Тираспільському, Одеському повітах на Херсонщині; 

Катеринославському, Олександрівському повітах на Катеринославщині; а 

також у великих містах – Полтаві, Харкові, Одесі, Катеринославі, 

Чернігові та ін.[1.1. – Oп. 1, спр. 16, арк. 4; спр. 53, арк. 75; спр. 64, арк. 3; 

спр. 70, арк. 14; 6.277. – 1917. – 4 червня, 12, 23 липня; 6.257. – 1917. - 7, 

21 травня; 4, 25 червня; 6.291. – 1917. – 16 червня, 11 липня; 6.253. – 1917. 

– 28 червня;  6.291. - 1917. – № 8; 4.129]. Усього протягом літа 1917 р. було 

проведено тільки в межах Київської шкільної округи 48 таких курсів, а по 

всій Україні – понад 60 [6.255. – 1917. – 11 серпня; 6.291. – 1917. – 

15 серпня]. Якщо врахувати, що в Україні на той час було 97 повітів, то 

виходить, що курси відбулися у 62 % повітових міст. 

Більшість таких курсів влаштовувалася місцевими земствами на їхні 

кошти. Там, де земства знаходилися в руках представників свідомого 

українства, курси, як правило, проходили добре. Костянтиноградське 

повітове земтво на Полтавщині асигнувало 38 тис. крб. для проведення 

літніх курсів [6.283. – 1917. – 3 червня]. Але в найбільш зрусифікованих 

регіонах України (Катеринославщина, Херсонщина, Харківщина тощо), де 

земства вороже поставилися до українського руху в цілому і до українізації 

освіти зокрема, ця справа залежала від свідомих українських сил. Так, в 

Одесі курси були проведені з ініціативи Одеської вчительської спілки, а у 

Катеринославі їх організувало Катеринославське вчительське товариство. 

Тут курси відіграли особливу роль, позитивно вплинувши на піднесення 

свідомості вчителів. 

Однак не всі згадані курси пройшли на належному педагогічному 

рівні. Як зазначав О. Дорошкевич, успіх курсів залежав від 3-ох чинників: 

ставлення земства, рівня лекторів та ставлення до перепідготовки самих 

учителів [6.255. – 1917. – 11 серпня]. Щодо лекторів, то, на жаль, їх рівень 

не завжди відповідав необхідним вимогам. Дмитро Соловей із цього 

приводу згадував: „Коли в 1917 році на Полтавщині (та й хіба тільки на 

Полтавщині!) постало питання про перепідготовку вчителів, які мали далі 
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викладати в школі вже українською мовою, то на перепідготовчих курсах 

сливе нікому було провадити виклади. Фахівці, навіть українці з 

походження, українською мовою не володіли в такій мірі, щоб читати 

лекції...” [3.65, с. 89].  Але там, де лекції читали досвічені фахівці, курси 

свою роль виконали. На вчительських курсах у Херсонському повіті та у 

самому Херсоні виклади провадили такі відомі українські науковці та 

педагоги, як Д.І. Яворницький, С.Ф. Постернак й інші. На харківських 

курсах лекції читали професори Д. Багалій та М. Сумцов, літератор 

Г. Хоткевич [4.77, с. 24; 4.116, с. 87]. А на вже згадуваних повітових 

учительських курсах у Костянтинограді викладали такі відомі українські 

діячі освіти, як В.Ф. Дурдуківський (прочитав 22 лекції з історії 

українського письменства та 9 лекцій із теорії української мови), 

Т.Г. Лубенець (17 лекцій з методики викладання української мови), 

Л.К. Дмитренко (14 лекцій із історії України і 13 – із географії та 

етнографії України) [1.1. – Oп. 1, спр. 53, арк. 75]. Ці лекції прослухали 400 

народних учителів повіту, для котрих вони стали справжньою підготовкою 

до нового навчального року в новій українській школі. Але так, на жаль, 

було не всюди. На херсонські курси приїхало всього близько 150 учителів, 

тоді як усього в Херсонському повіті вчителів було понад 800 осіб [4.77, 

с. 19 – 20]. 

Недоліком учительських курсів було також те, що вони дуже часто 

заполітизовувалися. Так, скажімо, на українських курсах учителів у Одесі, 

крім загальноосвітніх дисциплін, читалися також лекції з історії політичної 

боротьби на Україні, земельного питання, програм політичних партій 

[6.269. – 1917. – 27 серпня]. Дослідник Д. Бєлий зазначає, що вчительські 

курси активно використовувалися українськими соціал-демократами та 

есерами для пропаганди своїх ідей [4.77, с. 27]. З одного боку, це стає 

зрозумілим, коли зробити поправку на революційний час, однак з іншого – 

обмежений час курсів навряд чи виправдовував таку політичну просвіту за 

рахунок загальноосвітніх, зокрема українознавчих, лекцій. 

Окрім того, одні лише курси з їх невеликою кількістю лекцій не 

могли дати вчителям ґрунтовних знань. Такі знання вчитель міг здобути 

лише в процесі  постійної самостійної роботи над собою. Курси ж мали 

накреслити певну систему. Губернський комісар народної освіти Київщини 

С. Постернак у своєму листі до педагогічних рад початкових шкіл губернії 

у квітні 1918 р. зазначав: „Ніякі курси, навіть найкращі, за місяць-півтора 

не  навчать  людину, що не знає української мови, настільки, щоб вона 

змогла вільно викладати українською мовою. Для того потрібна довга 

систематична щоденна робота протягом кількох місяців...” [1.1. – Oп. 1, 

спр. 49, арк. 43]. Тому, на наш погляд, не слід перебільшувати ролі курсів у 

перепідготовці вчительства, як це роблять деякі дослідники, зазначаючи, 

що вони буцімто розв’язали проблему вчительських кадрів для нової 

української школи [4.149]. Значення курсів полягало в тому, що вони 
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„кинули іскру національної свідомості, дали деякі знання, а головне – 

бажання працювати самостійно” [6.255. – 1917. – 11 серпня]. 

Практика короткотермінових учительських курсів продовжувалася і 

надалі. Але українські освітні сили підходили тепер до них більш 

ретельно. Організацію їх узяла на себе держава. Генеральна Шкільна Рада 

протягом березня – квітня 1918 р. розробила чітку програму наступних 

лекторських та вчительських курсів. Згідно з цією програмою, курси для 

лекторів намічалося провести тепер не лише в Києві, як у 1917 р., а й в 

Одесі, Полтаві, Харкові, Катеринославі [1.1. – Oп. 1, спр. 1, арк. 109]. На 

цих курсах мали викладати приват-доцент І.І. Огієнко, В.П. Науменко, 

О.О. Музиченко (українська мова, український правопис); проф. 

А.М. Лобода, приват-доценти Ф.П. Сушицький, Д.М. Ревуцький, 

С.О. Єфремов (українське письменство); приват-доценти М.П. Василенко, 

Н. Мірза-Авакянц, Л. Добровольський (історія України та методика її 

викладання); проф. А. Тутковський, Ю. Кістяківський, С.Ф. Русова, 

Є. Чикаленко (географія України) й інші. [1.1. – Оп. 1, спр. 1, арк. 110]. 

На вчительських курсах передбачалося читання не лише 

загальноосвітніх, а й психолого-педагогічних дисциплін (школознавство, 

принципи нової школи, психологія шкільного віку тощо). Крім того, 

заняття мали поділятися на лекційну та практичну частини. Наприклад, на 

курс української мови відводилося 30 годин лекцій і 40 годин практикуму 

[1.1. – Оп. 1, спр. 1, арк. 115]. 

Шкільна Рада склала обрахунок видатків на курси з тим, щоб їх 

профінансувала держава, оскільки земства знаходилися у катастрофічному 

матеріальному становищі та були просто неспроможні взяти на себе ці 

витрати. Всього держава мала виділити з цією метою 730 290 крб [1.4. – 

Cпр. 75, арк. 94 зв.]. Але ці курси відбулися вже за гетьманської влади. 

Розв’язуючи проблему вчительських кадрів, ГСО в липні, а потім у 

листопаді 1917 р. звернулося з відозвою до вчителів-українців, котрі 

працювали за межами  України, в різних куточках Російської держави, з 

проханням повернутися в рідний край, щоб „узяти участь у творчій роботі 

відродження українського народу”, який „так жадає світла і так потребує 

робітників на полі освіти” [4.185, с. 17]. Цей заклик було надруковано в 

українських та російських часописах двома мовами. На нього відгукнулися 

сотні педагогів. 

Великий резерв учительських кадрів знаходився в діючій армії. 

11 липня на своєму засіданні Центральне Бюро ВУС ухвалило прохати 

Українську Центральну Раду вжити всіх засобів для увільнення українців-

учителів з війська, „вважаючи потрібним їх присутність на селі для 

українізації школи й проведення культурно-громадської праці” [6.277. – 

1917. – 18 липня]. Тоді ж С.В. Петлюра їздив до ставки Верховного 

головнокомандуючого О.О. Брусилова за дорученням Малої Ради, де мав 

провести переговори про українізацію військ та повернення з армії 
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вчителів-українців. Генерал Брусилов запевнив, що з 1 вересня всі вчителі-

українці будуть увільнені з військових частин. Але вже незабаром 

військовий міністр наказав не звільняти з армії учителів [2.45, с. 543]. Як 

бачимо, Тимчасовий уряд і тут не поспішав піти назустріч українському 

народові. Українські вчителі залишилися в армії навіть тоді, коли в 

російських військових округах учителів звільнили від служби і повернули 

в тил для роботи в школах. ІІІ Київський губернський український з’їзд, 

що відбувся у жовтні 1917 р., висловив із цього приводу своє обурення й 

висунув ще одну вимогу про негайне розв’язання справи [1.4. – Cпр. 54, 

арк. 27 зв.]. Однак це стало можливим лише після повалення Тимчасового 

уряду, коли українська влада стала повноправною. В листопаді ГСУ 

організував спеціальну комісію, до якої ввійшли представники військового 

та освітнього секретарств, а також українського і єврейського вчительства. 

Вона мала розв’язати це питання [6.277. – 1917. – 24 листопада]. А вже 

20 листопада 1917 р. Генеральний Секретар Військових Справ 

С.В. Петлюра видав наказ, згідно з яким оголошувалася демобілізація всіх 

вчителів початкових, вищих початкових та середніх шкіл, котрі служили в 

нестройових частинах і управліннях Київської та Одеської військових 

округ [1.1. – Oп. 1, спр. 32, арк. 30]. 13 грудня вийшов ще один наказ, що 

звільняв від військової служби решту вчителів [1.1. – Оп.1, спр. 46, 

арк. 21 зв.]. Так українська влада розв’язала це важливе для відроджуваної 

української освіти питання. Всього з діючої армії було звільнено близько 

13 тис. педагогів [4.186, с. 23]. 

Але, на жаль, час було згаяно, навчальний рік тривав вже три з 

половиною місяці, українізацію школи було розпочато, а відповідних 

учительських сил не вистачало. Якщо додати до цього час, протягом якого 

вчителі-солдати поверталися зі своїх частин, то можна з певністю 

твердити, що приступити до роботи вони могли лише на початку 1918 р. 

Крім того, ці вчителі не мали змоги пройти курси перепідготовки влітку, а 

для самостійної роботи часу вже не було, оскільки їм доводилося відразу 

після повернення розпочинати викладання. Через це, безумовно, страждала 

справа. 

Широка українізація початкових шкіл розпочалася від нового 

навчального року. Вже у перших числах вересня ГСО звернулося з 

відозвою „До земств, міст, директорів та інспекторів шкіл на Україні й у 

місцях з українською людністю”, в якій ще раз наголошувало, що в новому 

шкільному році „в нижчих початкових та вищих початкових школах, де є 

українська більшість повинна бути заведена... українська викладова мова, 

оскілько це можливо по технічних обставинах” [6.291. – 1917. – 5 вересня]. 

Також у всіх школах, незалежно від мови викладу, мали бути запроваджені 

предмети українознавства. А 12 жовтня вийшов обіжник за № 1317 „До 

земств і міст”, у якому знову сповіщалося про обов’язковість українізації 

початкової школи, „коли знайдуться для цього вчителі”. Для забезпечення 
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прав національних меншин  пропонувалося відкривати паралельні класи. В 

неукраїнських школах та класах обов’язковим мало стати українознавство 

[1.1. – Oп. 1, спр. 23, арк. 10]. 

В історичній літературі утвердилася думка про те, що українізація 

нижчої початкової школи відбувалася досить легко й успішно, оскільки, 

мовляв, по-перше, більшість таких шкіл містилася по селах, де сільське 

населення дуже прихильно поставилося до цього процесу і, по-друге, 

викладали в цих школах народні вчителі, які теж переважно позитивно 

зустріли українізацію. На наш погляд, це твердження є справедливим лише 

почасти. Дійсно, в процесі дерусифікації освіти найбільших успіхів 

удалося досягти саме в початковій школі. Але цих успіхів, як нам здається, 

не слід переоцінювати, бо й тут не вдалося виконати всіх поставлених 

завдань через численні труднощі та проблеми, розв’язати які виявилося не 

так уже й легко. 

Становлення української початкової школи, як і всієї національної 

освіти, відбувалося двома шляхами. Перший шлях – це українізація вже 

існуючих російських шкіл. А другий – заснування цілком нових 

українських освітніх закладів. Звичайно, перший шлях був значно легшим, 

оскільки не потрібно було створювати нової матеріально-технічної бази, 

шукати задля цього відповідні кошти тощо. Початкова школа саме цей 

шлях і використала найбільш повно. Хоча в 1917/1918 н.р. виникає й 

досить широка мережа нових українських початкових шкіл. Зокрема, 

тільки в Канівському повіті на Київщині та Козелецькому повіті на 

Чернігівщині в 1917 р. було засновано відповідно 18 і 19 нижчих 

початкових шкіл [1.1. – Оп. 1, спр. 38, арк. 93 зв.]. А в Кременчуцькому 

повіті на Полтавщині до кінця 1917 р. відкрилося 57 нових комплектів 

земських початкових шкіл [1.19. – Cпр. 1, арк. 5 зв., 34]. Нові школи 

відкривалися за клопотаннями сільських громад, земств, котрі у своїх 

заявах до ГСО „необхідною умовою навчання ставили рідну мову, рідну 

освіту” [1.1. – Оп. 1, спр. 61, арк. 11]. 

Про те, як відбувалась українізація нижчих початкових шкіл, 

свідчать відповіді земств та міських управ на обіжник ГСО, розісланий у 

листопаді 1917 р. Циркуляр вимагав сповістити секретарство  про хід 

справи, а також про перешкоди, що стоять на її шляху [1.1. – Оп. 1, спр. 50, 

арк. 4]. 

Одразу треба зауважити, що відповіді на цей обіжник надіслали не 

всі місцеві самоврядування. Причина такого ставлення вбачається нами у 

тому, що всі циркуляри того часу мали характер не наказу чи 

розпорядження, а, швидше, заклику, рекомендації, побажання, а іноді 

навіть умовляння. Його виробила революційна практика. Крім того, 

авторитет усякої влади тоді, за словами Д. Дорошенка, „був уже сильно 

захитаний” і добитися точного виконання розпорядження було нелегко. 
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Як свідчать архівні джерела, у 1917 р. найбільш повна українізація 

була проведена у 1-их та подекуди у 2-их класах нижчої початкової школи. 

Що ж до 3-іх і 4-их класів, то тут переважно лише заводилося 

українознавство. Найкраще справа стояла на Полтавщині (Прилуцький, 

Роменський, Кобеляцький, Золотоніський, Кременчуцький, Гадяцький, 

Полтавський, Лубенський повіти), в деяких повітах Київщини, 

Козелецькому й Сосницькому повітах Чернігівщини, Ольгопільському, 

Гайсинському, Ушицькому повітах на Поділлі, Ровенському та 

Овруцькому повітах на Волині [1.1. – Оп. 1, спр. 38, 52, 53]. Наприклад, у 

Золотоніському повіті на Полтавщині до кінця 1917 р. було українізовано 

130 земських початкових і 14 церковно-парафіяльних шкіл, у Гадяцькому 

повіті – 45 земських та 7 церковнопарафіяльних шкіл, у Сквирському 

повіті на Київщині українізація відбулася у 106-ти нижчих початкових 

школах, у Радомишльському повіті – у 226-ти школах, а в Сосницькому 

повіті на Чернігівщині – у 47-ми навчальних закладах такого типу 

[підраховано автором за: 1.1. – Оп. 1, спр. 52, арк. 123; спр. 38, арк. 56, 82; 

спр. 53, арк. 19; 1.14. – Арк. 6 – 66]. У Волинській та Подільській губерніях 

у 1917 р. було українізовано і взято на державне утримання відповідно 31 

та 37 нижчих початкових шкіл [5.240, с. 72]. 

Але на тій же Полтавщині, в Зіньківському повіті, „справа стояла 

погано”, а у м. Чигирині на Київщині з трьох існуючих початкових училищ 

викладання українською мовою не було розпочато в жодному [1.1. – Oп. 1, 

спр. 52, арк. 114; спр. 53, арк. 116]. В інших повітах становлення 

української початкової школи теж проходило складно. В Луцькому, 

Дубенському, Крем'янецькому й Старокостянтинівському повітах Волині 

наука по школах до кінця 1917 р. взагалі не розпочиналася через те, що це 

були прифронтові райони і шкільні помешкання в них були зайняті 

військами, а більшість учительства – евакуйована [1.1. – Оп. 1, спр. 52, 

арк. 29 - 30]. Справі заважало й вороже ставлення до українізації 

початкової школи з боку деяких місцевих самоврядувань та частини 

вчительства. На тій же Волині так званий „Союз тружеников народной 

школы” і губернське земство провели анкетування щодо мови навчання в 

сільських школах. 60% негативних відносно українізації відгуків 

відповідним чином вплинули на малосвідому частину вчительства [1.1. – 

Оп. 1, спр. 52, арк. 29 – 30]. Подібне анкетування з метою гальмування 

впровадження української мови у навчальний процес було проведено й 

серед батьків учнів початкових шкіл Ніжинського повіту на Чернігівщині. 

Лебединське земське зібрання (Харківщина) ще в липні 1917 р. ухвалило: 

„Визнати українізацію школи несвоєчасною...” І це незважаючи на 

протилежні постанови 13-ти волостей та різних з'їздів і зібрань повіту  [1.1. 

– Оп. 1, спр. 52, арк. 63, 165]. 

Повільно відбувалась українізація початкових шкіл через негативне 

ставлення вчителів у Вінницькому та Літинському повітах на Поділлі, 
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Ізяславському повіті на Волині, Васильківському повіті на Київщині [1.1. – 

Оп. 1, спр. 53, арк. 54, 96; спр. 61, арк. 9; спр. 52, арк. 29 – 30]. Узагалі не 

розпочалася українізація до кінця 1917 р. в Острозькому повіті на Волині, 

у містах Літині й Брацлаві на Поділлі [1.1. – Оп. 1, cпр. 52, арк. 103; 

спр. 53, арк. 78]. 

Не так просто проходив процес українізації початкової освіти й у 

столиці України. Київ був дуже зрусифікованим містом, яке „завжди жило 

під знаком національного розбрату” [3.47, с. 56]. Через цю обставину 

„українізація школи знизу в Києві йшла повільно...” [6.277. – 1917. – 

1 вересня]. На початок нового шкільного року 15 з 60 київських 

російськомовних початкових шкіл перейшли на українську мову 

викладання [4.185]. Українські школи з'явилися практично в кожному 

районі міста. Але з початком занять ці нові навчальні заклади виявилися не 

цілком заповненими. О. Дорошкевич у статті „Педагогика чи політика?” 

писав: „... Мусимо признати, що небагато записалося у наші школи, 

принаймні менше, ніж можна було сподіватись...” [6.277. – 1917. – 

1 вересня]. Причину такої ситуації автор статті вбачав, перш за все, у 

несвідомості маси. У зв'язку з цим ГСО видало чергову свою відозву, що 

розпочиналася закликом: „Українці! Ідіть до рідної школи!” [6.291. – 1917. 

– 29 серпня]. У відозві знову наголошувалося, що „науку можна добре 

проходити тільки на рідній мові: вона не калічить дитини, вона зберігає 

дорогий для неї час...”.  Отже, навіть у Києві, де ситуація знаходилася під 

контролем Генерального Секретаріату, не обійшлося без проблем. 

Окремо треба сказати про Холмську губернію. Українським діячам 

Холмщини довелося працювати в найбільш складних умовах, оскільки ця 

губернія понесла великі втрати безпосередньо від війни. Однак заходами 

січової дивізії полонених у краї було засновано 120 українських 

початкових шкіл. Цікавим є той факт, що серед учителів новостворених 

навчальних закладів Холмщини було чимало євреїв, які й провадили 

навчальний процес українською мовою [6.249. – 1918. – 6 липня]. 

Найгірше справа становлення української початкової освіти 

посувалася на Харківщині, Катеринославщині, Херсонщині та у Таврії. 

Причинами були, по-перше, зрусифікований склад населення цих губерній, 

а по-друге, те, що Тимчасовою інструкцією Генеральному Секретаріату від 

4 серпня 1917 р. Тимчасовий уряд оголосив ці українські губернії поза 

компетенцією Української Центральної Ради. В результаті – ГСУ певний 

час не міг контролювати там ситуацію. Тому в м. Херсоні до листопада 

1917 р. предмети українознавства не викладалися в жодній з 26-ти 

місцевих початкових шкіл через „відсутність бажаючих”. Те ж саме 

відбувалося й у м. Бахмуті (Катеринославська губернія) та у м. Перекопі 

(Таврія), де не було українізовано жодної початкової школи знову ж таки з 

тієї причини, „що від населення не надходило відповідних вимог” [1.1. – 

Oп. 1, спр. 52, арк. 72, 113; спр. 53, арк. 33, 110]. 
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Однак, хоча й повільно, але зміни на краще відбувалися і в цих 

губерніях. Тому не можна погодитися із твердженням Н.Ю. Ротар, що на 

Катеринославщині українізація початкової освіти відбулася лише восени 

1918 р. [5.238, с. 56]. За архівними джерелами, до кінця 1917 р. у 

Катеринославському повіті з 302-ох нижчих початкових шкіл українізацію 

було проведено у 163-ох. У Маріупольському повіті у 1917/1918 н.р. 

українізація відбулася у 291-ій початковій школі. У м. Верхнєдніпровську 

українськими стали 2 з 5-ти народних шкіл, а в Одесі було відкрито 2 нові 

українські початкові школи [1.1. – Oп. 1, спр. 45, арк. 10; спр. 53, арк. 50, 

87 – 91, 113]. 

Основними причинами, що заважали справі посуватися більш 

швидкими темпами, були нестача підручників та брак свідомих і добре 

підготовлених учителів. Як доповідав член Липовецької повітової земської 

управи, третина шкіл у цьому повіті взагалі не мала вчителів [1.1. – Оп. 1, 

спр. 61, арк. 9]. Цей повіт був далеко не винятком. Періодика тих часів 

насичена оголошеннями про вакантні посади вчителів української мови та 

українознавства. Таке становище, крім уже згаданих причин, було 

викликане також і тим злиденним матеріальним забезпеченням, яке мали 

народні вчителі. Все фінансування нижчих початкових шкіл, у тому числі 

й виплата заробітної плати вчителям, за часів революції продовжувало 

лежати на місцевих самоврядуваннях, а саме на міських та повітових 

земствах. Держава ж повинна була давати лише допомогу 

самоврядуванням у вигляді кредитів. Але справа з кредитами стояла 

незадовільно, бо держава була просто неспроможна віднайти кошти задля 

цієї мети. В результаті  лише у 1917 р. земським та міським управам на  

утримання початкових шкіл на Волині, Катеринославщині, Київщині, 

Поділлі, Поліссі, Полтавщині,  Харківщині, Херсонщині, Холмщині й 

Чернігівщині було не додано кредитів на загальну суму 2 млн. 919 тис. 804 

крб. 83 коп. [1.1. – Оп. 2, спр. 14, арк. 16]. 

Місцеві самоврядування опинилися в скрутному фінансовому 

становищі. Жалування вчителям не виплачувалося місяцями, а якщо і 

виплачувалося, то становило мізер, якого не вистачало навіть на 

харчування. Так, „Чернігівська земська газета” у жовтні 1917 р. писала: 

„Примара голода стоїть перед народними вчителями Новгородсіверського 

повіту. Земство через фінансову кризу допомогти не в змозі. Вчителі 

отримують по 37 крб. на місяць... Але для того, щоб прогодуватися цього 

замало” [6.291. – 1917. – 10 жовтня]. Відчайдушний лист народного 

вчителя про тяжке матеріальне становище надрукувала й „Нова Рада” 

7 листопада. Така ситуація призводила до того, що багато вчителів йшли зі 

школи, і тим самим проблема вчительських кадрів загострювалася ще 

більше. Через це досить часто на вчительські посади потрапляли люди без 

відповідного освітнього цензу та педагогічного досвіду. Вовківецький 

сільський сход на Роменщині (Полтавська губернія) через відсутність у 
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місцевій школі педагога звернувся до земської управи з проханням 

призначити вчителем якогось „козака Салія”, що не мав відповідної освіти, 

але, на погляд селян, був свідомим українцем і володів деякими знаннями 

[1.1. – Oп. 1, спр. 61, арк. 9]. У багатьох інших місцях вчителі були погано 

підготовлені навіть тоді, коли мали педагогічну освіту. Тому виклад у 

нових українських чи українізованих школах часто не був поставлений на 

належний рівень. Зокрема, комісар народної освіти в Ніжинському повіті у 

своєму листі до ГСО від 20 листопада 1917 р. сповіщав про те, що „не всі 

вчителі досить знайомі з українською мовою та українознавством...”.  А 

бердичівський повітовий комісар доповідав, що в українізованих школах 

сіл Маркуші та Кикішівка „...вчителі мови української не розуміють... і 

навіть не вміють гаразд прочитати по букварю” [1.1. – Оп. 1, спр. 24, 

арк. 165; спр. 53, арк. 99]. Така ж ситуація спостерігалася і в багатьох 

інших повітах. 

Причин поганої підготовки вчителів до викладання в нових умовах 

було дві. Перша полягала у тому, що ідея українізації школи мала серед 

учителів далеко не загальне визнання, як твердять деякі науковці [4.185; 

4.152; 5.238]. Частина вчительства, особливо старшого віку, котра мала 

багатолітній стаж роботи, часом виявляла лінь та недовір'я до нової 

справи, заради якої доводилося перевчатися, підтягувати себе до 

відповідного рівня. Друга причина крилася в тяжкому матеріальному 

становищі, через яке вчителі більше думали  про хліб  насущний, ніж про 

власну самоосвіту. „Нова Рада” з  цього приводу писала: „...Коли не дамо 

вчителеві людських умовин прожиття, то марно сподіватись, що він багато 

зробить для українізації школи, бо справа ця нова, вимагає од нього 

надмірних сил і снаги, а їх то він некорисно й розтратить на боротьбу за 

прожиття...” [6.277. – 1917. – 4 жовтня]. 

Молода українська держава намагалася дещо поліпшити злиденне 

матеріальне становище народного вчительства. Взимку 1917/18 н.р. у 

зв'язку зі зростанням цін на продукти всім педагогам було видано 

одноразову грошову допомогу. Також працівники системи освіти, в 

основному за рахунок держави або органів місцевого самоврядування, 

забезпечувалися житлом та паливом [4.185, с. 27-28]. Деякі земства, 

незважаючи на власну фінансову скруту, збільшували місячну платню 

народним учителям. На Полтавщині Кременчуцька земська управа 

підвищила платню педагогам початкових шкіл до 100 крб., Кобеляцька – 

до 150 крб., а Костянтиноградська – до 185 крб. Подібні заходи вживала і 

Сквирська повітова народна управа на Київщині [1.19. – Cпр. 2, арк. 217; 

спр. 4, арк. 32; 1.12. – Cпр. 103]. Однак це були поодинокі винятки. 

І все ж таки, незважаючи  на численні труднощі та перешкоди, 

складні об'єктивні умови, зрушення, що відбулися у справі становлення 

української нижчої початкової школи, були, безперечно, вражаючими. У 

1917/18 н.р. повну українізацію вдалося запровадити у 5 400 початкових 
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навчальних закладах, що становило більше ніж чверть усіх існуючих шкіл 

цього типу [4.185, с. 21]. Губернський комісар народної освіти на Київщині 

С. Постернак у квітні 1918 р. назвав наслідки повної українізації (тобто 

впровадження україномовного викладання та предметів українознавства) 

перших класів початкових шкіл блискучими, оскільки там, де вона була 

проведена, „діти вдвоє швидше навчилися читати, їм легко давалися 

перекази й оповідання” [1.1. – Oп. 1, спр. 49, арк. 43]. Цей факт ще раз 

підтвердив величезне значення для народу рідної освіти. 

Процес українізації вищої початкової школи проходив певною мірою 

складніше, оскільки, як зазначали діячі ВУС, цей тип освітніх закладів, на 

відміну від нижчої їх ланки, „далі стоїть од народу, і через те більше має 

ворогів...” [6.251. – 1918. – № 5. – С. 268]. 12 жовтня  1917 р. Генеральне 

Секретарство Освіти видало обіжник № 1316 „До директорів середніх шкіл 

всіх відомств та інспекторів вищих початкових, торгових та інших шкіл”. 

В обіжнику зазначалося, що „...ГСУ визнав потрібним” , щоб у всіх 

середніх, вищих початкових та інших школах, які користуються 

державними правами, були заведені предмети українознавства (література, 

географія та історія України) й українська мова, а також „вважає бажаним, 

щоб уже з цього року, коли знайдуться вчителі, в школах з більшістю 

учнів-українців навчання проводилось українською мовою, із 

забезпеченням прав національних меншостей” [1.1. – Oп. 1, спр. 28, арк. 3; 

6.277. – 1917. – 16 жовтня]. У циркулярі нічого не говорилося про 

обов'язковість упровадження цих предметів та рідної мови викладання, і 

його можна вважати яскравим прикладом документа, який, замість чітких 

розпоряджень, містив лише прохання, рекомендації  виконати урядову 

постанову. Виявляється, що перша редакція обіжника була іншою, вона 

мала характер якщо не наказу, то, в усякому разі, припису. Але, як 

пояснював І.М. Стешенко в листі до губернського комісара освіти на 

Полтавщині В. Андрієвського, через хвилювання учнівської молоді 

м. Києва, котрі розпочалися під впливом чорносотеної агітації, 

„Секретаріат вирішив змінити редакцію циркуляра, де слово „обов'язково” 

викинути”. Тому українські дисципліни у 1917/18 н.р. мали 

запроваджуватися обов'язково для школи, але не обов'язково для учнів, 

тобто в школах повинні були відвести для цього певні години, однак учні 

мали право відмовитися від вивчення українознавчих предметів [1.5. – 

Oп. 3, спр. 1, арк. 18]. Такий характер обіжника № 1316, безумовно, 

шкодив  справі. Деякі директори шкіл дозволяли собі довільно його 

трактувати, а значить, і не поспішати з його виконанням. 

