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УКРАЇНА – ПОСТУП

Кононенко П. П., Кононенко Т. П. (Київ)
УКРАЇНСЬКА ОСВІТА І НАУКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
У статті розглядаються основні проблеми розвитку сучасної
української освіти і науки, серед них: відсутність наукової концепції та
програми розвитку, недостатність фінансування та матеріальнотехнічного забезпечення, невідповідність наявних кадрів педагогів
сучасним вимогам, необхідність створення української національної
системи освіти, написання підручників та посібників на нових
українознавчих засадах, збереження дошкільних закладів виховання тощо.
Наголошується, що досягнення визначеної мети можливе на ѓрунті
українознавства, пропонуються шляхи виходу з кризи.
На слуханнях у Верховній Раді України 16.Х.2002 р. було відзначено
певні відрадні явища в розвитку сучасної освіти часом дуже суттєві, –
однак загальний висновок був практично одностайним: вона, система
освіти, перебуває в стані глибокої, широкомасштабної кризи. Ознаками та
причинами тієї кризи є: насамперед – відсутність дійсно наукової
концепції та програми розвитку; недостатність фінансування та
матеріально-технічного
забезпечення
(проблема
інноваційних
технологій); невідповідність як наявних кадрів педагогів сучасним
вимогам, так і системи набору до ВНЗ, підготовки та підвищення
кваліфікації; і це – не тільки в межах України, а й зарубіжних країн, в
яких існують школи з українською мовою й програмами викладання та
українознавчі наукові й культурологічні центри.
Проблема проблем – створення української національної системи
освіти, яка б: по-перше, відповідала завданням і характеру розвитку
України як суверенної держави; по-друге – відбивала тенденції сучасної
світової педагогіки – української і зарубіжної; поєднувала традиційні і
новочасні засади, патріотизм і професіоналізм, виховні і пізнавальні
аспекти.
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Усе те – цілком закономірно. І нині на всіх перехрестях планети то
зливаються, то протистоять віки і покоління, національний і зарубіжний
досвід.
Як писав Поет, –
Все йде, все минає – і краю немає,
Куди ж воно ділось? відкіля взялось?
І дурень, і мудрий нічого не знає.
Живе… умирає… одно зацвіло.
А друге зав’яло, навіки зав’яло…
І листя пожовкле вітри рознесли.
А сонечко встане, як перше вставало,
І зорі червоні, як перше плили,
Попливуть і потім…
"Гайдамаки". Тарас Шевченко.
Попливуть не тільки зорі. А й наші літа, думи і долі, надії і мрії…
Такий закон вічності. Одначе нам не байдуже: – Куди припливуть?! І чи
зможемо ми та якою мірою і ціною впливати на характер та наслідки того
Плину?
"Попливуть і потім, і ти, білолиций, По синьому небу вийдеш
погулять, Вийдеш подивиться в жолобок, криницю, І в море безкрає і
будеш сіять, Як над Вавілоном, над його садами і над тим, що буде з
нашими синами. Ти вічний без краю!.. люблю розмовлять, Як з братом, з
сестрою, розмовлять з тобою, Співать тобі думу, що ти ж нашептав".
Людина і Природа, Час і Простір, Минуле, Сучасне й Майбутнє,
щонайгуманістичніша Мрія і реальна Доля – все постає для геніального
Т.Шевченка в органічній єдності. А головне, що, думаючи про Майбутнє,
Поет усім єством вглиблюється у Минуле.
Чи не тому, що не думає про майбутнє і не має ідеалу Грядущого?
Якраз – навпаки! Саме націленість на прийдешнє спонукає Т.Шевченка –
аналітика і пророка – шукати шлях до грядущого, а тому – Міру
істинності вибору.
Тоді й постають минуле та сучасне як критерій та провісник
майбутнього, як дитинство і зрілість, розкриття генотипу яких має
допомогти розкриттю уречевлених тисячоліттями таємниць сутності
етнонації, її характер, долю, історичну місію.
Прикметні знаки та орієнтири, які бачить Т.Шевченко на тому шляху з
минулого у грядуще: "Нічого кращого не має, як тая мати молодая з своїм
дитяточком малим"; сім’я, рід в лоні рідної природи, – бо "в своїй хаті
своя й правда, і сила, і воля"; свобода! – особова, соціальна, національна
як основа людської щасливої долі, гідності та честі, моральності і краси;
етнонаціональна єдність ("обніміться, брати мої, молю вас, благаю!");
міжнародні солідарність, рівність, взаємозбагачення як основа розквіту
людини, культури і цивілізації.
Де порушуються зазначені принципи – чи в Україні, Росії чи Польщі, у
стародавніх Вавилоні, Греції чи Римі, в Німеччині чи Туреччині, у
Вашингтоні чи на Кавказі – скрізь запановує неправда і зло, розпад
особистості і суспільної справедливості, свідомості і моралі, гуманізму,
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культури, світлої віри в майбутнє, – ось кредо Т.Шевченка, що визначає
його ставлення до проблеми минулого. Тому й педагогічна парадигма: до
майбутнього, до світу можна йти лише через національні традиції, ідеали
та інтереси, бо інакше виховуватимемо чи то французів, чи "куцих
німців", людей без характеру, а людина чи нація без характеру – то є
кисіль і дуже несмачний кисіль ("Близнецы").
Тому минуле – це досвід, пам’ять і пророцтво! Критерій істинності і
краси.
Цілком природно, що минуле посідає особливе місце у творчості
літописців усіх епох, у Котляревського і Максимовича, П.Куліша і
Костомарова, Франка і Лесі Українки, Грушевського і Винниченка,
Яворницького і Вернадського, Тичини й Довженка, що понад усе волів
написати епопею "Золоті ворота", в якій би втілилася багатотисячолітня
українська дорога, доля і мрія, органічно зв’язана з усім світом
"Українська Хата".
"Зачарована Десна", як і "Звенигора " О.Довженка, "Циклон"
О.Гончара, – це символи, що окреслили в середині ХХ ст. новий рівень
почуттів та свідомості суспільства, які ґрунтувалися на багатовекторності
знань і минуле, сучасне та майбутнє кореспондентували в "зачароване
коло" філософії цілісності та гармонії, а тому вимагали принципово
нового типу виховання й освіти.
І то – не лише в Україні чи СРСР. Відчуттям вагітності новим
світосприйняттям та світорозумінням сповнюються всі країни планети –
Японія, Франція, Велика Британія, Німеччина, США: помисли їхніх
лідерів звертаються до синтезу національних систем освіти з
найновішими технологіями, а паралельно – до бачення синтезу
майбутнього і минулого.
І то – з причин не так невідворотної еволюційності теоретичного
мислення, як характеру розвитку дійсності, практики розв’язання
життєвих проблем; зокрема – у зв’язку з кризою як мислення, так і
життєдіяльності в постіндустріальну епоху, іменням якої стало:
"тимчасовість". Тимчасовість, що випливала з одномірності підходів, а
вивершувалася в одномірному тлумаченні категорій Часу та Простору, а
відтак справжнього і уявного, добра і зла, поступу і застою, гуманізму і
вандалізму. А найголовніше – Людини. І це – за умови, що вже були
епохи Просвітництва й НТР, людство вважало, що знання і наука
розв’яжуть усі проблеми, – але доходило до крайніх меж кризи свідомості
та віри.
"Тимчасовість, – писав з цього приводу Елвін Тоффлер, – це нова
"короткочасність" у повсякденному житті, вона викликає почуття
непостійності. Філософи і теологи, зрозуміло, завжди усвідомлювали, що
людина ефемерна. У цьому загальному смислі тимчасовість завжди була
частиною життя. Але сьогодні відчуття непостійності є більш глибоким і
гострим"1.

1

Шок майбутнього. – М., 2002. – С. 58.
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І так думає не тільки Е. Тоффлер. "Ніхто із нас не займає безпечного
житла – справжнього дому. Ми є "скрізь людьми" в квартирах по найму",
– наголошував і Харольд Клерман.
Людство живе в стані душевної кризи, зумовленої тотальною
відчуженістю людини від сім’ї і роду, природи й історії, культури й
традицій, бо воно переобтяжене пресом ненависті за свій завтрашній день,
а відторгнуте від минулого – живеш відчуттям тимчасовості і свого роду
"одноразовості", – вважають й інші найпопулярніші аналітики та
футурологи середини ХХ ст. Тому й бачення наслідків: темп життя, як
пише Е. Тоффлер, "прокреслює лінію по людству, розділяючи нас на
табори, викликаючи гірке нерозуміння між батьками й дітьми, між
людством – авеню і майн-стріт, між чоловіками й жінками, між
американцями і європейцями, між Сходом і Заходом" ("Шок
майбутнього").
Запановує страх перед зовнішнім світом і перспективами.
Лейтмотивом одного з мюзиклів США стало: "Зупиніть світ – Я хочу
зійти"… Отже: "Коли речі починають змінюватися зовні – у вас
відбуваються паралельні внутрішні зміни" (Криштофер Райте). Постає
проблема не так вибору, як маси життєвих виборів, – і тоді оголюється
болюча реальність: без знання минулого – людина без керма і без вітрил,
оскільки не має критерію відбору.
Тоді й запановує психіка непевності та нетривкості існування. Навіть
домашнє вогнище стає схожим "на велику переробну машину, в яку
предмети зливаються, потім використовуються і зникають з усе більшою
швидкістю. З дня народження дитина виявляється зануреною в
одноразову культуру".
Це – пік процесу гонки за власним успіхом, бо "одноразова культура"
породжує "одноразову людину"; і вона стає аналогом модуля (як
модулями стають і будинок, робота, палац розваг), "людиною напрокат".
Частина філософів та політологів закликає не лякатись такого
майбутнього, а адаптуватись до нього; глобалізм, динаміка, мовляв, –
невідворотні, а тому маємо коритися їхньому детермінізму. Однак і вони
не можуть не помічати можливих і далеко не обов’язкових наслідків:
"Надіндустріальна революція приречена на забуття більшої частини
наших уявлень про демократію та про майбутні можливості людського
вибору" (Е.Тоффлер), запанує стандарт; зникнуть навіть "тиранія
географії" (як антипод свободи) та родинно-дружні душевні стосунки;
люди ставатимуть
"друзями від понеділка
до
п’ятниці"…
Спрацьовуватиме хіба що "інстинкт повернення додому".
І – як підсумок: занурення в просторово-часовий вакуум неминуче
призведе до втрати почуття причетності до інших людей, поколінь, епох,
цивілізацій, культур, – а це обмежить досвід, інтелект, почуття лише
ситуаційними рамками існування, що зумовить фантом "тимчасовості",
тобто – розмитості, необов’язковості, винятково суб’єктивного
тлумачення категорій моралі, етики, людяності та краси.
Уже було: зневір’я в цивілізаційно-культурний поступ на межі ХІХХХ ст. спровокувало Ніцше підносити типи надлюдини та протилежної
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традиційній культури, а Бодлерові заявити: апостол Петро зрікся Христа –
і правильна вчинив, бо фактично ніякі гуманістичні принципи не є
реально-дієвими… Мораль, етика, естетика – символи, що втратили
реальний зміст. Людина не є вже вінцем природи. Він шкодував за тим,
але…
Патентовані партіями та імперіями інтернаціоналісти пішли ще "далі":
оголосили необхідним знищити "старий" світ (нині ми аналогічно
поводимося з природою і культурою, а тим самим – з душевністю й
людяністю) "до основанья", а затем (а зачем?!) – досягли в цьому
катастрофічних успіхів – і тим поставили вселюдство перед дилемою
навіть фізичного виживання.
Забувши про це, сучасні "інтерглобалісти" провокують підфарбувати
той шлях і йти по ньому знову.
Але – йти куди? В гуманістичний вакуум? У "порожнечу душі"? і в
ім’я чого? Щоб стати "великим Ніщо, котре вийшло з великого Нічого і
йде у велике Нікуди" (Ж.-П.Сартр)?!
Закономірно, що людство включилося в інерцію технотронного
виробництва, в утечу від ілюзій в ім’я утвердження… нових ілюзій.
Але закономірне й чуття небезпеки, бо може не спрацьовувати й
природний механізм балансу протидіючих сил та тенденцій: японці і німці
ще по завершенню Другої світової війни ідеологію гегемонізму та
месіанізму замінили комплексом національно-гуманістичної освіти та
технологічної реформації. Цим шляхом пішли і французи, британці,
канадці, американці. А росіяни і ми? Особливо з огляду на те, що початок
ХХІ ст. став поворотним у всій системі життя народів?
Однією з історично-значущих віх на цьому шляху став Чорнобиль.
Другою – розпад комуністичної (СРСР) та інших імперій. Третьою –
теракт 11 вересня 2001 р. у США. Мотиви вибору історичних віх
(природно ж, не єдиних, але символічних) зрозумілі: Чорнобиль розкрив
перед світом загрозу технотронної ідеології, вихолощеної від
національно-гуманістичного та культуротворчого змісту; розпад імперій
підтвердив архаїчність імперських моделей та месійницьких ідеологій;
теракт у США возвістив початок нового типу світової війни,
спровокованої надміром суперечностей вселюдської цивілізації, а головне
– диктатурою старого мислення, деформованого несумісністю
теоретичних "інновацій" з практикою реальної еволюції різних не лише
народів, а й континентів. Повчально: в усіх випадках шукали винних – і
не знайшли, бо ракові пухлини лише спочатку мають личину зародка, а
потім охоплюють весь організм.
Усі три події–явища знаходяться не в окремих (локальних) місцях, а в
усіх порах цивілізованого часопростору.
І це – також ще один вселюдський урок: конкретні приводи
катаклізмів та катастроф можуть бути календарезовані й поіменовані
(убивство в Сараєві як поштовх до Першої і окупація Польщі до Другої
світової воєн, теракту США – до Третьої), – але причина і привід не є
адекватними. Тож щоб добре усвідомити стан і долю сучасної цивілізації
– необхідно не тільки мудро спроектувати грядуще, а й усвідомити
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комплекси причин як розквіту, так і загибелі цивілізації минулого, щоб
справді не здійснилося похмуре провісництво футурологів: ми
розвивалися по висхідній: від первісної людини до homo sapiens,homo
faber і людини-інтелектуала та від первісної цивілізації до технологічноінформаційної, – але далі – повертаємося до цивілізації печерної та до
культури й людини "одноразової"…
Так і набула універсального значення проблема Минулого в єдності з
Сучасним та Майбутнім, що означає: в органічному співвіднесенні Часу і
Простору; Буття і Мислення; людини-сім’ї-роду-нації-вселюдства;
природничо-технологічних та гуманітарно-суспільних сфер виховання й
освіти; науки, мистецтва і культури; ідеології й державного управління;
філософії і релігії; етики, моралі й естетики. А тим самим – цілісної
системи
людинознавства,
що
органічно
трансформується
в
народознавство, яке в Англії буде Англієзнавством, у Росії –
Росієзнавством, у Франції – Францієзнавством, в Україні –
Українознавством як генами загальнолюдської генеалогії та історії,
скарбівні світового досвіду.
Уже зазначалося: японці, німці, англійці, французи, росіяни, австрійці
стали на шлях розвитку людино-народознавства в первинних ланках
суспільства – сім’ї та в системі освіти – ще в середині ХХ століття.
Україна-держава розгорнула відновлення великої традиції з 90-х років
ХХ ст.: розроблено історико-теоретичні та методологічні основи
українознавства, схвалені учасниками одинадцяти Міжнародних
конференцій, проведених Науково-дослідним інститутом українознавства
Міністерства освіти й науки, у яких брали участь представники понад 30ти країн. Згідно з пропозицією Колегії Міністерства освіти й науки
Кабінет Міністрів 1998року затвердив Державний стандарт освіти, до
інваріантної частини якого включено й українознавство як самостійний
предмет. Згідно з рішенням Колегії МОН в НДІУ МОН відкрито
аспірантуру, а Державною Акредитаційною Комісією видано ліцензію на
підготовку і підвищення кваліфікації: педагогів середніх і вищих
навчальних закладів з українознавства та на його основі – з історії,
філології і філософії. Все зміцнюються творчі зв’язки із зарубіжними
українознавчими центрами. Узагальнено великий досвід ведення
українознавства в столиці України Києві (де Міська рада визначила, що
основою всієї системи виховання та навчання має бути українознавство),
у Чернівецькій та в інших областях. Підготовлено й видано збірник
навчальних Програм з українознавства для дошкільних, середніх і вищих
навчально-виховних закладів, у якому опубліковано Програму з
українознавства й для відповідних шкіл США та Канади.
Видано підручник та посібники.
Це реально вплинуло на принципову трансформацію виховного й
навчального процесу в Україні на засадах національно-державницької
ідеології.
І все ж загальна ситуація ще далеко не оптимістична: більшість садків,
шкіл, вищих навчальних закладів працює за прорадянськими чи
проросійськими програмами й навчальними планами; навіть підручники й
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посібники спотворені імперських часів ідеологією, що деформує не тільки
дитячий світогляд, а й теорію та практику державного будівництва; і то не
лише тепер, а й у проекції на майбутнє. А це загрожує погіршенням не
тільки мовної чи культурної ситуації в країні, а й гуманістичноідеологічного клімату: активізацією тенденцій на ще гострішу партійну й
конфесійну конфронтацію, на пропаганду версій федералізму чи
регіоналізму, нігілізму щодо національно-державницьких пріоритетів, –
що межує з антидержавною діяльністю та орієнтацією молоді.
Первісне суспільство – цивілізація – постцивілізація – знову
варварство – невже прагнемо такої історико-цивілізаційної й культурної
парадигми?!
А в цьому зв’язку: не володіючи рідною мовою чи можна оволодіти
рідною, а синхронно з нею – зарубіжною мовою й культурою? відкрити
душу, історію, характер, долю народу? А не оволодівши культурою,
спадщиною минулого чи можна розвинути аграрну, технологічну та
інформаційну сфери життя? Чи можна усвідомити своє місце у світі?
Збагнути: станеш або суб’єктом історії, творцем власної долі, або –
знаряддям, погноєм, пальним для сусідів?
Камо грядеши?
І тоді ключовою постає проблема кадрів вихователів.
"… З некращих випускників досить важко зробити найкращих
педагогів" (В.Кремень). А не найвищого рівня педагоги та малокультурні
й непатріотичні, отже – неморальні батьки і керівники суспільства чи
можуть виховати покоління, здатні гідно відповідати на виклики часу?!
Тому не робимо висновків, особливо – "остаточних": шлях до правди–
істини – це все життя людини і людства. Однак його необхідно пройти, бо
поза тим шляхом щастя не буває.
Як не буває його поза рідними мамою й татом, Землею і Небом,
історією, мовою та культурою, – а тим самим поза самопізнанням і
самоідентифікацією, національно-державною гідністю, гордістю, честю.
Щоб стати європейцями – необхідно стати українцями; а щоб стати
українцями – необхідно стати Людьми.
Станьмо і будьмо!
Тим більше, що не можемо закривати очі на те, що критичною є
ситуація з найголовнішими педагогами-вихователями-батьками. Вони
мають впливати на дітей постійно, до того ж не лише словом, порадами, а
й власним прикладом, усім способом свого життя: родинного, інтимного,
виробничого, культурно-естетичного, громадського-політичного. Але хто
в Україні нині виховує батьків?! А точніше, хто перевиховує їхню
проімперську, отже рабську психо-ідеологію?
Часом конфесії чи партії. Тотальний вплив справляють засоби масової
інформації, зокрема телебачення. Але яким є той вплив, коли всі
телеканали в основному насичені "інформацією" про господарські
негаразди та державно-політичні конфлікти, а головне – про вбивства,
розтління малолітніх, про мафіозні структури та бандитизм, садизм,
корупцію і проституцію? Секс став idea fix як єдина відрада життя.
Цнотливий український народ виштовхують на панелі, і його жінки
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стають ринковим товаром. Не романтична еротика, а брудна порнуха
стала візитною карткою навіть найвищого обожнювання століть – жінка.
Як не дивно, але й жінки самі навіть позами добровільно демонструють не
принади розквітлого тіла й обличчя, а – сідниці… Нормою стає культ
бульварщини.
Підступність,
зрадництво,
антипатріотизм
та
правовий,
конституційний нігілізм демонструє частина партій. І навіть деякі
конфесії вражають брутальним цинізмом: в ім’я пріоритету своєї релігії та
церкви вони готові зігнорувати не лише Батьківщину, а й Бога! Що там
народ, його мова, культура, мораль, коли на приходи й життєві гаразди
благословляє чужа держава та церква?! Навіть найвищі релігійні святині
України – Лаври (Київська і Почаївська) заселені привезеними
проросійськими місіонерами, агресивно ворожими до всього
українського, починаючи з мови.
От і потрапляє дитина в трагічну тріаду: з одного боку – батьки, з
іншого – садок чи школа, а посередині – її вразливе, спрагле до ласки та
світлого знання, але нерідко ще на порозі життя уже пошарпане,
зневірене, озлоблене серце: дитина натикається на контрасти, а тим самим
– і на неправду, бруд. Та на пояснення, що причиною наших нещасть є…
державна незалежність.
Садок. Їх зменшилося останніми роками майже на 10 тисяч. А коли й
є, то що і хто жде дитину в садку?
Зрозуміло, мала б бути мудра, добра, як мати, вихователька та
сповнена добра, змістовна книжка, відеотека, іграшка.
Але що жде дитину насправді?
Часом і райський порятунок від сирітства при живих батьках та від
домашньої тиранії або байдужості чи й культурної порожнечі. Добро, на
щастя, усе ще є. І це тримає наше суспільство в надії. Але разом з тим, де
воно в нашій пресі, культурі, книжковій справі? Може, в народних
університетах? Так немає таких університетів!
Героїчних зусиль докладають такі видавці, як Я.Гоян чи І.Малкович,
щоб до дитини потрапила гуманістично-патріотична книжка, – але на
дорозі постають незчисленні бар’єри, у тому числі й видавнича політика,
що надає пільги чужоземному товару й економічно давить вітчизняну
культуру; батьківські злидні, а то й суспільна байдужість: є мільйонери та
надто заможні люди, котрі, обібравши своє суспільство, невтомно
теревенять про необхідність піднімати економіку заради культури, – але
насправді на культуру не дають ламаного гроша. Не можемо не бачити:
українська культура гине! Чиновництво дбає лише про бариші та
закордонних баришників від естради. Байдужі до долі народу працівники
мистецтва, подібно частині науковців, без жалю кидають свою землю, а
воістину народні, патріотичні митці нидіють на грані фізичного
виживання. Кобзони й Ротару атестуються як Герої, а воістину героїчні
подвижники, як Є.Мірошниченко, Д.Гнатюк, Н.Матвієнко, А.Мокренко,
Р.Кириченко, Д.Петриненко, ждуть хоч би доброго щирого слова. Нерідко
ждуть марне, бо привласнені народні гроші, як зазначала з болем Народна
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артистка Ольга Сумська, українські меценати переправляють на
підтримку… російських центрів культури.
Як же має розвиватися етнонацінальна свідомість поколінь?! Чи дивно,
що наша молодь шукає ідеалів будь-де, тільки не в своїй історії?
І: кого передадуть батьки та садок – школі?:
А також: хто нині зустріне в школі дітей? Ще так недавно ми співали
як гімн чи молитву: "Вчителько моя, Зоре світова…" У тих словах
А.Малишка й П.Майбороди, як і в їхній пісні "Рідна мати моя" та в пісні
Д.Павличка й О.Білаша про вишиту Мамою сорочку, було відбито
тисячолітню ніжність і мудрість, неперервність культурно-естетичної
традиції української етнонації, її шевченківську велич та вічність.
Сьогодні навіть частина педагогів, віддавши дань офіційному етикету,
не соромлячись переключається на іноземні, зокрема російські шлягери. І
двостандартна одномірність душі не сприймається як біда. Особливо в
містах. Виходить, що навіть педагог (свідомо не говоримо – Вчитель)
ділить себе на людину й офіційного функціонера-заробітчанина, котрий
не розуміє, що тим розколює покоління, село і місто, минуле й сучасне,
слова й діла, совість і честь, Україну на різні регіони та сторони світу, а
головне – дитячу душу. І роблять часом підсвідомий вибір на користь не
відродження, а збанкрутілої орієнтації "совків".
Діти бачать і запам’ятовують все. У тому числі й феномен зради: зради
найсвятішої – учительської професії, громадянських ідеалів, моральноетичних норм, відповідальності перед батьками і дітьми, перед собою й
майбутнім.
Без джерел сохнуть і наймогутніші дуби.
Чи може вистояти етнонація без джерел питомої культури?
І разом з тим: чи маємо й чи готуємо ми еліту, спроможну виконати
історичну місію?!
Не можемо виступати як прокурори, що ставлять за мету знайти
злочин та злочинців, особливо – де їх і немає. Ми всі – як судді, так і
підсудні, бо ми – в одному процесі і від кожного з нас залежить доля
поколінь.
Останнім часом Міністерство освіти й науки, його Міністр
В.Г.Кремень чимало зробили для осмислення й розв’язання проблем
школи. Надзвичайно обнадійливим стало слухання про розвиток
середньої освіти на сесії Верховної Ради. Важливою подією стало
прийняття Київською радою програм з освіти та "Рідній столиці – рідну
мову".
Однак не випадково говориться: бійся змії спереду, бо вжалить, а коня
ззаду, бо вдарить, – а чиновників – з усіх боків. Саме чиновництво,
забувши батьків своїх і вчителів, поставило освіту на підножний корм,
знехтувавши відомим: загублені мільярди можна повернути, загублені
покоління – то втрата навіки.
Учитель поставлений на рівень служанки усіх панів, і хоч саме на
ньому тримається поступ – винен перед усіма. Тому правильно бунтує
проти свого приниження.
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Хоча мусимо бачити й інший бік справи: а чи кожний сучасний
педагог відповідає священному імені Вчитель?
І знову алгоритм парадигми: чиновник і вчитель.
Сучасний чиновник пішов навіть на те, що дезавуював Постанову
Кабінету Міністрів від 21.VІІ.1998 р. "Про державний стандарт освіти", в
якому чітко і ясно записано: до інваріантної частини належать такі
обов’язкові предмети: українська мова, історія України, всесвітня історія,
у к р а ї н о з н а в с т в о.., – а впроваджуватися в навчальний процес вони
мають з 1 вересня 2001 року. І впроваджуються, й не тільки перші три. А
далі…
Спочатку чиновник трансформував Постанову Кабміну у напрямі
заміни українознавства на курс для І-ІV класів "Я і моя Україна", а далі –
не тільки зняв саме поняття "українознавство", а й курс "Я і моя Україна"
наповнив елементами знань лише про довкілля.
Виходить: одному чиновнику непотрібна Україна й свідома своєї
народності та державності дитина.
Іншому – навіть державна відповідальність. Тому в списку належних
для вивчення дисциплін він пропонує "країнознавство" (народознавство)
та вивчення всіх народів, країн історій, літератур, культур світу і люто
воює з декретованим Колегією Міносвіти та Кабінетом Міністрів
українознавством.
Дунька в Європі не хоче бути Дунькою. Тільки Дідро…
Тому й наслідки: справжніми педагогами – реформаторами
українознавство ведеться в тисячах середніх та сотнях вищих навчальних
закладів, і ті заклади в Києві, у Криму, Дніпропетровщині і Чернігівщині,
Кривому Розі й Івано-Франківщині стали лабораторіями справжнього
новаторства, але в збірнику "Освіта України за роки незалежності: стан,
факти, події", випущеному до ІІ Всеукраїнського з’їзду освітян (2001 р.),
воно навіть не згадане. Чиновник боїться його як чуми. Боїться,
зауважимо, об’єктивних, синтезованих наукових знань про свою
Батьківщину!
І це за умови, що цей чиновник боязкий не завжди. Бо візьміть там хоч
би перший розділ: "Автономна Республіка Крим", і ви подумаєте, що ви в
царстві кривих дзеркал.
"Відновлена в 1991 р., Автономна Республіка Крим успадкувала
струнку систему освіти", – не кліпнувши віями, заявляють автори цього
розділу. І не менш "відповідно" до викликів Часу, як надреформатори
продовжують: з огляду на нові умови заклади освіти Криму працюють за
напрямами:
" – збереження досягнень минулого;
– усунення суперечностей у розвитку сфери освіти;
– приведення системи освіти у відповідність з новими науковими
досягненнями;
– приведення нормативно-правової бази у відповідність з новими
законами;
– забезпечення розвитку освіти відповідно до оновлення показників і
вимог сучасної динаміки розвитку освіти;
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– розв’язання проблеми забезпечення освітою та благоустрою
депортованих громадян…;
– реалізація вимог модернізації освіти;
– досягнення стабільної роботи закладів освіти…"
Ось так: від "збереження досягнень минулого" до "досягнень
стабільної роботи"… Де? Хтозна: може в Україні,
а може й в Нігерії, бо поняття суверенної України в тексті відсутнє.
Відсутні й такі поняття, як мета, зміст, ідеали освіти, її національнодержавницька сутність та відповідні їй форми; навіть – українська
школа…
Та й це ще не все: далі криві дзеркала стають гіперболоїдами, бо
зазначивши, що в "Криму відбулися значні кількісні та якісні зміни",
автори переходять до цинічної міфології: у Криму, мовляв, "забезпечено
вільний вибір мови навчання "; "з 1 вересня 1997 р. державна мова
вивчається як обов’язковий предмет усіма учнями загальноосвітніх
закладів"; "у 2000 р. надійшло понад 400 тис. підручників…
Забезпеченість підручниками української мови й літератури становить
85% …"; "новий імпульс надано патріотичному вихованню"… і т. д., і т. п.
В написаному – ідилія, гідна захоплення.
Але що – насправді?!
По-перше, принцип решета: коли потрясти, то зерно випаде, а полова,
сміття залишаться.
Як зерна постануть факти, виявлені делегацією Української
Всесвітньої Координаційної Ради, очолюваної її головою М. Горинем:
програми розвитку освіти як української в Криму немає; кадри для
різних ланок освіти в Криму з урахуванням суверенності України на
українознавчій основі і в належних масштабах не готуються, зате
очевидно виражається тенденція формувати їх силами московських ВНЗ,
навіть юристів; у більшості з 408 шкіл українських підручників не те що
85, а й 50% немає; державна – українська мова практично функціонує в
єдиній – Сімферопольській українській гімназії (директор Н.Руденко),
жевріє ще в трьох школах і попелюшкою почувається в усіх інших.
Педагогічні кадри потребують принципових змін у підготовці й
перепідготовці, – але ж, як ви чули, там пишаються тим, що "зберегли
досягнення минулого".
Не дивно, що і в формах виховання панує навіть домострой і, як
висвітлює ж "Педагогіка толерантності" (2002 р. № 2), одні вчителі
вдаються навіть до рукоприкладства, терору над дітьми, атестують учнів
"ничтожествами", "подонками", "ублюдками", а інші – захищають
поборників традиціоналізму. І це – як не одиничний приклад, так, на жаль,
і не тільки в Криму. "Многие наши читатели, - фіксує згаданий журнал, –
указывают… на важную причину (зазначеного). По их мнению, которое
основано на широких контактах с коллегами в разных регионах, многие,
если не большинство, учителей, преподавателей, коллективов,
руководителей учебных заведений всех уровней все еще исповедуют
авторитарную педагогику прошлых десятилетий и сами идеи
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толерантности, толерантной педагогики встречают в штыки, хотя и не в
открытую".
"В открытую" – страшнувато. Філософсько-гуманістичні засади
педагогіки толерантності розвиває міністр-академік В.Кремень. Але щоб
їх впроваджувати, необхідно по-новому почувати і мислити, органічно
поєднувати людяність, професіоналізм і патріотизм. А це, як засвідчує той
же журнал, дається не легко навіть щирим симпатикам ідеї.
Так, учасники конференції з проблем толерантності на Київщині щиро
покликалися на її засади, але нерідко зводили принципи лише до сфери
етикету. Тому переважала відсутність аналізу процесів і наслідків
виховання, практично майже не згадувались діти, не бачилася їхня
еволюція. Досі панують імена зарубіжних наукових авторитетів різних
епох, зате відсутнє бачення дітей у процесі розвитку їх у сім’ї, і не якійсь,
а українській, у селі і в місті, серед реальної природи, в дотичності до
сфер етнонаціональної генези, природи, мови, рідної культури. Не
кажемо: взятих у взаємозалежності, – загалом! Тоді й постають, як і в
підручниках, плюсклі фантоми "світової" літератури, географії, історії,
культури, цілковито автономізовані від реальної дійсності.
Пропонуються або оголошені новочасними такі схеми: "всі діти мають
право на власну думку; всі діти мають право на освіту; кожна дитина має
право навчатися в чистих кабінетах; всі діти мають право на
відпочинок…"; або як взірець толерантності – інновації відомого
працівника на педагогічній ниві І.Г.Єрмакова, що зважив за справедливе
виголосити таку сентенцію: "Питання діалогу культур, толерантного,
терпимого ставлення до інших мов і культур, полікультурного виховання
стало головним, найактуальнішим для нашої школи і всього нашого
суспільства, адже кожен день ми бачимо (?! – П.К.) приклади
негативного, не толерантного ставлення до інших мов і культур. Особливо
останнім часом це проявляється у ставленні до російської мови,
літератури й культури".
Це по відношенню до українського народу принаймні неморально.
Певне, п. Єрмаков дивився на життя в підзорну трубу з викривленою
лінзою. А до всього забув, що толерантність непримітно включає в себе
етику не лише об’єктивності, а й відповідальності. А може, гадав, що бере
участь у засіданні ради в Дніпропетровську, чи в Криму, де, порушуючи
Конституцію, ухвалювали започаткувати референдум про надання мові
сусідньої держави статусу державної і тим самим цілком "толерантно"
остаточно витіснити українську.
Толерантність – це, як і українознавство, що органічно еволюціонує в
українолюбство та українобудівництво, – категорія Часу і Простору,
ґрунтовані на філософії любові, честі і совісті, рівності і свободи; чесності
у ставленні до себе й до інших. Вони непримітно співвідносяться з
цивілізаційно-культурними цінностями вселюдства, але в інтересах і на
ґрунті кожної людини та нації, і щонайперше – рідної землі, на ґрунті
людинолюбства.
Ідеологією любові до абстрактного людства ми вже наситилися.
Пожинаємо її плоди.
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Пора повернутися до любові і людей реальних; на жаль, досі
відчужених від себе такого роду академічною педагогікою.
Чи не тому ми нерідко не спроможні за життя оцінити справді
толерантних педагогів, як те бачимо, до прикладу, з долею Олександра
Антоновича Захаренка, поширити їхній воістину новаторськотрадиційний досвід?
І тут з гіркотою доведеться говорити про стан і українознавства, і
педагогіки в частині вищих навчальних закладів. До глибокого розуміння
філософії національної ідеї. *
Нагадаємо: університети та інститути, як засвідчує досвід В.Каразіна,
М.Максимовича, М.Грушевського, І.Огієнка, традиційно на чільне місце
ставили педагогіку українознавства та українотворення, бо вони, – як і
М.Драгоманов, В.Вернадський, А.Кримський, С.Єфремов, добре знали
зарубіжний досвід, а тому й те, що його сутність завжди була людино-,
націє-, державоцентричною. Різного роду інтерглобалістичні тенденції
вражали підлеглі народи, бо нав’язувалися їм, і побутували хіба що
окремими елементами, як додаток, у націй суверенних, сильних.
Мавпування – це жереб недостатньо розвинутих. А бути причетним до
світової культури – це бути здатним не тільки брати, а й передовсім
ділитися власним, змагатися за торжество свого. Звичайно ж не так тому,
що своє, скільки тому, що воно органічно вистраждане, перспективне. Що
дамо
іншим,
підрізуючи
коріння
свого,
автохтонного,
етнонаціонального?.. А відтак, для кого ми становитимемо реальний
інтерес?
І нині маємо продовження неминущих традицій у багатьох закладах
Києва й Львова, Дніпропетровська й Острога, Донецька і Харкова.
Переконливий доказ – розробки кафедри історіографії та археології
Національного університету імені Тараса Шевченка, очолюваної
талановитим вченим проф. Я.С.Калакурою, про який ви можете дізнатися
з ж. "Українознавство" 2002 р. ч. 4. Але завелика частина навіть
національних університетів є такими тільки за статусом. Навіть там освіту
не реформовано в дусі та в інтересах України як суверенної держави, – а
де нема реально розвинутої практики, там і не може бути й яскравої
новаторством педагогіки та оригінальних мислителів-педагогів. Тому не
випадково ми не маємо належної як кількості, так і якості українознавчих
програм, навчальних планів, підручників та педагогічних праць, а
тенденція "українізувати" їх за рахунок додавання окремих імен та подій з
українського життя є подібним до того, як жінка задля краси одягає
прикраси, не зачіпаючи внутрішньої сутності.
Є різні органи тіла. Але тіло – не сума, а єдність, структура. Цілісною
структурою має бути кожен навчальний предмет, вся система освіти та
виховання. І аналогічно: як у структурі людини генеруючими сутність є
серце і мозок, так і в структурі освіти вцілому, у кожній ланці виховання й
освіти є гуманістична, національно-державна ідея, українська мова й
українознавство як її структурні форми, як філософія і політика держави.
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Якось на похоронах один чоловік, вказуючи на покійника, сказав
І.Франкові: "яка красива людина!" На що Іван Якович відповів: – не
людина, а труп. Не дише.
Не дише без українознавства й освіта, бо вона може культивувати
насправді нові форми, але не доторкнеться до душі й інтелекту дітей.
Вона може допомогти створити ще досконаліші комп’ютери, але людини
– ні! Не витворять поколінь патріотів-професіоналів курси типу
"світових" літератур, культур, історій, бо вони, даючи знання, не побачені
співвідносно з Україною, реальним життям дітей, не розкривають їм
змісту, уроків, перспектив розвитку. І навпаки: коли процеси зарубіжної
дійсності розглядати через призму вітчизняної історії, тоді задише і
зарубіжна реальність та, водночас, глибше розкриє наше Буття: і те, які
маємо землі та небо, географію й клімат, які, як показує проф.
В.С.Крисаченко П.О.Масляк, В.В.Сніжко, трансформуються в проблему
геополітики та геостратегії; і те, як походження української етнонації
співвідносилося з світовим цивілізаційним процесом та визначало нашу
загальнолюдську роль і місію, - що переконливо показано нашими
вченими В.Д.Бараном та С.І Наливайком; і те, як наша мова, культура,
право, що переконливо показано проф., народним артистом
А.Ю.Мокренком, проф. А.Погрібним, збагачували духовну культуру
людства; і те, що означає бути українцем у Європі сьогодні. А це –
окультурення (як екстракт олюднення) почуттів, мислення та свідомості
поколінь – і є основним завданням освіти.
Що маємо в реальності? На колегії Головного управління освіти й
науки Київської держадміністрації аналізувався стан викладання біології.
Виявилась одностайність думки і академіків Д.М.Гродзинського та
І.А.Зязюна, і освітян: стан є критичним передовсім тому, що в
підручниках з біології для України здебільшого немає України; її природи
й людей; є нагромадження біотехнологічної фразеології, розрахованої не
так на учнів, як фахівців.
Принагідно подібне відзначалося й щодо підручників з історії: вони і
написані "суконним" стилем, і грішать надмірною затеоретизованістю та
відірваністю курсів з "світової" історії від української. Мовби українська
історія упродовж віків розвивалася ізольовано від загальнолюдської
(загальноцивілізаційної й загальнокультурної).
Можна сказати: але чи можна писати підручники і, зрозуміло, для
дітей, і науково глибоко та масштабно?
Спочатку наведемо один уривок:
"На схід від Волині і від Поділля простягається Придніпровська
височина – осередок Земель української національної території, простір,
на якому перед тисячею літ виросла перша українська держава, відтак
всередині землі нашої славної Гетьманщини – с в я т а з е м л я
українського народу, сполохана кров’ю й засіяна його кістками. Від сходу
межує вона з Дніпром, від північного заходу – з річкою Тетеревом, а від
південного заходу з Бугом. До південного сходу переходить непомітно,
так само, як Поділля, в Чорноморську низовину.
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Загальний краєвид правобічної височини зовсім інший, як сусіднього
Поділля чи Волині. Це легко хвиляста, до сходу і півдня щораз плоскіша
високорівня. Річкові долини тут не глибокі й доволі широкі, їх узбіччя
пологі, то знову круті, то болотисті, в кінці ж величний Дніпро зі своїми
набережними "горами", широким надрічковим низом. Просторі, мов степ,
лани збіжжя міняються лугами і гайками, "там синіє байрак, а там висока
могила з вітром розмовляє" (Т.Шевченко, – авт.), тут старезне городище,
там довжелезний Змієвий вал – оце загальний краєвид правобічної
височини. Подих історії буяє над усім простором правобічного
Подніпров’я, цього серця України…"
Так написано Мироном Дольницьким підручник "Географія України"1.
Професійно? Безумовно! А до того – як поетично, закохано,
гуманістично й патріотично!
А тепер прочитаємо наші підручники з біології та історії, у яких можна
не зустріти не те що поняття (образу), а й слова Україна, "та й спитаймо
тоді себе, що ми? чиї сини, яких батьків?" І авторів підручників та
міністерських чиновників, котрі ті підручники благословляють: нащо їх
"мати привела: чи для добра, чи то для зла…"
А тепер звернімося до історика А.І.Багалія, який показує, як
співвідносити освіту й науку, виховання й навчання задумувалися не
лише Т.Шевченко й І.Франко, а й маститі вчені: О.Потебня і
В.Антонович, М.Грушевський і В.Вернадський. Тому відповідали: хто
хоче вчити – має усвідомити методологію синтезу, а тим самим "Різницю
між елементарною науковою історією. Еволюцію історії як науки.
Історичну критику. Допоміжні знання. Культурний елемент в історії.
Мистецтво й психологію в історії. Історичні закони. Суб’єктивізм та
об’єктивізм в історії. Значіння історії"2.
Тоді стане зрозуміло: "Неможливо не згодитися з тим, що в основі
елементарної (для широких кіл суспільства, – авт.) історії мусить лежати
науковий грунт, і, значить, признати, що є єдина тільки історія як наука.
Але ж треба прийняти й те, що при викладах елементарної історії
(наприклад, у початковій школі, в першому її концентрі) необхідно
звертати увагу на те, щоб виклади її були зрозумілі для учнів…"
Професійно – патріотично-поетичні!
Зрозуміло, що для усвідомлення й викладання історії (як і географії,
біології, літератури…) "потрібний не тільки високий розвиток людини,
але й багатий запас ідей та думок про життя взагалі і життя людини
зокрема".
І так само зрозуміло, що немає ні України, ні українознавства, ні
справжньої освіти ні там, де немає реальних людей, образів природи та
історії рідного краю, емоційного сприйняття світу, – ні там, де це постає
поза всіма органічними зв’язками людей і народів, мов та культур, поза
інтелектуальним баченням цілісності вселюдського буття.