Прикладом такого ставлення до урядового документа є лист 

завідувача Сквирського жіночого вищого початкового училища на 

Київщині від 4 листопада 1917 р., у якому він сповіщав ГСО про цілком 

український склад учнів училища, але одночасно і твердив про 

„неможливість заведення викладання українською мовою” через 
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відсутність підручників та викладачів. А Ізяславська повітова земська 

управа не розпочинала роботу з українізації навчальних закладів, у тому 

числі й вищих початкових шкіл, не за браком учителів чи підручників, а 

„по відсутності відповідних розпоряджень Київської Шкільної Округи” 

[1.1. – Oп. 1, спр. 52, арк. 68, 94]. Це вже приклад цілковитого ігнорування 

української влади та відверто ворожого ставлення до справи рідної освіти. 

Тому, на відміну від нижчої початкової школи, вища початкова 

пішла здебільшого шляхом утворення цілком нових українських 

навчальних закладів. 1917/18 навчальний рік – це час, коли кількість 

вищих початкових шкіл узагалі стрімко зростає. Пояснює цей факт та 

величезна тяга народу до освіти, що прокидається в ньому з початком 

визвольних змагань. І оскільки вища початкова школа була наступною 

ланкою в загальній освіті, то цілком зрозуміло, чому саме до цих освітніх 

закладів так зростає народний інтерес. Поширення вищої початкової 

школи відбувається майже цілком силами українського громадянства. За 

свідченням С. Постернака, 96 % усіх відкритих у цей період шкіл такого 

типу засновувалися на народні й громадські кошти [4.174, с. 55]. 

Генеральне Секретарство Освіти просто закидали проханнями з боку 

сільських сходів, громадських зібрань, волосних і повітових управ про 

відкриття вищих початкових шкіл та училищ, особливо у сільській 

місцевості. Гадяцьке повітове земське зібрання просило відкрити у повіті 4 

такі школи (в селах Веприку, Бірках, Петрівці й Сарах), з утриманням їх на 

місцеві кошти [1.1. – Oп. 1, спр. 57, арк. 139]. Бердичівська повітова 

земська управа прохала дозволу на відкриття 5-ти українських вищих 

початкових шкіл [1.1. – Оп. 1, спр. 58, арк. 5]. До Миргородської повітової 

земської управи надійшли заяви громадських установ та сільських сходів із 

проханням відкрити 9 таких шкіл у повіті, але управа знайшла можливість 

відкрити лише 4 навчальні заклади цього типу (в Шишаках, Сорочинцях, 

Багачці та Поповці) [1.13. – Cпр. 3, арк. 2 – 3].  

У с. Звонкова Київського повіту в грудні 1917 р. з ініціативи вчителя 

Івана Лисняка на місцеві кошти було відкрито трудову вищу початкову 

народну школу ім. Тараса Шевченка із сільськогосподарчим відділом та 

„рукомеслами”. Мешканці м. Печари Брацлавського повіту на Поділлі 

зібрали 6 тис. крб. і відкрили на ці кошти вище початкове училище. А в 

с. Августинівка Катеринославського повіту мішана (для хлопців та дівчат) 

українська вища початкова школа була заснована восени 1917 р. заходами 

місцевого товариства „Просвіта” [6.277. – 1917. – 12 жовтня; 17 грудня]. 

Таке масове виникнення вищих початкових шкіл у селах мало 

величезне значення, оскільки раніше такі навчальні заклади існували 

здебільшого в містах та повітових центрах і селяни були практично 

позбавлені можливості здобувати в них освіту.  

Точної статистики нових вищих початкових шкіл, що виникли у цей 

період, на жаль, немає. Можна спиратися лише на приблизні дані. 
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С. Постернак називає загальне число таких новостворених шкіл – 327, а 

дослідники В.К. Майборода та  С.В. Майборода – 321 [4.174, с. 79; 4.152, 

с. 9]. Нам ці цифри видаються дещо завищеними. Не можна вважати 

достовірними й дані, що пропонує М.М. Собчинська, вважаючи, що у 

1917/18 н.р. в Україні було відкрито лише 59 вищих початкових шкіл 

[5.240, с. 78]. Як свідчать архівні матеріали, у 1917/18 н.р. в Україні було, 

напевно, засновано 276 вищих початкових шкіл, по окремих губерніях 

вони розподілилися таким чином: Київська – 39, Полтавська – 69, 

Чернігівська – 29, Волинська – 41, Катеринославька – 27, Таврійська (без 

Криму) – 29, Подільська – 22, Харківська – 18, Херсонська – 2 [1.1. – Oп. 1, 

спр. 50, арк. 11]. Як бачимо, найбільше шкіл відкрилося на Полтавщині. До 

речі, в цій губернії кожен повіт у 1917/18 н.р. заснував хоча б одну вищу 

початкову школу. Що ж до інших губерній, то на Київщині нові навчальні 

заклади згаданого типу виникли в 11-ти з 12-ти повітів; на Волині – у 9-ти 

з 10-ти; на Катеринославщині – у 5-ти з 8-ми, а  на Херсонщині – лише у 2-

х із 7-ми [1.1. – Oп. 1, спр. 50, арк. 12 – 38]. 

Ще раз треба зауважити, що ці цифри є приблизними, оскільки деякі 

місцеві самоврядування відкривали багато шкіл, але не про всі з них 

дійшли відомості. Крім того, не всі школи з числа дозволених відкрилися 

перш за все за браком учителів та помешкань. У Чернігівській губернії 

було дано дозвіл на відкриття 38-ми вищих початкових шкіл, але роботу 

розпочали, за наведеними даними, лише 29 [1.1. – Оп. 1, спр. 58, арк. 88]. 

Як свідчить С. Постернак, бували випадки, коли селянські делегації, 

отримавши дозвіл на відкриття подібних шкіл, тижнями сиділи в Києві, 

розшукуючи для останніх учителів [4.174, с. 56]. Деякі місцеві 

самоврядування намагалися самостійно розв’язати й проблему підготовки 

відповідних учительських кадрів. Зокрема, у м. Лубни на Полтавщині з 15 

січня 1918 р. було відкрито однорічні курси для підготовки вчителів вищих 

початкових шкіл. Навчаня на цих курсах було безкоштовне. Повітове 

земство зуміло навіть знайти кошти для стипендії тим слухачам, які 

зобов'язувалися потім працювати у школах повіту. Вона становила 400 

крб. на місяць [6.277. – 1918. – 6 січня]. Однак так було далеко не всюди. 

Земства, знаходячись у катастрофічному фінансовому становищі, повинні 

були ще й утримувати вищі початкові школи та училища. А держава навіть 

допомагати їм кредитами довгий час була неспроможна. Лише 20 квітня  

1918 р. Рада Народних Міністрів ухвалила законопроект про асигнування 

на допомогу місцевим самоврядуванням з утримування початкових і 

вищих початкових шкіл 31 млн. 500 тис. крб. 22 квітня цей законопроект 

був переданий на внесення  до Центральної Ради [1.19. – Cпр. 4, арк. 7 – 8; 

1.1. – Oп. 1, спр. 14, арк. 116]. 

Звичайно, не всі нові вищі початкові школи та училища були 

українськими (окремої статистики щодо українських шкіл цієї ланки 

освіти немає), але, вірогідно, що левова їх частка, зважаючи на освітню 
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політику Центральної Ради і її уряду, все-таки була з українською 

викладовою мовою. 

Щодо українізації існуючих вищих початкових шкіл, то вона, хоча й 

повільнішими темпами, ніж у нижчій початковій школі, відбувалася також. 

Повна українізація шкіл  здійснялася  лише  подекуди, оскільки „елемент 

школярів тут був більш городського типу і склад учительства в масі 

пройнятий духом обрусительної політики” [1.1. – Oп. 1, спр. 53, арк. 54]. 

Тому в більшості шкіл цього типу українізація відбувалася шляхом 

упровадження українознавчих дисциплін. Так, з відомостей про загальний 

стан українізації вищих початкових шкіл у Чернігівській губернії за 

1917/18 н.р. дізнаємося, що з існуючих 85-ти шкіл викладання українською 

мовою велося лише у 5-ти (4 школи Конотопського й 1 школа Сосницького 

повіту) [1.1. – Оп. 2, спр. 7, арк. 1].  

Найкраще справу було поставлено в Полтавській губернії, завдяки 

заходам „Комітету Спілки учителів вищих початкових шкіл Полтавщини”. 

21 – 23 серпня 1917 р. цей Комітет разом із губернським комісаром освіти 

В. Андрієвським провів з'їзд учителів шкіл цього типу, на якому було 

вироблено тимчасові програми викладів українознавства. Програми значно 

полегшили роботу педагогів і дали їм змогу швидше запровадити 

українські дисципліни [1.1. – Оп. 1, спр. 24, арк. 109; 3.46, с. 48]. Тому 

лише в Полтаві й Полтавському повіті до грудня 1917 р. було 

українізовано всі 12 вищих початкових шкіл та училищ, з них 4 повністю 

перейшли на українську мову викладання, а решта 8 запровадили  

обов’язковий виклад українознавства [1.1. – Оп. 1, спр. 53, арк. 65]. У 

Гадяцькому повіті було українізовано (з повним переходом на рідну мову 

викладання) всі 4 вищі початкові школи [1.14. – Aрк. 17, 48, 53].  

У цілому в Полтавській губернії до кінця 1917 р. українізацію було 

проведено у 10-ти повітах. В інших 5-ти справу було розпочато, і вона 

посувалася досить упевнено. Далі йшла Київська губернія, де за той же час 

справу було здійснено у 9-ти повітах із 12-ти. У Подільській, Чернігівській 

та Волинській  губерніях  українізація  цих шкіл почалася  практично  під 

кінець 1917 року. Причому вона відбуваласяла не однаково в різних 

повітах, залежно від ставлення до цього процесу місцевих самоврядувань. 

Якщо в Конотопському, Козелецькому, Сосницькому повітах 

Чернігівщини українізація йшла досить швидкими темпами, то у 

Мглинському, Новгород-Сіверському, Кролевецькому, Стародубському 

повітах вона мала значно менші успіхи через негативне ставлення 

місцевих земств [1.1. – Oп. 1, спр. 15, арк. 48]. Найгірше справа посувалася 

в Херсонській, Катеринославській, Таврійській губерніях (додаток В). 

До кінця шкільного року в Українській Народній Республіці було 

українізовано (в основному частково, шляхом запровадження предметів 

українознавства) 262 вищі початкові школи (тобто майже 74 % усіх шкіл), 

у тому числі на Київщині – 37, Полтавщині – 37, Чернігівщині – 50, 
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Харківщині – 21, Катеринославщині – 28, Поділлі – 34, Волині – 31, 

Херсонщині – 6, Таврії – 14, Поліссі – 4. Якщо на Полтавщині 

українізовані вищі початкові навчальні заклади  становили  майже 100 %,  

на  Поділлі – близько 92 %, то на Київщині – 55 %, Харківщині – 52 %, 

Поліссі – 50 %, а на Херсонщині – всього 14,5 % [підраховано автором за: 

1.2. – Cпр. 43, арк. 2 – 5]. Наведені дані є яскравим підтвердженням думки 

про те, що процес українізації проходив значно повільніше в тих регіонах, 

де значною була питома вага національних меншин (росіян, поляків, 

євреїв, молдаван, німців й інших) та зросійщеного населення. Однак ці 

показники свідчать про безумовний успіх української влади і свідомого 

громадянства, які за такий короткий час, незважаючи на всі згадані 

труднощі, все ж таки зуміли закласти міцну основу розбудови 

національної вищої початкової освіти в Україні. 

Процес відродження української середньої освіти в Україні проходив 

набагато складніше. Бо середня школа за часів революції, за свідченням 

С. Постернака, була тим осередком, навколо якого йшла запекла боротьба 

проти української школи й культури. Якщо народну школу, особливо на 

селі, вороги української освіти здали майже без бою, то до питання про 

українізацію середньої освіти вони поставилися різко негативно, 

розпочавши справжню війну проти Генерального Секретарства освіти, 

українського свідомого громадянства. 

Через це гостре протистояння українські сили змушені були піти 

шляхом відкриття цілком нових українських середніх шкіл замість того, 

щоб українізувати вже існуючі російськомовні. Це був, звичайно, тяжкий 

шлях, але єдино можливий за тих складних умов. Справу було розпочато 

відразу після повалення російського царату. І тут провід узяв Київ. Уже 18 

березня 1917 р. відбулося відкриття 1-ої Київської української мішаної 

гімназії, яка згодом отримала ім’я Т.Г. Шевченка. Вона мала два підготовчі 

та один перший клас. Її заснувало ТШО. Відкриття цього навчального 

закладу було наслідком ще дореволюційної роботи кращих українських 

освітянських сил. Нову гімназію створили на основі школи ім. 

С. Грушевського, що була організована у попередні роки для дітей 

українських біженців і засланців із Галичини, Волині та Холмщини. Ця 

українська середня школа розташувалася у помешканні приватної жіночої 

гімназії на Львівській вулиці [6.277. – 1917. – 3 травня; 3.50. – № 10. – 

C. 140; 4.114, с. 23; 4.199, с. 129 – 130]. До гімназії записалося понад 100 

дітей. Навчання в ній розпочалося вже навесні 1917 р. Директором школи 

спочатку було обрано відомого педагога і митця П.І. Холодного, а пізніше 

цю посаду обійняв не менш відомий освітянин В.Ф. Дурдуківський. 

2-а Київська українська гімназія ім. Кирило-Мефодіївського братства 

була відкрита 13 серпня у складі підготовчого та 1 – 8-го класів. Її 

заснування було здійснене згідно з уже згадуваною постановою 

Тимчасового уряду „Об удовлетворении некоторых культурно-
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национальных потребностей...”. Директором обрали Ф.П. Сушицького. Це 

була єдина українська гімназія, що відразу відкрилася у повному складі. 

Решта ж відкривали спочатку лише підготовчий та декілька перших класів 

із тим, щоб кожного наступного навчального року відкривати по одному 

старшому класу [6.277. – 1917. – 29 серпня, 3 вересня; 6.251. – 1917. – № 2. 

– С. 113 – 114]. 

Третя українська державна гімназія розпочала навчання 17 вересня у 

складі підготовчого, 1 – 3-го класів. Розмістилася вона у Києво-Печерській 

гімназії. Очолив школу І.Г. Власенко. Ця середня школа теж мала повні 

права і статус державної, або казенної. До неї записалося 100 учнів [6.291. 

– 1917. – 26 вересня; 6.277. – 1917. – 29 серпня; 3, 7 вересня]. 

Четверта українська гімназія в м. Києві була заснована товариством 

„Просвіта” у передмісті Шулявка у складі двох підготовчих та першого 

класів.[1.1. – Oп. 1, спр. 115, арк. 1; 6.277. – 1917. – 13 липня]. Ще одна 

українська гімназія відкрилася у Києві заходами товариства „Вільна школа 

гуртка батьків”. Вона була започаткована „по новому типу шкіл Західної 

Європи” і мала 150 учнів [4.73]. 

Усі гімназії зуміли високо піднести рівень навчально-виховної 

роботи, одночасно твердо стоячи на національному грунті та широко 

використовуючи досягнення європейської й американської педагогіки. Але 

кожна з них мала своє власне обличчя. 

За прикладом Києва пішли й інші міста України – Полтава, Чернігів, 

Харків, Катеринослав, Одеса, Кам’янець та ін. 22 серпня 1917 р. збори 

полтавського товариства „Просвіта” на Павленках ухвалили відкрити 

українську гімназію для хлопців і дівчат. Оскільки держава в коштах на цю 

справу відмовила, гімназію було засновано на кошти місцевого 

самоврядування й громадськості. Зокрема, по 10 тис. крб. асигнували з 

цією метою Полтавські повітове та губернське земства. Далі школу 

утримували на гроші „Просвіти”, добровільні приватні пожертвування й 

кошти, що надходили у вигляді невеликої платні за навчання. Свою роботу 

гімназія розпочала 15 вересня у складі двох підготовчих та 1-го класу. До 

них записалося 78 дітей. 5 жовтня Павленківська українська гімназія в 

Полтаві отримала від КШО дозвіл і права урядових гімназій. У школі 

велика увага приділялася естетичному вихованню. З цією метою шкільний 

будинок та його приміщення були добре обладнані й гарно прикрашені в 

українському національному стилі. Окрім загальноосвітніх та 

українознавчих дисциплін, у навчальний план була включена пластика, яку 

викладала талановита вчителька Ада Рікторіон. Навчально-виховний 

процес у гімназії було поставлено на дуже високий рівень. Його 

забезпечували викладачі з відповідною освітою. Зокрема, вчителі 

української мови, історії України, німецької мови, природознавства, 

географії мали університетські дипломи, вчитель малювання та каліграфії 

закінчив Академію Мистецтв, ще дві вчительки мали освіту Вищих 
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Жіночих Курсів. Школа часто влаштовувала мистецькі ранки й вечірки з 

різноманітними програмами. Як зауважував викладач цієї гімазії, відомий 

український педагог Григорій Ващенко, „дух естетизму, що проймав усе 

життя школи, збагачував психіку учнів тонкими переживаннями, 

виховував у них здібності відчувати красу природи й мистецтва, 

ушляхетнював та урізноманітнював їхню вдачу”.[6.291. – 1917. – 2 червня; 

1.1. – Oп. 1, спр. 89, арк. 10; спр. 114, арк. 11; 4.83, с. 20 – 21]. 

Також із ініціативи „Просвіти”, тільки іншої, міської, було засновано 

ще одну українську мішану гімназію у Полтаві – на Подолі. Заняття в ній 

розпочалися з осені 1917 р. у складі 1 – 3-го класів та двох підготовчих. На 

чолі її було поставлено свідомого українця, відомого мовознавця Івана 

Прийму. Незважаючи на відчайдушний опір з боку промосковських сил, 

які намагалися відібрати навіть приміщення гімназії, професор І. Прийма 

протягом одного лише року підніс навчальний заклад так високо, що його 

заслуги мусили визнати навіть вороги [6.280. – № 4-5-6. – С . 95 – 96; 

6.251. – 1918. – № 8. – С. 46; 4.178]. 

Ці приклади говорять про те, як серйозно і ретельно підходили 

українські діячі до створення нових українських навчальних закладів. 

Українська мова викладання була не самоціллю, а лише підвалиною для 

плекання шкіл справді високого рівня, що поєднували б у собі 

національний дух у найкращому розумінні цього слова та загальнолюдські 

цінності й досягнення. Саме тому нові українські середні школи 

здебільшого не поступалися за рівнем навчально-виховного процесу 

старим російським школам, а деякі з них, зокрема згадані полтавські, 

навіть перевершували їх. 

У Чернігові заснування першої української мішаної гімназії теж 

стало заслугою місцевого товариства „Просвіта” на чолі з видатним 

культурно-громадським діячем, збирачем і дослідником української 

старовини, членом Чернігівської Архівної Комісії Петром Дорошенком, 

нащадком козацько-гетьманського роду. Гімназію планувалося відкрити 20 

вересня, але через об’єктивні матеріальні й технічні труднощі, вона 

розпочала навчання 10 жовтня в складі 1-го та 2-го класів. Навчання у 

школі також було платним, оскільки утримувався цей навчальний заклад 

на народні та громадські кошти, більшу частину з яких становили кошти 

„Просвіт”. Але ця плата була помірною – близько 50 крб. на рік  [6.291. – 

1917. – 15 вересня, 27 жовтня; 2.26, с. 585]. 

У липні 1917 р. товариство „Просвіта” у м. Вінниця на Поділлі 

ухвалило відкрити з осені 1917 р. класичну українську мішану гімназію. 

Вінницька середня школа відкрилася у складі підготовчого, 1-го та 2-го 

класів. А перша українська гімназія у Катеринославі заснувалася заходами 

та на кошти місцевого вчительського товариства. Тут, як і в полтавських 

гімназіях, дуже високим був освітній рівень педагогів. 11 з 13 викладачів 

мали вищу освіту, зокрема дипломи Лозанського, Паризького, Київського, 



68 

 

Чернівецького, Одеського університетів, Петроградського медичного 

жіночого інституту, Київської Духовної Академії [1.1. – Oп. 1, спр. 132, 

арк. 5; спр. 89, арк. 13]. 

З літа 1917 р. українські гімназії почали засновуватися по 

невеличких містах і навіть по селах. „Київська земська газета” з цього 

приводу зауважувала: „Селяни потяглись до просвіти на рідній мові, й 

дають гроші та все,  що треба, аби діти їх до пуття дійшли” [6.272. – 1917. 

– 7 вересня]. Це й зрозуміло, оскільки до революції для селян середня 

освіта була практично недоступнаю, бо в усій Україні існувало лише 7 

сільських гімназій, 12 комерційних шкіл та 1 реальне училище [2.32, с. 11]. 

До ГСО починають надходити прохання від місцевих самоврядувань, 

громадських та культурних товариств, „Просвіт”, учительських спілок про 

дозвіл відкрити українські гімназії у провінції. Так, Золотоніська земська 

управа на Полтавщині просила, щоб у селах цього повіту відкрито було 

відразу 8 українських середніх шкіл. До Полтавського повітового земства 

надійшло 40 прохань із різних сіл про заснування у них українських 

гімназій. При цьому „села давали землю під будівництво гімназій та 

обіцяли їх повне утримання” [3.68, с. 9]. До початку шкільного року ГСО 

теж отримало подібних прохань близько 40-а [6.291. – 1917. – 22 серпня]. 

ГСО давало дозвіл на відкриття українських середніх шкіл, а потім 

зверталося до Петрограда за наданням прав цим навчальним закладам. 

Інколи цих прав доводилося чекати не один місяць, що, безумовно, 

затримувало процес становлення нових українських середньошкільних 

закладів. Справа значно поліпшилася, коли було проголошено УНР. 

Відтоді ГСО самостійно почало надавати державні права українським 

школам. Однак останні, хоча й одержували згодом державний статус, але 

утримувалися виключно на народно-громадські  та  приватні кошти. 

Ще в серпні було дозволено відкрити українські гімназії у 

Баришполі, Баришівці, Ірклієві, Вереміївці на Полтавщині. Силами 

повітового земства заснувалися 3 подібні школи в Радомишльському повіті 

на Київщині (м. Радомишль, с. Шепеличі, с. Горбулів) [6.277. – 1917. – 

29 серпня]. З 12 жовтня розпочала своє існування Ржищівська українська 

народна гімназія (Київщина). Кошти на її заснування в розмірі 15 000 крб. 

надало повітове земство. 2 500 крб. склали добровільні пожертвування , а 

1 200 крб. – плата за навчання.Однак грошей вистачило ненадовго, і вже 31 

січня 1918 р. попечительська рада школи вимушена була звернутися до 

повітового земства з проханням узяти гімназію на своє утримання. Земство 

в свою чергу звернулося 22 квітня до МНО з проханням узяти гімназію на 

державний кошт. 20 листопада також на кошти місцевого самоврядування 

відкрилася мішана гімназія в Чигирині [1.1. – Oп. 1, спр. 112, арк. 3, 4, 8, 

12, 15; 6.295. – 27 листопада]. 

У с. Веселі Терни Верхньодніпровського повіту на 

Катеринославщині заходами волосного народного комітету відкрилася 4-
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класна українська гімназія, а при ній – вища початкова школа. Дирекція 

гімназії звернулася до українського громадянства з проханням „підтримати 

велике народне діло й жертвувати для бібліотеки книги, а для 

устаткування фізичного та географічного кабінетів – спеціальне приладдя” 

[6.277. – 1917. – 3 жовтня]. Заходами місцевих „Просвіт” заснувалися 

українські гімназії у с. Погребище Бердичівського повіту на Київщині, 

с. Котельві Охтирського повіту на Харківщині, м Новий Буг на 

Херсонщині, ст. Окниця в Бессарабії [1.10. – Cпр. 13, арк. 1 – 55; 1.1. – 

Oп. 1, спр. 116, арк. 1; спр. 111, арк. 1]. До речі, ця остання гімназія 

відкрилася 12 листопада 1917 р. Але ще в серпні окницька „Просвіта” 

послала в Одеську шкільну округу прохання про дозвіл на це. Так і не 

дочекавшись дозволу, гімназію відкрили „явочним порядком”. Заняття в 

ній розпочалися 8 січня 1918 р., бо до того часу все ще чекали офіційного 

розпорядження [1.1. – Оп. 1, спр. 111, арк. 5, 6, 12]. 

За законом 14 червня 1917 р. учительські семінарії реформувалися в 

середні школи педагогічного профілю. Курс навчання в них замість 3-ох 

років подовжувався до 4-ох, а вступати до них мали право лише ті, хто 

закінчив вищу початкову школу. Новостворені українські вчительські 

семінарії теж відповідали цим вимогам. Усього в 1917 – на початку 

1918 рр. виникло 6 подібних українських навчальних закладів [1.1. – Оп. 1, 

спр. 28, арк. 51; спр. 106, арк. 30 – 31]. 

Щоб уявити, яким тяжким шляхом доводилося йти цим українським 

навчальним закладам, слід звернути увагу на надзвичайні труднощі, що 

стояли на перешкоді відкриттю й подальшій роботі кожної української 

середньої школи. Не було, власне, нічого: ні підручників, ні помешкань, ні 

приладдя, ні традицій, ні програм, ні досвіду, бракувало вчителів. Зате 

було багато перешкод та не менше ворогів. Оголосити про відкриття 

української школи – то був лише початок справи. Щоб така школа 

розпочала навчання, необхідно було надати їй повних державних прав, 

знайти вчителів потрібних спеціальностей, забезпечити школу 

підручниками, знайти приміщення. І майже всі ці завдання лягали на плечі 

свідомої частини української громадськості. Вадим Щербаківський 

зауважував: „1917 рік давав нам великі перспективи, але всі ми мусіли 

працювати до повного вичерпання сил” [3.68, с. 9]. 

Щодо помешкань, то нові школи здебільшого містилися в 

приміщеннях російськомовних навчальних закладів, проводячи заняття в 

другу зміну, а це було дуже незручно. Чигиринська гімназія, Яготинська на 

Полтавщині, Полтавська павленківська – містилися в приміщеннях вищих 

початкових шкіл, Катеринославська гімназія розташувалася у приміщенні 

комерційної школи, 1-ша Київська українська гімназія проводила заняття у 

помешканні приватної гімназії і т. д. [1.13. – Cпр. 3, арк. 2; 1.1. – Oп. 1, 

спр. 89, арк. 1 – 22]. Деякі школи, особливо сільські, містилися у зовсім не 

пристосованих до шкільних занять будинках, наприклад, у звичайних 
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сільських хатах [1.8. – Cпр. 227, арк. 58]. Але щоб збудувати нові, потрібні 

були кошти і час. Коштів не вистачало та й часу гаяти не доводилося. 

Народ поспішав отримати рідну школу. 

Дуже багато скарг на адресу ГСО та органів самоврядування 

надходило з приводу реквізицій шкільних будинків військовими 

частинами, шпиталями й т. ін. [1.12. – Cпр. 34, арк. 1, 5, 13, 15, 184; спр. 14, 

арк. 107]. Лише у квітні 1918 р. РНМ ухвалила звільнити шкільні 

помешкання від реквізицій [1.1. – Оп. 1, спр. 14, арк. 108]. Школи постійно 

страждали від революційного безладдя, перетворюючись на зали для 

мітингів, усілякої політичної агітації та пропаганди. У березні 1917 р. на 

Вінничині в одному із сіл більшовики, вирішивши скликати збори. 

Кращого місця для цього заходу, ніж школа, не знайшли [1.8. – Cпр. 455, 

арк. 8]. У Лубнах приміщення гімназій постійно займалися різними 

громадськими та політичними організаціями з дозволу міського 

громадського комітету, від чого страждав начальний процес [1.15. – 

Aрк. 30 – 31]. Такі випадки були досить поширеними. 

Бракувало й учителів, особливо по селах і невеличких містах. Ми 

наводили приклад про високий освітній рівень педагогічних кадрів у 

полтавських, катеринославській гімназіях. Високий освітній ценз мали 

також учителі Чигиринської, Окницької, Яготинської гімназій, а також усіх 

київських середніх шкіл цього типу. Але так було не всюди. Зокрема, 

комісар народної освіти у Радомишльському повіті на Київщині, де було 

засновано 3 українські гімназії, в грудні 1917 р. скаржився у ГСО на брак 

досвідчених і добре підготовлених педагогів у цих навчальних закладах. 

Він зауважував, що „коли б навіть учитель і хотів дечому навчитись, то він 

майже ніякої змоги не має цього зробити. Потрібна українська книга, 

газета, але на свої мізерні кошти учитель не має змоги ні книжку купить, ні 

газету передплатить” [11.1. – Oп. 1, спр. 38, арк. 58]. Шкодила справі й 

ворожа протиукраїнська агітація. Шкодила і новизна самої справи, бо 

треба було, „щоб селяни призвичаїлися, що школа на українській мові – 

діло серйозне” [11.1. – Oп. 1, спр. 38, арк. 58]. 

Через усі зазначені труднощі не кожна українська школа, що 

оголошувала про своє відкриття влітку 1917 року, розпочала роботу 

восени. Для тих, які все ж таки з’явилися, великою проблемою була 

нестача коштів. Нові школи відкривалися заходами місцевих 

самоврядувань, просвітніх і культурних товариств виключно на громадські 

й приватні кошти [4.116, с. 86]. Але це дедалі загострювало їх матеріальне 

становище, бо земства на початок 1918 р. виявилися майже цілком 

виснажені, а „Просвіти” та інші громадські організації – абсолютно 

непевні з фінансового боку. Вони дали лише ініціативу, урядили справу, 

але обов’язок не дати загинути цим першим паросткам національної школи 

в Україні мав бути покладений на державу. УНР, незважаючи на фінансові 

труднощі, намагалася розв’язати це питання. Ще у грудні 1917 р. на 
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допомогу 1-й Київській українській гімназії було асигновано 70 000 крб.  А 

17 квітня 1918 р. РНМ ухвалила асигнування в розмірі 1 млн. крб. на 

допомогу всім гімназіям. Ця ухвала була подана на розгляд до Центральної 

Ради, яка не встигла затвердити згаданий законопроект  [1.1. – Оп. 1, 

спр. 14, арк. 80, 107; 1.12. – Cпр. 104, арк. 1 – 39]. 