1
2

Дольницький М. Географія України – Детройт: Батьківщина, 1953. – С. 20-21.
Багалій Д.І. Вибрані праці.– Харків: Золоті сторінки. – 2001. – Т. 2. – С. 33.
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Ось чому необхідна принципова реформа в системі програм і
підручників, а як підґрунтя того – інший характер набору на
педагогічні спеціальності, атестація, підготовка та перепідготовка
кадрів – як педагогів, так і управлінців. Необхідна принципова
реформа державної ідеології та політики, бо освіта – це підсистема в
цілісній системі суспільного розвитку.
Необхідна принципова корекція в характері й інтенсивності
співробітництва із зарубіжними, зокрема – діаспорними центрами освіти і
науки. Інакше ми збідніємо, і той зарубіжний український світ стане
безбарвним та плюсклим, не цікавим як для нас, так і для іноземців. А це
– прірва.
Питанням питань є вивчення та поширення досвіду педагогів і
вчених-реформаторів, організаторів освіти і науки; дійсно освітянська
організація, яка б виражала й відстоювала свої інтереси, боролася за роль,
місію та авторитет освіти, бо то – найпріоритетніша сфера суспільного
життя, стратегічний напрям національної безпеки. Бо настав час, коли
сильнішою за обставини стає воля людини, – але не можемо не думати:
якими ідеалами, критеріями, інтересами та принципами керуватиметься та
людина?
В матеріалах парламентських слухань 16.Х.2002 р. зазначено:
"Загальнодержавним пріоритетом має бути розвиток загальної середньої
освіти, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку особистості
шляхом навчання та виховання саморозвитку, самовиховання особистості,
що ґрунтуються на основі української загальнонаціональної ідеї, ідеалом
якої є демократична, суверенна, соборна, унітарна, незалежна Україна.
Досягнення визначеної мети можливе на ґрунті українознавства та
засвоєння на його основі загальнолюдських цінностей, принципів
науковості,
громадянської
відповідальності,
українознавства,
полікультурності,
світського
характеру
освіти,
системності,
інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму,
демократії, громадянської свідомості, самоврядування, взаємоповаги між
націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави".
Ось чому й приймаються як антидержавники, політикани без ґрунту і
перспективи українофоби з Дніпропетровської ради та Кримського
парламенту, котрі ініціюють референдум на користь надання мові Росії
статусу офіційної, отже – практично наддержавної, мови денаціоналізації
українського суспільства, перетворення його в безмовний, а тим самим
безправний придаток до уніфікованого російського суспільства. Знову під
машкарою "братерства" активізується денаціоналізація, антидержавна й
антинародна діяльність. Тотальний наступ імперіалізму на Український
Світ.
Схаменіться, недолюди,
Діти юридиві! –
волав до таких Т.Шевченко, тавруючи як фарисеїв, що закликають на
чужині
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
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однак там