І все ж, незважаючи на складні обставини, у 1917 – на початку 

1918 рр., за архівними джерелами, вдалося закласти понад 50 українських 

середніх шкіл:  із них 47 – гімназії, 6 – учительські семінарії, 2 – реальні 

школи (додаток Д). В окремих губерніях ця статистика розподілилася 

таким чином: Полтавська – 18 (13 гімназій, 2 реальні школи, 3 учительські 

семінарії), Київська – 17 (16 гімназій та 1 учительська семінарія), 

Подільська – 7 (6 гімназій та 1 учительська семінарія), Чернігівська – 4 (усі 

гімназії), Херсонська – 3 (усі гімназії), Катеринославська – 2 (гімназії), 

Харківська – 2 (гімназії), Бессарабія – 1 (гімназія) [підраховано автором за: 

1.1. – Oп. 1, спр. 28, арк. 51; спр. 106, арк. 30 – 31; спр. 111, арк. 1, спр. 157, 

арк. 36; 1.10. – Cпр. 13, арк. 1 – 55; 1.9. – Oп. 2, спр. 17, арк. 5 – 6; 1.19. – 

Cпр. 2, арк. 92, 148]. 

Деякі дослідники називають інші цифри, які констатують дещо 

менше число новостворених українських середніх шкіл, спираючись, 

переважно, на якийсь один документ тієї доби або на якесь одне джерело 

[5.239; 4.152; 5.228; 5.237; 4.81]. Наприклад, Д.Ф. Розовик посилається 

переважно на показники, наведені Д. Дорошенком, а Н.Ю. Ротар – лише на 

дані Н. Полонської-Василенко, котрі, на наш погляд, не можна вважати 

остаточними. Нам видаються більш точними вищенаведені цифри, що 

ґрунтуються на аналізі сукупності цілої низки архівних джерел, періодики 

та мемуаристики. 

До травня 1918 р. були підготовлені матеріали про відкриття ще 49-

ти українських гімназій (18 – на Київщині, 16 – на Полтавщині, по 5 – на 

Поділлі та Херсонщині, по 2 – на Волині та Катеринославщині й 1 – на 

Чернігівщині), 47-ми українських учительських семінарій [4.185; 4.152]. 

На жаль, усі ці плани уряд Центральної Ради не встиг реалізувати через 

гетьманський переворот. 

Переважна більшість нових українських шкіл була відкрита, як 

бачимо, по селах, оскільки саме українське село найбільше потребувало 

середньошкільних навчальних закладів. Однак нові українські навчальні 

заклади такого типу з’явилися й у великих центрах, зокрема в Києві – 4, 

Вінниці – 2, Полтаві – 2, Катеринославі, Чернігові та Харкові – по одній. 

Таким чином, найкраще справу було поставлено знову ж таки у 

Полтавській губернії, а також на Київщині, Поділлі й Чернігівщині. 

Найменших успіхів удалося досягти на Харківщині, Катеринославщині, 

Волині (в останній губернії взагалі не відкрилося жодної української 

середньої школи) та в Бессарабії. Але здобутки полягали в тому, що справу 

було розпочато практично в усіх регіонах України. Окрім того, для такого 
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короткого терміну – це все ж таки було немало. Нові українські середні 

школи складали поки що невеликий відсоток серед загальної кількості 

шкіл цього типу в Україні (близько 9,5 %). Для українців, котрі складали 

левову частку всього населення, цього, звичайно, було замало. Тому на 

черзі дня стояла українізація значної частини російськомовних середніх 

шкіл. 

Робота з українізації російськомовних середніх шкіл також 

розпочалася майже відразу, але, зустрічаючи спротив з боку російського та 

зросійщеного населення України, вона проходила складніше. Вже з 

початку 1917/18 н.р. українська мова була запроваджена в Полтавській 

жіночій гімназії, яка перейшла у підпорядкування земської управи. 17 

березня 1917 р. педагогічний комітет 1-ї гімназії в Катеринославі на своїх 

зборах ухвалив з початку нового шкільного року ввести викладання 

української мови. В старших класах передбачалося впровадження 

української літератури та історії України. Вивчення цих дисциплін мало 

забезпечуватися викладачами самої середньої школи. 

Влітку в Гадячі на Полтавщині український гурток учнівської молоді 

запропонував директорові місцевої чоловічої гімназії обговорити в 

педагогічних радах вироблений ним проект українізації цієї й жіночої 

гімназій містечка. 19 липня відбулася об’єднана нарада педагогічних та 

батьківських рад обох шкіл. Однак вона винесла негативну резолюцію 

стосовно українізації. Але, оскільки у нараді взяли участь лише 40 % 

запрошених і проти українізації висловилися в основному особи 

неукраїнської національності, постанову вирішено було вважати 

недійсною. 21 липня відбулися окремі збори викладачів чоловічої гімназії, 

котрі одноголосно схвалили рішення про планомірну українізацію 

навчального закладу. Згідно з ним, перший клас мав бути цілком 

українізований уже з початку шкільного року, а в старших класах 

запроваджувався україномовний виклад Закону Божого, історії та географії 

України. З 5 листопада розпочалося навчання української мови і 

діловодства в Полтавській Маріїнській гімназії [6.283. – 1917. – 13 травня; 

6.257. – 1917. – 23 квітня; 6.277. – 1917. – 7 травня; 1.1. - Oп. 1, спр. 17, 

арк. 87]. 

Однак так більш-менш успішно справа посувалася далеко не всюди. 

Здебільшого українізація середніх шкіл зустрічала опір реакційно 

налаштованих педагогів та батьківських комітетів. Скажімо, 23 квітня 

1917 р. учні гімназії містечка Чугуїв на Слобожанщині на своїх зборах 

ухвалили, щоб із початку 1917/18 н.р. для всіх учнів гімназії почали 

викладатися предмети українознавства, а для учнів й учениць українського 

походження „були заведені паралельні курси викладання основ наук 

українською мовою”. Директор гімназії відмовився підтримати клопотання 

зборів, заявивши: „Это меня не касается” [6.287. – 1917. – 16 жовтня]. 
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Улітку 1917 р. учні висловилися за українізацію Радомишльської 

хлоп’ячої гімназії на Київщині. Але більша частина вчителів на чолі з 

директором поставилися до цих рішень вороже. Через це повітове земство 

вимушене було звернутися до ГСО з проханням замінити директора 

гімназії  „на українця”. Тільки після цього заходами повітової управи та 

місцевої „Просвіти” при середній школі було відкрито перший 

паралельний клас із українськими викладами [1.1. – Oп. 1, спр. 133, арк. 1, 

2]. 

Саме в питанні про українізацію середніх шкіл найбільше виявилася 

боротьба між ГСО і КШО. Ще навесні 1917 р. При  КШО було створено 

спеціальну комісію з питання введення українознавства в середній школі 

на чолі з В.П. Науменком [5.228, с. 12]. Ця комісія з'явилася згідно з 

ухвалою Тимчасового уряду про впровадження предметів українознавства 

в освітніх закладах України, яка практично залишилася лише декларацією. 

КШО не поспішала з розв’язанням цього питання через згадувані нами 

причини. На своєму засіданні в кінці серпня ця комісія ухвалила завести як 

особливі курси обов’язкових наук історію літератури, історію та географію 

України. Що ж до української мови, то питання залишалося нерозв’язаним 

[6.277. – 1917. – 30 cерпня]. Така ухвала ще раз продемонструвала 

справжнє ставлення КШО до питання українізації освіти. Директори та 

педагогічні ради користувалися цим і не поспішали з упровадженням 

українознавчих предметів. Комісар народної освіти на Полтавщині 

В. Андрієвський надіслав до Секретарства Освіти у вересні копію відповіді 

начальниці жіночої гімназії в Кременчуці на його запит про заведення у 

цьому навчальному закладі українських дисциплін. У ньому, зокрема, 

говорилося : „... Я обращалась лично к Попечителю Округа, на что 

получила ответ, что своевременно мои учебные заведения получат 

циркуляр, где будет указано: как в даном вопросе поступать. В этом году, 

очевидно, никаких указаний не получится... ”.  У своєму листі до ГСО 

В. Андрієвський підкреслював,  що „ся відповідь характеризує справу 

українських викладів по середнім школам..., і підтверджує ще раз ту 

думку, що для всіх шкіл має бути виданий відповідний наказ в 

якнайближчому часі” [1.1. – Oп. 1, спр. 90, арк. 108, 109]. Інші губернські 

та повітові комісари народної освіти також наголошували на необхідності 

офіційного розпорядження щодо впровадження українознавства у середні 

школи, оскільки ці заклади звикли саме до такої практики. Ніжинський 

повітовий комісар писав до ГСО: „Жду від Генерального Секретаря 

Загального розпорядження по всім середнім школам, котре поставило б 

українознавство на першому місці й зробило б його підвалиною всього 

викладу” [1.1. – Оп. 1, спр. 24, арк. 109, 165; спр. 53, арк. 54].  

З подібними проханнями про офіційний циркуляр зверталися до ГСО 

і різні товариства, з’їзди, свідома частина українського вчительства, а 

також учнівські гуртки, зокрема учениці жіночої гімназії містечка Вовчі на 
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Харківщині, учні реальної школи та гімназії в Хоролі на Полтавщині, 

члени Павлоградського товариства „Просвіта” на Катеринославщині тощо 

[1.1. – Оп. 1, спр. 70, арк. 4, 13, 8]. В. Андрієвський у своїх спогадах 

зауважував: „Влада  повинна була дати якийсь лад і порядок, стати на 

чиюсь сторону”  [3.47, с. 73]. 

ГСО довго шукало згоди з Київською шкільною округою і тому 

згаяло час. Необхідне розпорядження з’явилось, як ми вже знаємо, 

12 жовтня 1917 р. у вигляді обіжника № 1316. Скориставшись тим, що в 

ньому нічого не говорилося про обов’язковість викладання предметів 

українознавства для всіх учнів, що шкільна округа, яку середні школи 

вважали найближчим своїм начальством, вела опозиційну політику щодо 

ГСО, а також тим, що останнє запізнилося із розсиланням свого циркуляра 

та обіцяних програм, багато середніх шкіл продовжувало нічого не робити 

у справі запровадження українознавчих дисциплін. Лише після 

проголошення УНР і скасування шкільних округ почався деякий поворот у 

цій справі. Однак весь цей час не припинявся галас ворогів української 

школи проти „насильницької українізації”. За таких умов важко було 

провести в життя завдання запровадження українознавства у середніх 

школах. 

ГСО, розіславши по школах обіжник № 1316, чекало відповідей на 

нього про те, що конкретно зроблено в різних навчальних закладах з цієї 

справи. До кінця 1917 р. воно отримало відповіді тільки від 86 середніх 

шкіл, у той час як їх було в Україні близько 500. Зокрема, відповіді 

надіслали 41 хлоп’яча, 30 жіночих, 7 мішаних гімназій та 8 реальних 

училищ. Уже один лише цей показник ще раз демонструє ставлення 

дирекцій та педагогічних рад середніх шкіл до українізації. Всього до 

кінця 1917 р. українознавство було запроваджено у 58 з 86 середніх 

навчальних закладів, що відгукнулися на обіжник ГСО [підраховано 

автором за: 1.1. – Oп. 1, спр. 90, арк. 145 – 147]. Причому в деяких із цих 

шкіл були введені у навчальний процес усі українознавчі дисципліни, а у 

деяких – лише частина з них. Наприклад, повний комплекс українських 

викладів (українська мова та література, історія та географія України) був 

заведений у 8-ми середніх школах на Полтавщині; у 3-ох школах на 

Чернігівщині; 5-ти – на Київщині; 3-ох – на Поділлі; у 1-ій – на Харківщині  

[ 1.1. – Оп. 1, спр. 90, aрк. 13, 16, 21, 23, 50 – 53, 56, 58, 70, 76, 86, 91, 113, 

14, 115 – 116, 121, 131]. Частково українознавство було запроваджено у 28 

середніх школах, які відгукнулися на циркуляр. Зовсім не введені були 

українські виклади, незважаючи на обіжник ГСО, також у 28 школах, що 

надіслали відповідь. Луцька чоловіча гімназія відповідала, що „вопрос 

следует передать для предварительного обсуждения в родительский 

комитет”. А з 1-го реального училища в Харкові відписали, що в школі 

виявилося лише 40 з 609 учнів, котрі б хотіли вивчати предмети 

українознавства, і педагогічна рада „разрешила (!) им заниматься этими 
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предметами, как необязательными, во внеурочное время, за особую плату 

(!)” [1.1. – Оп. 1, спр. 90, aрк. 30, 61]. Так педагогічні ради робили все, щоб 

уникнути „насильственной украинизации”. 

Найменше у справі запровадження українознавчих дисциплін у 

середніх навчальних закладах було зроблено на сході та півдні України 

(Харківська, Катеринославська, Херсонська, Таврійська губернії) через 

вищезгадані причини. Звідти й відповідей на обіжник  прийшло найменше. 

Як бачимо, успіхи українізації середньої школи були скромними. 

Іван Стешенко зазначав, що „справа... стане на певний ґрунт лише тоді, 

коли пройде закон про розмежування шкіл, і український народ отримає 

відповідну своїй чисельності кількість навчальних закладів” [ 1.1. – Оп. 1, 

Спр. 49, арк. 27]. 

Ще одна проблема, яка постала перед новостворюваною українською 

школою, – це брак підручників для всіх типів шкіл. Після проблеми з 

нестачею добре підготовлених учительських кадрів брак підручників був 

основною причиною, чому справа становлення національної освіти йшла 

так складно. Фактично українські підручники треба було створити наново. 

Бо якщо для народних шкіл існувала невелика кількість підручників (їх 

закупив ще у 1916  р. Союз міст Галичини та Буковини для дитячих 

захистків), котрі можна було використати хоча б як зразки, то для 

середньої та вищої школи підручників не існувало зовсім [4.114, с. 87]. Не 

було зовсім і допоміжної літератури для вчителів, гостро бракувало 

словників. 

Уже з весни 1917 р. спеціально виданням шкільних підручників 

занялося ТШО. В його складі працювали термінологічна та видавнича 

комісії. Термінологічна комісія виробила граматичну і математичну 

українську термінологію, яку потім розглянула й затвердила відповідна 

комісія Українського Наукового Товариства ім. Т.Шевченка [6.284. – 1917. 

– 16 травня]. Ця термінологія повинна була лягти в основу нових 

українських підручників та посібників. Колектив авторів розробив цілу 

низку нових підручників. Улітку під орудою ТШО було створене 

спеціальне видавництво „Українська школа”, яким безпосередньо керували 

С. Русова, Я. Чепіга, С. Черкасенко, Ю. Сірий. Це видавництво і мало 

видати згадані підручники. До початку шкільного року з друку 

„Української школи” вийшло 9 назв шкільних підручників, 2 назви дитячої 

літератури та 7 назв української педагогічної літератури [6.291. – 1917. – 

15 вересня]. В кінці листопада 1917 року ГСУ схвалив видати тимчасову 

позичку Товариству Шкільної Освіти в розмірі 200 тис. крб. на видання 

підручників [1.5. – Oп. 3, спр. 1, арк. 85 – 86 зв.]. Усього за період 1917 – 

початку 1918 рр. „Українська школа” видала понад 20 назв підручників та 

посібників для всіх типів шкіл [підраховано автором за: 6.275. – 1917, 

1918. – № 1 – 8; 6.255. – 1917. – 11 cерпня]. 



76 

 

Але одне лише це видавництво було, звичайно ж, неспроможне 

задовольнити друкування потрібної кількості українських підручників. 

Справі взялися допомогти старі та нові київські видавництва, зокрема 

„Криниця”, „Вік”  „Вернигора”, „Діло”, „Українська Республіка” й ін. 

Видавництво „Час” із метою задовольнити потребу в українських 

підручникахв створило свій осередок у Німеччині, де випустило першу 

читанку для початкових шкіл. Видавництво „Дзвін” у Відні видрукувало 

першу й четверту читанку для початкових шкіл (по 100 тис. примірників) 

[4.127, с. 18, 21]. 7 липня 1917 р. ТШО впорядило спільне зібрання всіх 

київських українських видавництв для координації діяльності в справі 

забезпечення українських шкіл підручниками [6.284. – 1917. – 7 липня]. 

Окрім того, ТШО звернулося у червні до земств із проханням організувати, 

де можливо, друкування шкільних підручників на місцях одночасно з 

Києвом [6.284. – 1917. – 9 червня; 6.291. – 1917. – 16 червня]. А в липні 

1917 р. у Києві заснувалося Шкільне інформаційне бюро при ГСО, яке 

мало скоординувати роботу у справі постачання початковій школі 

підручників [1.1. – Oп. 1, спр. 23, арк. 3]. 

Подекуди місцевими земствами, справді, провадилася велика робота 

у цій галузі. В 1917 р. земські збори в Полтаві схвалили постанову 

видавати українські підручники для українських шкіл [4.125, с. 77]. 

Педагогічне бюро при Полтавській губернській управі на чолі з видатним 

діячем культури М.Я. Рудинським у серпні розпочало видання букварів, 

задачників, граматик та інших шкільних підручників українською мовою 

для початкових шкіл губернії. Зокрема, виходила дуже цікава серія 

хрестоматій „Вінок. Книжки для читання в класі”, укладена самим 

М.Я. Рудинським. Цих хрестоматій вийшло 7 до кінця 1917 р. , а ще 8 – 

протягом декількох перших місяців 1918 р. Вони містили твори кращих 

українських письменників. На замовлення Полтавського педагогічного 

бюро було складено й низку підручників для старших класів, зокрема 

„Елементарну геометрію” Супруна, „Фізику” А. Заліського, „Географію 

Полтавщини” Постоєва, „Історію України” Г. Хоткевича [3.65, с. 117]. 

Беручи до уваги цілковиту відсутність книжок для українських шкіл, 

а також ураховуючи труднощі друкування, Полтавське губернське 

педагогічне бюро стало на шлях складання розбірних хрестоматій: 

підручник мав друкуватися частинами. Поки першу книжечку 

опрацьовували в школі, другу тільки друкували, а наступну лише готували 

до друку [3.65, с. 116; 4.187, с. 95]. Окрім того, Полтавське педагогічне 

бюро почало видавати двотижневик  „Книжний бюлетень”, завданням 

якого було ознайомлення вчителів Полтавщини з усіма новинками 

української педагогічної літератури, заходами просвітніх організацій, 

діяльністю і намірами українських видавництв. Бюлетень містив огляд 

популярної літератури з різних галузей знань, огляди журналів, критичні 

замітки про нові видання. Бюлетень мав велике значення для полтавського 
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вчительства, оскільки допомагав йому зорієнтуватися в загалі нових 

підручників, методичної та педагогічної літератури [6.291. – 1917. – 

4 серпня]. А з початку 1918 р. Полтавське педагогічне бюро почало 

видавати журнал „Нова школа”, який теж виконував функції порадника 

для полтавського вчительства. 

Шкільний відділ Катеринославського губернського земства видав 

один із кращих тогочасних  підручників для початкової школи – читанку 

„Стежка додому”. Вона була складена Катеринославською спілкою 

вчителів під орудою ы за редакцією видатного діяча Катеринославщини, 

губернського комісара освіти І.М. Труби. Цей підручник містив твори 

І. Котляревського, Л. Глібова, П. Куліша, М. Старицького й інших 

українськиї письменників. У ній були надруковані також декілька  

етнографічних новелок із сільського побуту, написані І. Трубою, – „Перед 

Різдвом”, „Засівальники”, „Клечана неділя”, „Багата кутя”, „На Івана 

Купала”. Щедро була представлена в читанці  народна пісенна творчість, 

прислів’я, загадки. Читанка знайомила дітей також із набутками красного 

письменства інших народів (твори Л. Толстого, братів Грім, Г.-

Х. Андерсена та інших) [4.218, с. 69 – 70]. 

Брацлавським повітовим земством було видано підручник 

української граматики для вищих початкових шкіл, який розповсюдили по 

всій Брацлавщині. Його використовували й у старших класах народних 

шкіл [1.1. – Oп. 1, спр. 155, арк. 9]. Однак далеко не кожне земство мало 

змогу видавати підручники. 

На допомогу спробувала прийти кооперація. Зокрема, ПССТ видала 

до початку 1917/18 навч. року „Український букварь” С. Русової, 

складений за підручником О. Потебні, потім – читанку О. Білоусенка 

тиражами в 100 тис. примірників, а також „Українську граматику” (автор – 

О. Курило) накладом спочатку  200 000, а потім – ще 50 000 примірників 

[6.277. – 1917. – 3 вересня; 6.275. – 1917. – 2. – С 18; 3.65. – C 92; 4.180, 

с. 18; 3.68]. 

Видавництвом підручників та шкільних посібників досить широко 

займалися і деякі  товариства „Просвіта”, як-от: у Павлограді, Вінниці, 

Полтаві, Бердянську [6.275. – 1917 – 1918. – № 1 – 8; 4.127, с. 19]. 

У січні 1918 р. під орудою Центрального Бюро ВУС організувалося  

„Всеукраїнське Учительське Видавниче Товариство” („Всеувито”), яке за 

своїм статутом мало видавати книжки, брошури, журнали, а також шкільні 

підручники та посібники [2.22, с. 3; 6.277. – 1918. – 6 січня]. 

Дуже поширеними стали конкурси на написання підручників чи 

виготовлення наочних посібників. Зокрема, в грудні 1917 р. видавництво 

„Українська школа” оголосило конкурс на змалювання чотирьох таблиць-

картин для народної школи під назвою "Чотири доби року на Вкраїні”. На 

кожній таблиці повинні були бути змальовані найтиповіші для нашого 

краю праці, що відбуваються по селах у відповідній порі року, а також 
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головніші знаряддя праці, стебла типових сільськогосподарських рослин. 

До складу журі, яке мало оцінювати конкурсні роботи, ввійшли відомі 

діячі мистецтва й освіти: М.Ф. Біляшівський, В.Г. Кричевський, 

Г.І. Нарбут, С.Ф. Русова, П.І. Холодний. На переможця чекала премія в 

розмірі 1 500 крб. [6.277. – 1917. – 6 грудня]. На початку 1918 р. конкурс 

на складання підручників з історії, географії, природознавства для вищих 

початкових  шкіл та букваря для народних шкіл оповістило видавниче 

товариство „Криниця” [6.277. – 1918. – 6 січня]. 

Окрім того, до ГСО часто зверталися окремі вчителі – автори 

новоскладених українських шкільних підручників, яким потрібна була 

допомога у справі видавництва їх праць. 6 грудня 1917 р. ГСО отримало 

листа від учителя Одеської середньої школи Захара Охрименка з приводу 

пропозиції видрукувати складені ним підручники : збірник арифметичних 

задач для вищих початкових шкіл, збірник геометричних задач для 

середньої школи, космографію для середньої школи та методику 

арифметики для народних учителів. У листі автор писав: „Жодної 

винагороди за ці праці я не домагаюся, я буду вже почувати себе 

надзвичайно щасливим, що через сі праці я, можливо, принесу користь 

своїй рідній Україні” [1.1. – Oп. 1, спр. 155, арк. 18]. Цей  лист був далеко 

непоодиноким, що яскраво свідчило про гаряче бажання свідомої частини 

української інтелігенції, зокрема вчительства, працювати на ниві 

розбудови  рідної школи. 

У результаті діяльності громадських і культурних товариств, частини 

органів місцевого самоврядування, приватних видавництв, кооперативів, 

силами письменників, педагогів протягом 1917 – перших місяців 1918 рр. 

було видано не менше 160 назв підручників для українських початкових, 

середніх та вищих шкіл, зокрема 37 назв читанок і букварів, 19 назв 

підручників із української граматики й мови, 23 назви підручників із 

математичних дисциплін, 12 назв шкільних посібників із історії України, 

20 – із географії України, 12 – із Закону Божого, мінімум 14 назв 

різноманітних словників. Для вчителів за цей період вийшло з друку 

близько 30 назв педагогічної та методичної літератури [підраховано 

автором за: 1.1. – Оп. 1, спр. 52, арк. 98; спр. 155, арк. 9, 11, 18, 27;. 6.275. – 

1917, 1918. - № 1 – 8; 6.277. – 1917. – 7 вересня, 13, 16 грудня; 6.251. – 

1918/19. - № 1. - С. 68 – 72]. 

Не всі нові підручники виявилися вдалими. Українська преса і 

педагоги цілком слушно критикували деякі з них з боку стилю та змісту. 

Особливо багато було низькопробних словників – до 80 % .Наприклад, чи 

не найпопулярнішим у той час був російсько-український словник братів 

Терпилів. З наукового боку „він був нікчемний, поважні українські вчені та 

педагоги перестерігали  перед уживанням його, але не постаралися про 

видання ліпшого...” [4.98, с. 5]. Однак за такий короткий час важко було 

підготувати підручники з усіх предметів і словники високого рівня. Для 
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цього потрібна була досить тривала робота. Досягненням було хоча б те, 

що з різних дисциплін з’явилося по декілька підручників, з яких можна 

було вибирати. 

Наведені цифри, з одного боку, показують, які величезні успіхи 

зробила українська видавнича справа за 1917/18 н.р., але коли порівняти ці 

успіхи з потребами національного життя, то вони виявляться краплиною в 

морі. У звітах про українізацію школи народні комісари освіти серед 

чинників, що гальмують процес становлення української освіти, першим 

називали нестачу підручників.  Комісар народної освіти Конотопського 

повіту на Чернігівщині 25 листопада 1917 р. сповіщав Генеральне 

Секретарство Освіти: „...Про забезпеченя шкіл підручниками можна 

сказати, що нема ні одної школи, яка б мала їх у потрібній кількості. 

Причина – відсутність книжок на ринкові, й це дуже гальмує справу 

українізації шкіл” [1.1. – Oп. 1, спр. 53, арк. 11]. Дійсно, підручники, 

видруковані, як правило, невеликими тиражами (5 – 20 тис. примірників), 

розходилися дуже швидко, за декілька днів. Тому, особливо в провінції, 

важко було закупити необхідну кількість книжок. Та й коштів часто не 

вистачало. Через це нерідким було явище, коли вчитель мав один 

підручник на весь клас і вимушений був записувати завдання з нього для 

учнів на дошці. Або коли читанок було по одній на декілька учнів. Від 

цього, безперечно, страждав навчальний процес. 

Таким чином, життя показало, що громадські й приватні 

видавництва за тих тяжких фінансових умов, що існували, не можуть 

забезпечити школу підручниками. Справа почала поліпшуватися після 

проголошення незалежності УНР, утворення МНО, коли всій освітній 

справі було надано державно-правового характеру. В січні 1918 р. при 

МНО було засновано окремий видавничий відділ, який мав скоординувати 

й очолити всю роботу щодо забезпечення шкіл підручниками, різним 

шкільним приладдям (мапами, атласами, картинами, таблицями тощо). 

Видавничий відділ приступив до величезної роботи, щоб забезпечити на 

майбутній навчальний рік (1918/19) початкову і середню школу 

підручниками. Вирішено було розпочати перевидання у великій кількості 

(не менше ніж 500 000 примірників кожне видання) цілої низки кращих 

підручників для початкової школи (підручники Б. Грінченка, 

С. Черкасенка, Я. Чепіги). Крім того, МНО звернулося до відомих 

українських педагогів та вчених з пропозицією взятись за складання 

підручників для середніх шкіл [4.196, с. 7]. 

Для втілення в життя всіх цих намірів МНО звернулося у РНМ з 

проханням асигнувати йому 5 млн. крб. із державних коштів. У доповіді 

міністра В.К. Прокоповича з цього приводу говорилося: „Держава мусить 

подбати про те, щоб задовольнити школу підручниками та книжками, не 

обмежуючи в цій справі  ні громадської, ні приватної ініціативи” [1.1. – 

Oп. 1, спр. 14, арк. 110]. На ці кошти передбачалося відкрити власну 
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друкарню, добре обладнану, спроможну видрукувати необхідну кількість 

примірників. Але до того МНО просило Раду Народних Міністрів видати 

йому авансом 800 тис. крб., щоб, не гаячи часу, приступити до друкування 

підручників у приватних друкарнях. 10 квітня РНМ ухвалила асигнувати 

МНО 5 млн. крб. на видання шкільних підручників. Постанову було 

внесено на затвердженя до Центральної Ради. Тоді ж, у квітні 1918 р., 

Українська Центральна Рада ухвалила ще один законопроект – „Про 

надання кредиту 10 млн. крб. на видання шкільних підручників для різних 

навчальних закладів” [4.127, с. 21]. 

Важливою ланкою у справі розбудови нової школи була діяльність 

уряду Центральної Ради та української громадськості з розвитку вищої 

освіти і формування національної інтелігенції. Вперше проблема 

організації кафедр українознавства в усіх вишах України була глибоко 

обґрунтована М.С. Грушевським у статті „Справа українських катедр і 

наші наукові проблеми” ще у 1907 р. У цій статті, доводячи необхідність 

національної вищої освіти, М.С. Грушевський зазначав: „Доки якийсь язик 

не доступив до вищої школи, доки він не служить органом викладів 

університетських чи інших вищих шкіл, доки він не став знаряддєм 

наукової роботи в викладі і в книжці, доти суспільність, народність, що 

говорить тим язиком, буде чути себе на становищу „низшої” культурної 

неповноправної народности. Вона буде підозрювати у всіх такі зневажливі 

поняття про неї – що її не вважають за культурну народність, а її мову – за 

культурну мову. Академічна університетська наука на даній мові дає певне 

свідоцтво культурности, притискає печатку (cachet) культурної 

повноправности даної народности... І тому ми бачимо зі сторони всіх 

народностей, які доходили на наших очах або доходять ще й досі своїх 

національних прав, чи репутації культурної народности, – змагання до 

того, аби мати свою вищу школу, з викладанням на своїй  мові” [4.105]. 

Тому з самого початку визвольних змагань українське громадянство 

поставило на порядок денний питання про українську вищу школу як 

необхідний ступінь у системі освіти в Україні. Вже 21 березня 1917 р. 

М. Грушевський звернувся з відозвою „До українців професорів і 

преподавателів вищих шкіл”, де наголосив, що „потреба широких мас 

народу... вимагає українізації школи від споду до верху”. Далі у відозві 

говорилося, що українських наукових сил для цього є досить, але вони 

„розпорошені й дезорганізовані обставинами старого режиму”. Для 

„обміркування їх скупчення у вищих школах України і використання для 

українізації” всі професори, доценти, викладачі запрошувалися до участі в 

роботі І Всеукраїнського вчительського з’їзду. На з’їзді організувалася 

окрема секція вищої школи, яка й мала розв’язати усі питання. Однак тоді 

ще не було складено чіткої програми  націоналізації вищої освіти. Але 

учасники з’їзду ухвалили звернутися до українських викладацьких сил 

поза Україною і просити їх повернутися працювати на Батьківщину. Також 
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вирішили звернутися із закликом до професорів та викладачів усіх вищих 

шкіл України, які володіють українською мовою, „переходити на 

українську мову або принаймні відкривати паралельні курси на 

українській мові” [1.7. – Cпр. 120, арк. 8]. З’їзд визнав також потрібним, 

окрім 4-ох кафедр українознавства (української мови, історії української 

літератури, історії України та західноруського права), дозволених для 

заснування в українських університетах Тимчасовим урядом, завести з 

початку навчального року ще 3 кафедри – української етнографії, географії 

та мистецтва [1.1. – Oп. 1, спр. 17, арк. 4]. 

Однак запровадити навіть перші 4 кафедри виявилося непросто, 

оскільки стара професура у переважній більшості показала в питанні 

українізації вищої освіти реакційний ухил. Лише в Харківському 

університеті українознавчі виклади були запроваджені досить швидко, але 

тільки завдяки тому, що ініціаторами справи виявилися самі викладачі. На 

початку квітня 1917 р. професори М. Сумцов, Д. Зеленін, І. Єндзелін та 

С. Кульбакін (до речі, всі – росіяни за походженням) подали до історико-

філологічного факультету університету заяву про необхідність заведення в 

університеті кафедр української філології (мови, літератури, етнографії) та 

історії України. Окрім того, професори висловлювали у своїй заяві 

бажання щодо надання викладачам права читати лекції українською 

мовою. 18 червня 1917 р. Міністерством освіти Тимчасового уряду ці дві 

нові кафедри при Харківському університеті були затверджені і 

викладання зазначених дисциплін розпочалося вже восени 1917 р. [6.257. – 

1917. – 8 квітня; 6.277. – 1917. – 21 квітня; 6.283. – 1917. – 8 квітня; 6.291. – 

1917. – 15 вересня]. З початку 1917/18 н.р. було заведено викладання 

історії української мови та історії України у Ніжинському історико-

філологічному інституті, але російською мовою через відсутність 

підготовлених викладачів [1.7. – Cпр. 128, арк. 1 – 2; 3.50. – № 11. – С. 115; 

4.114, с. 394]. 

В інших вищих школах України справа стояла набагато гірше. 

Університет св. Володимира в Києві, якого М.С. Грушевський назвав 

„твердинею антиукраїнства”, виявив страшенну опозицію до українізації. 

Його професорська рада на своєму засіданні 26 липня 1917 р. ухвалила так 

званий  „Протест против насильственной украинизации Южной России...”, 

який надіслала у вигляді меморандуму до Тимчасового уряду. В 

„Протесті” реакційна Рада виступила проти „нав’язування населенню 

чужої і малозрозумілої мови, що з’явилася не яко продукт органічного 

розвитку, але штучно створена так, щоб бути найменше подібною до мови 

російської” [1.7. – Cпр. 128, арк. 1 – 2; 3.50. – № 11. – С. 115; 4.114, с. 394]. 

Окрім того, ухвалений у липні 1917 р. петроградським урядом закон 

про автономію вищих шкіл давав змогу колегіям вишів вважати себе 

цілком незалежними від усякої влади, а тим більше від української, яка 

тільки формувалася і була ще досить слабкою. Ця слабкість української 
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влади чи не найбільше виявилася якраз у її  відносинах із університетами. 

У серпні 1917 р. до керівника ГСО І.М. Стешенка звернулася коаліційна 

рада київського студентства із запискою про неможливість „лишати далі 

недоторканими київські вищі школи”. Стешенко зачитав цю записку на 

засіданні Малої Ради 18 серпня, і з приводу неї розгорнулася гостра 

дискусія. Частина промовців, як зокрема С. Петлюра, виступали за те, щоб 

узяти Київський університет під контроль української влади. Але 

більшість усе ж таки боялася порушувати автономію університету та 

схилялася до більш обережних кроків. І ця обережність, на думку 

М. Грушевського, була дуже симптоматичною, бо показувала, скільки 

зберігалося ще „побожного страху перед різними фетишами старого ладу”. 

Хоча на цьому засіданні й ухвалили доручити ГСО виробити цілий ряд 

конкретних мір „відносно університетської  справи”, в дійсності ніяких  

заходів не було зроблено [6.260. – 1917. – № 24; 6.276. – 19 серпня; 3.50. – 

№ 11. – C. 130]. Єдине, що здійснило тоді ГСО, – запитало від імені 

Центральної Ради київські вищі школи, в тому числі й університет 

св. Володимира, про те, які заходи вжиті для заведення кафедр 

українознавства. На цей запит від ректора університету П. Цитовича 

І. Стешенко дістав повідомлення, що  „... Рада Університету ... не знайшла 

можливим розглянути надіслані відношення та дати на них відповідь по 

суті, як через те, що склад ГСУ ще не затверджений урядом, так і з огляду 

на те, що зазначені відношення написані не на загальноросійській 

(державній) мові” [6. 277. – 1917. – 29 серпня]. Подібною була й відповідь 

адміністрації Київського політехнічного інституту, Київської Духовної 

Академії. А керівництво Одеського університету взагалі повернуло 

адресованого до нього листа ГСО з поміткою, що воно не розуміє мови, 

котрою цей лист написаний і прохає  „сноситься на официальном языке” 

[1.1. – Oп. 2, спр. 27, арк. 1 – 2; 3.50 – № 11. – C. 115; 4.174, с. 74]. 

Справа дещо посунулася лише після падіння Тимчасового уряду та 

проголошення УНР. 18 листопада Київський універитет був змушений 

оголосити конкурс на заміщення штатних посад викладачів кафедр 

українознавства, який закінчився аж у березні 1918 р. Саме тоді й 

розпочалися українські виклади в університеті святого Володимира. Їх 

провадили М.В. Довнар-Запольський, О.С. Грушевський, 

Г.А. Максимович, П.П. Смирнов, М. Марковський, Є.К. Тимченко, 

О.К. Єланич та інші [4.130, с. 16]. 

В Одеському університеті викладання українознавства почалося в 

останні місяці 1917 р. На його історико-філологічному факультеті 

професор Вілінський, приват-доценти Потапов і Загоровський читали 

лекції з історії української літератури, української мови та історії 

Запоріжжя [6.277. – 1917. – 30 грудня]. Однак викладання цих предметів 

велося російською мовою. 
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Як цілком слушно зауважує дослідниця О. Колпакова, на початок 

створення національної вищої освіти у 1917 р. найбільш розроблене було 

викладання української історії [4.130, с. 12]. Але й ці курси були 

здебільшого випадковим явищем і залежали від доброї волі того чи іншого 

професора. Стан вивчення української літератури та мови був зовсім 

незадовільним. У ситуації, що склалася, перш за все треба було надати 

викладанню українознавчих дисциплін суцільного та систематичного 

характеру. Але це якраз і складно було зробити через реакційність більшої 

часини університетської професури.  

У зв’язку з тим, що запровадження українознавчих кафедр по вищих 

школах зустрічало такий відчайдушний опір, українське громадянство 

вимушене було піти шляхом відкриття цілком нових українських вищих 

навчальних закладів. Первістком національної вищої освіти в Україні став 

Український Народний Університет. Про необхідність його заснування 

наголосила ще в квітні 1917 р. „Нова Рада”, в якій з’явилася стаття під 

назвою „Український вільний університет”. У ній, зокрема, говорилося, що 

в такому університеті можна було б забезпечити викладання не лише 

історичних та філологічних наук, а і наук „реальних”. Такий навчальний 

заклад мав стати  „лабораторією, де розроблялась би українська наука й 

українізувалася світова, де були б підготовлені нові наукові сили, які так 

потрібні новій... Україні” [6.277. – 1917. – 21 квітня]. 

Ініціативу щодо створення першого Українського Народного 

Університету виявило технічно-агрономічне товариство „Праця” разом з 

представниками УНТШ, ТШО, київської „Просвіти” та кооперативних 

організацій. На початку липня 1917 р. вони організували спеціальну 

комісію під головуванням професора Г. Павлуцького, яка мала розробити 

детальний план діяльності університету [4.131]. Незважаючи на те, що 

російськими колами ідея українського університету сприймалася дещо 

іронічно, комісія взялася за справу з усією серйозністю. Особливо 

пожвавилася робота, коли справу очолило у серпні 1917 р. Генеральне 

Секретарство Освіти, котре спрямувало діяльність комісії в чітке 

практичне русло. Комісія орієнтувалася на створення такого закладу, що 

мав би якнайбільше науковий характер при досить вільному вступі до 

нього і невисокій платні за навчання (яку передбачалося скасувати при 

першій можливості). Це сприяло б залученню широкого кола бажаючих 

прислужитися в подальшому рідній Україні. 

УЦР обіцяла асигнувати на відкриття університету 25 000 крб., але 

так і не віднайшла цих коштів. Тому новий вищий навчальний заклад було 

відкрито виключно на громадські та приватні кошти [1.1. – Oп. 1, спр. 15, 

арк. 73 зв.; 6.247. – 1917. – 26 серпня]. 

Урочисте відкриття його відбулося 5 жовтня 1917 року, а заняття 

розпочалися 9 жовтня в приміщеннях університету св. Володимира. 

Університет почав роботу в складі трьох факультетів – історико-
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філологічного, природничо-математичного та правничого, а також 

підготовчих курсів. Ректором УНУ став професор І. Ганицький. 

Факультети очолили відомі українські вчені: мистецтвознавець, професор  

Г.Г. Павлуцький (декан історико-філологічного ф-ту), економіст, професор 

І.М. Туган-Барановський (декан юридичного ф-ту), геолог, приват-доцент 

О.М. Швець (декан природничо-математичного ф-ту), а також приват-

доценти І.І. Огієнко та М.П. Кравчук (секретарі факультетів) [1.1. – Oп. 1, 

спр. 15, арк. 10, 15. 73 зв.; 1.11. – Спр. 828; 6.277. – 1917. – 11 жовтня]. 

Серед викладачів УНУ були М.П. Василенко, К. Широцький, 

О. Лук'яненко, В. Охримович, О.С. Грушевський, І. Пилипчук, 

Ф. Сушицький [4.93, с. 123; 4.160, с. 91]. До університету записалося 

близько 1 400 осіб. 

Склад студентів був дуже різноманітний: студенти різних вищих 

шкіл, курсистки, люди з вищою, середньою освітою і навіть без середньої 

освіти. Серед студентів були не лише українці, а й представники інших 

народів. Н. Полонська-Василенко, яка викладала тут археологію та 

первісну культуру, згадувала, що серед слухачів УНУ було багато євреїв  

[3.60, с. 111; 4. 174, с. 74]. 

Перший український університет, попри нестачу коштів, 

викладацьких кадрів, лабораторного устаткування, використовував у своїй 

діяльності позитивний досвід світової університетської освіти. Особливо 

це було відбито в програмах викладання, істотно розширених порівняно зі 

структурою викладання в російських університетах. На природничому 

відділенні поряд з традиційними дисциплінами викладалася соціологія, 

психологія, логіка, історія, філософія, енциклопедія математики, історія 

науки. Тобто курс був значною мірою „гуманізований”. 

Не можна, звичайно, переоцінювати рівень народного університету, 

як це роблять деякі дослідники, зокрема О. Колпакова, Д. Розовик, 

В. Онопрієнко [4.130; 4.131; 4.167; 4.185]. Він не був досконалим вищим 

навчальним закладом. Зокрема, він не давав повної (класичної) вищої 

освіти, до нього вступали люди з дуже різною освітньою підготовкою. 

УНУ працював деякий час без повних прав, статуту (лише у березні 

1918 р. цей статут було вироблено). З цього погляду УНУ виглядав як 

сурогат. Навчання у ньому давало широку освіту лише тим, хто вже мав 

диплом класичного університету. Однак позитивне значення УНУ 

полягало в тому, що це була перша спроба створення українського вищого 

навчального закладу. Він довів, що Україна має і власні викладацькі сили 

відповідного рівня, і бажаючих здобувати саме українську високу освіту, 

що давало можливість у найближчому майбутньому на його основі 

закласти Український державний університет (що й було зроблено, але вже 

за іншої влади). Українські освітяни прекрасно розуміли, що народний 

університет – це своєрідний перехідний етап на шляху до справжнього 

національного державного вищого навчального закладу. Державний 
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український університет, як найвища ланка освіти, був конче потрібним 

хоча б з огляду на те, що він міг би стати рушійною силою всього процесу 

становлення та розвитку національної системи українського шкільництва. 

Крім київського УНУ подібні навчальні заклади було відкрито в 

квітні 1918 р. у Миколаєві, Харкові, Одесі [4.185, с. 26[. На засіданні ради 

лекторів київського УНУ в березні 1918 р. було порушене питання про 

можливість та необхідність заснування мережі справжніх українських 

народних університетів по всій території України. Створився гурток, який 

поставив собі за мету заснування вищих шкіл в Україні. В його складі були 

І.І. Огієнко, І.М. Ганицький, Ф.П. Сушицький, Г.Г. Павлуцький та інші. 

Розроблялися проекти створення національних класичних університетів в 

Умані й Кам’янці-Подільському [6.277. – 1918. – 6 січня; 4.130]. 

Наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. було закладено й підвалини 

майбутнього Полтавського українського університету, що розпочав свою 

діяльність восени 1918 р. вже за гетьманської влади. Виник цей 

навчальний заклад на основі утвореного в 1917 р. лекторію Центрального 

народного  музею Полтавщини (колишнього Природничо-історичного 

музею губернського земства). Лекторій являв собою своєрідний 

український народний університет. Його фундаторами були відомі діячі 

української науки й освіти: В.М. Щербаківський (ректор), В.О. Щепотьєв, 

Я.В. Падалка, В.Ф. Ніколаєв. Лекторій діяв у приміщеннях губернського 

земства та Просвітнього будинку. До читання лекцій залучалися кращі 

наукові сили, в тому числі й М.Я. Рудинський, Н. Мірза-Авакянц 

(Дворянська) та інші [4.223; 3.68]. 

А вже на початку 1918 р. у Полтаві було засновано і справжній УНУ. 

Ініціатором його заснування виступило міське товариство „Просвіта”. На 

утримання цього закладу було виділено немало громадських та приватних 

коштів, зокрема 5 000 крб. пожертвував Полтавський Союз-Банк, 800 крб. 

– кооператив  „Народна вчителька”. Заняття у Полтавському УНУ 

розпочалися 8 квітня 1918 р., а 21 квітня – відбулося урочисте відкриття 

навчального закладу. В першому весняному семестрі працювало два 

факультети: історико-філологічний та соціально-правничий. Роботою 

університету керували О.А. Левицький і Л.І. Кротевич. В університеті 

викладали такі видатні українські педагоги та науковці: В.О. Щепотьєв, 

В.М. Щербаківський, Г.Г. Ващенко, В.В. Зубківський й інші. Заняття у 

весняному семестрі, що тривали до середини червня 1918 р., розпочали 

150, а закінчили – 30 слухачів [1.3. – Cпр. 376, арк. 4;  4.72]. 

Восени 1917 р. з’явилося ще два українські виші в Києві. Оскільки 

дуже гостро стояла проблема підготовки вчителів-українознавців для 

середніх шкіл на черзі дня було відкриття Української Педагогічної 

Академії. Ініціативу щодо заснування такого вищого навчального закладу 

виявили слухачі київських інструкторських курсів, що проходили у травні. 

Відкриття його відбувалося так само на громадські й народні кошти, 
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оскільки російський уряд не знайшов для цієї мети навіть невеличкої суми, 

що прохала українська влада – 6 000 крб. Тому було закладено спеціальний 

фонд педагогічної академії, до якого надійшло дуже багато приватних та 

громадських пожертв. Зокрема, кошти на цю справу надали такі відомі 

українські освітні діячі, як С.П. Постернак, В.Ф. Дурдуківський, 

О.К. Дорошкевич, Г.Г. Ващенко та інші [1.1. – Oп. 2, спр. 27, арк. 2; 6.277. 

– 1917. – 13 жовтня]. 

Відкриття УПА відбулося 7 листопада. До неї відразу записалося 90 

слухачів (з них 30 мали вищу освіту, близько 40 – освіту вчительських 

інститутів). В Академії викладали: професори П.А. Тутковський (географія 

України), В.В. Зіньківський (педагогічна психологія), І. Четвериков 

(індивідуальна психологія), Л. Добровольський (шкільна гігієна), приват-

доценти О.С. Грушевський (історія України), І.І. Огієнко (історія 

української мови), Ф.П. Сушицький (історія української літератури), 

К.В. Широцький (історія українського мистецтва), А.Б. Володимирський 

(лікарська педагогіка), С.Ф. Русова (методика викладання географії 

України), О.Ф. Музиченко (педагогіка й дидактика), П.І. Зайцев (історія 

педагогіки), О.К. Дорошкевич (методика викладання української 

літератури), В.М. Дога (педагогіка виховуючого читання). Л.М. Старицька-

Черняхівська (декламація) [4.114, с. 400]. 

Окрім лекційних курсів, передбачалася практика в українських 

гімназіях Києва, а також показові уроки в Другій українській гімназії 

ім. Кирило-Мефодіївського братства. У звіті про роботу УПА за перші два 

місяці відзначалося: „На 1918/19 академічний рік , коли обставини життя 

дозволять більш реально подбати про заведення української мови і 

предметів українознавства в середній школі, ми матимемо перші 

систематично підготовлені кадри учителів українознавства, особливо по 

найбільш трудній його галузі – по мові та письменству” [4.205, с. 192]. 

22 листопада було відкрито Українську Академію Мистецтв. Ще 

наприкінці липня 1917 р. Генеральний Секретар Освіти скликав засідання з 

представників художніх закладів, товариства „Мистецтво”, Товариства 

українських художників, Комісії охорони пам’яток. Тоді при ГСО було 

засновано відділ пластичних мистецтв. Саме цей відділ і став на чолі 

справи відкриття УАМ, хоча думка про це вже досить довгий час 

виношувалася в колах української мистецької інтелігенції. Було вибрано 

спеціальну комісію на чолі з професором Г.Г. Павлуцьким, яка мала 

розробити статут, обрати професорів, скласти проект майбутнього 

художнього навчального закладу. 28 вересня 1917 р. ГСУ, визнаючи 

бажаним заснування в Києві вищої художньої школи, ухвалив „доручити 

Генеральному Секретарству Освіти розробити законопроект про таку 

школу з відповідними матеріалами”. Події розвивалися дуже швидко і 

наприкінці листопада така школа в Києві відкрилася. 5 грудня 1917 р. 

Центральна Рада ухвалила Закон про Українську Академію Мистецтв, 
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зробивши її державною установою з річним бюджетом 98 200 крб. За 

статутом УАМ мала готувати спеціалістів із таких фахів: малярство, 

різьбярство, будівництво, гравюра, художня промисловість. Навчання 

відбувалося в майстернях професорів-керівників. В Академії викладали 

видатні українські художники Ф. Кричевський (побутовий та історичний 

жанр, офорт та різьбярство), О. Мурашко (портрет), Г. Нарбут (графіка), 

В. Кричевський (українська архітектура, народне мистецтво, орнамент), 

М. Жук (декоративне малярство), М. Бойчук (літографія, фреска, мозаїка, 

інтимний пейзаж), Ф. Бурачок (пейзаж), А. Маневич (декоративний 

пейзаж). Ректором Академії мистецтв став Федір Кричевський [1.5. – 

Oп. 3, спр. 1, арк. 27; 1.1. – Oп. 1, спр. 14, арк. 12 – 13, 23; 6.277. – 1917. – 

5 грудня; 6.254. – 1917. – 21, 31 грудня]. 

Тоді ж в Україні з’явився й власний вищий педагогічний навчальний 

заклад. На підставі закону від 14 червня 1917 р. учительські інститути були 

реформовані в школи з „наближенням до вищих”. З осені 1917 р. було 

засновано український відділ у Фребелівському жіночому педагогічному 

інституті, який очолила Софія Русова. Лекції на цьому відділі читали 

українські професори О. Левицький, Перфецький та інші. Фактично саме 

український відділ Фребелівського педагогічного інституту був першою 

українізованою вищою школою в Україні [3.64, с. 206 – 207; 4.174, с. 45]. 

Відділ готував виховательок дітей дошкільного віку.  

Планувалося також відкрити українські вчительські інститути у 

Житомирі, Єлисаветграді та Кам’янці-Подільському [4.152, с. 9]. Ще 

влітку 1917 р. було проведено опитування викладачів учительських 

інститутів для розв’язання питання щодо національного характеру цих 

навчальних закладів. Переважна більшість учительських інститутів на 

засіданнях педагогічних рад вирішили поступово перейти на українську 

мову навчання. Крім того, незалежно від мови викладання в учительських 

інститутах (і семінаріях) вводилася окрема штатна посада вчителя 

української мови й літератури за рахунок державних коштів [1.2. – 

Cпр. 651, арк. 139; 1.4. – Cпр. 29, арк. 33]. 

Значну увагу приділяв ГСО й технічній освіті. Зокрема, 

здійснювалися заходи, спрямовані на зміцнення матеріальної бази діючих 

вишів цього профілю. 17 квітня 1918 р. РНМ ухвалила асигнувати 

Київському політехнічному інституту 149 345 крб. А 25 квітня Міністр 

Народної Освіти В.К. Прокопович виступив із доповіддю про необхідність 

ще одного асигнування КПІ в розмірі 15 тис. крб. для вироблення проекту 

створення паравозної лабораторії [1.1. – Oп. 1, спр. 14, арк. 107; спр. 173, 

арк. 15]. За пропозицією професора Лебединського у березні 1918 р. у 

Києві відкрився ще один технічний вищий навчальний заклад, а ще раніше 

– заснувався сільськогосподарський інститут в Одесі. В кінці 1917 р. під 

головуванням І.М. Туган-Барановського постало „Українське товариство 

економістів”, яке взялося за організацію Українського економічно-
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адміністративного інституту. Навесні 1918 р. Центральна Рада cтворила 

Вищу економічну раду, на котру було покладено функції підготовки для 

республіки економістів, фінансистів, організаторів торгівлі тощо [1.6. – 

Cпр. 20, арк. 1, 6; 2.26, с. 254; 4.90, с. 206; 4.185]. 

23 квітня 1918 р. директор департаменту професійної освіти 

О. Вілінський надіслав листи ректорам Київського політехнічного та 

Харківського технологічного інститутів, у яких говорилося : „Обставини 

життя УНР примушують звернути увагу на ті фахи, які розроблялися досі 

наукою в Росії, і не були представлені на Україні. Тому передбачається 

закласти відділи або факультети – архітектурний, залізничний, 

корабельний, аеронавтики та ін.”  Ректорів просили розглянути це питання 

в Раді професорів і подати свої думки до департаменту. Окрім того, 

працювала спеціальна комісія із заснування електротехнічного інституту 

[1.1. – Oп. 1, спр. 173, арк. 14, 15]. 

Уже після більшовицької окупації й повернення українського уряду 

до Києва наприкінці березня 1918 р. Міністерством Народної Освіти на 

чолі з В.К. Прокоповичем було намічено широкий державний план у галузі 

українізації вищої освіти. Цей план зводився до таких основних пунктів:  

1. Упровадження викладання української мови в усіх вищих школах 

України, яке має бути обов’язковим для всіх без винятку слухачів, без чого 

не може бути виданий диплом, а випускник не одержить державної 

служби. 

2. Поширення кафедр українознавства в усіх вишах, які мають стати 

центрами комплексного наукового розроблення питань українознавства та 

його викладання. 

3. Вироблення терміну і шляхів поступової українізації всіх вищих 

шкіл на Україні відповідо до сил українських учених та можливості 

неукраїнським ученим вивчати українську мову. 

4. Систематизована підготовка нових кадрів українських учених. 

5. Створення нової мережі державних вищих навчальних закладів, 

передусім за типом класичних університетів з перетворенням у першу 

чергу Київського УНУ в Національний, з державними правами та 

бюджетом не менше ніж 1 млн. крб. на рік. 

6. Відкриття нових спеціальних навчальних закладів в Україні. 

7. Відкриття низки народних університетів у губернських містах. 

Цей план був тоді ж розглянутий і затверджений у Раді Міністра 

Народної Освіти [1.1. – Оп. 1, cпр. 10, арк. 50; оп. 2, спр. 27, арк. 1 – 2]. 

Майже одночасно організувалася комісія з питань вищої школи, яка 

з’ясувала, що українських учених не вистачить, щоб здійснити цей план, 

що потрібен певний термін у кілька років, доки буде підготовлене 

відповідне число українських наукових кадрів. Тому було вирішено 

запросити всіх професорів існуючих в Україні вищих навчальних закладів, 

незалежно від їх підданства, працювати в українських вишах умовно, на 5 
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років [4.174, с. 74]. Однак здійснення всіх цих планів припало вже на долю 

гетьманської влади. 

І все ж таки за короткий час було зроблено досить вагому роботу із 

започаткування національної вищої школи в Україні. Майже в усіх вищих 

навчальних закладах були відкриті кафедри українознавства, виникла 

мережа українських народних університетів, планувалася й велася 

відповідна підготовка щодо заснування українських класичних 

університетів, відбулася українізація частини педагогічних інститутів, 

відкривалися перші нові виші технічного й господарського профілю, було 

намічено закладання нових відділів при існуючих вищих навчальних 

закладах. 

Величезні завдання стояли перед професійною освітою. Українські 

діячі прекрасно розуміли, що без усебічного розвитку продуктивних сил 

неможливий нормальний соціальний, політичний та культурний  розвій 

народу. Для здійснення цього завдання необхідні були, за зауваженням 

М. Грушевського, висококваліфіковані працівники в різних галузях 

народного господарства [4.101, с. 27 – 28]. Підготувати такі кадри й була 

покликана професійна школа. Невипадково від самого початку революції в 

Україні починають утворюватися різноманітні товариства, наприклад, 

„Праця”, „Агроном”, „Розповсюдження технічної освіти” та ін., які 

ставили своїм завданням поширення спеціальної освіти в Україні. 

Необхідність розвою професійної школи розуміла більшість українських 

діячів. 

У грудні 1917 р. при ГСО було створено департамент професійної 

освіти. Його очолив спочатку інженер І. Каличенко, а згодом – професор 

КПІ О. Вілінський [5.238, с. 95]. Завданням департаменту мало стати 

поширення професійної освіти та її поступова українізація. Департаментом 

одразу була скликана урядова нарада з цього питання. У ній взяли участь 

представники різних міністерств, громадських товариств, а також 

викладачі КПІ. Вважаючи однією з основних хиб попередньої системи 

професійної школи поєднання різних завдань – професійних та 

загальноосвітніх, занадто теоретизований характер програм і навчання, 

нарада перш за все „ухвалила професійну освіту відокремити від загальної 

цілком та будувати професійні школи над окремими ступенями 

загальноосвітньої єдиної школи. Школи ж мішаного типу (зі спеціальною 

й загальною освітою) допускати лише як виняток” [1.1. – Оп. 1, спр. 15, 

арк. 97; 4.174, с. 78]. 

Нижча професійна освіта розвивалася в цей час здебільшого шляхом 

відкриття при початкових школах і народних училищах ремісничих 

відділень, майстерень, а також різноманітних курсів, де учні мали 

можливість навчатися простих ремесел. Так, у вересні 1917 р. при 

Київському сільськогосподарському училищі відкрилися курси того ж 

профілю. На цих курсах викладав педагогічний персонал КПІ й 
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університету св. Володимира. При Черкаській вищій початковій школі 

було відкрито рахівничі курси. На початку 1918 р. при Мізяківсько-

Хуторській початковій школі на Поділлі почало функціонувати шевське 

відділення. Тоді ж при двокласних школах у містечках Гнівані та Потоках 

Вінницького повіту тієї ж губернії заснувалися ремісничі відділи. В 

березні 1918 р. Волинська губернська народна управа розіслала свого 

обіжника до повітових і волосних народних управ, кооперативних 

організацій та навчальних закладів, у якому пропонувалося здійснити 

заходи, спрямовані на поліпшення стану професійної освіти губернії. При 

губернській шкільній раді було створено спеціальний відділ професійної 

освіти, який повинен був розпочати справу відкриття ремісничих 

майстерень із різних фахів [1.1. – Oп. 1,  спр. 174,  арк. 19; спр. 14, арк. 158; 

1.2. – Cпр. 193, арк. 13; 6.277. – 1917. – 3 вересня; 5.240, с. 101]. 

Восени 1917 року „Товариством розповсюдження технічної освіти” 

було відкрито Політехнічні курси, яким 23 березня 1918 р. МНО надало 

повних державних прав. Тоді ж державні права отримали й київські 

середні курси будівничих та дорожніх техніків, що розпочали навчання ще 

в 1917 р. [6.256. – 1918. – 1 травня; 6.277. – 1917. – 31 грудня; 1.1. – Oп. 1, 

спр. 36, арк. 4]. Ці курси мали цілком самостійний характер. 

Засновувалися також і ремісничі школи різного типу. Досить 

поширеним явищем стає заснування навчальних ремісничих майстерень, 

до яких приймали осіб із початковою освітою. Подібний навчальний 

заклад було засновано восени 1917 р. у Пирятині Полтавської губерннії 

[1.17. – Cпр. 9, арк. 1 – 2]. Тоді ж у Катеринославі місцевим товариством 

„Україна” було відкрито школу майстрів залізобетону, слухачами котрої 

могли стати лише випускники початкових шкіл [1.1. – Oп. 1, спр. 157, 

арк. 35]. Також з осені 1917 р. почали навчання Полтавська середня 

технічна, Смілянська хіміко-технічна, Ніжинська механічна школи. До 

числа учнів цих навчальних закладів зараховували тільки осіб із вищою 

початковою освітою. Такі школи відзначалися, як правило, відповідним 

обладнанням. Скажімо, Полтавська середня технічна школа мала фізичний 

кабінет, устатковані лабораторії для практичних занять із фізики, хімії та 

електротехніки, а також механічну майстерню інструментів. Частина 

предметів у цій школі з самого початку викладалася українською мовою. З 

наступного навчального року планувалося перетворити її на Український 

технікум, де було б розширено кількість відділів, а все викладання 

перейшло б на українську мову [1.1. – Oп. 1, спр. 181, арк. 7, 10, 43; 1.2. – 

Cпр. 232, арк. 8; 2.256. – 1918. – 1 травня]. 

У листопаді 1917 р. відкрився технікум у Катеринославі. Він мав 4 

відділення: механічне, електротехнічне, хіміко-металургійне, будівельне. 