Братерства братнього! –

Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого…
От хібащо ще роз’їдаючу душі психоідеологію саморуїнництва, бо ж
відомо: навіть нову державу може створити народ, – а вимерла мова в
устах народу – вимер і сам народ (К. Ушинський). А коли асимілювався –
вимер народ – тип держави уже не має принципового значення:
вселюдство бідніє на етно-культурний феномен і котиться похилою
площиною саморуйнації.
Тому-то проблема українського етносу і підноситься як проблема
вселюдської цивілізації і культури. А перед українською нацією постає
все те ж невідворотне:
Нащо нас мати привела?
Чи для добра, чи то для зла?
Нащо живем?..
Від нашої відповіді на ті питання залежать і наша доля, й міра
здійснення історичної місії.
Досі, навіть після референдуму 1991 р., є охочі розпатякувати про
сентименталізм, сльозливість, безвольність, а тому й безвірність та
бездержавність української етнонації.
Та ще раз нагадаємо фальшивим співчутливцям:
Козацькому роду – не буде переводу! –
такою філософією живе українство віками.
…Вставайте! Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю волю окропіте! –
Тарас Шевченко
ось голос уярмленого, але нездоланного народу.
Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля! –
Павло Чубинський
Я на гору круту крем’яную
Буду камінь важкий підіймать,
І, несучи вагу ту тяжкую,
Буду пісню веселу співать! –
Леся Українка
таким був горос народної інтелігенції.
…Народе мій, замучений, розбитий,
Мов паралітик той на роздорожжу,
Людським презирством, наче струпом вкритий!
Твоїм будущим душу я тривожу…
Однак не плачу й також "караюсь, мучуся, але не каюсь":
О, ні! Не самі сльози і зітхання
Тобі судились! Вірю в силу духа
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І в день воскресний твойого повстання…
…Та прийде час, і ти огнистим видом
Засяєш у народів вольних колі,
Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом,
Покотиш Чорним морем гомін волі,
І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі, –
Іван Франко
так бачила грядуще українська етнонація на грані ХІХ-ХХ віків.
Навіть коли московський імперіалізм та німецький фашизм спільними
зусиллями нищили українську етнонацію, вона відповідала:
Я єсть народ, якого правди сила
Ніким звойована ще не була!
Яка біда мене, яка чума косила, –
А сила знову розцвіла!
Щоб жить – ні в кого права не питаюсь!
Щоб жить - я всі кайдани розірву!
Я стверджуюсь!
Я утверждаюсь!
Бо я – живу.
Павло Тичина
Природно, що й на межі ХХ-ХХІ віків на всі спроби роз’єднати народ,
убити його душу, трансплантувати в його інтелект чужу свідомість,
українці всієї планети голосом незрівнянної Ніни Матвієнко
відповідають:
Ой, роде наш красний,
Роде наш прекрасний,
Не цураймося! Признаваймося, –
Бо багато нас є!
Бо українська харизматична етнонація керується могутньою життєвою
волею!
А та воля, окроплена кров’ю мільйонів борців, й вивершилася новим
відродженням державності та прийняттям Конституції на таких засадах:
Стаття 1
Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова
держава.
Стаття 2
Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і
недоторканною.
Стаття 3
Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за
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свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є
головним обов’язком держави.
Стаття 4
В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення
громадянства України визначаються законом.
Стаття 5
Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить
виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або
посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 10
Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
Обов’язок кожного – жити волею народу, його ідеалами й інтересами.
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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Баранівський В. Ф. (Київ)
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті розглядаються філософсько-методологічні засади
українознавчої науки та освіти з огляду на основні тенденції соціальнополітичної, культурологічної ситуації у світі. Вказується на високу місію
українознавства у відродженні духовності українського народу, його
національної визначеності та самосвідомості.
Автор публікації усвідомлює, що він далеко не перший, хто робить
спробу розглянути питання щодо філософсько-методологічних засад
українознавчої науки та освіти. Розумію також, що це питання одне із
найбільш складних та відповідальних. Все ж певний науково-практичний
досвід та наявність, як на мій погляд, певної невизначеності щодо ролі
філософської методології у розвитку та функціонуванні українознавства
спонукали мене висловити свою думку з цієї актуальної проблеми.
Окрім того, уточнення методологічних засад для певних
суспільствознавчих наук з плином часу є об’єктивною потребою. З часом
у світі змінюються світоглядні засади, парадигми мислення та дії,
змінюються обставини життя, суспільна атмосфера, завдання, які стоять
перед суспільством, нацією, народом. Усе це характерно для світу на
початку нового тисячоліття, і особливо для України, українців, які
будують нове, повноцінне національне життя, прагнуть усвідомити свою
роль та місце в європейській та світовій спільноті. Зміни в світоглядних
парадигмах, в обставинах часу особливо зачіпають і таку життєдайну,
історико-філософську,
соціально-політичну
та
культурологічну
дисципліну як українознавство.
Необхідно зазначити, що українознавство на сучасному етапі загалом в
силу загальносвітових тенденцій та конкретно-історичних обставин
перебуває в сприятливих умовах для свого функціонування та розвитку. І
важливо, щоб це усвідомлювали як друзі, так і недруги українознавства,
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українознавчої науки. На яких засадах грунтується такий оптимістичний
прогноз?
Перше, і головне, це зміни соціально-політичної, культурологічної
ситуації в світі. Ці зміни на межі XX – XXI століть знаходять, зокрема,
відображення в тенденції переходу від філософської системи Модерну до
Постмодерну. Саме в сучасному філософському постмодерні
українознавство знаходить своє методологічне підґрунтя та підтримку.
Філософія Модерну – це система поглядів, сутність яких полягає у
пануванні віри в те, що людська історія є грандіозним лінійним процесом
сходження людства до однозначно визначеної наперед фінальної Мети, до
єдиного і загальнообов’язкового для всіх рас, націй, народів соціального,
культурологічного, світоглядного ідеалу, який буде надійним і остаточно
визначеним фундаментом, міцною гарантією цільності, єдності,
тотальності, благоденства й процвітання усіх і кожного. В ім’я торжества
цього ідеалу, в ім’я влади культури, яка формує, виховує благоговіння до
цього непохитного фундаменту, жодні людські жертви не є надмірними.
До цієї ж кінцевої мети прагнули ініціатори великих соціальних
революцій епохи Модерну: французької, американської, російської.
Думка про те, що такий фундаменталізм здатний слугувати знаряддям
придушення творчих, живих сил історії та культури, є глибоко чужою
ініціаторам названих революцій.
Соціально-культурні наслідки панування згаданої віри у телеономізм
історії сьогодні загальновідомі: замість того, щоб привести людство до
загального благоденства, цей телеоцентрований шлях модерну розколов
людство на так звані “масові суспільства”, захоплені полярними
тоталітаристськими ідеологіями (фашистською, комуністичною та ін.), які
спонукають подібні до себе суспільства проводити між собою жахливі
війни за світове панування. Цей шлях завів цивілізацію у тоталітарну
безвихідь, спричинив глобальне кровопролиття, голокост, екоцид,
нуклеаризм, антопологічну кризу. У сфері національних відносин, в
оцінці ролі націй у світовому процесі ситуація модерну характеризувалася
колоніальним, імперським прагненням певних націй панувати над
іншими, а також усіма заходами асимілювати інші нації, знівелювати їх,
підігнати під себе. По відношенню до українців такі потуги історія знає з
боку Польщі, Росії, деяких інших держав.
Постмодернізм є реакцією на негативні, трагічні, фатальні наслідки
модерністського шляху до тоталітаризму. Він становить собою найглибше
світоглядне розчарування насамперед телеоцентрованим проектом історії,
який панував за доби Модерну, а вже потім – тими чи іншими стратегіями
його реалізації, засобами й способами досягнення декларованої модерном
фінальної мети історії. Як стверджують сучасні українські філософи
В.С.Лук’янець та О.М.Соболь: “Постмодернізм – це сходження до
мультикультуральності, яка утворює собою своєрідне середовище
вільного становлення, рівноправного співіснування, творчого суперництва
самобутніх культур, а не горезвісний “плавильний котел”, який
переробляє їх на якусь єдину, наднаціональну “монокультуру”, що панує
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над
усіма
субкультурами”1.
У
контексті
такої
мозаїчної
мультикультуральності, що спонтанно змінюється, різні автономні культури співіснують, не змішуючись одна з одною, не редукуючись до
“гіперкультури”. За радянських часів такою “гіперкультурою” по
відношенню
до
інших
була
спроба
нав’язати
російську.
Постмодерністське бачення полягає у тому, що самобутня національна
культура має переважати вплив будь-якої штучно сконструйованої
культури, яка претендує на статус наднаціональної.
Близькою до цього є й критика теорії глобалізації в сфері культури та
етнонаціональних відносин. Постмодернізм звертає увагу на відірваність
глобальних “космополітичних культурних форм” (та їх штучних
еклектичних комбінацій) від конкретно-історичних умов життя людей, на
нездатність таких конструктів формувати і передавати ідентичність
національних та етнічних спільнот як “локального”, так і “регіонального”
масштабів. Приклади такої критики глобально-тоталітаристської культури
подаються, зокрема, у статті Умберто Еко “Вічний фашизм” та інших
працях сучасних філософів та політиків2.
На відміну від національної та етнічної культури, яка є справжнім
вираженням загальноетнічних почуттів, цінностей, пам’яті нації,
багатовікової долі етносу, сенсу його історичної ідентичності, глобальна
культура позаісторична, неекспресивна, техногенна, експлуатує “нову
мову”. Вона не здатна встановлювати зв’язок її носія з будь-якою
історичною ідентичністю. У неї немає минулого, і тому вона –
безпам’ятна, здатна формувати лише манкурта. Не відповідаючи
життєвим потребам індивіда, нації, етносу, глобальна культура не
створює колективної ідентичності, до якої б могли апелювати її
індивідуальні носії. Власне, саме тому вона й виглядає не стільки такою,
що консолідує, формує колективний розум, скільки такою, що
дезорганізує націю, збиває її з історичного шляху предків. Що ж до нації,
як форми організації соціального життя, то вона, на думку сучасних
філософів, виявилася не лише компонентом модерну, а й найважливішим
складником постмодерністської ситуації3. Набувши за доби Постмодерну
статусу інтерпретативного складника існуючого тоді етнічного ядра, нація
постала як симбіоз традиції і модернізації, консервації та інновації, який
пластично змінюється, тобто як реактиватор традиції у надрах Модерну4.
Аналітики Постмодерну акцентують увагу на тому, що процес
глобалізації суспільного розвитку, транскультурної взаємодії є малопередбачуваним, але все ж є очевидними два екзистенційно важливих його
1
Лук’янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн. – К.: Абрис, 1998. –
С. 227.
2
Див.: Умберто Эко. «Вечный фашизм» // Литературная газета. – 1995. – № 40
(5571). – 4 октября.
3
Лук’янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн. – К.: Абрис, 1998. –
С. 254, 256.
4
Див.: Arnason J. Nationalism, Globalistion and Modernity // Theory, Culture and
Society. – 1990. – Vol. 7. – № 2, 3.
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наслідки. Перший полягає в тому, що посилюється, поглиблюється,
гомогенізується транснаціональна, трансконтинентальна, гетероетнічна
соцієнтальність розмаїття країн планети, сприяючи тим самим швидкому
поширенню тих форм економічного, соціального і політичного життя, тих
форм культури, знань, цінностей, інформаційного взаємообміну,
спілкування, взаємодії, які в даний момент сприймаються як оптимальні і
найефективніші для задоволення індивідуальних та суспільних потреб.
Завдяки цьому глобального, міжнаціонального, транскультурного характеру набувають не тільки ті чи інші досягнення автономних
мононаціональних спільнот, а й сам процес формування потреб, способів,
стандартів споживання матеріальних, естетичних, духовних цінностей.
Другий наслідок глобалізації полягає в тому, що ті самі інтерактивні
процеси ревіталізують одвічне інстинктивне прагнення різних людських
спільнот до збереження власної ідентичності – прагнення, яке
найвиразніше виявляється у сфері мови, культури, мистецтва,
національної і релігійної свідомості. І якщо така “двуликість”
цивілізаційної єдності людства для філософів-модерністів була незбагненною, то для сучасного постмодерністського мислення такий стан є
об’єктивним, неусувним, таким, що спонтанно змінюється у своїй
екзистенційній історії. Саме тому сьогодні немає серйозних підстав для
прогнозів, відповідно до яких у майбутньому цивілізаційна тотальність
людства буде остаточно редукована до однієї з двох згаданих
альтернатив, несумісних одна з одною у свідомості мислителів Модерну.
Сучасний стан розвитку світової цивілізації, тенденції якого показані в
працях філософів-постмодерністів, стимулює процес відродження та
становлення української нації, українознавства – як науки пізнання та
самопізнання українського народу.
Другий чинник, що створює сприятливі умови для розвитку та
успішного функціонування українознавства – це внутрішній, його сутність
полягає у позитивних змінах суспільно-політичної ситуації в Україні.
Україна стала самостійною, незалежною державою; український народ
отримав можливість вільно відроджувати та облаштовувати себе, своє
суспільство та державу.
Здавалося б, на хвилях вищезгаданих сприятливих умов
українознавство мало б поширюватись та процвітати в українському
суспільстві. Але ж, як відомо, є надто багато проблем, українознавці
відчувають постійний тиск з боку певних державних та громадськополітичних кіл суспільства. Серед українського народу посилився процес
зросійщення, і водночас з проголошеною європейською орієнтацією
Української держави збільшується вплив європейської культури, мови,
традиції. І хоча в європейських впливах є дещо корисне, але не слід використовуваавти його за рахунок витіснення українського, національного із
життя українців. Немає потреби детально показувати сучасний стан
українознавства в своїй державі, він достатньо висвітлений у працях
П.П.Кононенка, багатьох інших вчених, політичних та громадських діячів
України, а також у працях представників української діаспори за кордоном.
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Приверну увагу на деякі аспекти проблем сучасного українознавства,
що мають загальнометодологічні підгрунтя і знайшли певне відображення
в сучасній філософській думці. Одна з причин, що створює труднощі в
поширенні українознавчої освіти серед українського населення та її
сприйняття пояснюється в постмодерністській філософії тим, що сучасний, більш взаємозалежний світ, який конституюється завдяки процесам
глобалізації, є водночас світом, у якому виникає, а потім посилюється, поперше, тенденція до протиборства етнічних спільнот і транснаціональнототалітарного державного устрою, у який вони інкорпоровані, по-друге –
прагненням набути статусу автономної державності1.
Зверну увагу на перше положення щодо посилення тенденції до протиборства етнічних спільнот. Україна, українство відчуває посилення цієї
тенденції у зростанні всебічного впливу з боку Росії, російського етносу,
Румунії та румунського етносу тощо. Засоби цього впливу є як ніколи
раніше активними, різноманітними та цілеспрямованими. Так Росія в
інтересах підтримки та поширення свого впливу використовує всі
доступні засоби впливу: політико-правові, військові, економічні,
культурні, релігійні, дипломатичні тощо.
Українські ж державотворці у своїй більшості, продовжуючи бачити в
Росії добру “старшу сестру”, майже не переймаються реальними заходами
інформаційно-психологічної протидії, не підтримують належним чином
процес національного відродження. Достатнім підтвердженням цьому є
засилля російської літератури в Україні, зросійщення засобів масової
інформації, все більше витіснення української мови як засобу
міжнаціонального спілкування в Українській державі. Інакше як злочином
проти українського народу таку політику та стан справ у державі назвати
неможливо.
Одним із принципових заходів української влади за таких умов мала б
бути беззастережна підтримка та поширення українознавства як науки,
навчально-виховної дисципліни, вагомого чинника відродження
духовності українського народу, його національної визначеності та
самосвідомості.
Наступна
причина
сучасних
проблем
українознавства
загальнометодологічного характеру, як на наш погляд, тісно пов’язана з
попередньою. Вбачається, що не тільки представники владних структур,
але й не всі наші українознавці достатньо усвідомлюють важливість
проблеми українознавчого виховання не тільки українців, а й усього
населення України, необхідності не тільки контрінформаційних, а й
широких наступальних заходів в інтересах відродження, ствердження та
поширення всього українського як в Україні, так і за її межами.
Українознавство повинно відігравати не тільки просвітницьку роль як
науки самопізнання, а все більш активну державотворчу та захисну
функцію. Воно має не тільки вивчати та показувати українство, українське
життя, а й стати ідеологією державних структур, провідних політичних
1

Лук’янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн. – К.: Абрис, 1998. –
С. 259.

29

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

партій та громадських рухів. Без національно свідомої, патріотично
налаштованої політичної еліти неможливе українське відродження. Такий
висновок випливає із розуміння принципової єдності та взаємозалежності
політичних, культурних та етнонаціональних процесів у суспільстві.
У період незалежності хвиля відродження українства в державі
зустріла шалений опір антиукраїнських сил та пасивний спротив з боку
української влади. Сучасний процес становлення українського суспільства
вимагає активних дій усіх свідомих українців, системи українознавства,
спрямованих до його органічного поєднання з системою політичної,
державної влади. Без такого поєднання Україна як монолітна національна
держава просто неможлива.
Для забезпечення повної перемоги української національної ідеології в
політичній сфері діяльності необхідна виключна чіткість, зваженість
загальнополітичних положень українознавчої науки, врахування в ній усіх
конкретно-історичних внутрішніх та зовнішніх умов. У своїх помислах та
діях, відношеннях справжні патріоти українознавчої справи мають
займати принципові позиції, бути консолідованими як ідейно, так і
морально-психологічно. Необхідно рішуче підтримувати ті партії, рухи,
організації, які стоять на послідовних, принципових засадах відстоювання
інтересів українства, а з іншого боку, вести рішучу боротьбу з тими, хто
протистоїть інтересам українського народу. У зв’язку з вищезазначеним
пропонується, зокрема, створити партію чи комітет захисту української
культури та мови. Такої партії чи комітету в Україні поки що немає. На
жаль, на сьогодні серед значної частини представників українознавчої
науки немає також чіткої визначеності та принциповості в оцінках
політичних партій в Україні. Часто симпатії чи антипатії відносно партій
та їх лідерів визначаються на рівні почуттів, емоцій, особистих
пристрастей, без глибокої системної оцінки їх програм та реальних дій. З
іншого боку, деякі політичні партії чи інші сили, які претендують на
моральну, політичну підтримку українців, не мають чітко сформульованої
та визначеної в конкретних діях проукраїнської національної політики. Є
випадки, коли політичні лідери, використовуючи патріотичну
фразеологію, вирішують свої особисті проблеми правового та
матеріально-фінансового характеру. Такі лідери та ті, хто їх підтримує
завдають великої шкоди єдності українського народу, підривають їх силу
та авторитет в усьому суспільстві, водночас працюють на користь ворогів
українського народу.
Українознавство має стати філософією, ідеологією конкретної
наступальної дії. Велика робота по відродженню життя та історії
українства повинна доповнюватися активними заходами політичного,
культурологічного, правового та державотворчого характеру. Конкретні
вимоги та пропозиції до влади як у центрі, так і на місцях, можуть
здійснюватися в сфері захисту української мови, культурних пам’яток,
культури загалом, українських засобів масової інформації, закладів освіти
тощо.
Ще одна проблема загальнометодологічного характеру, яка сьогодні є
дискусійною та дещо делікатною, це проблема співвідношення філософії
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та українознавства як методологій суспільного розвитку, системи освіти
та виховання. Відразу підкреслю, що я особисто з великою пошаною
ставлюся як до філософії, так і до українознавства. Вважаю, що
суперечності поміж філософами та українознавцями з цього питання є
дещо надуманими і просто непотрібними. Відомий фахівець з
українознавства
П.П.Кононенко
у своїх
публікаціях
називає
українознавство філософією й політикою держави, українською
історичною наукою, філософією навчання і виховання, методологією усіх
сфер та ланок освіти1.
Не вдаючись до детального аналізу названих визначень
українознавства та незважаючи на деякі понятійні перебільшення
методологічної функції українознавства все ж вважаю, що воно може в
певному сенсі претендувати на визначену професором П.П.Кононенком
роль. Насьогодні у багатьох країнах світу в навчальних закладах
вивчаються дисципліни про свій рідний край, історію, культуру свого
народу тощо. Україна також має право і потребу на впровадження
українознавчої дисципліни, у якій би вона розкривалася як геополітична
та культурна реальність, і українство як загальноцивілізаційний феномен
у всій своїй неповторності і своєрідності в просторі та часі.
Як бачимо, цілі та завдання українознавства зовсім не ті, що їх має
філософія як загальна методологія наукового дослідження. Якщо ж вести
мову про дослідження предмета українознавства, то воно саме має
спиратися в цьому на загальнофілософські методологічні принципи та
методи наукового дослідження. Поняття ж українознавства як філософії
державотворення, виховання, освіти тощо має означати, що процес
державотворення, виховання та освіти в Україні повинен здійснюватися
відповідно до української національної ідеї, щоб у громадян України були
правдиві знання про свою землю, культуру, щоб громадяни України були
патріотами своєї Вітчизни. Як писав Григорій Сковорода: “Кожен
повинен пізнати свій народ і у народі пізнати себе”. Тарас Шевченко
писав: “Свою Україну любіть !.. І чужому навчайтесь й свого не
цурайтесь”.
Абсолютно правильною є думка П.П.Кононенка про те, що
українознавство, його ідеї мають пронизувати, бути присутніми в усіх
підручниках, посібниках для учнів, студентів. Українознавство має
забезпечити подолання відчуження української науки, освіти,
системи виховання від українського національного життя, від
конкретної людини2. На наш погляд, саме у цьому полягає головне
методологічне та практичне призначення українознавства.

1

Кононенко П.П. Українознавство в системі вищої освіти. – К., 2001. – С. 10;
Філософія освіти в сучасній Україні. – К., 1997. – С. 65; Українознавство.
Підручник. – К., 1996. – С. 15.
2
Кононенко П.П. Українознавство – наука самопізнання українського народу //
Українознавство. – 2002. – Число 1-2. – С. 22-29.

31

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

Кучеренко С. В. (Одеса)
МЕТОДОЛОГІЧНІ І МЕТОДИЧНІ
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА
ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
У статті акцентується увага на проблемах становлення
українознавства як навчальної дисципліни. Серед них: доцільність,
розвиток, підтримка, засвоєння досвіду, навчальні програми,
відповідність викладачів, теоретична розробка предметної системи,
перспективи використання.
Потреба
у методологічному і методичному забезпеченні
українознавства відчувалася з самого початку його впровадження у
навчальний процес. Ці питання були в центрі уваги учасників
Всеукраїнської науково-методичної конференції "Українознавство у
технічному вузі: методологія, методика, перспективи", що працювала в
Українському державному університеті харчових технологій 12-14 жовтня
1994 року. Тоді організатор конференціїї О.Д.Горбул розпочав
обговорення з того, що хвилювало всіх: ”Досвід організації гуманітарної
освіти в технічних вузах дуже однобічний, оскільки в умовах тоталітарної
системи він зводився практично до освіти політичної. Студенти вивчали
марксизм-ленінізм та складали державний іспит з наукового комунізму…
Нині історія України, українська культура, українознавство покликані
відігравати провідну роль у формуванні світогляду спеціалістів… Ось
чому вирішення проблем викладання українознавства в технічних вузахце виклик часу і великий життєдайний напрям нашої роботи"1. Учасники
конференції багато говорили про труднощі об`єктивного і суб`єктивного
характеру та необхідність формування методологічної культури
українознавців для підвищення якості навчального процесу. Тоді
Міністерству освіти пропонувалося створити загальну програму з
українознавства і скликати Всеукраїнську нараду-семінар завідуючих
кафедрами і викладачів, на якій обговорити питання стану та заходів
покращення викладання українознавчих дисциплін у вищій школі.
Це був час пошуків та експериментів. Ми робили попередні висновки з
досвіду роботи викладачів нашої кафедри з такою специфічною
аудиторією як російськомовні студенти першого курсу з метою зацікавити
їх українознавчою проблематикою та спонукати до активного освоєння
знань, а не пасивного споглядання монологу викладача. Ми сподівалися
на допомогу новоствореного Інституту українознавства при Київському

1

Тези
доповідей
Всеукраїнської
науково-методичної
конференції
“Українознавство у технічному вузі: методологія, методика, перспективи”/ За ред.
О.Д.Горбула та ін. – К., 1994. – С. 3-4.
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університеті, що працював над новою концепцією курсу і посібником для
студентів вищих навчальних закладів1.
Методологічні та методичні проблеми і сьогодні не втратили своєї
актуальності. Фактично залишилося відкритим питання, пов`язане з
розумінням доцільності впровадження українознавства в навчальний
процес технічного вузу. На ювілейній науково-методичній міжвузівській
конференції “Українознавство у навчально-виховному процесі вищого
закладу освіти”, присвяченій десятиріччю незалежності України, яка
відбулася 5-6 грудня 2000 року в Одеському національному
політехнічному університеті, підкреслювалося: ”Попри всі протидії і
складнощі впровадження українознавства у навчальний процес, воно
вистояло перед випробуванням долі і завдяки невтомній дослідницькій
пошуковій роботі українознавців усього світу продовжує розвиватися”2.
Учасники конференції звернулися до Міжнародної асоціації “Україна і
світове українство”, Всесвітньої координаційної ради з проблем
українознавства,
Науково-дослідного
інституту
українознавства
Міністерства освіти і науки України з проханням забезпечити підтримку
всім науковцям і викладачам вищих навчальних закладів освіти, що
розробляють наукові засади, методологію і методику його впровадження в
систему освіти, сприяти підготовці кадрів українознавства. Йшлося про
необхідність продовжувати дослідження теоретико-методологічних,
філософсько-педагогічних і прогностичних проблем українознавства на
базі засвоєння вітчизняного і зарубіжного досвіду викладання
українознавчих дисциплін, створення і включення в навчальний процес
дійсно наукового типу програм, підручників та посібників.
Рішення
розпочати
викладання
факультативного
спецкурсу
“Українознавство” в Одеській державній академії будівництва та
архітектури було прийняте наприкінці 2000 року, як результат об`єднання
двох зустрічних потоків: з одного боку – розуміння та довіра керівництва,
а з другого – велике бажання і відповідальність членів кафедри. До того
елементи українознавства ми використовували у базових курсах з
української історії та культури, а також під час спільної пошукової роботи
по створенню кафедрального етнографічного музею з участю наших
студентів.
Розширення і поглиблення проблематики українознавства протягом
1994-2000 років зобов`язало внести зміни як у зміст програми, так і в
логіку викладання матеріалу порівняно з існуючим проектом програми
(1997 р.)3. Сьогодні ми працюємо, спираючись на програму НДІУ

1

Кононенко П.П. Українознавство: Навч. посібник. – К., 1994. – 320 с.
Українознавство у навчальному виховному процесі вищого закладу освіти:
Матеріали ювілейної науково-методичної міжвузівської конференції (5-6 грудня
2000 р.) / За ред. Л.М.Брелінської, Г.Л.Судеревської. – Одеса, 2001. – С. 9-10.
3
Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти. Проект.
– К., 1997. – 32 с.
2
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(2001р.)1 з урахуванням нашого бачення предмета як навчальної
дисципліни в технічному вузі на сучасному етапі в тому обсязі, який було
виділено на аудиторну та самостійну роботу студентів.
Слід погодитится з нашим донецьким колегою Ю.Г.Сергієнком, що
“форма і зміст викладання українознавства багато в чому залежать від
адміністрації вузу, фахового рівня та громадської позиції викладачів”. Він
звертає увагу на те, що викладачам-гуманітаріям треба враховувати
“обличчя” студента технічного вузу та бачення таким студентом
“обличчя” викладача. Студент технічного вузу “любить точність у
викладанні фактів суспільного життя
і в той же час схильний
романтизувати це життя; на гуманітарні предмети дивиться як на
неминучу перепону, яку необхідно подолати на шляху до диплома
фахівця технічного профілю”. Що ж до викладача очима студентів, то за
дослідженням Ю.Г.Сергієнка, "на перше місце серед переліку необхідних
якостей, було поставлене “вміння доступно викладати матеріал, на друге –
знання предмета викладання, а на третє – доступність викладача у процесі
роботи. Наступні місця посіли відповідно: культура мови, чесність,
людяність, уміння дотримуватися свого слова, зовнішній вигляд,
справедливість, загальна культура тощо”2.
Отже, коли викладач відповідатиме цим вимогам, то на його курс не
будуть дивитися як на другорядний. Ми цілком згідні з тим, що для
студентів технічних вузів потрібні свої підручники, які б враховували
специфіку викладання українознавства для майбутніх інженерів.
Ми переконуємося в тому, що українознавцю потрібні не тільки
знання своєї та суміжних наукових галузей, а ще й високий рівень
методологічної культури та методичного досвіду, щоб у рамках
факультативу викласти матеріал цікаво і доступно, але водночас
ґрунтовно і глибоко.
Особлива потреба у методологічному та методичному досвіді
відчувалася при створенні й обґрунтуванні навчальної програми, коли
довелося визначатися з об`єктом і предметом курсу, метою і методами
його вивчення.
Виходячи з того, що автор наукової концепції українознавства
академік П.П.Кононенко бачить українознавство у статусі філософії і
методології освіти, ми визнали за можливе і доцільне запозичити формулу
предмету свого курсу з філософії. І.В.Бичко дає визначення предмета
філософії через відношення ”Людина-Світ”3, визначення нашого предмета
ми окреслили як відношення “Україна-Світ” або “Україна в світі” та
“Світ України”. Остані два уточнення пояснюють спрямування погляду
1
Кононенко П.П. та ін. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих
закладів освіти. – К., 2001. – 32 с.
2
Сергієнко Ю.Г. Українознавство в технічному вузі // Українознавство – наука
самопізнання українського народу: Матеріали Х щорічної Міжнародної науковопрактичної конференції (18-20 жовтня 2001 р.) / Заг. ред. Кононеко П.П., наук.
ред.–упоряд. Ярошинський О.Б. – К., 2001. – С. 247-249.
3
Філософія: Навч. посібник / За ред. І.В.Бичко та ін. – К., 1993. – С. 22.
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назовні та всередину. Принциповим у даному визначенні є саме поняття
“відношення” України та Світу. Щоб переконатися у правильності нашого
попереднього визначення та звільнитися від самозвинувачення у
механічному перейманні, ми вирішили перевірити його за допомогою
надбань наукознавства, теорії та методології науки. Виявилося, що
предмет вивчення являє собою певну систему.
У Є.М.Мірського предметна конструкція – це сукупність уявлень про
об`єкт та способи його вивчення1. Об`єкт українознавства можна
визначити коротко – Україна або точніше – “феномен України”. Ми
вважали за необхідне акцентувати цілісність об`єкта, тому в програмі
даємо таке формулювання – “феномен України як смислової та
просторово-часової цілісності”. Саме так, спочатку “смислової”, а потім
“просторово-часової”. Цим ми наголошуємо на проблемному методі
викладання матеріалу студентам. Для нас важливим є не стільки
категоричне розрізнення того, яка з цих цілісностей виникла першою: чи
спочатку Україна народилася у просторі і часі, а потім отримала свій
смисл, чи Україна є втіленням певного смислу у просторі і часі. Та й
взагалі важко розірвати феномен у діахронному спостереженні, оскільки
ці процеси відбуваються синхронно, взаємообумовлюючись. “Організація
сприйняття цілісності новітнього українознавства здійснюється через
розкриття взаємозв`язків
і взаємозалежності між основними
універсаліями, такими як нація (етнос)-мова-природа-доля-культурапам`ять-держава” (Т.Усатенко)2.
У послідовності ознак об`єкта була покладена логіка початку його
вивчення. Адже тільки з усвідомленням України як окремого смислу,
смислової окремішності, почалася рефлексія українців щодо власної долі.
У Г.П.Щедровицького предметна система дається в розгорнутому
вигляді3. Якщо скористатися нею в осмисленні предмета нашого курсу, то
він виглядатиме системою, що містить у собі: 1) факти – одиниці
емпіричного матеріалу (зауважимо, що нас цікавлять факти не як такі, а в
певному контексті); 2) засоби викладу –систему понять (категорій), що
використовуються для створення образу об`єкта; а відтак 3) онтологічні
схеми, що передають ідеальну дійсність, наш об`єкт у тому числі; 4)
моделі, що репрезентують власне об`єкт; 5) знання, об`єднані в теорії теж
слугують нам (знаннями ми користуємося у творенні наукових фактів,
визначенні понять, складанні схем та моделей тощо); нові знання ми
здобуваємо за допомогою наявних знань та різних методик – процедур
дослідження і викладання; вони допомагають розв`язувати проблеми, які
зібрані у концентри; вирішувати завдання, на які розбивається мета
1
Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. – М., 1980. – С. 266.
2
Усатенко Т. Новітнє українознавство як інтегральна наука // Україна, українці,
українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Збірник наукових праць. У 2-х
частинах. – К., 1999. – Ч. 1. – С. 485-492.
3
Щедровицкий Г.П. Синтез знаний: проблемы и методы // На пути к теории научного знания. – М., 1984. – С. 85.