Планувалося відкрити ще й гідротехнічне. Курс навчання у технікумі мав 

тривати 4 роки. Центр ваги викладання було перенесено на практичні 

заняття. Число годин практичних у два рази перевищувало число годин, 
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відведених на вивчення теорії. Щорічно для студентів технікуму 

передбачалася практика на промислових підприємствах протягом 8-ми 

тижнів. Тоді ж було розпочато роботу з підготовки відкриття у 

1918/1919 н.р. технікуму „Залізобетон” у Києві. Заснувався навіть фонд, 

що мав збирати кошти для цього навчального закладу [1.1. – Oп. 1, 

спр. 178, арк. 1, 9; 6.277. – 1917. – 30 грудня]. 

До ГСО-МНО надходило дуже багато прохань із приводу відкриття 

середніх технічних шкіл. У грудні 1917 р. подібне прохання надійшло від 

комісії Глобинського хімічного заводу на Полтавщині. Пропонувалося 

відкрити при заводі урядову середню технічну школу з трьома відділами 

механічним, хімічним і сільськогосподарським. Кошти на цю школу 

давали селяни та повітове земтво. В уряду просили лише дозволу на 

заснування. В квітні 1918 р. земська управа Чигиринського повіту просила 

відкрити середню технічну школу з архітектурного фаху й асигнувати 

задля цієї мети 15 900 крб. Уманське земство запитувало про дозвіл на 

відкриття у місті Умані школи садівництва та хліборобства [1.1. – Oп. 1, 

спр. 174, арк. 2; спр. 182, арк. 24; 6.277. – 1917. – 1 грудня]. Уряд в 

основному задовольнив усі ці прохання. Однак заснування навчальних 

закладів здійснювалося переважно силами і коштами самого народу та 

органів місцевого самоврядування. 

Відбувалася також і реорганізація деяких професійних шкіл. У квітні 

1918 р. ананіївська та бердичівська школи ремісничих учнів перетворилися 

на вищі ремісничі школи (училища). Відділом художньої промисловості 

при департаменті мистецтва ГСО в кінці листопада 1917 р. Миргородська 

художньо-керамічна нижча школа була реорганізована в художньо-

промисловий середньопрофесійний інститут із трьома відділами. До речі, 

його ректором губернська управа обрала В.Г. Кричевського, який не зміг 

очолити цей навчальний заклад лише через керування архітектурними 

відділом УАМ у Києві. В кінці грудня розпочалася реорганізація Глинської 

керамічної школи інструкторів у середню художньо-керамічну школу 

[6.256. – 1918. – 1 травня; 1.1. – Oп. 1, спр. 15, арк. 58; 1.16. – Aрк. 29, 390]. 

Таке підвищення статусу професійних навчальних закладів було 

позитивним явищем, оскільки свідчило про поступову розбудову нової 

системи спеціальної освіти в Україні. 

Окрему групу професійних освітніх закладів становили так звані 

сільськогосподарські школи, які належали до відомства Генерального 

Секретарства, а потім – Міністерства Земельних Справ. У кінці серпня 

1917 р. при цьому секретарстві відбулося засідання з питань 

сільськогосподарської освіти. На ньому було вирішено запровадити в усіх 

школах цього типу навчання української мови, історії України, кооперації, 

агрономії та поширити спеціальні предмети з урахуванням специфіки 

краю, збільшити години практичних занять, а також пристосувати ці 

школи до району, де вони знаходяться. Таким чином було розпочато 
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українізацію сільськогосподарських шкіл, а також їх часткову 

реорганізацію з метою збільшити їх корисність для народного 

господарства. 9 квітня 1918 р. Міністерство Земельних Справ УНР видало 

обіжник про негайну повну українізацію сільськогосподарських 

навчальних закладів [6.256. – 1918. – 26 квітня; 6.277. – 1917. – 30 вересня]. 

Відбувалося значне поширення і торгових, тобто комерційних шкіл. 

З осені 1917 р. розпочалося навчання в бердичівській, сумській, 

житомирській, могилів-подільській, миколаєвській, двох київських 

державних середніх комерційних школах. Школа такого ж типу була 

заснована у Києві „Товариством розповсюдження комерційної освіти” 

[5.240, с. 106]. 

Майже все, що було зроблено в галузі професійної освіти, 

здійснювалося досить стихійно, без певного плану, заходами 

громадянства, на народні та приватні кошти. Прикладом цього може бути 

благодійна пожертва члена Харківського товариства грамотості 

О. Раєвського, котрий у квітні 1917 р. передав свій маєток „Гаврилівка” під 

Ізюмом у власність товариства для влаштування сільськогосподарської 

школи [4.116, с. 86]. 

Однак в Україні залишалися ще досить широкі простори, де не було 

ніяких професійних шкіл. Так, на квітень 1918 р. жодного закладу 

професійно-технічної освіти не існувало у Проскурівському й Овруцькому 

повітах Поділля, Борзенському повіті Чернігівщини, Ковельському повіті 

на Волині, Канівському та Сквирському повітах на Київщині [1.1. – Oп. 1, 

спр. 174, арк. 21]. Тому В.Н. Андрієвський із цього приводу зазначав, що 

„...за часів Центральної Ради мало що було зроблено – і через короткий час 

її влади, і через те, що занята „високою” політикою, вона в реальній роботі 

покладалася на народ. „Народ, мовляв, сам зробить, що треба...” [3.47, с. 73 

– 74]. 

Перед державою, як бачимо, стояли величезні завдання. Оскільки 

лише на державному рівні можна було змінити ситуацію, коли б Україна 

покрилася густою мережею професійних навчальних закладів. Однак 

держава спромоглася на розроблення плану в галузі професійної  освіти 

лише навесні 1918 р. Це було пов’язано з тим, що відповідний департамент 

був наймолодшим у ГСО. Розпочавши свою роботу в грудні, він був 

вимушений припинити її на початку 1918 р. практично на два місяці через 

більшовицьку окупацію. Лише у березні почалася систематична його 

діяльність. Тоді й було накреслено широкий план роботи департаменту 

професійної освіти, який передбачав : 

1) вироблення плану-мережі професійних шкіл; 

2) перегляд навчальних планів і програм існуючих шкіл; 

3) організацію зразкових майстерень; 

4) організацію курсів для підготовки викладачів професійних шкіл; 
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5) утворення технічної термінології та друкування підручників 

українською мовою;  

6) українізацію близько 75 % існуючих професійно-технічних шкіл; 

7) технічно-інструкторську допомогу місцевим самоврядуванням і 

демократичним організаціям у справі відкриття нових професійних шкіл 

[1.1. – Oп. 1, спр. 173, арк. 15]. 

Уряд Центральної Ради небагато встиг утілити в життя з того, що 

намічалося цим планом. Лише розпочалася робота термінологічної комісії, 

на початку була реорганізація комерційних шкіл, збиралися статистичні 

матеріали про існуючі професійні школи. Наприкінці квітня 1918 р. 

Міністр Народної Освіти В.К. Прокопович виступив у РНМ із доповіддю 

про необхідність відкриття двох баз постачання професійних навчальних 

закладів й асигнування на це 62 200 крб. У доповіді йшлося, зокрема, про 

те, що „тепер, коли ліквідовується багато різних дореволюційних установ 

(Земський Союз, Земгор, Промисловий Комітет та ін.) їх майно 

розпорошується, в той час, як воно могло б і повинно прислужитися 

професійним школам”. Саме з цього майна й пропонувалося відкрити два 

склади-бази (один – на Лівобережній Україні, інший – на Правобережній). 

МНО просило створити спеціальну комісію з представників освітнього, 

військового міністерств, Державного Контролю, яка мала виробити умови 

передачі згаданого майна від установ, що ліквідувалися, до МНО. Для 

однієї з баз уже було підібране й місце. Вона мала постати у Києві, на 

території Деміївського снарядного заводу [1.1. – Оп. 1, спр. 175, арк. 41]. 

Безперечно, заснування подібних баз мало б неабияке значення для 

розвитку системи професійної освіти в Україні. Однак цим задумам не 

судилося здійснитися. За гетьманської доби професійній освіті приділялося 

значно менше уваги, а плани, вироблені урядом Центральної Ради, 

практично було згорнуто. 

Певні зрушення відбулися не лише в справі становлення 

національної освіти для українців, а й у розбудові рідної школи для 

національних меншин України. Ми вже зазначали, що уряд Центральної 

Ради від самого початку своєї діяльності оголосив право всіх народів, що 

населяли Україну, на заведення своєї школи, згідно з яким „кожна 

народність у своїх культурних пориваннях повинна мати відповідне 

задоволення” [1.1. – Оп. 1, спр. 28, арк. ] Це право було яскраво 

відображене у політиці „розмежування шкіл між національностями”, котру 

проводила Центральна Рада та її уряд. І хоча остаточного розподілу 

освітніх закладів між різними народами України уряд не встиг 

запровадити, зроблено в цій справі було немало. Втіленням у життя 

питання націоналної школи для національних меншин займалися, окрім 

ГСО, також департаменти народної освіти у складі Генеральних 

Секетарств Єврейських, Польських та Великоруських Справ [6.256. – 198. 

– 13 січня]. Величезну практичну роль, так само, як і в розбудові 
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українських шкіл, відіграли різноманітні приватні й громадські установи, 

товариства та об’єднання, зокрема „Єврейська Культурна Ліга”, „Шкільна 

Мацерж Польська” в Києві та багато інших. 

Перше, що зробила українська влада для національної освіти інших 

народів, – надала державних прав школам, що існували роками без певного 

статусу, залишаючись приватно-громадськими. Російське Міністерство 

Освіти не визнавало за ними права на включення в мережу державних шкіл 

і не давало ніяких субсидій на їхнє утримання. У 1917 р. державними стали 

3 національні школи в м. Умані Київської губернії: хлоп’яча єврейська 

школа „Талмуд-Тора” (існувала із серпня 1894 р.), жіноча єврейська 

громадська школа (існувала із серпня 1908 р.), польське початкове 

училище (існувало з 1912 р.) [1.1. – Oп. 1, спр. 38, арк. 9 – 12]. На початку 

1918 р. державні права отримали 20 національних шкіл Катеринослава (3 

литовські, 1 мусульманська, 2 латиські, 3 польські та 11 єврейських). 

Міська дума 20 січня 1918 р. ухвалила рішення про взяття цих шкіл на своє 

утримання та асигнувала на їхні потреби необхідні кошти. Литовські 

школи отримали 24 980 крб., мусульманська – 7 000 крб., латиські – 19 750 

крб., польські – 61 000 крб. [1.1. – Oп. 1, спр. 38, арк. 162 – 167]. 

У 1917 – на початку 1918 років виникає досить широка мережа 

нових національних шкіл різних типів – від нижчих до вищих. Особливо 

багато засновувалося початкових шкіл, але з’являлися також і середні 

навчальні заклади й навіть закладалися підвалини для відкриття вишів. 

Дуже поширеною була практика запровадження паралельних 

національних комплектів при українських та російських школах. Подібні 

комплекти для польських дітей були відкриті у селах Пісчаному і 

Мар’янівці Васильківського повіту на Київщині. Окремий паралельний 

комплект для єврейських дітей було відкрито в Іванківській хлоп’ячій 

гімназії. До речі, у цьому навчальному закладі подібний захід допоміг 

розв’язати міжнаціональний конфлікт, що існував раніше між учнями – 

українцями та євреями [1.1. – Оп. 1, спр. 53, арк. 53; 6.277. – 1917. – 

19 листопада]. По всій Україні зберігалася велика кількість 

російськомовних комплектів. У районах компактного проживання меншин, 

особливо на Херсонщині, в Таврії, Бессарабії, відкривалися паралелі для 

німців, румун, молдаван, болгар, сербів, угорців й інших народів. 

Відповідно до провідної тези освітньої політики Центральної Ради, 

згідно з якою всі народи, що населяли Україну, мали вивчати українознавчі 

предмети, такі дисципліни заводилися в усіх національних школах 

меншин. Однак нарада представників земств і міст, що відбулася 12 – 15 

грудня 1917 р. у Києві, внесла деякі корективи. Було ухвалено, що 

„українська мова вводиться в школах національних меншостей, 

починаючи з вищої початкової школи”. Резолюція наголошувала, що 

перше місце в програмі початкової школи повинна зайняти рідна мова 

[4.197, с. 12]. Таким чином забезпечувалися не лише загальнодержавні 
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інтереси щодо виховання  громадян-патріотів, а й інтереси кожної нації 

щодо виховання своїх дітей у національному дусі та збереженні власних 

культурних  надбань. 

Засновувалися і нові середні школи для національних меншин. 

Товариство „Шкільна Мацерж Польська” відкрило в столиці 2 польські 

гімназії. До початку 1917/18 н.р. розпочали роботу 2 польські та 2 

єврейські гімназії в Житомирі. В листопаді 1917 р. відбулася євреїзація 

Ржищівської гімназії на Київщині, де з огляду на те, що більшість учнів 

були єврейської національності, запроваджувалися предмети єврейської 

мови, історії єврейського народу і Закону єврейської віри [1.1. – Oп. 1, 

спр. 20, арк. 6; спр. 52, арк. 25 – 26; спр. 1, арк. 38 зв.]. 

11 квітня 1918 р. Центральна Рада ухвалила Закон про Єврейську 

вчительську семінарію у Києві. Згідно з ним така школа мала постати у 

столиці з 1 липня 1918 р. Уряд асигнував задля цієї мети 15 000 крб. 

Фундатором єврейської педагогічної середньої школи стало єврейське 

просвітнє товариство „Культурна Ліга”, що заснувалося у Києві на початку 

1918 р. заходами відомих єврейських діячів: Генерального Секретаря з 

Єврейських Справ в уряді Центральної Ради М. Зільберфарба, 

письменника Д. Бергельсона, драматурга, театрознавця та педагога 

І. Добрушина, критика і літературознавця Н. Майзеля, драматурга 

М. Литвакова й інших. У семінарії мали викладатися такі диципліни, як 

єврейська мова та література, стародавня єврейська мова та література, 

єврейська історія, методика предметів викладу в початкових єврейських 

школах, загальноосвітні й психолого-педагогічні предмети. Викладовою 

мовою мала бути єврейська мова. Окрім того, згідно з освітньою 

політикою уряду, в семінарії передбачалося викладання таких дисциплін, 

як українська мова і література, історія України [1.5. – Oп. 1, спр. 6, арк. 67 

– 68; 6.256. – 1918. – 26 квітня; 2.30, с. 4, 25]. Усього ж у 1917 – на початку 

1918 рр. в Україні було засновано 8 єврейських середніх шкіл [5.230, с. 9]. 

На початку 1918 р. згадана „Культурна Ліга” заклала і підвалини 

майбутнього Єврейського Народного Університету, що відкрився 9 червня 

того ж року і став першим єврейським вищим навчальним закладом не 

лише в Україні, а й на всій території колишньої Російської імперії. Навесні 

1918 р. було складено проект майбутнього вищого навчального закладу, 

згідно з яким в університеті передбачалося вивчення трьох груп дисциплін: 

природничо-математичних, гуманітарних (у тому числі й українознавства) 

та групи „єврейських знань” [2.30, с. 6]. Наприкінці 1917 – на початку 

1918 рр. у Києві, Одесі, Катеринославі при університетах класичних та 

народних відкривалися факультети з єврейською і польською мовами 

викладання [1.2. – Cпр. 126, арк. 10]. 

Іноді на ґрунті заснування нових національних шкіл відбувалися 

конфлікти. Однак ГСО уважно стежило за будь-якими порушеннями прав 

національних меншин. Так, у листопаді 1917 р. Генеральне Секретарство 
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Польських Справ сповіщало ГСО про те, що в с. Полечинцях 

Бердичівського повіту на Київщині „селяни вороже виступають проти 

польської школи, допускаючися навіть насильств супроти людей, які 

опікуються школою. Подібно в с. Великі П’ятигорці того ж повіту селяни 

силою усунули польських дітей з польської школи, а лавки й таблиці 

викинули”. З Ушицької земської управи на Поділлі сповіщали про 4 

випадки у повіті, коли поляки самовільно займали приміщення російських 

шкіл, а учнів та вчителів цих шкіл виганяли  [1.1. – Oп. 1, спр. 60, арк.. 15, 

21]. Ці зіткнення, хоча й не були дуже поширеними, але все ж подекуди 

траплялися, і тому ще раз підтверджували думку про необхідність 

якнайшвидшого „розмежування шкіл”. Воно мало не лише розв’язати 

міжнаціональні сутички в освітній справі, а й забезпечити кожен народ 

необхідною кількістю власних навчальних закладів із рідною мовою 

викладання. 

Українська влада надавала допомогу новоствореним національним 

навчальним закладам. Ще влітку 1917 р. з ініціативи ТШО було проведено 

5 польських та єврейських учительських перепідготовчих курсів. У 

листопаді 1917 р. Генеральний Секретаріат ухвалив видати тимчасову 

позичку Союзу єврейських учителів у розмірі 50 000 крб. на видання 

шкільних підручників. У грудні того ж року було асигновано 60 000 крб. 

на допомогу польській гімназії у Києві, яка конче потребувала такої 

фінансової підтримки. У квітні 1918 р. Центральна Рада ухвалила Закон 

про асигнування 500 000 крб. Народному Міністерству Єврейських Справ 

на видання шкільних підручників для єврейських навчальних закладів. За 

Законом передбачалося витратити 200 000 крб. на видання 100 тис. 

примірників підручників для початкових шкіл; 120 000 крб. – на видання 

40 тис. примірників підручників для вищих початкових та середніх шкіл, 

50 000 крб. – на шкільні приладдя. Ще 130 000 крб. мали піти на 

закладання друкарні, яка б і видала підручники й посібники [1.1. – Оп. 1, 

спр. 14, арк. 8, 80; 1.4. – Спр. 34, арк. 31; 1.5. – Oп. 3, спр. 1, арк. 85 – 

86 зв.]. Це був лише початок справи. Подібні закони мали вийти і стосовно 

інших народів України, але гетьманський переворот перервав ці плани. 

Таким чином за термін ледь більше року було розпочато і здійснено 

солідну роботу в галузі становлення національної освіти всіх народів, що 

населяли Українську Народну Республіку. Ця робота охопила практично 

всі ланки освітньої системи, зокрема початкову, середню, вищу та 

професійну школи. Всього за 13 місяців, незважаючи на численні 

перешкоди, пов’язані з наслідками світової війни, більшовицької окупації, 

економічною розрухою, нестачею коштів, відсутністю досвіду і, головне, 

шаленою опозицією з боку проімперських сил, українській владі за 

допомогою творчої діяльності самого народу, його громадських і 

приватних культурно-освітніх товариств, організацій і установ удалося 

широко українізувати початкову освіту (за винятком шкіл національних 
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меншин), розпочати „націоналізацію” середньої та вищої школи, закласти 

підвалини становлення цілком нової національної системи професійної 

освіти. Було здійснено перепідготовку частини вчительських кадрів, що 

мали забезпечувати навчальний процес у новій українській школі, 

розпочато широку видавничу справу друкування українських підручників і 

методичної літератури для педагогів. Українська влада вживала можливих 

заходів і щодо поліпшення матеріально-технічної бази старих та 

новостворених навчальних закладів. Але найголовніше з досягнутого 

полягало в проголошенні абсолютно нових засад у системі освіти, що мали 

забезпечити національний розвиток у цій галузі українського й інших 

народів України, а також підняти загальний культурно-освітній рівень у 

країні. Освітній поступ усіх національностей в Україні мав сприяти 

зміцненню молодої незалежної демократичної держави, розвитку її 

духовного потенціалу. 
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РОЗДІЛ 4 

ПОЧАТОК РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  

 

Особливому розвитку позашкільної освіти дорослих в Україні в 

період діяльності Української Центральної Ради сприяло те, що ця 

проблема напередодні 1917 року вже перебувала під постійною увагою 

широкої громадськості, української інтелігенції, педагогічної думки й 

практики. Вона стверджувалася завдяки ініціативам самого народу. 

Після вибуху революції 1917 року питання позашкільної освіти 

продовжувало набувати поступального розвитку. Воно розв’язувалося як 

„знизу”, завдяки заходам громадських та приватних товариств і установ, 

кооперативів, органів місцевого самоврядування, так і „зверху” – завдяки 

підтримці Центральної Ради, ГСО й інших Генеральних Секретарств, що 

опікувалися закладами позашкільної освіти (військового, земельних справ, 

шляхів та ін.). Особливістю розвитку позашкільної освіти в Україні у 1917 

– на початку 1918 рр. був його національний характер. 

На початку серпня 1917 р. у ГСО заснувався департамент 

позашкільної освіти і дошкільного виховання, на чолі якого стала видатна 

українська освітянка та педагог С. Русова. При департаменті поступово 

організувалося три відділи, два з яких (позашкільної освіти і ширення 

освіти серед війська) займалися безпосередньо питанням поширення 

освіти серед дорослого населення. Основними завданнями департаменту 

були такі: стати на чолі потужного народного й громадського 

національного позашкільного руху; координувати й систематизувати 

діяльність усіх позашкільних установ, організацій, осіб; надати цій роботі 

всеукраїнського масштабу; спрямувити на це засоби всієї держави [4.199, 

с. 138 – 139; 4.174, с. 88]. 

Велика увага з боку держави та уряду до становлення позашкільної 

освіти зумовлювалася тим, що саме цей вид освіти виявив себе як один із 

найпродуктивніших чинників культурного розвитку народу [4.127, с. 30]. 

Перше, що потрібно було зробити, – це об’єднати діяльність усіх 

організацій та установ, що працювали на ниві позашкільної освіти і в 

першу чергу найбільш поширених товариств – „Просвіт”, що на початку 

революції виникли по всій Україні, оскільки, як зазначала С. Русова, „це 

була наша національна, найкраща форма провадити освіту серед дорослого 

населення” [3.64, с. 207]. Тому департамент позашкільної освіти вже 20 

вересня 1917 р. скликав І Всеукраїнський з’їзд „Просвіт”. 

З’їзд визнав потрібним об’єднання всіх „Просвіт” у спілки по 

районах, повітах, губерніях. У кожній спілці виокремлювалися секції: 

лекційна, бібліотечна, видавнича тощо. Ці секції мали сприяти організації 

книгозбірень, підбору лекторів, підготовці лекцій, складанню бібліографії 

для народних читань. На чолі „Просвіт” усієї України мала стояти Головна 
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Управа Спілки „Просвіт”. Для кращого керування просвітніми 

товариствами земства повинні були заводити спеціальних інструкторів. 

З’їзд проголосив, що робота „Просвіт” має державний характер і значення 

й повинна проводитися на державні та громадські кошти. 

Для боротьби з неграмотністю й некультурністю народу 

передбачалося при кожній „Просвіті” організовувати курси для 

неписьменних та школи для дорослих, у кожному селі засновувати народні 

доми – осередки всього освітнього руху, створювати по всій Україні 

книжкові комори, бібліотеки, читальні, розвивати широку планомірну 

видавничу діяльність, використовувати з просвітньою метою 

кінематограф, грамофони, музеї, виставки. Також передбачалося розвивати 

цілу низку заходів для естетичного виховання і розвитку народу [1.1. – 

Oп. 1, спр. 157, арк. 25 – 46; 6.277. – 1917. – 26 вересня]. 

У листопаді 1917 р. ГСО розіслало всім просвітнім установам 

обіжник „Про закладання вечірніх курсів для дорослих”, у якому 

зазначалося, що розбудова української держави можлива лише за умов 

розвитку національної самосвідомості народу, котра у свою чергу 

формується тільки завдяки освіті. Єдиним засобом для подолання 

неписьменності народу визнавалася „організація вечірніх курсів для 

дорослих, де б вони навчалися читанню, письму, рахунку і т. ін. В цій 

справі повинні помогти місцеві самоврядування, призначаючи гроші на 

оплату курсів; але можуть помогти всі інші установи й окремі особи” 

[6.254. – 1918. – 11 січня]. 

З 20 листопада по 5 грудня 1917 р. у Києві пройшли перші 

інструкторські курси з позашкільної освіти при ГСО. Ці курси планувалися 

ще на жовтень. Коли ж вони нарешті розпочали свою роботу, по всій 

Україні тривав більшовицький заколот, який, безумовно, перешкодив 

сприятливому перебігу курсів. Через ці події Чернігівщина прислала на 

курси замість намічених 20-ти слухачів лише 3-ох, а Херсонщина – із сотні 

кандидатів у слухачі не спромоглася прислати жодного. Всього ж курси 

прослухало 25 осіб, що в масштабах усієї України було мізером. Однак 

інструкторські курси позашкільної освіти все одно мали величезне 

значення, оскільки було розпочато надзвичайно важливу справу. За 15 днів 

було прочитано 186 лекцій із таких дисциплін: історія та сучасний стан 

позашкільної освіти (10 лекцій), бібліотекознавство (6 лекцій), теорія та 

практика театру (24 лекції), теорія музики (20 лекцій), історія музики (5 

лекцій), музейна справа (6 лекцій), психологія юрби (8 лекцій), 

позашкільне виховання дітей (8 лекцій), українська мова (20 лекцій), 

історія України (20 лекцій), географія України (15 лекцій), охорона рослин 

і звірів (2 лекції), кооперація (6 лекцій) та ін. На курсах викладали провідні 

українські науковці й педагоги С. Русова, С. Сірополко, Л. Старицька-

Черняхівська, М. Біляшівський, В. Зіньківський, Н. Мірза-Авакянц та інші. 

Курси відбулися коштом ГСО і деяких губернських земств 
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(Чернігівського, Подільського, Волинського, Катеринославського, 

Київського). В цих перших курсах подібного роду було чимало 

організаційних недоліків та прорахунків. Зокрема, вони не мали постійного 

помешкання для проведення лекцій, не мали досить повної бібліотеки і 

читальної залі. Склад слухачів був занадто різноманітний, до якого 

лекторам було важко пристосувати свої виклади. Тому ГСО розуміло, що 

всі ці недоліки треба врахувати на майбутні весняні курси 1918 р., котрі 

вже тривали б три місяці. 

Крім того, було ухвалено організувати і постійний Інститут 

позашкільної освіти при УПА. Цей інститут повинен був мати однорічний 

курс навчання, до якого приймали б лише людей із вищою освітою. 

Програму передбачалося скласти з двох частин – загальної та спеціальної. 

До загальної частини мали входити такі дисципліни, як психологія, 

соціологія, наука державного права, педагогіка, економіка й 

українознавство (українська мова, історія, література, географія, 

етнографія, мистецтво та природа України відповідно до потреб 

хліборобства). Спеціальна частина повинна складатися з таких предметів: 

психологія юрби, теорія й принципи позашкільної освіти та її форми у нас 

і за кордоном, організація народних домів, театральних вистав, історія 

театру, давній та сучасний український театр, організація хорів, українська 

національна пісня, організація національних музеїв, огляд існуючих у нас і 

за кордоном просвітніх спілок тощо [1.1. – Oп. 1, спр. 156, арк. 13; 

спр. 157, арк. 50 – 51; 6.277. – 1917. – 3 жовтня; 4.174, с. 89]. 

І курси, й інститут мали підготувати досвідчених інструкторів, 

широко обізнаних у справах позашкільної освіти, які б об’єднували 

діяльність окремих діячів на цій ниві, давали б пораду в улаштуванні 

зразкових форм позашкільної освіти, поширювали б різні позашкільні 

інституції, залежно від потреб кожної місцевості, кожної групи людності. 

Однак ІПО так і залишився проектом, котрий уряд Центральної Ради не 

встиг утілити в життя, а гетьманська влада не продовжила розпочатої 

справи. 

Найголовніші підвалини у справі заклала Нарада земських і міських 

діячів позашкільної освіти, яка відбулася у Києві 12 – 15 грудня 1917 року. 

Цю нараду скликав відділ позашкільної освіти при ГСО. В ній узяли участь 

представники 12-ти земств, 2-ох міст (Чернігова й Кременчука), 

єврейських просвітніх організацій та вчительських спілок, а також 

Генерального Секретарства Освіти. Всі члени наради подали повідомлення 

з місць, у яких наголошували, що потреба позашкільної освіти дуже велика 

і, щоб задавольнити її, необхідна спільна робота не тільки самих земств, а 

й „Просвіт”, кооперативів та уряду. Учасники наради свідчили, що скрізь 

виявилося таке сильне бажання освіти серед селян, що вони раді були 

гроші платити на заведення вечірніх класів, шкіл, бібліотек, читалень тощо 

[2.34, с. 13]. 
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Нарада схвалила цілу низку дуже важливих постанов, які й 

спрямували всю подальшу роботу урядових та громадських освітніх 

установ у цій галузі. Перші 12 постанов стосувалися безпосередньої 

організації позашкільної освіти міста і села. У них, зокрема, йшлося про те, 

що освіта для дорослого населення має провадитися у вигляді 

різноманітних форм, як-от: вечірні класи, школи, курси, лекції, читання, 

театр, хорова справа, екскурсії, кінематограф, „чарівні ліхтарі” тощо. Для 

задоволення потреб позашкільної освіти органи місцевого самоврядування 

мають користуватися помешканнями та культурно-просвітніми 

установами, які легко можуть бути пристосовані для цієї мети (наприклад, 

шкільні будинки, народні доми (так звані будинки тверезості), „чайні”, 

народні бібліотеки, панські маєтки і т.п.). Усі ці установи й засоби повинні 

бути якнайширше і найповніше використані для позашкільної освіти, а 

спеціальні бібліотеки – радикально перебудовані й доповнені такими 

книжками, яких їм досі бракувало і без яких вони були мертві й навіть 

шкідливі для народу. Нарада визнала необхідним, щоб при всіх земських і 

міських управах були засновані відділи позашкільної освіти, які б 

теоретично розробляли ці питання й практично керували освітою 

дорослого населення разом із представниками від різних громадських 

просвітніх установ та товариств. На посади завідуючих й інструкторів 

позашкільної освіти мали запрошуватися люди, які добре знали народ, 

його побут, психологію і „поділяли його ідейні прямування” й володіли 

українською мовою [2.34, с. 14 – 15]. 

Нарада також розглянула і затвердила детальний план позашкільної 

освіти, вироблений відповідним відділом ГСО. Згідно з цим планом 

передбачалося закладання цілої низки курсів поза школою з різною 

програмою (залежно від культурно-освітнього рівня різних груп дорослого 

населення). Вся програма мала бути розбита на ступені, починаючи з 

нижчого щабля й до вищого. На першому ступені знаходилися вечірні 

класи для неграмотних дорослих за програмою недільних шкіл 

Х. Алчевської та Кайданова. На другому ступені мало провадитися 

навчання в обсязі 4 – 6 класів середньої школи. Третій ступінь становили 

різноманітні професійні школи, які повинні були засновуватися в центрах 

фабричної промисловості для підготовки робітників-фахівців. Найвищою 

формою освіти дорослих вважався народний університет [4.92, с. 182]. 

Окремо нарада виділила ті справи освіти та культури, які „ближче 

підходили до загальної просвіти” (літературні читання, освітній 

кінематограф, дитячі вечори, концерти, вистави тощо). Треба зауважити, 

що подібні заходи були не зовсім новими для діячів української освіти. 

Вони провадилися й у дореволюційний період, тому набутий попередній 

досвід і передбачалося використати тепер. Однак у нових умовах завдання 

позашкільної освіти набували ширших форм, національного спрямування 

та всеукраїнського характеру. 
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Позашкільний відділ планував організувати центральний склад книг, 

наукових посібників для дорослих і підручників для самоосвіти, а також 

підготувати „взірцевий каталог” літератури для бібліотек. Також 

передбачалося вироблення плану зразкового народного дому в 

українському національному стилі [2.34, с. 15]. 

Таким чином, нарада земських і міських діячів позашкільної освіти 

накреслила шляхи розбудови в Україні широкої мережі освітніх закладів 

для дорослого населення, а також цілої низки різноманітних заходів, що 

мали розв’язати болючу й гостру проблему неписьменності та низького 

культурного рівня українського народу. 

Департаментом були підготовлені рекомендації – порадники, 

інструкції, допоміжна література стосовно створення програм 

регіонального характеру, рекомендації для громадських установ 

позашкільної освіти (народних будинків, „Просвіт”, шкіл для дорослих) і 

на допомогу працівникам курсів для дорослих, бібліотек, музеїв. Серед 

них, зокрема, були порадники: „Про вечірні школи”, „Народні будинки”, 

„Просвіта”, „Про „Просвіти” (як засновувати сільські та містечкові 

товариства)” (автор Т. Верхола), „В справі організації позашкільної освіти 

на місцях” (І. Крижановський), „Інструкція для бібліотекарів” 

(С. Сірополко). 

Цілком слушним нам видається зауваження Л.П. Вовк про те, що 

передова педагогічна громадськість і органи управління освітою 

розглядали позашкільну освіту насамперед як засіб загального розвитку 

дорослих, а не як засіб поширення елементарних знань [4.92, с. 182]. Про 

це свідчить діапазон змісту навчальної літератури для дорослих. 

Спеціально підготовлені документи „Вища селянська школа на Україні” 

(автор С. Русова), „Завдання інструкторів позашкільної освіти в справі 

охорони природи” (автор Л. Портенко) вже своєю назвою відображають 

палітру пошуків спрямування, характеру та змісту освіти дорослих у 

досліджуваний період. Однак основним методичним виданням у галузі 

позашкільної роботи слід уважати складений департаментом „Порадник 

діячам позашкільної освіти й дошкільного виховання”, який повинен був 

послугувати завданню інструктування і допомоги діячам цієї ниви на 

місцях. 

У провінції освітою дорослих повинні були займатися губернські 

шкільні ради. Але практично у цей час  її самостійно організовували 

земства, кооперативи, просвітні товариства та приватні ініціативи. 

Причиною такого становища було, як ми вже зазначали, те, що вплив 

централізованих освітніх органів мав більше моральний, ніж юридичний 

характер [4.200, с. 7]. 

Найелементарнішою формою поширення позашкільної освіти була 

організація книгозбірень, читалень та бібліотек. Із цією метою при МНО 

утворився бібліотечно-архівний відділ, яким керував відомий український 
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учений і громадський діяч О.С. Грушевський. Було вироблено план 

розвитку бібліотечної мережі в Україні. Відповідно до нього районні 

бібліотеки мали бути в усіх губернських містах, а повітові – в усіх повітах 

України. Але це завдання видавалося надзвичайно складним, оскільки брак 

грошей для закупівлі книжок, утримання книгозбірень, будівництва нових 

помешкань значною мірою стримували ці плани [4.127, с. 31]. Чи не 

найбільше бібліотек було відкрито заходами „Просвіт”. Практично кожне з 

подібних товариств  мало бібліотечну секцію, і перше, що воно намагалося 

зробити, – це заснувати власну книгозбірню чи хату-читальню. Так, 

„Просвіта” в Бердянську (Таврійська губернія) заснувала бібліотеку, яка 

налічувала 1025 примірників книжок 220-ти авторів. Подібну книгозбірню-

читальню відкрило просвітнє товариство в Умані на Київщині та в 

Золотоноші й Гадячі на Полтавщині [1.10. – Cпр. 10, арк. 15 зв.; 6.277. – 

1918. – 10 січня; 6.253. – 1917. – 28 червня]. Ці бібліотеки мали солідний 

загал української та світової класики, зокрема твори Т. Шевченка, 

П. Куліша, М. Вовчка, І. Нечуй-Левицького, Ф. Рабле, Л. Толстого, 

У. Шекспіра й інших письменників. 

Баришпільська „Просвіта” на Полтавщині заснувала бібліотечну 

комісію, яка впорядкувала бібліотеку, а згодом – і читальню. Ця бібліотека 

мала 7 розділів: література красного письменства (105 назв), драматична 

література (49 назв), історія (45 назв), природознавство (44 назви), 

національні питання і соціально-економічні науки (68 назв), різноманітні 

збірники, ноти (25 назв), журнали [1.10. – Cпр. 10, арк. 1]. У лютому 

1918 р. було засновано просвітянську книгозбірню й безплатну читальню в 

Полтаві, задля чого рада Українського клубу в цьому місті (клуб заснували 

ті ж самі діячі, що пізніше створили УНУ в Полтаві, зокрема 

В.М. Щербаківський, В.О. Щепотьєв та інші) передала „Просвіті” збірку 

книжок (2320 примірників), серед яких було багато дореволюційних 

українських видань [1.10. – Спр. 9, арк. 28; 4.119]. Єдину на весь Миколаїв 

українську бібліотеку теж заснувала місцева „Просвіта” [1.3. – Cпр. 378, 

арк. 21]. Бібліотека вінницької „Просвіти” з книжковим фондом 1400 томів 

містилася в народному будинку та мала українські й російські книжки. 

Організовувати бібліотеки було не так вже і просто, оскільки дуже сильно 

відчувався брак української книжки. Як зауважував відомий письменник та 

діяч українського відродження Г. Хоткевич, потреба в книжках була 

загальною: „Книжок! Книжок! – кричить українське село. Але що ж ми 

йому можемо дати, коли за українські книжки нас ще недавно засилали у 

Сибір, гноїли у в’язниці? І тому ці великі дні застають нас без зброї – без 

книжок…” [4.116, с. 92]. Через це деякі товариства, бажаючи, але не 

маючи змоги самостійно закласти бібліотеку, зверталися до всіх 

українських організацій, культурних установ із проханням надсилати їм 

зайві примірники книжок та брошур [6.277. – 1917. – 6 травня]. 
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Деякі „Просвіти” з метою скорішого задоволення в українських 

книжках розпочинали видавничу діяльність. Найбільше в цій царині було 

зроблено видавничою комісією київської „Просвіти”, яка вже в квітні 

1917 р. перевидала твори Марка Вовчка, М. Драгоманова, М. Загірної, 

П. Капельгородського й інших. Тоді ж комісією було започатковано серію 

книжок під назвою „Життя та діла великих людей України”, і влітку вже 

вийшло декілька перших видань цього циклу: „Тарас Шевченко, його 

життя та діла” С. Єфремова (25 тис. примірників), брошури про І. Франка 

та П. Куліша, написані Д. Дорошенком. Готувалися подібні брошури, 

присвячені М. Драгоманову, Б. Грінченкові, І. Карпенку-Карому, 

П. Могилі, П. Полуботку, Б. Хмельницькому, М. Лисенкові. Їх мали 

підготувати видатні українські письменники і науковці: Є. Чикаленко, 

О. Грушевський, Д. Багалій, М. Сумцов, В. Прокопович, М. Садовський 

[1.10. – Cпр. 6, арк. 7]. У цілому ж видавнича комісія київської „Просвіти” 

займалася виданням ще 4-ох серій книжок: політико-економічних, 

науково-популярних, белетристичних та дитячої літератури [1.10.- Спр. 7, 

арк. 1]. 

Рада київської „Просвіти” підготувала „Записку про читальні”. В ній 

відзначалася необхідність широкого розповсюдження книг, організації 

бібліотек-читалень, а також підготовки кадрів бібліотекарів. При київській 

„Просвіті” налічувалася 361 читальня (у Київському повіті – 29) [4.75, 

с. 32]. 

Полтавська „Просвіта” разом із ПССТ випустила збірку лекцій 

„Український селянський університет”, а також книгу полтавського 

мовознавця В. Щепотьєва „Розмова про українських письменників” [1.10. 

– Cпр. 5, арк. 12]. 

Окрім „Просвіт”, справою заснування українських бібліотек, 

книгозбірень та читалень займалися також інші культурно-освітні 

організації й установи. Протягом весни – літа 1917 р. товариство 

„Українська Хата” в Херсоні відкрило бібліотеку, читальню і книгарню 

української літератури. В селі Бродецькому Бердичівського повіту на 

Київщині бібліотеку заснував культурно-просвітній гурток, що 

організувався при місцевій земській школі. А культурно-просвітня комісія 

Всеукраїнської Ради військових депутатів відкрила 1 грудня 1917 р. 

безплатну бібліотеку-читальню для солдатів та всіх військових Київського 

гарнізону в Києві [4.77, с. 21; 6.277. – 4 червня, 23 листопада, 20 грудня].  

На Полтавщині гурток поштово-телеграфних робітників у 1917 р. 

заснував свою книгозбірню в Кременчуці з фондом 250 томів, серед яких 

було 200 українських книжок. Бібліотека існувала за рахунок членських 

внесків та прибутків від вистав, що влаштовували члени гуртка, книжки з 

неї позичали 120 осіб. Коштами цього ж гуртка у Ромнах було утворено 

книгозбірню з фондом 230 томів, які позичали 100 працівників поштово-

телеграфної контори. У Чернігові восени 1917 р. заснувалася книгозбірня 
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учнів громади з фондом близько 900 українських книжок. У Михайлівці 

Херсонського повіту 10 березня 1918 р. було засновано бібліотеку 

Михайлівського культурно-просвітнього товариства „Згода”, фонди якої 

налічували 176 українських книжок, серед котрих твори художньої 

літератури становили 26 примірників, а наукові – 150 примірників. 

Користувалися цією бібліотекою 120 осіб [4.127, с. 147 – 148]. 

Багато в цьому напрямі робили й органи місцевого самоврядування. 

31 липня 1917 р. ГСО розіслало до всіх повітових та губернських народних 

(земських) управ обіжник, у якому сповістив органи самоврядування на 

місцях про необхідність упорядкування бібліотек українських книжок з 

усіх галузей українознавства для вчителів, шкіл і народу [1.9. – Oп. 1, 

спр. 17, арк. 67; 1.1. – Oп. 1, спр. 52, арк. 85]. Після цього обіжника раніше 

розпочата робота земств з улаштування книгозбірень та читалень стала ще 

активнішою. Так, Васильківська народна управа на Київщині сповіщала 

ГСО у серпні 1917 р. про те, що нею здійснені „заходи впорядкування 

бібліотеки українських книжок згідно з постановою І Всеукраїнського 

педагогічного з’їзду”.  Миргородська народна управа на Полтавщині в 

липні 1917 р. асигнувала на культурно-просвітні цілі (у тому числі й на 

заснування української бібліотеки, що мала відкритися до кінця 1917 року) 

6 500 крб. Добре була поставлена ця справа також у Чернігівській та 

Харківській губерніях [1.1. – Оп. 1, cпр. 52, арк. 18; 1.13. – Спр. 3, арк. 7 – 

8;.4.174, с. 85]. Чернігівське земське зібрання 22 січня 1918 р. ухвалило 

постанову, згідно з якою утворювався фонд для розвитку позашкільної 

освіти в розмірі 15 тис. крб., що планувалося витратити на організацію й 

реорганізацію 50-ти бібліотек і читалень (37 нових та 13 вже діючих) 

[4.127, с. 40]. 

Багато робили й численні кооперативні об'єднання. З'їзди і 

кооперативні проводи закликали в пресі „піклуватися позашкільною 

освітою та гуртувати народ довкола шкільництва, громадських і 

економічних справ, показувати вагу їх взаємоєднання в освітленні 

національно-державних потреб”. Вони асигнували гроші на допомогу 

провінціям, де не вистачало місцевих сил, зокрема на організацію 

книгозбірень на Холмщині й Поліссі, а також „Просвітам” на 

Катеринославщині, видавництву „Рух” у Харкові та ін. Особливо 

відзначилася ПССТ, яка проводила величезну позашкільну освітню роботу 

серед населення всієї губернії, заснувавши безліч книгозбірень-читалень, 

клубів, бібліотек у різних населених пунктах. Кооперації на Полтавщині в 

справі організації культурно-освітньої роботи належало перше місце по 

всій Україні; вона була зразком для інших губерній. Також дуже широко 

була запланована діяльність культурно-просвітнього відділу київського 

„Дніпросоюзу”. Там працювали кілька фахових інструкторів над справами 

закладання шкіл, організації курсів, книгозбірень-читалень, хорів, 

літературних, драматичних гуртків тощо. Для підвищення культурного 



106 

 

рівня робітників самого „Дніпросоюзу”, для їх відпочинку й культурної 

розваги була створена бібліотека і робітничий клуб [4.90, с. 223, 230, 256]. 

У квітні 1918 р. МНО ухвалило рішення про заснування Української 

Національної Бібліотеки та Українського Архіву. У зв’язку з цим, а також з 

метою забезпечення літературою районних і місцевих бібліотек, був 

прийнятий  законопроект  про  обов’язкове надсилання друкарнями та 

місцевими самоврядуваннями всіх видань до бібліотечно-архівного відділу 

МНО. Це стосувалося не лише української друкованої продукції, а й 

видань національних меншин. Причому відповідна кількість останніх мала 

передаватися в національні міністерства для подальшого насичення 

національних бібліотек. Такий спосіб повинен був забезпечити наявність у 

Центральній бібліотеці всієї друкованої продукції, що вийшла в межах 

української держави [1.1. – Oп. 1, спр. 14, арк. 148 – 149; 6.256. – 1918. – 

28 квітня]. Всього до осені 1917 р. в Україні налічувалося 3 158 народних 

бібліотек [4.75, с. 31]. Якщо пригадати, що перед революцією в Україні 

було лише 2 130 бібліотек, то виходить, що за кілька революційних місяців 

1917 р. їх кількість виросла майже на 50 %. Таким чином, динаміка 

організації бібліотечної справи в Україні в цей період відзначається 

надзвичайною стрімкістю, що було, з одного боку, наслідком піднесення 

народно-громадського освітнього руху, а з іншого – активного процесу 

відродження держави і культури. 

Іншою формою позашкільної освіти були народні читання в різних 

виглядах: недільні й вечірні; спорадичні й систематизовані, проведені за 

певним планом. Читання впоряджали ті ж самі культурно-просвітні 

товариства та місцеві самоврядування. Найчастіше траплялися випадкові, 

несистематизовані лекції з різних тем, часто політичних. Але відбувалися і 

загальноосвітні та літературні читання. 

Фактично кожна із заснованих „Просвіт”, а також земських управ 

мала так звану лекційну секцію, яка й займалася організацією народних 

читань. Практика читань існувала і до революції 1917 року, але тепер вона 

набула іншого спрямування, що випливало із нових політичних та 

культурних завдань, націлених на боротьбу, спочатку за автономію 

України, а потім – за розбудову незалежної Української держави й на 

відродження і розвиток національної культури, зокрема освіти. 

Лекційна діяльність „Просвіт”, земств, кооперативів, освітніх 

товариств усе більше відрізнялась і урізноманітнювалась порівняно зі 

змістом попереднього періоду. Лекції, крім існуючих раніше тем із різних 

галузей загальноосвітніх знань, мали політичне, соціальне, національне, 

педагогічне, етичне, економічне спрямування. Загальнонаукові лекції теж 

змінили свою тематику. Тепер здебільшого це були лекції українознавчого 

характеру. Так, золотоніська „Просвіта” на Полтавщині протягом літа 

1917 р. улаштувала у повіті цілу низку лекцій, присвячених питанню 

автономії України. Пирятинська „Просвіта” провела декілька читань з 
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„українського питання” для робітників Шрамківської цукроварні. 

Шулявська „Просвіта” в Києві в липні 1917 р. організувала лекції „Про 

рідну мову” та „Практичне вчення української граматики”. 

Катеринославська „Просвіта” протягом весни – літа 1917 р. для членів 

української громади залізничників упорядкувала лекції з українознавства: 

„Історія України”, „Історія Запорожжя”, „Географія України”, „Статистика 

України”, „Етнографія України”, „Історія українського письменства”. 

Лекторами на цих читаннях були провідні українські науковці та просвітні 

діячі – Д.І. Яворницький, А.Ф. Кащенко, І.М. Труба, В.О. Біднов й інші. 

[6.253. – 1917. – 28 червня; 6.257. – 1917. – 4 червня; 6.277. – 1917. – 

21 грудня; 6.284. – 1917. – 13 липня]. 

Успіхів у справі організаії українських лекцій і рефератів досягла 

миколаївська „Просвіта”. Народні читання, що проводилися нею не лише в 

місті, а й по селах, мали різноманітну тематику. Вони були присвячені 

питанням історії України, української літератури, державного права [1.3. – 

Cпр. 378, арк. 21]. 

30 серпня 1917 р. відбулися збори спільної лекційної комісії 

представників відділу позашкільної освіти ГСО та всіх українських 

просвітніх організацій м. Києва, на яких розглядалися питання 

влаштування народних читань у столиці. Зокрема, вирішувалося, які саме 

лекції мають організовуватися в Києві в першу чергу; обговорювався план 

і програма загальноосвітніх лекцій, що проводилися „Просвітами”. Також 

багато уваги було приділено питанню організації кадрів мандрівних 

лекторів, які б провадили роботу народних читань по всіх куточках 

України [1.10. – Cпр. 15, арк. 2]. 

Широку лекційну діяльність вели й інші громадські організації. Так, 

у квітні 1917 р. Український Організаційний Комітет у згоді з 

Агрономічним бюро Харківських південних залізниць вислав 8 своїх 

лекторів до Полтави, Сум, Куп’янки-Вовчої та до Лозової. Лектори взяли з 

собою газети, українські книжки. Поїзд із лекторами зупинявся на багатьох 

станціях, де завчасно збирався народ із навколишніх сіл, і розпочиналися 

читання. В кінці лекцій народу роздавалася періодика та книжки, яких 

усюди не вистачало. Газета „Рідне слово” з цього приводу писала: 

„Книжок скільки не давали – все було мало...І так усюди. Село голодне 

голодом духовним, і треба дати йому книжку рідну” [6.283. – 1917. – 

6 квітня]. 

Народні читання провадили й кооперативи, зокрема вже згадувані 

„Дніпросоюз”, ПССТ, Вінницькі кооперативні союзи, Союз у Харкові та 

ін. На початку 1918 р. у Києві постало кооперативне товариство 

"Українфільма". Воно мало продукувати і поширювати українські фільми 

історичного, етнографічного, географічного та іншого освітнього змісту 

[4.90, с. 251].  
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Велику роботу здійснювали й народні управи. Просвітницька комісія 

Миргородського повітового земства на Полтавщині протягом травня – 

серпня 1917 р. у 28-ми селах повіту (Дібровці, Долині, Багачці, Шишаках, 

Яреськах, Балюках, Великих Сорочинцях, Кибинцях, Ромодані та ін.) 

провела низку лекцій такої тематики: „Причини революції і роля в ній 

демократії”, „Державний лад і автономія України”, „Універсал і 

Центральна Рада”, „Просвіта та її значення взагалі й у конкретних умовах”, 

„Мова і школа” тощо. Ці лекції проводили три повітові інструктори. 

Спочатку експедиції інструкторів не мали суворо координованого 

характеру, і через це в деякі села навідалися всі три інструктори, а в інших 

– не побувало жодного. Пізніше повіт був розподілений на три частини, 

кожна з яких підпорядковувалася одному з інструкторів, і робота таким 

чином набула цілком планомірного спрямування [1.13. – Cпр. 3, арк. 9]. 

Земства, як і „Просвіти”, намагалися глибше й об’єктивніше 

розкрити народу питання про історичну ситуацію, про „творення підвалин 

автономного життя України”. Місцеві самоврядування та громадські 

просвітницькі організації опрацьовували не лише проблему методів і 

засобів поширення знань, а й шляхи формування громадянства, які 

відповідали б „національним, громадянським, особистим потребам 

народу” [1.13. – Cпр. 3, aрк. 4] . 

Ще однією формою позашкільної роботи з дорослим населенням 

була так звана „корисна розвага”, або організація театральних вистав, 

концертів, вечірок тощо. Влаштовувалися подібні заходи здебільшого 

місцевими „Просвітами”, культурно-освітніми установами, вчительськими 

спілками, аматорськими драматичними гуртками. Багато з них мали, 

безумовно, й велике освітнє значення, якщо організовувалися на 

відповідному рівні. Так, у постанові „Про організацію народного театру в 

Миргороді” Миргородського Надзвичайного повітового земського 

зібрання, яке відбулося 20 серпня 1917 р., говорилося: „Не повинно 

легковажити такого могутнього фактора в ділі народної освіти та 

розбуджування національної свідомості, як театр, треба звернути на нього 

найбільшу увагу. Театр іще може мати велике значіння, особливо тепер, 

коли треба дати людям, особливо молодим, корисну розвагу...” [1.13. – 

Cпр. 3, арк. 6]. Для  цієї справи земська управа асигнувала 4 000 крб. 

Подібними заходами уславилася й полтавська „Просвіта”. 14 

листопада 1917 р. рада товариства ухвалила провести вечір української 

історичної пісні. Він відбувся 3 грудня в залі будинку губернського 

земства. Розпочав його вступною лекцією „Про українські історичні пісні” 

В. Щепотьєв. Потім В. Цимбал читав вірші, а хор під орудою Ф. Попадича 

виконав пісні. Багато праці доклали члени товариства і до організації 

святкування у 1918 р. роковин Тараса Шевченка. Питання, пов’язані з їх 

відзначенням, були винесені на розгляд ради товариства, засідання якої 

відбулося 23 січня за участю представників українських громадських 
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організацій. 25 лютого було проведено панахиду в пам’ять Шевченка в 

Кафедральному соборі. А ювілейні заходи відбулися у квітні 1918 р. у залі 

музичної школи. На врочистому вечорі з доповіддю про творчість 

Великого Кобзаря виступив В. Щепотьєв. Потім відбувся великий концерт 

за участю співаків, декламаторів та хору під орудою Ф. Попадича [4.119]. 

Наприкінці грудня 1917 р. у Києві, в приміщенні Купецького 

Зібрання, відбулися грандіозні концерти українських колядок, улаштовані 

Українським Народним Хором, Хором студентів університету 

св. Володимира та Хором слухачок Вищих Жіночих Курсів під орудою 

О. Кошиця. Програма концертів складалася з аранжувань М. Лисенка, 

К. Стеценка, О. Кошиця українських народних різдвяних пісень [6.277. – 

1917. – 9 грудня]. 

29 грудня у 1-ій Українській гімназії ім. Т. Шевченка відбулася 

дитяча вечірка з ялинкою, під час якої було інсценовано різдвяний вертеп. 

Постановка ця була здійснена, як повідомляла „Нова Рада”, „дуже 

стільно”, її особливістю „була заміна маріонеток живими дітьми”. 

Організувала цей захід завідувачка відділу дошкільного виховання 

О.М. Стешенко. Також під час свята виконувалися колядки, промовлялися 

вірші  [6.277. – 1918. – 4 січня]. 

У Баришполі на Полтавщині заходами вчительської спілки 2 – 

3 грудня було влаштовано свято пам’яті українського поета Є.П. Гребінки. 

Програма заходу складалася з панахиди по поетові у церкві, лекції про 

творчість Є.П. Гребінки та її значення в літературі вчителя місцевої школи, 

інсценувань приказок та віршів поета у виконанні учнів шкіл, хорових 

співів та вистави драми М. Кропивницького „Невільник”. На свято 

прийшло багато глядачів із навколишніх сіл [6.277. – 1917. – 13 грудня]. 

У Диканьці на Полтавщині існував селянський драматичний гурток, 

який протягом 1917 р. улаштував багато вистав за творами українських 

класиків. Кожного місяця гурток давав дві прем’єри. Як сповіщала „Нова 

Рада” на початку 1918 р., гурток „зробив великий освітній вплив на сусідні 

села Жуки, Стасі та ін.” [6.277. – 1918. – 9 січня]. 

Подібні „корисні розваги” мали велике загальноосвітнє значення, 

оскільки розширювали знання народу про його культуру – народну 

музичну творчість, класичну літературу, мистецтво – і залучали його до 

здобутків цієї культури. 

Однак інколи влаштуванню таких заходів перешкоджала відсутність 

спеціальних приміщень. У зв’язку з цим на всіх учительських, 

просвітянських зібраннях і з’їздах, а також на Нараді земських та міських 

діячів позашкільної освіти було серйозно поставлене питання про 

необхідність заснування по містах і селах так званих народних домів. До 

революції в усіх містах і деяких селах та містечках України (так само, як і 

по всій Росії) існували заклади з такою ж назвою, які підлягали 

„Попечительству о народной трезвости”. Однак ними часто заправляли 
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чорносотенці, котрі вороже ставилися до українства. Ці будинки мали 

книгозбірні, сцени для влаштування вистав, були добре обладнані для 

проведення лекцій та народних читань. Після революції постало питання 

про те, щоб використати ці будинки для просвітницької справи 

українського народу. Але колишні господарі не поспішали їх залишити. 

Передова українська громадськість вимагала передачі цих будинків у 

розпорядження „Просвіт”, що допомогло б останнім систематично 

працювати і стати справжніми національними „осередками науки, освіти й 

корисної розваги” [6.277. – 1917. – 29 серпня]. Нарешті, 30 листопада 

1917 р. Генеральний Секретар Освіти І.М. Стешенко виступив на засіданні 

ГСУ з доповіддю про потребу негайної передачі будинків тверезості до 

відомства ГСО. За цим було ухвалено доручити ГСО виробити належний 

законопроект у цій справі та подати його на розгляд ГСУ, що й було 

зроблено. Відтак, будинки тверезості перейшли до відомства освітнього 

секретарства і в короткому часі мали перетворитися на справжні народні 

будинки – осередки культурно-просвітньої справи українського народу 

[1.5. – Oп. 3, спр. 1, арк. 101 а ]. 

У тих же невеличких містечках та селах України, де не було 

дореволюційних будинків тверезості, селяни прагнули самі заснувати 

подібний народний будинок. Наприклад, у с. Кононівці на Полтавщині 

селяни за два з половиною місяці зібрали для цього понад 20 000 крб. 

Джерелом цих коштів були приватні пожертви, а також прибуток від трьох 

вистав, що влаштували  місцеві жителі [6.277. – 1917. – 23 липня]. Подібні 

випадки – свідчення величезного прагнення українського народу до освіти 

й культури, до власного національного життя. 

Коштами для заснування народних будинків та влаштування 

позашкільних заходів дуже допомагали кооперативи. Так, Балаклійське 

споживче товариство в Черкаському повіті Київщини асигнувало з цією 

метою 1 000 крб. Із надісланих до ПССТ звітів від 131 споживчого 

товариства довідуємося, що 100 з них відрахували зі своїх прибутків у 

1917 р. 104 913 крб. на утримання народних домів, „Просвіт”, громадських 

бібліотек, на кооперативну школу в Полтаві тощо [4.90, c. 221, 223] 

Досить швидко Україна вкрилася мережею народних будинків (у 

середньому їх існувало по 2 на кожний повіт). У квітні 1918 р. РНМ 

ухвалила асигнувати на допомогу цим закладам по 12 тис. крб. [1.1. – 

Oп. 1, спр. 14, арк. 175]. 

Однак необхідно зауважити, що народно-громадські органи, які 

піклувалися позашкільною освітою, спіткали й невдачі як змістового, так і 

організаційного характеру. Причиною їх, на думку дослідниці Л.П. Вовк, 

була „невідпрацьованість освітніх громадянських і національних ідеалів у 

самому суспільстві” [4.93, c. 186]. Крім того, діячі національно-

визвольного руху самі визнавали, що захоплення політиканством усе ж 

перешкодило повноцінному запровадженню освіти в концепції 
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національної ідеї та демократичних основ. Тому С. Єфремов навіть 

наважився на висновок, що провідники національного шкільництва в 1917 

– на початку 1918 рр. урешті „...прогавили... потужний рух до освіти...” 

[4.118, c. 127]. 

Вищим ступенем позашкільної овіти були справжні школи у вигляді 

додаткових класів для дорослих, недільних та вечірніх шкіл, різних курсів 

і, нарешті, найвищої форми – народних університетів. Оскільки про 

народні університети йшлося в третьому розділі, спинимося на питанні 

організації різноманітних курсів та шкіл для дорослого населення. 

Курси, що густою мережею виникають по всій Україні в 1917 – на 

початку 1918 рр., можна умовно поділити на 3 типи: загальноосвітні курси 

для неграмотних і малограмотних, курси з українознавства для грамотних 

та спеціальні або фахові курси. 

Перший тип курсів – для неграмотного й малограмотного населення 

– був найбільш поширеним у цей період. Та це і зрозуміло, оскільки в 

Україні на 1917 рік відсоток неписьменних серед дорослого населення був 

набагато вищим, ніж серед дітей шкільного віку. Подібні курси виникають 

у 1917 р. майже в кожному містечку, кожному селі та по декілька – у 

великих містах. Їх улаштуванням опікувалися все ті ж „Просвіти”, 

культурно-освітні установи, організації, місцеві самоврядування. Ми вже 

згадували про обіжник ГСО, розісланий ним у листопаді 1917 р., де 

висувалася теза про необхідність заснування вечірніх курсів для дорослих. 

Однак такі курси почали з’являтися набагато раніше, від самого початку 

революції, й практично всі вони мали мовою навчання українську. 

Ще навесні 1917 р. „Просвіта” села Жуки на Полтавщині 

організувала щоденні вечірні курси для неграмотних жінок, на яких 

навчалося 60 осіб. Заняття проходили в народному будинку силами 

місцевого вчительства за українським букварем. Подібні ж курси 

заснували й „Просвіти” містечка Стольного Сосницького повіту, села 

Митченки Конотопського повіту на Чернігівщині, села Війтівці 

Уманського повіту на Київщині. Безплатні курси для неграмотних 

дорослих відкрила і чернігівська „Просвіта” [6.284. – 1917. – 16 червня; 

6.277. – 1917. – 8 жовтня; 6.291. – 1917. – 21 липня, 24 листопада].  

У селищі Янків на Поділлі вечірні курси для неграмотних дорослих 

були відкриті місцевим учительством восени. На них записалося 60 осіб. 