35

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

дослідження або викладання. Пам`ятаючи про те, що в кожному об`єкті
можна окреслити безліч предметів, нам потрібно вирізнити релевантні
зв`язки і відносини, тобто такі, що стосуються саме нашого предмета.
Теоретична розробка предметної системи на цьому не закінчується.
Б.Г.Юдін зазначає, що ”предмет – це не просто частина об`єкта, не просто
частина зовнішньої реальності. Це реальність спеціально виділена, окреслена в своїх межах… Жоден дослідник не має справи з об`єктом самим по
собі. Він бачиться крізь призму суб`єкта"1. Суб`єкт (науковець, викладач)
будує “картину об`єкту”, яка пов`язує між собою знання різних наук.
Знову ж таки нам потрібно віднайти підгрунтя, яке з усієї інформації
дасть можливість не загубитися у стані існуючої полідисциплінарності.
Така редукціоністська діяльність з побудови предметного зображення
об`єкта зовсім не означає відмови від багатства уявлень про нього. Новий
предмет твориться не замість, а попри існуючі дисциплінарні картини,
втягаючи їх у свій простір. Отже, інтуїтивно сформульований нами
предмет відповідає вимогам наукознавства і ми сподіваємося , що у
такому вигляді має право на існування.
Якщо говорити про методи викладання та дослідження або
узагальнено про метод як “шлях слідування”, то спочатку потрібно
визначитися з тим, куди ми хочемо прийти і чого досягти. Якщо
поінформованості студентів – це одне, а якщо переживання та вчування
аудиторії в матеріал – це вже інше, а коли прагнемо поєднати розуміння і
відчуття? Ось де великі можливості для викладача в його методичних
пошуках.
Усвідомивши це, ми спочатку самі визначилися у проблемному методі
викладання матеріалу, щоб разом із студентами долати суперечність між
незнанням і знанням, а потім вирішили піти далі і скористалися одним
цікавим спостереженням. Студент набагато краще сприймає матеріал,
коли він розуміє навіщо це, як і чому саме так. Тоді народилася схема
подання лекції: тема – її доцільність, проблема – її значущість, метод –
його відповідність.
У програмі ми наголошуємо, що наукову основу курсу складають
досягнення вітчизняної та зарубіжної україністики. Під час викладання ми
використовуємо історичний підхід, тобто феномен України вивчається з
погляду його становлення, в єдності минулого, сучасності та майбуття; а
також аксіологічний підхід, що дає змогу виявити в українському
загальнолюдське, а в загальнолюдському – українське. Особливостями
курсу є його синтетичний, інтегративний та узагальнюючий характер,
адже він з`єднує в одне ціле знання про Україну, поєднує досягнення
різних наук, виходить на філософський рівень, тому гідний бути базовим
академічним курсом.
Насамкінець наведемо думку Ю.С.Слєпцова: ”На сучасному етапі
українознавчої науки не існує єдиного, чіткого, повного і точного
формулювання предмета і методу українознавства. Така ситуація значною
1

Юдин Б.Г. Методологический анализ как направление изучения науки. – М.,
1986. – С. 59-60.
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мірою сприяє нехтуванню ним…, утруднює розуміння завдань
українознавства і як науки, і як навчальної дисципліни, що негативно
відбивається на якості його викладання в навчальних закладах України”1.
Ми визначилися. Слово за НДІУ: ”Українознавство – це наука пізнання і
самопізнання феномена українства, законів, досвіду, уроків його
життєдіяльності… І саме для тих, хто дійсно стурбований станом пізнання
і самопізнання українства, не може бути більш важливого і
відповідального завдання, як створення наукового фундаменту цього
процесу: з`ясування предмета, методу, функцій наук, які досліджують
один і той же об`єкт, їх місце та роль у суспільних і державотворчих
процесах,” – пише головний методолог НДІУ Л.К.Токар2, ніби почувши
наші роздуми.

Проскурова С. В. (Кіровоград)
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
(з досвіду роботи КДПУ ім. В.Винниченка)
У статті висвітлюються шляхи впровадження українознавства у
вищих навчальних закладах. Звертається увага на болісні явища, що
супроводжують викладання українознавства в Україні: скорочення
кількості середніх шкіл, в яких викладається українознавство,
відсутність нормативних навчальних програм з українознавства для
середньої і вищої школи, якісної навчально-методичної літератури та ін.
Восени 2002 р. кафедра народознавства та історії культури
Кіровоградського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка відзначає 10-річчя з дня створення. Ця дата –
добра нагода для того, щоб оцінити досягнення, визначити недоліки,
окреслити перспективи розвитку.
Вивчення українознавства розпочалося 1991 року з відкриттям
спеціальності “Історія та народознавство”. На історичному факультеті
були введені нові історичні дисципліни, спецкурси та семінари –
“Етнографія народів світу”, “Етнографія України”, “Етнопедагогіка”,
“Етнопсихологія”,
“Етнолінгвістика”,
“Етногеографія”,
“Етномузеєзнавство”, “Історичне краєзнавство та історія рідного краю”,

1

Слєпцов Ю.С. Українознавство як наука і навчальна дисципліна //
Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали Х
щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 2001 р.) /
Заг. ред. Кононеко П.П., наук.ред., упоряд. Ярошинський О.Б. – К., 2001. – С. 86.
2
Токар Л.К. Актуальні питання теорії та методології українознавства як науки //
Там само. – С. 25-27.
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“Українська та зарубіжна культура”, “Історія української літератури”,
“Фольклор України”.
При викладанні дисциплін українознавчого циклу неминучим було
дублювання окремих тем. Тому основною проблемою для викладацького
складу кафедри стала оптимізація навчальних курсів з суміжних
дисциплін з метою уникнення повторів, налагодження міжпредметних
зв’язків. Її подоланню сприяло запровадження постійно діючих
теоретико-методологічного та науково-методичного семінарів.
З 1992 р. на семи факультетах університету розпочалося викладання
курсу народознавство в обсязі 62 годин. Зокрема, на музичнопедагогічному факультеті було введено спеціальність “Музика та
народознавство”. Навчально-методичне забезпечення здійснювалося
кафедрою спеціальних історичних дисциплін і народознавства. В основу
було покладено навчальну програму з курсу “Етнографія України”,
розроблену авторським колективом на чолі з професором В.І.Наулком
(1991 р.). З дисциплін “Етнографія”, “Етнопедагогіка”, “Етнопсихологія”,
“Етнолінгвістика” та ін. були розроблені авторські програми.
Однак у 1996 р. Міносвіти України здійснило досить дивний крок (у
причинах і подальших наслідках якого слід було б розібратися
ретельніше) – українознавство було вилучене з переліку обов’язкових
компонентів середньої освіти. Після відповідної вказівки обласного
управління освіти історичний факультет КДПУ припинив набір студентів
за спеціальністю “історія та народознавство”.
У теперішній час вивчення народознавства здійснюється лише на 1-3
курсах денного відділення, 2-3 курсах заочного відділення історичного
факультету, 4 курсі музично-педагогічного факультету. На факультетах
природничому, фізичного виховання, педагогічному вивчається курс
“Українознавство” в обсязі 40 годин. У 1999 р. на історичному факультеті
відкрито спеціальність “Історія” зі спеціалізацією “Українознавство”, а на
філологічному факультеті відкрито спеціальність “українська мова і
література та українознавство”.
На ході становлення кафедри певною мірою відбилися явища,
характерні для вищої школи періоду перебудови національної системи
освіти. Так, починаючи з 1992 р., кафедра тричі реорганізовувалася.
Спершу вона мала назву “спеціальних історичних дисциплін та
народознавства”, згодом “народознавства та історії культури”. 1998-2000
рр. узагалі були періодом невизначеності, оскільки в структурі кафедри
спеціальних історичних дисциплін і правознавства існувала лише секція
народознавства. Відповідно до організаційних змін неодноразово
переглядалися навчальні плани та програми.
На початку 90-х років більшість викладацького складу кафедри
складали колишні викладачі історії КПРС. Лише в 1997-1998 рр. ряд
молодих викладачів кафедри здійснили захист дисертаційних досліджень
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, теми яких
стосувалися українознавчих аспектів. Перше дисертаційне дослідження за
спеціальністю “Українознавство” було захищене 2000 року.
38

Українознавство: теорія, методологія, практика

Завдяки ентузіазмові молодих викладачів та за активної участі
студентів
пожвавилася
науково-методична
робота.
Щорічно
організовується етнографічна практика. Створено кабінет народознавства.
При ньому діє музей, експозицію якого складають знахідки, привезені
студентами та викладачами з польових поїздок. На історичному
факультеті стали традиційними “Вечорниці на Андрія”, які збирають
студентів і молодих викладачів усіх факультетів.
Кафедра
плідно
співпрацює
з
кабінетом
українознавства
Кіровоградського інституту післядипломної освіти вчителів, який очолює
Л.А.Гайда. Традиційними стали лекції з українознавчої тематики, з якими
викладачі кафедри виступають перед вчительською громадою. На базі
ЗОШ № 1 м. Кіровограда пройшло виїзне засідання кафедри. У жовтні
2001 року спільними зусиллями працівників інституту, викладачів
кафедри, студентів історичного факультету підготовлено та проведено
науково-практичну конференцію з народознавства “Духовна і матеріальна
культура населення Центральної України: історія і сучасність”.
Видаються збірки матеріалів “Етнографія Кіровоградщини. На допомогу
вчителям українознавства”.
Змінилося сприйняття студентами предмету українознавства. Так,
якщо в 1992-1995 рр. більшості студентів-істориків незрозуміла була
навіть сама необхідність його вивчення (зокрема через українофобські
стереотипи, закладені радянською школою), то зараз до університету
приходить молодь, яка отримала українознавчі знання на шкільній лаві й
упевнилася в актуальності та перспективності вивчення цієї наукової
дисципліни.
Ще кілька років тому студентів більше цікавили суто етнографічні
аспекти (традиційні матеріальна та духовна культура українців). Нині ж їх
приваблюють насамперед проблеми теорії етносу, нації, націоналізму,
міжетнічних взаємин. Це призвело до зміни пріоритетів у викладанні
українознавства з вивчення суто етнографічних явищ на вивчення
етнонаціональних. Так, з 2002 року для студентів історичного факультету
зі спеціалізацією “Українознавство” введено нову навчальну дисципліну –
“Українська етнологія”, на вивчення якої передбачено виділити 50
аудиторних годин.
Тепер щодо проблем. Основною з них є та, що приблизно з 1996 року
в Кіровоградській області відбувається поступове скорочення числа
середніх шкіл, в яких викладається українознавство. Так, на 2002 рік в
обласному центрі українознавство викладається лише в українській
гімназії імені Т. Шевченка, ЗОШ №№ 1, 17, 21, 24. Не помилюся, якщо
зазначу, що вказана проблема напевне є актуальною для більшості
областей Центру, Півдня та Сходу України. Виходячи з цього, студенти
історичного факультету (на яких насамперед і орієнтовано курс
українознавства) неодмінно втрачатимуть інтерес до вивчення предмету, з
викладанням якого їхня педагогічна діяльність не буде пов’язана.
Відсутні нормативні навчальні програми з українознавства для
середньої та вищої школи. Так, викладачі кафедри досі послуговуються
застарілими програмами 1991, 1992, 1996 років. Проект навчальної
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програми для вищих навчальних закладів, що передбачала розгляд
українознавства як інтегративної дисципліни1, не був затверджений
Міністерством освіти.
Крім того, навчання студентів історичного та філологічного
факультетів з однією й тою ж спеціалізацією “Українознавство”
відбувається за різними програмами. Так, студенти-історики на 2-у курсі
вивчають етнографію України (а не українознавство, що було б
очевидним), а на 3-у – етнологію; натомість студенти-філологи на 2-у
курсі вивчають українознавство, а на 3-у – методику його викладання.
Такі основоположні документи, як “Концепція 12-річної середньої
загальноосвітньої школи” та “Національна доктрина розвитку освіти
України у ХХІ столітті” містять ряд положень щодо необхідності
вивчення українознавства, але у них робиться акцент здебільшого на
“органічному поєднанні національного із загальнолюдським”, оволодінні
“багатствами
світової
культури”,
пропонують
висвітлювати
“українознавчий аспект змісту в інших навчальних предметах”,
формувати “систему національних інтересів” тощо.
Викладачі українознавства відчувають брак якісної навчальнометодичної літератури. Зокрема, курси лекцій з української етнографії2 та
етнології3, посібники з українознавства4 виходили друком (незначними
накладами) ще в середині 90-х років і наявні в бібліотеках лише в кількох
примірниках, що є явно недостатнім для забезпечення самостійної роботи
студентів. “Українці” – фундаментальна праця колективу ІМФЕ імені
М.Рильського НАН України5 – недоступна пересічному викладачеві
вищого навчального закладу насамперед через свою вартість (приблизно
147 грн.) та неможливість придбання в провінції (за винятком хіба що
Львова та Харкова). Взагалі відсутні вузівські підручники (курси лекцій,
навчальні посібники) з етнології. З іншого боку, не бракує посібників з
українознавства, які сповнені тенденційності, грішать белетристичністю
викладу матеріалу, містять науково некоректні, а то й прямо помилкові
твердження та висновки6.
З цього приводу хотілося б навести думку Григорія Грабовича –
літературознавця, професора Гарвардського університету (США).
Торкаючись проблем сучасної історіографії української літератури, Г.
1
Українознавство: Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих
закладів освіти (проект для обговорення на Всеукраїнській нараді завідуючих кафедрами соціально-гуманітарних дисциплін). – К.: Генеза, 1997.
2
Пономарьов А. П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994;
Етнографія України: Навчальний посібник / За ред. С.А. Макарчука. – Львів: Світ,
1994.
3
Нельга О. В. Теорія етносу. Курс лекцій. – К.: Тандем, 1997.
4
Кононенко П.П. Українознавство: Посібник. – К.: Либідь, 1994; Українознавство:
Посібник / Укладачі В.Я. Мацюк, В.Г. Пугач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994.
5
Українці: Історико-етнографічне дослідження: У 2-х т. – Опішня, 1999.
6
Напр.: Тур О. С. Чумацькими шляхами: Посібник. – К.: Інститут системних
досліджень освіти Міністерства освіти України, 1996.
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Грабович зробив висновок про те, що вона потерпає від захоплення
пропедевтикою (навчальною літературою, викладеною в елементарній
формі) на противагу ретельній дослідницькій праці: “Суспільство,
звільнене з-під ідеологічного тиску й накинутої провінціалізації, має
право на ширший вибір (бодай якесь вишуканіше меню, якщо не
суцільний бенкет) культурної та інтелектуальної поживи, а також –
обов’язок критично осмислювати цю продукцію; без цього залишаються
лише інерція і – як наслідок безреформності – повзуча деградація
наукового дискурсу”1.
Викладачі провінційних університетів прагнуть перебувати в руслі
подій наукового життя. Цьому сприяли б насамперед поїздки чільних
українознавців до регіонів. Хотілося б зазначити, що Кіровоградщина не
була обділена увагою київських колег. Так, у 1994 році наш університет
відвідали директор Інституту українознавства НАН України, академік П.
Кононенко й професор Т. Гунчак, а в 2000 р. – професор Київського
національного університету ім. Т.Шевченка В. Борисенко, які виступали з
лекціями, невимушено спілкувалися з викладачами й студентами. В силу
відсутності у провінціалів можливості часто бувати в Києві такі виїзди
мають неоціненне значення для підвищення науково-методичного
рівня викладання українознавства.