Курси були поділені на дві групи. Перша – для абсолютно неграмотних, а 

друга – для малограмотних, що хотіли опанувати українську грамоту 

[6.277. – 1917. – 22 грудня]. 

Багато різноманітних курсів такого роду організовувалося в столиці. 

Окрім „просвітянських” курсів, у червні, а пізніше й у вересні 1917 р. 

пройшли загальноосвітні курси, які влаштувала культурно-просвітня 

комісія при робітничому клубі на Лук’янівці для робітників і солдатів. 

Вони включали курс граматики та арифметики. Слухачі поділялися на 3 
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групи: неграмотних, малограмотних і грамотних [6.284. – 1917. – 

15 червня, 2 вересня]. 

Цілу мережу курсів для дорослого населення провів відділ 

позашкільної освіти при ГСО. Вони пройшли на Подолі, Куренівці, 

Лук’янівці, Шулявці,  Солом’янці та Пріорці [6.277. – 1917. – 8 жовтня; 

1918. – 4 січня]. 

Практично на всіх цих курсах, окрім грамоти та арифметики, 

викладалися й предмети українознавства. Так, на загальноосвітніх курсах у 

с. Олексинцях Прилуцького повіту на Полтавщині одночасно з іншими 

науками викладалася історія України. На таких же курсах у с. Харківцях 

Гадяцького повіту навчали таких дисциплін, як географія України, історія 

України, історія українського письменства. Ці ж предмети викладалися й 

на курсах у м. Городищі Кременчуцького повіту на Полтавщині, у 

с. Кожанці на Київщині, у селах Орловці Ніжинського повіту та Берестовці 

Борзенського повіту на Чернігівщині [6.277. – 1917. – 8, 18, 25 листопада; 

8, 16 грудня]. 

Значення всіх цих курсів неоціненне, оскільки вони за короткий час 

дали елементарну грамоту тисячам українських селян і робітників. 

Цікавою є також ініціатива Кременчуцького повітового земства на 

Полтавщині, яке запровадило мережу додаткових курсів для випускників 

земських шкіл. Захід був спрямований на те, щоб дати певну суму знань з 

українознавчих дисциплін тим, хто вже закінчив школу (до або у 1917 

році). В постанові Надзвичайного повітового земського зібрання (квітень 

1917 р.) говорилося: „Курси мають за мету поступово ввести молодь в нове 

життєве русло”. У 1917/18 н.р. планувалося відкрити подібні курси у 13-ти 

волостях Кременчуцького повіту [1.19. – Cпр. 3, арк. 6, 47]. Педагогічним 

бюро Полтавської губернії розглядалось питання наступного після 

одержання елементарної освіти етапу навчання дорослих. Планувалося 

створення для молоді курсів із метою подальшого поглиблення і 

розширення знань [4.225, c. 11]. 

Розбудова Української держави супроводжувалася також 

запровадженням в установах україномовного діловодства. В зв’язку з цим 

з’явилась необхідність дати державним службовцям, співробітникам 

різних установ, відомств і товариств хоча б елементарні знання з 

української мови: основи грамоти, правопису, стилістики тощо. Тому в 

1917 – на початку 1918 рр. виникає мережа короткотермінових курсів 

української мови та українознавства, які мали розв’язати зазначену 

проблему. 

Губернський комісар у справах освіти на Полтавщині 

В.Н. Андрієвський восени 1917 р. виступив із ініціативою відкриття в 

Полтаві курсів українознавства. 6 жовтня 1917 р. він звернувся до 

полтавського товариства „Просвіта” з листом, у якому просив її раду 

долучитися до організації позашкільних курсів українознавства (мови, 
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літератури та історії) у м. Полтаві. Підтримавши пропозицію губернського 

комісара, учасники загальних зборів „Просвіти” 9 жовтня вирішили в 

програму позашкільних курсів уключити не лише українознавство, а й 

діловодство і рахівництво з тим, щоб зацікавити ними службовців 

громадських та урядових установ. Програма курсів передбачала прочитати 

для її слухачів 108 годин лекцій: 36 – з української мови, 36 – з діловодства 

і рахівництва, 12 – з історії українського письменства, 12 – з історії 

України, 12 – з економічної географії України. Заняття проводилися 3 рази 

на тиждень у вечірній час. Слухачам, які прослухали повний курс, 

видавалося відповідне посвідчення. Заняття на курсах розпочалися 6 

листопада 1917 р. На них викладали відомі українські вчені та педагоги: 

З.Г. Курдиновський (українська мова), П.Я. Левченко (діловодство), 

В.О. Щепотьєв (історія українського письменства), І.В. Авраменко й 

П.Г. Голобородько (історія України). На курси спочатку було зараховано 

60 осіб. Однак незабаром, у зв’язку зі значною кількістю бажаючих 

навчатися на курсах, була відкрита друга група на 60 осіб. Курси мали 

тривати 3 місяці. Однак після утвердження на початку 1918 р. у Полтаві 

радянської влади вони припинили свою роботу і відновили її лише в 

лютому. Через такі обставини перша група закінчила заняття 1 квітня 

1918 р., а друга – 18 квітня [6.277. – 1917. – 1 грудня; 4.128]. 

Восени 1917 р. на прохання службовців повітової харчової управи  

Херсонське товариство „Українська Хата” влаштувало місячні курси, до 

програми яких входили українська мова, історія України, сучасні політичні 

питання. Результатом курсів стало те, що діловодство у згаданій установі 

перейшло на українську мову [1.3. – Cпр. 378, арк. 14]. 

Подібні курси пройшли в багатьох містах та селах України, зокрема 

у Києві, Одесі, Маріуполі, Нікополі, Харкові, Білій Церкві на Київщині, 

с. Пархомівка на Харківщині, Хомутці Миргородського повіту на 

Полтавщині, Берестовці Борзенського повіту на Чернігівщині й ін. [6.263. – 

1917. – 5 травня; 6.257. – 1917. – 18 червня, 4 липня; 6.277. – 1917. – 

12 жовтня, 29 листопада, 8, 30 грудня]. 

Необхідно зазначити, що після відновлення в кінці лютого – на 

початку березня 1918 р. в Україні діяльності органів Центральної Ради, 

бажання вивчити українську мову охопило широкі кола інтелігенції. 

Відтак, спостерігається зростання подібних курсів української мови по всій 

Україні. Зокрема, у тій же Полтаві в березні губернське земство відкрило 

курси з української мови для своїх службовців. У свою чергу рада 

„Просвіти” 25 квітня організувала власні курси з українського діловодства 

та мови: спочатку для двох груп, а пізніше – ще для однієї. На навчання до 

цих курсів записалося 253 особи. Курси тривали 3 місяці, і хоча їх 

діяльність закінчилася вже за гетьманської влади, започатковані вони було 

ще за діяльності Центральної Ради, згідно з основними напрямами її 

освітньої політики. В цілому ж курсами з вивченням української мови у 
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Полтаві в 1917 – першій половині 1918 рр. було охоплено понад 400 осіб 

[4.128, c. 130]. Робота таких курсів сприяла відродженню української 

духовності, була одним із важливих елементів у розбудові української 

держави, у вихованні національно свідомих її творців. 

Третю, останню групу позашкільних курсів становили різноманітні 

спеціальні або професійні курси (маємо на увазі лише короткотермінові 

курси, що тривали декілька місяців). Вони давали можливість своїм 

слухачам за короткий час здобути певну суму спеціальних знань із різних 

галузей. Більшість таких курсів, окрім спеціальної, мали також і 

загальноовітню частину, як правило, з українознавчих дисциплін. 

З ініціативи Українського технічно-агрономічного товариства 

„Праця” з 5 червня 1917 р. розпочали свою роботу тримісячні вечірні 

курси, які проходили в аудиторіях університету св  Володимира. Курси 

мали дві частини. Перша – загальноосвітня – включала в себе арифметику, 

геометрію, історію України, історію новітнього українського письменства, 

економічну географію України, державне право, адміністративне право, 

політичну економію. Друга частина – спеціальна – включала підготовку з 

4-ох фахів: теслярського, каменярського, металістів, авіаторів. Обсяг 

курсів становив 250 лекцій, які читали провідні науковці, зокрема 

Л. Старицька-Черняхівська, О. Грушевський, І. Свенцицький, Б. Мельник 

та інші [6.277. – 1917. – 18 липня, 30 вересня; 6.284. – 1917. – 16 травня, 

7 червня]. 

Перше Товариство технічних підприємств і виробів організувало в 

грудні 1917 р. курси автомобільної техніки під орудою досвідчених 

інженерів для осіб обох статей. На курсах передбачалося теоретичне й 

практичне навчання слухачів, а також читання лекцій з українознавчих 

дисциплін [6.277. – 1917. – 30 грудня]. 

Рада Спілки українців-службовців, робітників Київської округи 

шляхів комунікації також у грудні 1917 р. організувала двомісячні вечірні 

освітньо-технічні курси для „служащих на парових і непарових суднах” із 

семи дисциплін: історії України, української мови, географії України, 

фізики, гігієни, машинознавства та основ навігаційного статуту. ГСО 

допомогло цим курсам із лекторами [1.1. – Oп. 1, спр. 86, арк. 10]. 

Великого поширення набули й так звані кооперативні курси, які 

влаштовували кооперативні союзи. Подекуди вони відбувалися постійно і з 

часом перетворювалися на звичайні кооперативні школи. В програмі 

навіть короткотривалих курсів були, крім фахових предметів, обов'язкові 

лекції з українознавства – мови, історії, географії, господарства України. 

Такі масові заходи, за висловом І. Витановича, буквально „перетворювали 

Україну”. В кооперативних школах і на курсах вишколювалися та 

перевиховувалися не лише багатотисячні кадри кооперативних 

працівників, але й готувався національно-свідомий актив для громадської 

та державної праці [4.90, c. 254]. Наприклад, такі курси постійно 
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влаштовувала ПССТ. По селах і повітових містах вона проводила 

періодичні тритижневі курси, а в Полтаві постійно діяли тримісячні курси, 

що готували рахівників-кооператорів. У програмі курсів були три групи 

предметів: група загальних знань (до яких входили й українознавчі 

дисципліни), спеціальна група предметів споживчої кооперації та 

спеціальна група предметів кредитової кооперації. Планувалося з часом 

перетворити ці курси на однорічну школу [4.90, c. 254 – 255]. 

Відкривалося й багато приватних курсів, як-от: художньоремісничі 

курси Є.Г. Коваленко в Києві, що готували майстринь із пошиву взуття, 

виготовлення капелюхів, крою та в’язання панчох [6.277. – 1917. – 

6 грудня]. Зазначені фахові курси відкривалися у 1917 – на початку 

1918 рр. по всій Україні. 

Як бачимо, в період діяльності Центральної Ради було зроблено 

дуже багато щодо заснування різноманітних курсів із позашкільної освіти 

для дорослого населення України. Точних статистичних даних щодо цього, 

на жаль, не існує. Однак, як свідчать архівні джерела, періодика, найкраще 

справа з улаштуванням різноманітних курсів для дорослих була 

поставлена на Полтавщині, де, за словами Г. Коваленка, до вересня 1917 р. 

відбулася „українізація всього життя”. Слідом за Полтавщиною у цій 

справі йшли такі губернії, як Харківська, Київська та Чернігівська [1.1. - 

Oп. 1, спр. 157, арк. 29 – 35; 1.10. – Cпр. 13, арк. 1 – 55; 4.174, c. 89]. 

Наступну, вищу сходинку позашкільної освіти дорослого населення 

представляли справжні школи – недільні та вечірні, які мали давати повну 

початкову чи середню освіту. Найбільше цю роботу провадили земські 

установи і „Просвіти”. Наприклад, Київська повітова земська управа 

звернулася в грудні 1917 р. до вчителів повіту, щоб вони допомогли 

„нашому народові зробитись більш освіченим”. Для цього земська управа 

просила їх проявити ініціативу в улаштуванні вечірніх шкіл для дорослих. 

Земство ж зі свого боку зобов’язувалось оплатити цю роботу вчительства з 

розрахунку 1 крб. за годинний урок [1.9. – Oп. 1, спр. 14, арк. 76; 6.272. – 

1917. – 5 грудня]. 

З ініціативи Хомутецького товариства „Просвіта” Миргородського 

повіту на Полтавщині та волосного земства при двокласній школі було 

засновано вечірню школу для дорослих за програмою початкових шкіл. 

Вечірню школу започаткувало також товариство „Просвіта” в Івангороді 

Гайсинського повіту на Поділлі [6.277. – 1917. – 3 червня, 29 листопада]. 

Такі ж освітні заклади для дорослого населення відкрили й інші 

„Просвіти” в різних куточках України, зокрема в Миргороді та Гадячі на 

Полтавщині, с. Комісарівка на Катеринославщині, селах Озірному, 

Таганчах, Рокитянці на Київщині, м. Новий Буг на Херсонщині. Дві вечірні 

школи започаткувала „Просвіта” в містечку Біла Церква [1.1. – Oп. 1, 

спр. 116,  арк. 3; 1.10. – Cпр. 10,  арк. 5; 2.23, c. 3 – 12; 6.277. – 1917. – 

29 листопада]. 



116 

 

На початку 1917/18 н. р. група місцевих педагогів у Харкові 

виступила з ініціативою, а потім і організацією жіночої гімназії для 

дорослих. Цей навчальний заклад мав дати можливість жінкам за короткий 

термін вивчити курс середньої школи. Причому весь навчальний матеріал 

повинен був засвоюватися слухачками виключно під час класних занять. 

Подібні навчальні заклади були дуже корисними, оскільки давали середню 

освіту дорослим, які свого часу були позбавлені цієї можливості [6.279. – 

1917. – 21 серпня]. 

Повних даних стосовно шкіл для дорослого населення не маємо. 

Однак наведемо хоча б відомості про кількість цих шкіл, відкритих у 1917 

р. „Просвітами” у трьох губерніях. Так, протягом першого революційного 

року в Київській губернії з’явилося 26 таких шкіл, у Полтавській – 19, а в 

Харківській – 10 [підраховано автором за: 1.10. – Спр. 13, арк. 1 – 55]. 

Навіть ці неповні дані дозволяють зробити висновок, що саме в цих 

губерніях справа із заснуванням шкіл для дорослих стояла найкраще, 

оскільки звідти найбільш систематично надходили відомості, а це означає, 

що й робота там була налагоджена найліпше. Окрім того, і періодика тих 

часів подає левову частку повідомлень про відкриття позашкільних 

закладів освіти саме з цих губерній. Досить широко представлена також 

частина повітів Чернігівщини. Гірше справа йшла на півдні України (там і 

„Просвіт” діяло значно менше), а також у прифронтових повітах 

Подільської та Волинської губерній. 

Окремий відділ при ГСО займався питаннями ширення освіти серед 

війська. Однак ще раніше, ніж виник такий відділ, у квітні 1917 р., 

просвітня комісія при Київській конвойній команді, обміркувавши питання 

про організацію загальноосвітніх курсів, винесла постанову про 

необхідність вести заняття на таких курсах українською мовою. За 

програмою та підручниками просвітня комісія звернулася до 1-ї 

української гімназії. Заняття проводилися ввечері [6.284. – 1917. – 

16 квітня]. 

У вересні 1917 р. відбулася українізація першої школи прапорщиків 

Київської Військової Округи [6.272. – 1917. – 30 вересня]. В грудні на 

засіданні ГСУ розглядалося питання про „задоволення ... культурних 

потреб війська”. ГСУ схвалив доручити Генеральному Секретареві Освіти 

відкрити ротні школи з українською мовою навчання. Оскільки для 

задоволення цих шкіл викладачами не вистачало сил, ГСО звернулося до 

слухачів УНУ з проханням поповнити лави вчителів ротних шкіл, 

обіцяючи оплатити їх працю. ГСО закликав студентів УНУ розпочати 

негайну культурно-просвітню діяльність серед війська [1.5. – Oп. 1, спр. 1, 

арк. 33; 6.277. – 1917. – 31 грудня]. 

Деяка робота у цій галузі проводилася і „Просвітами”. Так, восени 

1917 р. миколаївське товариство організувало українські курси для солдат 

важкого артилерійського дивізіону. Тоді ж „Просвіта” в Херсоні 



117 

 

делегувала спеціальних лекторів до Гайдамацького Куреня та Української 

військової громади для проведення читань на сучасні теми державного 

життя й з історії України [1.3. – Cпр. 378, арк. 21 – 21 зв.]. Таким чином, 

певна освітня робота проводилася серед українських вояків, більшість із 

яких були вихідцями з сіл, а це означає, що вони здебільшого конче 

потребували такої роботи. 

У цілому ж мережа освітніх закладів для дорослого населення, що 

виникла в цей період, навряд чи могла повністю задовольнити потреби 

українського народу в освіті, однак вона значно посунула справу вперед, 

кардинально змінивши ситуацію, яка існувала століттями в Україні, з 

моменту перетворення її на одну з окраїн Російської імперії. Було 

розпочато, хай не завжди планомірно й систематизовано, але широку 

роботу зі створення масових навчальних закладів для дорослих, котрі, по-

перше, мали почати поступову, однак рішучу боротьбу з неписьменністю 

українського народу, а по-друге, – вирвати цей народ із тенет національної 

несвідомості, змінивши характер навчання шляхом надання йому 

національних рис через заведення українознавчих викладів. Народ отримав 

реальну можливість здобути рідну освіту навіть поза школою, у 

навчальних закладах та установах для дорослого населення. 

Молода Українська держава намагалася не лише морально, але й 

фінансово допомогти новоствореним закладам позашкільної освіти. У 

квітні 1918 р. РНМ розглянула та затвердила проект закону про 

асигнування кредиту на задоволення потреб позашкільної освіти в сумі 

3 млн. 482 тис. 756 крб. 50 коп. Частина цих коштів (2 млн. 621 тис. 

500 крб.) мали піти на виплату заробітної плати діячам позашкільної 

освіти, а також на наймання помешкань, оплату світла й палива у 

навчальних закладах, допомогу народним будинкам, „Просвітам”, 

бібліотекам. 161 тис. 440 крб. призначалися окремо для позашкільної 

освіти в університетських, губернських ы повітових містах (кожному 

університетському містовы – 40 360 крб., губернському – 20 180 крб.,  

повітовому – 5 045 крб.) . 12 600 крб. мали профінансувати курси для 

інструкторів позашкільної освіти в Києві, а ще 10 000 крб. – заснування 

зразкової бібліотеки-музею при департаменті позашкільної освіти [1.1. – 

Oп. 1, спр. 14, арк. 174 – 175]. У пояснювальній записці департаменту до 

РНМ з приводу цих асигнувань говорилося, що „справа широкої і вміло 

проведеної позашкільної освіти для народних мас українського населення, 

є тією першою умовою, без котрої ніякий уряд, а особливо уряд 

демократичний, не може успішно будувати форм державного життя”. Бо 

неосвічений народ, несвідомий національно й політично, разом з собою 

„потягне у прірву і державне будівництво”. Тому справу позашкільної 

освіти треба поставити „на повний зріст”, і це – обов’язок держави. 

Позашкільна освіта „повинна перестати бути справою аматорською та 

благодійною, якою переважно вона була досі, її треба зробити справою 
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першої державної ваги і негайного виконання” [1.1. – Оп. 1, спр. 14, 

арк. 176]. Таким було ставлення уряду Центральної Ради до питань освіти 

дорослого населення України. Однак, на жаль, багато своїх задумів уряд не 

встиг утілити в життя. А гетьманська влада, яка прийшла йому на зміну в 

кінці квітня 1918 р., не приділяла вже такої великої уваги позашкільній 

освіті. Розпочату роботу було навіть дещо згорнуто. 

Великі зрушення відбулися і в галузі дошкільного виховання. До 

революції в Україні не існувало широкої системи закладів дошкільного 

виховання. Були лише окремі дошкільні установи, здебільшого приватного 

характеру, й інколи влаштовувалися окремі виховні заходи для дітей 

дошкільного віку, які організовувалися також силами культурно-

просвітніх товариств та приватними ініціативами. 

Перший дитячий садок в Україні з’явився в Полтаві 1839 р. Згодом 

земства почали відкривати дитячі садки і в інших містах. Наприкінці 

ХІХ ст. по Україні були організовані так звані фребелівські товариства, що 

засновували приватні дитячі установи, утримувані на добродійні кошти. 

Виховання в цих садках велося російською мовою, тому свідомі українські 

родини неохоче віддавали до них своїх дітей, засновуючи домашні садочки 

для дітей сімей, близьких між собою. Такі були в домі Лисенків, 

Старицьких. Видатна діячка дошкільного виховання в Україні С. Русова 

відкрила у 1872 р. перший приватний дитячий садок у Києві, пізніше – у 

Чернігові. Це були україномовні садки. Кадри для дошкільного виховання 

до революції готували Фребелівський інститут у Києві та Фребелівські 

курси в Києві й Харкові [2.26, c. 587]. У 1914/15 рр. в Україні налічувалося 

лише 38 дитячих садків. Причому всі вони знаходилися в містах. 

Українські ж села не мали жодного закладу дошкільного виховання [2.32, 

c. 33]. 

З вибухом революції 1917 р. питання почало набирати широкого 

масштабу. На чолі цієї справи у зазначений період стояв департамент 

дошкільного виховання ГСО – МНО. Його керування здійснювали 

провідні українські діячки С. Русова, О. Стешенко, Л. Старицька-

Черняхівська. Перед ними стояло завдання створення цілком нової 

системи дошкільного виховання в Україні на абсолютно нових засадах, в 

основу яких мав бути покладений національний чинник. С. Русова з цього 

приводу зауважувала: „Дитина, яка мусить виростати на користь своєму 

народові, – має знати мову його й на ній висловлювати свої думки, свої 

мрії й почуття” [4.111, c. 9]. 

Треба було створити таку систему дошкільного виховання, яка б 

дала можливість дітям з раннього дитинства глибоко пізнавати рідне 

фізичне та соціальне оточення, підготувала б їх до навчання в новій рідній 

школі. Ця система мала складатися з дитячих садків, ясел, різноманітних 

захоронків та притулків, а також із систематичних виховних заходів для 

дітей дошкільного віку, спрямованих на закладання у них любові до свого 
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народу, національної культури і пошани до інших народів. Особливо 

багато уваги приділялося створенню закладів дошкільного виховання на 

селі, оскільки там треба було провадити цю роботу, починаючи з нуля. 

ГСО встигло зробити у галузі розбудови системи дошкільного 

виховання не дуже багато. Причому майже всі заходи й заклади, були 

влаштовані ним у Києві. Однак робота ця була досить ретельна і 

ґрунтовна. Ще восени 1917 року  товариством „Дитяча Хата” (засноване у 

квітні 1917 р.) у Києві на Бібіковському бульварі у двох невеличких 

кімнатах було створено 1-ий Український зразковий дитячий садок. У 

садочку виховувалися діти двох вікових груп: 3 – 5 та 5 – 8 років. Керували 

цим закладом дві слухачки Київського Фребелівського інституту. Один раз 

на тиждень С. Русова давала в садку предметні уроки. Пізніше садок було 

передано до відомства МНО [1.1. – Oп. 1, спр. 14, арк. 179]. 

1 грудня 1917 р. на Звіринці було відчинено дитячий український 

захисток на 35 дітей. Допомогу у цій справі надало міське самоврядування. 

В січні – лютому 1918 р. роботі захистку загрожувала більшовицька влада, 

яка вороже поставилася до національних змагань українського народу в 

галузі освіти, однак заклад удалося зберегти і він продовжив свою 

діяльність і далі [1.1. – Оп. 1, cпр. 15, арк. 55; спр. 170, арк. 3]. Поступово 

заклад було поширено на 50 дітей. Протягом зими – весни 1918 р. цей 

захисток (або бурса) діставав допомогу у вигляді продуктів харчування від 

українських вояків. Подібний же заклад для дітей-сиріт був відкритий 15 

березня 1918 р. у Кловському провулкові Києва. В цьому ж будинку 

розмістився і 1-ий Український дитячий клуб для школярів початкових 

шкіл. Поряд із будинком були влаштовані майдани для дитячих ігор, 

невеликий город та квітник. Клуб мав теслярську майстерню й бібліотеку-

читальню. Він був розрахований на 40 – 50 дітей. Його головною метою 

було дати дітям „розумне заняття і розвагу, фізичний та розумовий 

розвиток, виховання волі, ініціативи, громадської і національної 

свідомості”. Основний принцип, на якому базувалася його робота, полягав 

у праці та самоврядуванні [1.1. – Оп. 1, cпр. 14, арк. 180 – 181]. 

У квітні 1918 р. у Києві було закладено притулок для дітей з 

анормальним розвитком під орудою професора-психіатра 

А.Б. Володимирського. Планувалося відкрити ще один дитячий захисток у 

Плоському участкові. Однак останній заклад так і залишився проектом 

[1.1. – Оп. 1, cпр. 14, арк. 180 – 181]. Треба зазначити, що, організовуючи 

різноманітні дитячі притулки, українські діячі спиралися на попередній 

досвід у цій справі відомих меценатів Дехтярьова, Терещенка, Бобринцева, 

які багато зробили в цій галузі у дореволюційний час. Однак, безумовно, 

були розроблені й цілком нові підходи, що ґрунтувалися передусім на 

чинниках національного виховання. 

У березні – квітні 1918 р. українська влада почала планувати 

влаштування літніх майданів та колоній, у програмі яких передбачалися 
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ручна праця для дітей, плекання тварин і домашньої птиці, обробка городу, 

а також розваги, ігри, екскурсії, бесіди з природознавства, хорові співи. 

Всього було заплановано відкрити 4 дитячі літні майдани в Києві й 

декілька колоній у передмісті [1.1. – Оп. 1, cпр. 14, арк. 180 – 181]. 

Особливу увагу діячів української освіти привертало влаштування 

дитячих захистків, притулків та колоній, оскільки після років світової 

війни та революційних подій 1917 р. залишилося дуже багато дітей-сиріт, 

яким треба було дати не лише виховання й освіту, а і звичайне домашнє 

вогнище. Саме тому в досліджуваний період в Україні зростає мережа 

подібних закладів. До революції існуючими притулками опікувався 

Всеросійський Земський Союз, який після жовтня 1917 р. було 

ліквідовано. Тому згідно з постановою Шкільної Ради МНО від 24 березня 

1918 р. 14 дитячих притулків Всеросійського Земського Союзу перейшли 

до відання МНО. Стан цих закладів на момент передачі був жалюгідний. 

Українська влада спрямувала всі свої сили, центральний апарат управління 

й планомірну діяльність на поліпшення стану цих захистків [1.1. – Оп. 1, 

cпр. 170, арк. 64 – 65]. 

Були розроблені теоретичні й практичні основи запровадження 

виховання та навчання в усіх притулках України. По-перше, всі захистки 

були перегруповані таким чином, щоб у кожному з них виховувалося не 

більше ніж 30 дітей. Найкраще вдалося поставити цю справу в Кременці й 

Києві, де було по 8 таких установ із кількістю дітей у них 20 – 25 осіб. По-

друге, для дітей шкільного віку, що перебували у притулках, викладалася 

грамота за програмами початкових і вищих початкових шкіл. Навчання у 

школах здійснювалося рідною мовою. Принцип рідної мови навчання був 

збережений не лише для українського, але й для інших народів. Так, у двох 

єврейських притулках викладання наук велося єврейською мовою. Для 

старих притулків (дореволюційних) відділ дошкільного виховання при 

ГСО – МНО ставив за мету українізацію притулкових шкіл. Крім грамоти, 

в притулках провадилося навчання ручної праці. Для цього 

організовувалися різноманітні майстерні. Наприклад, у притулках Києва 

було влаштовано шевську та ткацьку майстерні, а на Волині – шевську, 

кравецьку і гончарну [1.1. – Оп. 1, cпр. 170, aрк. 68 – 69]. 

Українська влада намагалася і матеріально допомогати закладам 

дошкільного виховання. Так, у квітні 1918 р. було асигновано 

21 тис. 321 крб. 50 коп. на утримання київських дитячих дошкільних 

установ [1.1. – Оп. 2, спр. 16, арк. 39 – 41]. Ці, хоча й невеликі кошти, мали 

підтримати новостворені заклади для дітей дошкільного віку та дітей-

сиріт, допомогти їх фундаторам здійснити організаційне становлення 

української системи дошкільного виховання.  

У цілому ж було проведено досить плідну роботу з організації та 

реорганізації дитячих притулків, захистків, колоній й інтернатів для дітей-
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сиріт. Ці нові та оновлені заклади мали давати дітям України національне 

виховання й освіту, в чому і полягало їх величезне значення. 

Департамент із позашкільної освіти та дошкільного виховання на 

нараді у січні 1918 р. вніс пропозицію „підняти питання про загальне 

обов'язкове дошкільне виховання дітей і провести це законодавчим 

порядком” [4.208]. Департамент підготував проект офіційного документа 

„Регламент дитячих садків”. У ньому зазначалося, що „всі діти від трьох 

літ мають ходити до дитячого садка або захистка”, які мають бути „скрізь 

безплатні й організовуватись на кошти земського і міського 

самоврядування”. Тобто планувалося, що дошкільне виховання стане 

обов'язковим та безплатним, і на досягнення цієї мети мають 

спрямовуватися зусилля департаменту [4.208]. Справі мало сприяти 

введення по всій структурі управління народною освітою в Україні відділів 

дошкільного виховання. Передбачалися штатні одиниці завідувачів 

відділів й інструкторів. Але на практиці це вдалося здійснити лише де-ін-

де. 

Найголовнішим завданням відділу дошкільного виховання при ГСО, 

що стояло на черзі дня, було впорядкування дитячих садків, ясел та 

недільних майданів. Як вже було зазначено, цих закладів налічувалося в 

Україні дуже мало, особливо гостро постала проблема їх закладання в 

селах, а також у містах біля фабрик і заводів, для дітей робітників. Тому 

українське громадянство починає розбудову мережі національних дитячих 

установ відразу після вибуху революції 1917 року. Значення такої роботи 

неодноразово підкреслювалося на багатьох учительських з’їздах, земських 

зібраннях та сільських сходах. Зокрема, в постанові делегатського 

губернського вчительського з’їзду, що відбувся 25 – 28 травня 1917 року в 

Полтаві, ставилася вимога, щоб „діяльність сільських дитячих ясел 

проводилася якомога інтенсивніше”, а для цього передбачалося „закликати 

не тільки вчителів-учительок, а й усю інтелігенцію по селах до  роботи”. 

Подібну постанову про необхідність організації дитячих садків та ясел, 

особливо у сільській місцевості, ухвалив І учительський з’їзд у Чернігові 

(травень 1917 р.) [6.291. – 1917. – 2 червня]. 