1

Грабович Г. Літературне історіописання та його контексти // Критика. – 2001. –
Рік V, Число 12 (50). – С. 11.
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УКРАЇНОЗНАВЧІ ЦЕНТРИ

Матейко Р. М. (Тернопіль)
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ЦЕНТРІВ
США ТА КАНАДИ
У статті розглядається багатогранна українознавча діяльність
Українського дослідного інституту у складі Гарвардського університету,
української дослідної програми при Іллінойському університеті (США),
центру українознавства при Торонтському університеті, кафедри
української культури, Канадського інституту українських студій при
Альбертському університеті (Канада), а також Української Вільної
Академії Наук, Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Америці,
Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Канаді та інших.
Досягнення українського шкільництва на Заході стали однією з
передумов утвердження та розвитку українознавчих курсів у тамтешніх
університетах та інших вищих закладах освіти, підготовки нових поколінь
українських вчених, національно свідомої інтелігенції. Важливим етапом
українознавчої освіти українців західної діаспори є університетські студії.
Завдяки турботі українських громад значна частина випускників середніх
шкіл оволодівають курсами українознавства в найпрестижніших
університетах. Чималі можливості для здобуття вищої освіти, у т.ч. й
українознавчої, мають юні американські українці. У багатьох
університетах США, зокрема в Пенсільванському, Колумбійському,
Каліфорнійському, Іллінойському діють українознавчі кафедри. Вони
фінансуються з федерального бюджету або за рахунок пожертв
українських доброчинців.
Лідером українознавчих студій у США є Гарвардський університет. У
його складі працює Український дослідний інститут, очолюваний проф.
Романом Шпорлюком, до якого входять такі три кафедри: історії,
літератури та філології. Їх співробітники, крім навчальної, активно
займаються і науковою роботою – дослідженням усіх періодів української
історії, включаючи найновіші сучасні події. Український дослідний
інститут Гарвардського університету видає також журнали, у тому числі
“Вісті з Гарварда”, “Рецензії”. Грандіозним проектом вучених є випуск
трьохсоттомного видання старої української літератури.
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Значна частина програми українознавства в Гарвардському
університеті фінансується за рахунок пожертв. Продовжуючи цю добру
традицію, доктор Іларіон і Донна Калиневичі пожертвували 50 тис.
доларів на видавничу діяльність Українського наукового інституту,
створили в Гарвардському університеті новий іменний прибутковий
фонд1. Ще вагомішу інвестицію в розвиток української науки зробило
подружжя Лев та Оксана Іванна Щури з Нью-Йорка. Воно створило свій
іменний фонд у Гарвардському університеті в 100 тис. доларів. Його мета
– допомогти Українському науковому інститутові в його педагогічній
діяльності, а передусім підтримати працю аспірантів та молодих вчених,
які досліджують роль релігійних установ в українському суспільному
житті, історію українських церков, розвиток української релігійної
думки2.
В цієї важливої доброчинної акції долучаються нові представники
української громади. Ініціаторами створення 100-тисячного видавничого
фонду в Гарварді стали щирі українські патріоти та громадські активісти з
Детройта Ярослав та Ольга Дужі. Завдяки йому побачили світ унікальні
видання “Військова традиція в українській історії”, “Походження Русі”
Омеляна Пріцака, “Географія Київської Русі” Пола Голлінгворта, “Міф
України: образ козаччини в польському й російському романтизмі”
Григорія Грабовича3.
Під егідою Українського дослідного інституту діє щорічна Літня
школа українознавства. За 25 років через неї пройшло близько 1500
студентів. Вони були слухачами восьмитижневих курсів з української
мови, історії та літератури. З недавнього часу їм пропонується ще й
четвертий курс – з української політики, антропології, етнографії, історії
церкви, лінгвістики, музики та кіно. Після аудиторних занять Український
дослідний інститут організовує для студентів літературні та музичні
вечори, мистецькі й політичні дискусії, перегляди українських фільмів. З
появою незалежної Української держави на Заході зріс інтерес до
україністики. Тому 1995 р. вперше в історії Літньої школи
українознавства в Гарварді більшість її студентів – понад 55% – були
неукраїнського походження. Крім американців і канадців, там побували
студенти з Німеччини, Великобританії, Бразилії і навіть Японії. Завдяки
спонсорській допомозі окремих осіб та організацій української діаспори,
передусім Товариства українських професіоналів і підприємців НьюЙорка та Нью-Джерсі сюди регулярно приїжджає все більше студентів з
України, влітку 1996 р. їх було 10 чол.4 Один із учасників Літньої школи,
Юрій Саквук писав: “Наше перебування у Гарвардському університеті
було пов’язане не лише з обов’язковим відвідуванням лекцій і складанням
1

Новий фонд для української науки // Свобода (США). – 1997. – 30 травня.
Обіжний листок Фонду катедр українознавства Гарвардського університету. –
Літо 1998. – Ч. 156. – С. 3-4.
3
Сперкач А. Дует двох сердець // Український форум. – 2000. – 4-11 жовтня.
4
Рябчук М. Чверть століття літньої школи // Українська культура. – 1996. – № 12.
– С. 10, 11.
2
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семестрових іспитів, але насамперед торкалося знайомства з
американською системою освіти і культурою. Мало не щодня, відвідуючи
найрізноманітніші конференції, “круглі столи”, дискусії, ми мали змогу
знайомитися із західним ставленням до студій українознавства, а
різноманітні поїздки і екскурсії давали нам нагоду більше дізнатися про
стиль життя і зацікавлення американської молоді. Та, мабуть, найбільше
можна було почерпнути з безпосереднього спілкування з самими
американцями або представниками української діаспори у США”1. У 1998
р. курсантами Гарвардської Літньої школи були 19 студентів з України.
Вони прослухали інтенсивні курси з української історії, політології, мови
і літератури, які читали професори американських університетів Христина
Воробець, Павло Д’Анєрі, Віра Андрушків та інші. А курс “Українська
література ХХ ст.: традиція, суспільство і авангард” викладав професор
кафедри української літератури ім. Дмитра Чижевського Григорій
Грабович. Студенти мали нагоду зустрітися з видатними людьми, серед
яких були Надія Світлична, український амбасадор Юрій Щербак2.
Українська громада США по праву гордиться тим, що в
найпрестижнішому американському університеті понад 30 років успішно
діє
Літня
школа
українознавства.
Постійна
присутність
висококваліфікованих україністів у Гарварді дає свої позитивні наслідки.
Український Гарвард відіграє важливу роль у зміцненні зв’язків України
із Заходом, стимулює зацікавлення українською проблематикою
провідних наукових центрів за кордоном.
Уже більше трьох десятиліть при Іллінойському університеті (США) в
Урбан-Шампейн діє українська дослідна програма. Її очолює проф.
Дмитро Штогрин, який є ініціатором і натхненником щорічних
міжнародних конференцій з української проблематики. У червні 1997 р.,
уже вшістнадцяте в університетському містечку Урбан-Шампейн, що
поблизу Чикаго, вона зібрала 118 науковців з усього світу, в тім числі 42 з
України. Відбулося 18 пленарних засідань, на яких було прочитано 60
доповідей та проведено два “круглих столи”. Вони присвячувалися двом
головним темам “Бібліотечна співпраця України з Північною Америкою”
та “Українська мова в сучасній Україні”. Учасники мовних секцій
прийняли відповідну постанову та створили ініціативну групу для
організації Світового комітету сприяння поширенню української мови3.
Головною темою сімнадцятої щорічної наукової конференції, що
відбулася 24-27 червня 1998 р., була “Проблеми української західної
діаспори”. Засідання конференції зосереджувалися навколо питань
суспільно-політичного життя українських спільнот у США та Канаді
після проголошення самостійності України. Крім науковців вищих шкіл
1

Савкук Ю. Гарвардська школа плекає майбутню еліту // Високий Замок. – 1996. –
3 грудня.
2
У Гарварді закінчилися курси Літньої школи // Церква і життя (Австралія). –
1998. – 5-10 жовтня.
3
Харченко П. Постанова вчених в актуальних проблемах України і діаспори //
Свобода (США). – 1997. – 8 серпня.
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та професійних дослідників, на конференцію були запрошенні
представники українських церков, голови крайових організацій і
редактори українських часописів обох країн1. Етапною стала двадцята
річна міжнародна конференція з української проблематики, яка відбулася
в Іллінойському університеті з 18 по 23 червня 2001 р. Тема конференції
“Десять років самостійності України”. Кожен із шести днів роботи
конференції був присвячений одній із таких проблем: “Уряд і політичні
проблеми”, “Соціальне життя”, "Економічний розвиток", "Проблеми
розвитку української мови", "Наука й освіта", "Україна та українська
діаспора". Крім офіційних сесій, які проходили у пленарному режимі,
відбулися групова дискусія та "круглий стіл", присвячені сучасній
ситуації в Україні. Діяльну участь у цих заходах взяли відомі вчені з
України: В'ячеслав Брюховецький, Олег Романів, Володимир Сергійчук,
Богдан Лановик та інші2. Учасники щорічних літніх наукових
конференцій в Урбана-Шампейн мають прекрасну нагоду попрацювати в
читальних залах університетської бібліотеки, у фондах якої налічується 70
тис. монографій, періодичних та серійних видань українознавчої
літератури3.
У США діють Український соціологічний інститут, Українська
наукова фундація, Асоціація україністів, Український бібліографічнодовідковий центр, Український документаційний центр та інші наукові
установи, що здійснюють дослідницьку та видавничу діяльність,
проводять наукові конференції4.
Чільне місце серед наукових установ США посідає Українська Вільна
Академія Наук (УВАН) на чолі з її президентом професором Олексою
Біланюком, яка функціонує в Нью-Йорку з 15 квітня 1950 р. За свої 50
років УВАН вела активну наукову та громадську роботу. Члени Академії
прочитали 1056 доповідей, провели 355 наукових конференцій, 68
семінарів, 59 концертів, 15 мистецьких виставок. Українська Вільна
Академія Наук у США стала відомою серед американських та
міжнародних кіл науковців і широкої громадськості саме завдяки своїм
англомовним виданням, зокрема "Анналам" (20 томів), які надсилаються
до 14 країн світу. Гордістю УВАН є Музей-архів, який насить ім'я Дмитра
Антоновича, сина видатного українського історика В. Антоновича. Музей
започаткував і очолював упродовж 20-х років В. Міяковський. Архів
налічує 367 індивідуальних фондів, переважну більшість яких уже
відповідно описано. Для подальшої роботи придбано комп'ютери,
обладнання, що, власне, й уможливило упорядкування архівних фондів.
1

Проблеми української західної діаспори – головна мета Іллінойської конференції
// Гомін України. – 1998. – 6 серпня.
2
Костелина Лука. 20-та Українознавча конференція в Іллінойському університеті.
Розмова з її організатором проф. Дмитром Штогрином // Національна трибуна. –
2001. – 17 червня.
3
Логвиненко О. "Залізний" фонд береже культуру // Вісті з України. – 1995. – 2127 вересня.
4
Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. – К.: Вид. Дім "Альтернативи", 1999. – С. 64.
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До комп'ютеризації підготовлено фонди Оксани Лятуринської, Л.
Мосендза, Є. Маланюка, О. Стефановича, Катрі Гриневичевої, архів
МУРу (2178 од. зб.), В. Петрова, Ю. Косача, Ольги Косач-Кривенюк, Ф.
Вовка, А. Гончаренка, В. Чехівського та інші. Під керівництвом
президента О. Біланюка розпочато роботу над проектом “Путівник по
фондах”. При Академії працює також Бібліотека ім. В. Міяковського, яка
поповнилася унікальними виданнями і нині налічує 55 тисяч томів
наукових публікацій, газет і часописів. За півстоліття УВАН з осередку
науковців-емігрантів переросла у світовий центр вільної української
науки та здобула широке визнання в американському світі. УВАН тісно
співпрацює з НТШ, Інститутом Гаррімана, Інститутом літератури імені
Тараса Шевченка НАН України, НДІ українознавства Міністерства освіти
і науки України та іншими науковими інституціями світу1.
Складовою частиною сучасної українознавчої науки та освіти в Канаді
є досить широка мережа університетських студій. Зокрема, українська
мова викладається в 22 університетах канадських міст Ванкувер, Вінніпег,
Монреаль, Оттава, Торонто. При Торонтському університеті функціонує
центр українознавства. Його очолюють професори Павло Магочий та
Орест Субтельний. У 1993 р. відкрито кафедру українських студій при
Оттавському університеті, почесним головою якої став відомий
канадсько-український державний діяч Роман Гнатишин. Необхідну суму
грошей для її успішної роботи зібрала українська громада. Крім існуючих,
кафедра започаткувала програму-цикл "Лекцій послів", інавгурація якої
відбулася 27 лютого 2001 р. Першою у цій серії була доповідь
канадського посла в Україні Дерека Фрейзера2.
Важливу роль у зарубіжному українознавстві відіграє кафедра
української культури та етнографії ім. Гуцуляків при Альбертському
університеті, яку з 1990 р. очолює обдарований вчений-етнограф Андрій
Нагачевський. Будучи складовою частиною відділу славістики та
східноєвропейських студій, ця кафедра єдина поза межами Східної
Європи з повною програмою українського фольклору. Її заснування стало
можливим завдяки вагомому дарові українських патріотів Ераста та Лідії
Гуцуляків з Торонто. Тому вона і названа іменем щедрих жертводавців.
Інші канадські доброчинці Василь та Анна Куриліви також подарували
велику суму грошей. Це дало можливість створити фундацію стипендії ім.
Івана Франка для найкращих студентів. Кафедра ім. Гуцуляків не
обмежується викладацькою та дослідницькою діяльністю. Велика увага
приділяється також проведенню наукових конференцій. З метою ширшої
популяризації української фольклористики в Канаді, а також діяльності