Багато в цій справі було зроблено „Просвітами”. Саме вони 

займалися влаштуванням українських дитячих садків у селах. Багато з них 

мали дошкільну секцію, яка й опікувалася справою. Чернігівська 

„Просвіта” заснувала ще наприкінці травня 1917 р. дитячий садок для 20 

дітей. У ньому, крім ігор, для вихованців влаштовувалися українські співи 

та читання української дитячої літератури. Місцевою „Просвітою” було 

відкрито дитсадок і в с. Шкарівка Васильківського повіту на Київщині. У 

м. Біла Церква влітку 1917 р. функціонувало аж 4 дитячих ясел. Вони були 

засновані спеціально під час жнив, щоб дати можливість батькам спокійно 

працювати в полі, а „дітям дати добрий догляд, науку й оберігати їх од 

усяких нещасних випадків”. Оскільки білоцерківська „Просвіта” була 
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неспроможна сама профінансувати дитсадки, на допомогу їй прийшли інші 

повітові „Просвіти” (вже згадуване шкарівське товариство асигнувало 

60 крб., а рокитянське – 200 крб.), а також повітове та губернське земства, 

які асигнували по 600 крб. [1.10. – Cпр. 13, арк. 2; 2.23. – C. 3, 11 – 12; 

6.291. – 1917. – 11 липня]. У селі Харківці Пирятинського повіту на 

Полтавщині просвітянами були відкриті літні дитячі ясла з навчанням і 

вихованням рідною мовою, до яких щодня ходило від 95 до 105 дітей [1.20. 

– Aрк. 6; 1.10. – Cпр. 13, арк. 26]. Заходами київської „Просвіти” ще 

навесні 1917 р. було влаштовано український дитячий садок у Либідському 

районі Києва (поблизу Троїцького й Володимирського ринків) [6.284. – 

1917. – 11 квітня]. „Просвіта” в Переяславі на Полтавщині відкрила 

„недільний український майдан рухавок для дітей” і розпочала роботу із 

заснування народного дитячого садка для дітей 2 – 7 років [6.258. – 1917. – 

9 липня]. У с. Михайлівка Олександрівського повіту на Херсонщині 

„Просвіта” влаштувала декілька дитячих свят, під час яких відбулися 

організовані дитячі ігри зі співами та читання народних казок [6.277. – 

1917. – 4 червня]. Як бачимо, дошкільне виховання привертало пильну 

увагу українських „Просвіт”, і вони зробили в цій галузі досить багато. 

Певну роботу з дошкільного виховання провадили й місцеві 

самоврядування. Силами Ніжинського повітового земства на Чернігівщині 

у селах Смолянка, Сальне та Татарівка були організовані літні ясла-

притулки. Повітова управа планувала відкрити більше подібних закладів, 

однак, оскільки „населення погано розбиралося в цілях, які передбачалися 

при відкритті ясел”, а також тому, що ясла відкривалися лише за бажанням 

місцевих жителів, їх удалося організувати лише троє на повіт. Ці дитячі 

установи також працювали під час жнив. Містилися вони у приміщеннях 

шкіл, а їхньою роботою завідували місцеві вчительки. В яслах 

улаштовувалися різноманітні ігри, читання вголос, вивчення віршів 

напам’ять, старших за допомогою кубиків навчали азбуки. Дітей привчали 

до чистоти, порядку, ввічливості тощо. В садочках було організоване 

триразове харчування. Ясла відвідували по 25 – 30 дітей віком від 3 до 8 

років. Утримувались ясла на кошти повітового й губернського земств, які 

асигнували з цієї метою відповідно 2 000 та 5 000 крб. [6.291. – 1917. – 

15 грудня]. 

Полтавське губернське земство асигнувало в розпорядження 

повітової земської управи 2 500 крб. на влаштування у Полтавському 

повіті на час жнив „захоронків для дітей”. Велика робота у цій справі була 

проведена Черкаською міською управою, яка протягом 1917 року відкрила 

3 українські дитячі садки, а з початку 1918 року – ще 3 [1.1. – Oп. 1, 

спр. 38, арк. 66; 6.277. – 1917. – 4 червня]. 

Значних успіхів у створенні національних дитячих садків досягла 

єврейська педагогічна громадськість. С. Русова згадувала: „...Коли 

український уряд дав євреям повну волю національної освіти, найкращі 
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дитсадки, які мені довелося бачити і в Києві, і в Кам’янці, були єврейські”. 

Функціонували окремі курси з підготовки дошкільних працівників для 

єврейських садків [4.208]. 

Окрім організації дитячих садків, влаштовувалися й різноманітні 

окремі заходи дошкільного виховання. Навесні 1918 р. гадяцька „Просвіта” 

на Полтавщині в приміщенні вищої початкової школи влаштувала декілька 

дитячих ранків, організаторами яких стали молоді вчительки М. Марусова-

Німцова та Кобезова [4.180, c. 19]. Подібні театралізовані заходи для дітей 

дошкільного віку були проведені й іншими „Просвітами” і культурно-

освітніми установами. 

Звичайно, всіх перелічених заходів було не досить, щоб 

задовольнити потреби дошкільного виховання в усій Україні. Головною 

перешкодою у справі розбудови широкої мережі постійно діючих 

дошкільних закладів для дітей був брак досвідчених кадрів та нестача 

коштів. Щоб задовольнити потреби новонародженої системи дошкільного 

виховання України у відповідних кадрах було українізовано Київський 

Фребелівський інститут. Також відбулась українізація школи нянь-

фребелівок Київського товариства народних дитячих садків. На зборах 

товариства у квітні 1917 р. ухвалили перебудувати роботу школи, 

спрямувавши її на підготовку педагогічного персоналу для українських 

дитячих садків. Уводилося викладання української мови, загальної й 

дитячої української літератури, а також історії та географії [4.208]. Однак, 

як згадувала С. Русова, „біда була в тому, що не було бажаної кількості 

слухачок” на українському відділі Фребелівського інституту. Лекції 

слухало всього 10 – 12 студенток [3.64, c. 205 – 208].  Причина такого 

стану, на наш погляд, полягала в недостатній свідомості українських 

вчителів зокрема та українського народу в цілому. А найбільш свідому 

частину української інтелігенції абсорбувала політична і партійна робота. 

Крім того, ідея дошкільного виховання була ще дуже мало поширена у 

містах та ще менше – в українських селах [1.1. – Oп. 2, спр. 16, арк. 41. 

Саме тому й „виявилося трагічне явище – брак українських провідниць для 

дитячих організацій” [3.64, с. 206.]. Через це у листопаді 1917 р. при 

дошкільному відділі ГСО відкрився Український семінарій дошкільного 

виховання. Його метою було поширення ідей виховання дітей дошкільного 

віку серед української інтелігенції, експериментально-дослідницька робота 

в цій галузі, а також підготовка кадрів діячів з дошкільного виховання 

(керівників дитячих садків, майданів, клубів, притулків, ясел, колоній 

тощо). Виклади у семінарії відбувалися 1 раз на тиждень з листопада 

1917 р. до середини квітня 1918 р. [1.1. – Oп. 1, спр. 14, арк. 180; спр. 15, 

арк. 32]. 

Ще навесні 1917 р. заходами українських діячів при Київському 

Фребелівському інституті були влаштовані вечірні українські курси з 

дошкільного виховання. На них викладали кращі українські науковці 



124 

 

С. Русова (дошкільне виховання), І. Стешенко (українське письменство), 

І. Огієнко (українська мова), О. Левицький (історія України), П. Холодний 

(природознавство), В. Кричевський (українська орнаментика) та інші 

[6.284. – 1917. – 21 квітня]. 

З тією ж метою і навесні 1918 р. заходами МНО було організовано 

подібні короткотермінові курси для підготовки діячів дошкільного 

виховання. Спочатку передбачалося, що вони розпочнуться  з 1 лютого й 

продовжаться два з половиною місяці. Однак через більшовицьку 

окупацію їх було перенесено на термін з 15 квітня по 30 травня 1918 р.  

Курси були платними – 75 крб. з особи. Гроші сплачували народні 

(земські) управи, які посилали своїх діячів на курси. І лише „вільні 

слухачі” сплачували з власної кишені. Курси складалися з теоретичної та 

практичної частин. До теоретичної належали лекції з психології дитячого 

віку, методики дошкільного виховання, мовного виховання дитини, 

дитячої літератури, естетичного виховання дітей, методики співів, 

організації фізичного виховання, природознавства, організації дошкільних 

закладів, українознавства (мови, літератури, географії й історії). Практична 

частина включала в себе методику ручної праці, малювання, ліплення та 

вирізування, ігри та гімнастику, екскурсії, огляд зразкових дошкільних 

установ Києва [1.1. – Oп. 2, спр. 16, арк. 17 – 22, 33, 112 – 120; 6.277. – 

1918. – 9 січня]. Курси прослухала невелика кількість людей (66 слухачів 

прослухали повний курс, ще 7 осіб – лише окремі курси лекцій). І це 

незважаючи на те, що МНО сповістило частину повітових управ 

(Вінницьку, Липовецьку, Білоцерківську), що міністерство може надати 

навіть державну стипендію частині слухачів курсів. Однак ці земські 

управи не знайшли відповідних людей, щоб відрядити їх на навчання [1.1. 

– Oп. 2, спр. 16, aрк. 51 – 53, 84]. Від цього страждала справа становлення 

системи дошкільного виховання. 

Але на ниві організації дошкільних дитячих установ були й справжні 

подвижники, як, наприклад, освітянка М. Лавриненко з Чернігова, про 

котру згадувала С. Русова у своїх мемуарах. Це була людина російського 

виховання, що не знала української мови, проте, працюючи в роки війни у 

дитячих закладах „Союзу Міст” на українському терені, зрозуміла 

необхідність національного характеру дитячого садка і „внесла в його 

заняття, в його життя, ігри, ручну працю, співи, оповідання – 

етнографічний український елемент”. У 1917 році в Києві вона 

організувала й провела виставку дитячих праць [3.64, c. 207]. 

Завдяки таким подвижникам за короткий період (березень 1917 – 

квітень 1918 рр.) було зроблено величезну роботу в галузі становлення 

української системи дошкільного виховання, завдяки якій відбулися 

помітні зрушення щодо розбудови цілком нової мережі виховних закладів 

для дітей дошкільного віку, а також для дітей-сиріт. Головним 

досягненням було, по-перше, те, що суспільне дошкільне виховання 
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фактично ввійшло в державну систему освіти і це мало неабияке значення 

для його розвитку у подальші роки, а, по-друге, те, що в основу цієї нової 

системи був покладений принцип національного виховання, як наріжний 

камінь усієї освітньої політики Української Центральної Ради. Це привело 

до утвердження нової сутності всієї освітньої системи, нових підходів до її 

організаційної будови.  
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів дослідження дає можливість 

сформулювати основні підсумки та висновки з поставленої проблеми. 

Залучені в монографії джерела не лише відтворюють маловідомі чи 

невідомі сторінки історії становлення національної освіти в Україні за 

доби діяльності Української Центральної Ради, а й дають матеріал для 

більш глибоких міркувань про її місце та роль у загальних процесах 

державного будівництва як в березні 1917 – квітні 1918 рр., так і на 

сучасному етапі розбудови суверенної незалежної Української держави. 

Дореволюційна система освіти в Україні страждала від цілої низки 

хиб, що були притаманні всій Російській імперії в цій культурній галузі. 

Однак до них долучався найбільш негативний чинник – повна відсутність 

рідної освіти для українського народу. Таке становище призводило до двох 

катастрофічних наслідків – ще більшого зниження рівня грамотності та 

гальмування розвитку національного самоусвідомлення народу. 

З вибухом революції в Україні спостерігається піднесення народно-

громадського освітнього руху, що був складовою частиною загального 

національно-визвольного руху українського народу. Основним гаслом 

цього руху стала вимога школи рідною мовою для всіх народів України. 

Народно-громадський рух за національну освіту в березні 1917 – 

квітні 1918 рр. пройшов умовно п'ять етапів відповідно до загальних 

державотворчих процесів. Протягом перших двох етапів (березень – 

листопад 1917 рр.) спостерігалося поступове піднесення цього руху. 

Одночасно тривала боротьба за національні освітні перетворення між 

російським Тимчасовим урядом, з одного боку, та Центральною Радою і її 

виконавчим органом – Генеральним Секретаріатом України – з іншого. 

Незважаючи на відсутність законодавчої бази, перші практичні кроки 

становлення національної системи освіти в Україні здійснювалися вже на 

цих етапах під проводом громадських організацій, культурно-просвітніх 

товариств, кооперативів, органів місцевого самоврядування тощо. Роль 

Центральної Ради, яка протягом значного періоду проходила шлях свого 

формування та організаційного становлення, зводилася до декларування 

освітніх вимог і розроблення стратегії й тактики їхнього втілення в життя. 

Третій етап освітнього руху (листопад 1917 – січень 1918 рр.) – 

вважаємо кульмінаційним моментом. Після проголошення УНР 

Центральна Рада перейшла від відозв та декларацій до законодавчої 

творчості в галузі шкільництва. Завершується формування департаментів у 

середині ГСО. Це період інтенсивної праці на терені розбудови 

національної освіти. Саме тоді свого апогею сягає і народно-громадський 

освітній рух. 

Четвертий етап охоплює січень – лютий 1918 р., коли в Україні 

вперше було встановлено радянську владу. Робота державних органів 
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управління освітою в цей час фактично припиняється, але подекуди на 

місцях силами свідомого громадянства продовжуються розпочаті 

національно-освітні перетворення. 

П'ятий етап (березень – квітень 1918 р.) – час активної законотворчої 

діяльності органів Центральної Ради в галузі освіти, коли відбувався 

поступовий перехід від народно-громадських до державно-правових засад 

в освітній справі. На розвиток національної системи освіти спрямовуються 

закон, апарат виконавчої влади, державні кошти. Однак і тоді народно-

громадські інституції не переставали відігравати великої ролі в освітніх 

перетвореннях, хоча й намітився деякий спад освітнього руху.  

Спрямованість освітньої політики Центральної Ради та її 

виконавчого органу – ГСУ, а потім РНМ України – була тісно пов'язана із 

державотворчими процесами (спочатку з боротьбою за автономію, а потім 

– зі становленням незалежної Української держави) і ґрунтувалася на 

національних засадах. У її основі лежали два визначальні принципи – 

обов’язковості вивчення українознавства для всіх народів України та 

„розмежування шкіл між національностями”. Обидва принципи мали 

забезпечити всі народи України необхідною кількістю шкіл із рідною 

мовою викладання й одночасно створити таку систему освіти, яка 

формувала б у молоді незалежно від її національності особистісні риси 

громадян, виховувала патріотів Української держави, її майбутніх 

співтворців. 

У досліджуваний період українському народові та його державній 

владі спільними зусиллями вдалося здійснити широку українізацію нижчої 

початкової освіти (крім початкових шкіл національних меншин): у 1 – 2 

класах відбувся перехід на рідну мову навчання, а у 3 – 4 класах були 

запроваджені українознавчі предмети. Реалізувалося закладання підвалин 

національної вищої початкової школи. За 14 місяців виникло не менше ніж 

276 нових шкіл цього типу, більшість із яких були з українською 

викладовою мовою. Мережа старих вищих початкових шкіл була також 

значною мірою реформована – 262 навчальних заклади „українізувалися” 

шляхом запровадження викладання українознавчих дисциплін. 

Становлення національних основ середньої школи проходило значно 

складніше і повільніше, здебільшого шляхом закладання цілком нових 

навчальних закладів. Усього в період із березня 1917 до травня 1918 рр. 

українським народом було створено досить солідну для такого короткого 

відтинку часу мережу українських середніх шкіл, яка налічувала 55 

освітніх закладів, у тому числі 47 гімназій, 6 учительських семінарій та 2 

реальні школи. Урядом були підготовлені документи й матеріали про 

відкриття ще 96 українських середніх шкіл. Більшість створених середніх 

навчальних закладів виникла у селах і невеликих містечках. 

Центральна Рада за допомогою культурно-просвітніх товариств та 

органів місцевого самоврядування заклала підвалини й української вищої 
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освіти, заснувавши низку українських народних університетів, які повинні 

були виконати роль своєрідного перехідного етапу до закладання 

справжніх національних державних вищих навчальних закладів. Було 

засновано Українську Педагогічну Академію та Українську Академію 

Мистецтв, чотири ВНЗ різного профілю з українською мовою викладання, 

а також розпочата українізація старої мережі класичних університетів та 

інститутів України шляхом відкриття кафедр українознавчих дисциплін. 

Становлення системи національної професійної освіти урядові 

Центральної Ради вдалося лише розпочати. Однак позитивним було хоча б 

те, що державні структури розробили широкий план подальшого розвитку 

цієї ланки освіти, а українське громадянство створило низку професійно-

технічних навчальних закладів різних типів. 

Велика робота була здійснена і на ниві розбудови національної 

позашкільної освіти, яка полягала в поширенні різних форм навчання для 

дорослого населення – від заснування українських бібліотек, читалень, 

улаштування народних читань та „корисної розваги” і до відкриття цілої 

мережі різноманітних навчальних закладів. 

Значного поступу набув у досліджуваний період і розвиток системи 

дошкільного виховання в Україні, що також відбувався на національних 

засадах. У 1917 – на початку 1918 рр. ГСО створило невелику мережу 

зразкових дитячих виховних установ (притулків, клубів, захистків, 

колоній, садків та ясел), які мали стати взірцем для наступної розбудови 

системи дошкільного виховання в усеукраїнському масштабі. Заходами 

органів місцевого самоврядування, „Просвіт”, різноманітних культурно-

освітніх інституцій було розпочато справу поширення подібних дитячих 

установ у провінції, особливо у сільській місцевості. Реформувалася й 

стара мережа закладів дошкільного виховання. 

Процес становлення і розбудови національної системи освіти в 

Україні проходив складно й суперечливо, неоднаково у різних регіонах. 

Найкращі результати спостерігалися в Полтавській та Київській губерніях, 

а також у частині повітів Поділля та Чернігівщини. Найменших успіхів 

удалося досягти на сході й півдні України, зокрема у Катеринославській, 

Херсонській, Таврійській губерніях, як через значний відсоток там 

неукраїнського та зросійщеного населення, так і через те, що ці губернії, 

згідно з Тимчасовою Інструкцією Тимчасового уряду Генеральному 

Секретаріату України від 4 серпня 1917 р., були штучно відокремлені від 

інших українських губерній, які підпорядковувалися владі Центральної 

Ради, і тому остання не могла довгий час впливати на події (в тому числі й 

у освітній справі), які там відбувалися, і контролювати їх. 

Невикористані можливості та прорахунки діячів Центральної Ради в 

галузі освітньої справи випливали в основному із загальних недоліків 

їхньої державної політики й об’єктивних причин історичної ситуації. 
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Серед причин, котрі перешкоджали процесу становлення 

національної системи освіти в Україні, були Перша світова та 

громадянська війни, які зруйнували економіку і призвели до кризового 

матеріального становища країни. Тому молода держава виявилася 

неспроможною фінансувати освіту. Відкрита антиукраїнська політика з 

боку Росії, Польщі, Австрії, Німеччини, військові втручання їх у 

незалежну Українську державу та перетворення останньої на арену 

збройної боротьби між різними політичними силами не лише гальмували 

становлення нової школи, але й призводили до повної її руйнації на 

багатьох охоплених війною територіях. 

Українізація шкільництва, особливо середньої та вищої його ланок, 

натрапила на шалений опір антиукраїнського табору, який із найбільшою 

силою виявив себе у містах – осередках зрусифікованих елементів. 

Плідній роботі в галузі розбудови національної школи заважав брак 

свідомих людей на місцях, що було наслідком тривалого попереднього 

недержавного періоду в історії України. Через цей брак національної 

свідомості серед народу провідники Центральної Ради не зуміли повністю 

опанувати провінцію і плідно здійсняти там свою політику. 

Важливою перешкодою у справі відродження української освіти 

була також відсутність попереднього досвіду та спеціальних знань у галузі 

державного будівництва. Через це багато заходів здійснювалося 

неорганізовано, безсистемно, інколи запізно тощо.  

Не переоцінюючи успіхів у запровадженні національної системи 

освіти в Україні у досліджуваний період, усе ж можемо стверджувати, що 

українському народові та його владі вдалося за короткий час досягти 

помітних зрушень у цій справі й закласти міцне підгрунтя нової школи, яка 

давала всім народам України можливість здобуття широкої освіти і 

вивчення рідної мови безпосередньо в системі навчальних закладів. 

Незважаючи на зазначені перешкоди та прорахунки діячів 

Центральної Ради, останньою були визачені основні завдання освіти і 

вироблено стратегію їх розв’язання на весь подальший період визвольних 

змагань. Саме тоді було розроблено й основну законодавчу базу освітньої 

реформи, на яку спиралися наступні українські національно-демократичні 

уряди.  
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Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Український пед. ун-т 

ім. М.П. Драгоманова. – К., 1995. – 24 с. 

5.241. Собчинська М.М. Становлення і розвиток шкільництва і 

педагогічної думки в Українській Народній Республіці (1917 – 1920 рр.): 

Дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Український пед. ун-т 

ім. М.П. Драгоманова. – К., 1995. – 207 л. 

5.242. Сорочан Н.А. Формування системи управління освітою в 

Україні за доби Центральної Ради: Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 

/ Харківський державний університет. – Х., 1998. – 16 с. 

 

6. Періодичні видання 

6.243. Бюллетень Вестника Полтавского губернского общественного 

комитета. – Полтава, 1917. 

6.244. Бюлетень Полтавського міського самоврядування: Орган 

Полтавської міської управи. – Полтава, 1917. 

6.245. Вестник Временного правительства. – Москва, 1917. 

6.246. Вестник Временного правительства. – Пг., 1917. 
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6.247. Вестник Лубенского городского общественного комитета. – 

Лубны, 1917. 

6.248. Вестник Одесского Земства. – Одесса, 1917. 

6.249. Вестник Полтавского губернского общественного комитета. – 

Полтава, 1917. 

6.250. Відродження: Щоденна безпартійна демократична газета. – К., 

1918. 

6.251. Вільна Україна: Орган Союзу українських автономістів-

федералістів в Умані. – Умань, 1917. 

6.252. Вільна Українська Школа (ВУШ): Орган Всеураїнської 

Учительської Спілки. – К., 1917 – 1919. 

6.253. Вільне життя. – Хорол, 1917. 

6.254. Вільне слово. Орган Золотоношського товариства "Просвіта" 

та повітового і городського комітетів. – Золотоноша, 1917. 

6.255. Вісник Генерального Секретаріату УНР. – К., 1917-1918. 

6.256. Вісник педагогічно-професійного з'їзду. – К., 1917. 

6.257. Вісник Ради Народних Міністрів УНР. – К., 1918. 

6.258. Вісник товариства "Просвіта" у Катеринославі. – 

Катеринослав, 1917 – 1918. 

6.259. Вісник товариства "Українська Хата". – Херсон, 1917. 

6.260. Вісник УНР. – К., 1918. 

6.261. Вісти з Української Центральної Ради: Видання Комітету 

УЦР. – К., 1917 – 1918. 

6.262. Волынь. – Житомир, 1917. 

6.263. Вольная жизнь: Орган Совета ученических делегатов и "Дома 

учащихся". – Х., 1917. 

6.264. Газета Гадячского земства. – Гадяч, 1917. 

6.265. Голос семьи и школы: Орган профессионального учительского 

союза на Украине и Всеукраинского союза родительских организаций. – 

К., 1918. 

6.266. Громадянин: Орган Волинської Української ради. – Житомир, 

1917. 

6.267. Державний вісник. – К., 1918. 

6.268. Екатеринославские Губернские Ведомости. – Екатеринослав, 

1917. 

6.269. Зоря: Орган товариства "Просвіта" с. Широке Херсонскої 

губернії. – с. Широке Херсонської губернії, 1917. 

6.270. Известия Херсонского уездного земства. – Херсон, 1917. 

6.271. Киевская мысль. – К., 1917. 

6.272. Киевские губернские ведомости. – К., 1917. 

6.273. Київська Земська Газета. – К., 1917. 

6.274. Київські губерніяльні вісти. – К., 1917. 
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6.275. Кіевлянин. Литературная и политическая газета Юго-

Западного края. – К., 1917 – 1918. 

6.276. Книгар: Орган Головної книжкової палати. – К., 1917 – 1918. 

6.277. Народна воля: Орган Української Селянської Спілки. – К., 

1917 – 1918. 

6.278. Нова Рада. – К., 1917 – 1918. 

6.279. Нова школа: Видання Полтавського губернського 

Педагогічного Бюро. – Полтава, 1918. 

6.280. Новая школа: Орган Бахмутской организации учащихся. – 

Бахмут, 1917. 

6.281. Педагогический журнал для учащихся народных школ 

Полтавской губернии. – Полтава, 1917. 

6.282. Полтавские губернские ведомости. – Полтава, 1917. 

6.283. Просвітянин: Видання товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка. 

– К., 1917 – 1918. 

6.284. Рідне слово: Видання Харківського українського 

організаційного комітету. – Х., 1917 – 1918. 

6.285. Робітнича газета: Центральний орган ЦК УСДРП. – К., 1917 – 

1918. 

6.286. Русский голос. – К., 1917 – 1918. 

6.287. Свободная школа. – К., 1917. 

6.288. Свободный голос: Видання Вінницької міської думи. – 

Вінниця, 1917. 

6.289. Українська Республіка: Вісник політики, економіки і 

культури. – К., 1917. 

6.290. Українська школа. Педагогічний місячник. – К., 1917. 

6.291. Українське слово. – Одеса, 1917. 

6.292. Черниговская земская газета: Орган Черниговского 

губернского земства. – Чернигов, 1917 – 1918. 

6.293. Черниговский вестник. – Чернигов, 1917. 

6.294. Черниговский край. – Чернигов, 1917. 

6.295. Чернігівські губернські вісті. – Чернігів, 1917. 

6.296. Чигиринські вісті. – Чигирин, 1917. 

6.297. Шлях: Вісник літератури, мистецтва та громадського життя. – 

К., 1918. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Освітній рівень населення України напередодні  

революції 1917 року 

 

ГУБЕРНІЯ 

Відсоток 

українського 

населення 

Відсоток 

грамотних 

серед усього 

населення 

Відсоток 

грамотних 

серед українців 

Полтавська 93 16,9 14,5 

Чернігівська 86 18,4 14,5 

Подільська 81 15,5 10,7 

Харківська 81 16,8 13,5 

Київська 79 18,1 11,8 

Волинська 70 17,2 9,4 

Катеринославська 69 21,5 14,4 

Херсонська 54 25,9 15,3 

 

Складено автором за: 

4.156. – С.64;  4.201. – С.6.  
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Додаток Б 

Структура Генерального Секретарства Освіти Української 

Центральної Ради (від 9.01.1918. – Міністерства Народної Освіти 

Української Народної Республіки) 

1. Генеральний Секретар (з 

9.01.1918 – Народний 

Міністр освіти): 

4.08.1917. – 18.01.1918. – Стешенко І.М. 

18.01. – 29.01.1918. – Григор’єв Н.Я. 

29.01. – 10.03.1918. – Христюк П.І.(одночасно 

– Міністр внутрішніх справ) 

10.03. – 24.03.1918. – Холодний П.І. 

(тимчасово в.о. Народного Міністра освіти) 

24.03. – 29.04.1918. – Прокопович В.К. 

2. Товариш Генерального 

Секретаря (Народного 

Міністра) освіти 

 

З вересня 1917 р. – Холодний П.І. 

3. Департаменти ГСО 

(МНО) 

Відділи у складі 

департаменту 

Хто очолював 

(квітень 1918 р.) 

1 2 3 

ЗАГАЛЬНИХ СПРАВ 

(Керівник департаменту – 

Зайцев П.І.) 

1.Адміністративно-

юридичний 

2.Канцелярсько-

господарчий 

3.Статистичний 

4.Бюджетний 

Герштанський М. 

 

Жук І.Г. 

 

Петренко О. 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

(Керівник департаменту - 

Лещенко А.) 

1.Нижчої початкової 

школи 

2.Вищої початкової 

школи 

Лубенець Т.Г. 

СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

(Керівник департаменту - 

проф. Сушицький Ф.П.) 

1.Середньої школи 

2.Вищої освіти 

3.Відділ учительства 

4.Видавничий відділ 

Дорошкевич О.К. 

Сушицький Ф.П. 

 

Голоскевич Г. 

ДО- І  ПОЗАШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ (Керівник де-

партаменту – Русова С.Ф.) 

1.Позашкільної освіти 

2.Ширення освіти у 

війську 

3.Дошкільного 

виховання 

Шугаєвський М.С. 

Лорченко М. 

 

Стешенко О.І. 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

(Керівник департаменту – 

Вілінський О.) 

 

_ 

 

_ 
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Продовження додатка Б 

1 2 3 

МИСТЕЦТВА 1.Музичний 

2.Театральний 

3.Пластичних 

мистецтв 

4.Охорони пам'яток 

старовини 

5.Художньої 

промисловості 

6.Бібліотечно-

архівний 

Кошиць О. 

Старицька-Черняхівська Л.М. 

проф.Павлуцький Г.Г. 

 

Біляшівський М.Ф. 

 

 

Середа А.Ф. 

 

Грушевський О.С. 

4. Генеральна Шкільна 

Рада 

Законодорадчий орган при ГСО (МНО) 

5. Рада Міністра 

народної освіти (існує з 

березня 1918 р.) 

 

Об'єднуючий та контролюючий орган 

 

 

Складено автором за: 

1.1. – Оп. 1, спр. 12, арк. 30; спр. 14, арк. 48 – 50;  

1.5. – Оп. 1, спр. 2, арк. 4; 

1.4. – Спр. 34, арк. 16;  

6.256. – 1918. – № 12. – 24 березня. 
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Додаток В 

 

Огляд українізації початкових і вищих початкових шкіл в УНР 

на кінець 1917 року 

 

 

ГУБЕРНІЯ 

 

Кількість 

повітів, у 

яких 

проведено 

українізацію 

Кількість 

повітів, у 

яких не 

проведено 

українізацію 

Кількість 

повітів, у 

яких немає 

відомостей 

Кількість 

повітів, у 

яких 

розпочато 

українізацію 

Загальна 

кіль-

кість 

повітів 

Київська 

Волинська 

Подільська 

Чернігівська 

Полтавська 

Харківська 

Катеринославська 

Херсонська 

Таврійська 

9 

2 

3 

2 

10 

2 

1 

2 

- 

- 

4 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

2 

1 

- 

2 

- 

7 

6 

2 

8 

1 

5 

8 

7 

5 

1 

1 

1 

1 

12 

12 

12 

12 

15 

11 

8 

6 

9 

Усього 31 8 28 30 97 

 

Складено автором за: 1.1. – Оп. 1, спр. 50. 
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