1
Пасемко І. Українській Вільній Академії Наук – 50 // Літературна Україна. –
2001. – 8 лютого; Його ж. 50-річний ювілей УВАНу США // Українське слово. –
2001. 15-21 березня.
2
Цикл "Лекцій полів". Нова програма Кафедри українських студій Оттавського
університету // Українські вісті. – 2001. – 4-17 квітня.
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самої кафедри ім. Гуцуляків, щорічно видається "Вісник української
етнографії"1.
Ще у 1994 р. в Альбертському університеті відкрито унікальний архів
українського фольклору. В ньому зберігаються рідкісні матеріали про
культуру українців та українських канадців. Це стосується стародавніх
звичаїв, традицій, вірувань, пісень, казок, а також предметів матеріальної
культури українських селян та піонерів-переселенців. Там представлені
матеріали про українську культуру в процесі її трансформаційного
переходу до сучасного технологічного світу в Канаді, Україні та інших
країнах нашої планети. Матеріали архіву зібрані студентами, аспірантами,
професійними дослідниками, громадськими збирачами. Серед них багато
польових записів доктора Роберта Климаша – одного з найвідоміших
спеціалістів з українського фольклору в Канаді2.
Повсякчас живить нашу рідну науку і культуру Канадський інститут
українських студій (КІУС), заснований 1976 р. при Альбертському
університеті, директором якого є доктор Зенон Когут. Вагомі досягнення
цього наукового закладу на ниві українознавства відомі в усьому світі.
Високо поціновуючи їх, президент Альбертського університету доктор
Родерик Фрейзер відзначив: "За двадцять років діяльності Канадський
інститут українських студій здобув для Альбертського університету славу
визнаного провідника в українознавстві національного і міжнародних
рівнів. Від часу української незалежности Канадський інститут
українських студій став також першорядним джерелом інформації для
уряду, засобів масової інформації та ділових кіл у питанні розширення
контактів з Україною. Канадський інститут українських студій втілює
наше бачення поважаної, високоавторитетної наукової установи, зайнятої
відкриттям і розповсюдженням знань серед місцевої, національної та
міжнародної громадськостей"3. До складу КІУС входять відділи історії і
класики, програми української мови та літератури, а також національного
фольклору. Однією з найсильніших дослідних ділянок українознавства в
Альбертському університеті є історія України. За 25 років КІУС
опублікував майже 200 книжок і довідникових видань, а за допомогою
своїх стипендій та дослідних дотацій підтримав працю 512 науковців і
студентів з Канади та з-за її меж. Він виділяє фінансування для розвитку
українознавства в університетах Канади, Бразилії та України, через

1

Катедра Гуцуляків – унікальна // Вісник: Квартальник літератури, науки, мистецтва і суспільно-політичного життя. – Нью-Йорк, 1994. – Ч. 2. – С. 137;
Медвідський Б. Катедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків при Альбертському університеті // Українська діаспора. – К.: Інститут соціології НАН
України, 1997. – № 10. – С. 154, 155.
2
Унікальний архів народної культури // Вісник: Квартальник літератури, науки,
мистецтва і суспільно-політичного життя. – Нью-Йорк, 1996. – Ч. 1. С. 59.
3
Канадський інститут українознавчих студій. Святкування 20-річчя. – Альбертський університет, 1996. – С. 1.
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методичний кабінет української мови продовжує служити важливою
базою для україномовного шкільництва1.
Розширення завдань та діяльності КІУС вимагало нового підходу до
фінансування. По суті, кошти, які він отримує від Альбертського
університету, лише частково покривають його витрати. Це зробило
операційний бюджет КІУСу ще більше залежним від доброчинства
жертводавців з усієї Канади і США. У 2001р. діяли 40 іменних та цільових
фондів, створених українськими патріотами, із загальною сумою капіталу
майже 11 млн. дол. Джерела приватного фінансування складають зараз
половину операційного бюджету інституту2.
Систематично виходить "Бюллетень" КІУСу. У ньому повідомляється
про нові видання українських вчених, про фундації та людей, які їх
організовують, про нових жертводавців. Репутацією серйозного
академічного
видання
користується
англомовний
"Журнал
українознавчих студій". Найбільшим науковим доробком КІУС,
здійсненим завдяки кооперації з Канадською фундацією українських
студій та Науковим товариством ім. Т. Шевченка (Сарсель, Франція),
стала англомовна п'ятитомна "Енциклопедія України", три останні томи
якої вийшли 1993 р. Ця фундаментальна праця, яка налічує 4340 сторінок,
кілька тисяч гасел, тисячі ілюстрацій, сотні карт, - найповніше
англомовне довідкове видання про Україну, її народ, історію, культуру,
географію та економіку, а також про українську діаспору. Вихід в світ
п'ятитомної енциклопедії, що збігся в часі зі здобуттям Україною
незалежності, був дуже своєчасним. Захід отримав джерело інформації
про нововідроджену державу в центрі Європи. "Енциклопедія України"
оцінена науковими рецензентами як високоавторитетна й ретельно
об'єктивна довідкова праця про Україну.
Невід'ємною складовою частиною КІУСу є центр досліджень історії
України ім. Петра Яцика, заснований у серпні 1989 р. завдяки щедрості
відомого торонтського підприємця та мецената Петра Яцика (1921-2001).
Саме він пожертвував КІУСові 1 млн. доларів. Очолив Центр відомий і
авторитетний учений, колишній ад'юнкт-професор історії Гарвардського
університету (США), українець за походженням Франк Сисин. Центр
щороку виділяє кілька стипендій для науковців і студентів, а також
здійснює активну видавничу діяльність, знайомлячи українського читача з
найкращими працями західних авторів з історії України і поширюючи
наукову інформацію про нашу історію в західному світі. Видання
десятитомної праці Михайла Грушевського "Історія України-Руси" стало
головним завданням Центру імені Петра Яцика. У 1997 р. з'явився друком
перший том (тираж 5000 прим.). Його поліграфічний рівень повністю
відповідає західним стандартам. Переклад першого тому здійснила Марта
Скорупська зі США. У грудні 1999 р. Центр досліджень історії України
ім. Петра Яцика відзначив десятиріччя своєї діяльності презентацією
1

Канадський інститут українознавчих студій. 25 років. – Альбертський
університет, 2001. – С. 4, 14.
2
Там само. – С. 40-43.
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перекладу сьомого тому "Історії України-Руси" – першого з підсерії
"Історія української козаччини", у якій розглядається історія козаків і їх
роль у релігійних та національних рухах з кінця XVст. до 1625 р. Сьомий
том переклав на англійську мову доктор Богдан Струмінський, а
співредакторами були доктори Франк Сисин та Сергій Плохій з
допомогою Уляни Пасічник. Ці видання займуть своє місце в
університетах західного світу, у бібліотеках парламентів і
зовнішньополітичних відомств. Без сумніву, для багатьох читачів Заходу
Україна стане трохи ближчою і зрозумілішою1.
Усвідомлюючи свої незаперечні досягнення, наукові співробітники
КІУСу і, зокрема, його директор доктор Зенон Когут, ставлять перед
собою нові завдання. Складна і відповідальна програма діяльності
намічена на 1999-2004 рр.
У західній українській діаспорі добре відома багаторічна діяльність
Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ), яка набула міжнародного
характеру. Чільне місце в українському науковому житті на Заході займає
американське НТШ, очолюване доктором Ларисою Онишкевич. Близько
700 його членів беруть діяльну участь у різних американських та
міжнародних
наукових
конференціях,
конгресах,
симпозіумах,
співпрацюючи з університетами, професійними організаціями та
видавництвами. Багато уваги приділяє Товариство знеросійщенню
українського правопису, дослідженню української історії, літератури,
культури. У січні 1998 р. відбулася презентація другого тому українськочеського словника, підготовленого НТШ в Америці разом з
Колумбійським університетом. Триває робота над найбільшим проектом –
“Енциклопедією Української діаспори” (ЕУД). Заплановане семитомне її
видання включатиме всі континенти та країни світу, у яких проживають
українці та їх нащадки. Ідею видання такої фундаментальної праці
висунув ще Володимир Кубійович, а реалізацію її взяли на себе дві
американські установи – Наукове товариство ім. Т. Шевченка та Фундація
приятелів ЕУД. Головним її редактором став професор із Чикаго Василь
Маркусь. Завершується підготовка американського тому ЕУД
(відповідальний редактор доктор Дарія Маркусь). Ця книга, без сумніву,
стане монументальним твором української діаспори, переконливо
відобразить багатогранне життя української громади в США2. Чи не
найвагомішим успіхом товариства є його внесок у розквіт НТШ в Україні,
у спонсоруванні правописних конференцій, наукових видань.
В останні роки вдосконалилася діяльність та структура НТШ-А.
Зокрема від історико-філософської секції (історія, філософія, теологічні
науки, педагогіка й психологія) відділилися секція суспільних наук, до
1

Справа життя Петра Яцика. Вийшов у світ перший том "Історії України-Руси"
Михайла Грушевського англійською мовою // Українські вісті. – 1998. – 17-30
червня; Сьомий том англійського перекладу "Історії України-Руси" // Український
форум. – 2000. – 21-28 лютого; Хом`як Р. Презентація "Історії" Грушевського у
Вашингтоні стала політичною подією // Свобода (США). – 2000. – 28 квітня.
2
Американський том ЕУД // Свобода (США). – 1999. – 15 жовтня.

49

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

якої увійшли право, соціологія, політологія, економічні науки, географія і
демографія, історія та теорія журналістики. Активно працює математикофізична секція, яка нараховує 18 дійсних членів та 20 членівкореспондентів. Вона має свою сторінку в Інтернеті. Найбільшим
досягненням бібліотеки НТШ-А за останню каденцію стала її
комп’ютеризація із запровадженням електронного каталогу та розміщення
його в Інтернеті. Відзначивши ці та інші досягнення, 16 загальні збори
НТШ-А, що відбулися 20 травня 2002 року, поставили перед Товариством
нові завдання. Новообрана її голова доктор Лариса Онишкевич визначила
такі найважливіші шляхи їх реалізації: надалі забезпечити провідну роль
НТШ-А в галузі українознавства, створити його членам сприятливі умови
для реалізації розроблених проектів, залучати молодих науковців, у тому
числі з “четвертої хвилі” емігрантів, продовжувати тісну співпрацю з
НТШ-У, зокрема у видавничій галузі, посилити співробітництво з іншими
осередками НТШ та науковими установами, збільшувати наукові видання
українською та англійськими мовами, далі модернізувати бібліотеку й
архіви, запрошувати вчених з України1.
Підтримуючи славну історичну традицію майже 80 НТШ-івців Канади
до 15 грудня 2000 р. очолюваних проф. Володимиром Мацьківим, а тепер
доктором Дарією Даревич завжди стараються бути виразниками
українських національних інтересів. У формі наукових публікацій та
доповідей НТШ доносить до української спільноти правду про проблеми
материкової України, захищає науковими методами українські інтереси на
західному континенті, в країні, де українська діаспора є великою
політичною та економічною силою. Значно активізувалася організаційна
та видавнича діяльність НТШ-К в процесі підготовки й відзначення
піввікового ювілею. З цієї нагоди вийшла книга “50-ліття НТШ в Канаді”.
У ній поміщено матеріали ювілейної наукової конференції, що відбулася
19 вересня 1998 р. в Торонто. Це добре ілюстроване видання – цінне
джерело для вивчення життя Товариства, зокрема його осередків в
Едмонтоні, Оттаві, Монреалі. Названа книга, як і “Ювілейний збірник
наукових праць з нагоди 125-ліття НТШ”, підготовлені завдяки
енергійним організаційним зусиллям заступника голови НТШ-К Юрія
Куриса2. Професійні та світоглядні зацікавлення нинішнього покоління
канадських українців вимагають нового підходу до праці НТШ на терені
Канади. Він базується на залученні до діяльності товариства ширшого
кола університетських працівників українського походження і, в першу
чергу, професіоналів молодшої генерації. Цьому сприятиме активізація
роботи територіальних осередків НТШ в Едмонтоні, Оттаві, Монреалі та
Вінніпезі.
Отже, українці на Заході, особливо в США та Канаді, дбаючи про
збереження своєї етнічної ідентичності, докладають чимало зусиль з
1

Попович О. Загальні збори НТШ в США // Вісник НТШ. – 2000. – Ч. 24. – С. 8-9.
Нові ювілейні видання НТШ в Канаді // Вісник НТШ. – 1999. – Ч. 22. – С. 27;
Закидальський Т. Ювілейна конференція НТШ // Гомін України. – 1998. – 23 листопада.
2
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метою формування нового покоління національної інтелігенції. Цьому
сприяє широка мережа українознавчих центрів, які особливо активно і
плідно діють за океаном. Українознавство в західній українській
діаспорі, отримавши великий імпульс на початку 90-х років ХХ ст.,
продовжує активно розвиватися. Воно стало дієвим фактором
нинішнього етапу державотворення на історичній Батьківщині.

Заячук Ю. Д. (Львів)
УКРАЇНОЗНАВЧІ ЦЕНТРИ
У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ НАУКИ І РІДНОМОВНОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНЦІВ КАНАДИ
У статті висвітлюються важливі аспекти становлення й розвитку
українознавчих центрів у системі вищих навчальних закладів Канади.
Заснований 1976 р. при Альбертському університеті Канадський
Інституут Українських Студій протягом більше ніж чверті століття
підтримує українські та українсько-канадські студії, що стало одним з
найважливіших чинників збереження українцями своєї етнічної
ідентичності. Освітні й наукові проекти, що реалізуються науковцями,
які працюють в українознавчих центрах Канади, мають важливе
значення як консолідуючий чинник світового українства.
У різні історичні епохи з різних причин внаслідок еміграційних
процесів виникли українські поселення в США і Канаді, Латинській
Америці й Австралії, країнах Європи і на Далекому Сході, Сибіру і
Казахстані. Більш як столітню історію має масова еміграція з українських
земель на американський континент, яка розпочалася наприкінці XIX
століття. Вона сприяла заселенню та освоєнню нових територій, їхньому
соціально-економічному і культурному розвитку. Адаптуючись до нових
умов життя у чужомовному етнокультурному середовищі, але не бажаючи
розчинитися в ньому, наші земляки значну увагу приділяли збереженню
своїх національних традицій та розвитку рідномовної освіти, зокрема,
розбудові вищих українознавчих інституцій. Останні на теренах Канади
беруть свій початок від кафедри українознавства Саскачеванського
університету, заснованої в 40-х роках XX століття1. У наступні
десятиліття викладання українознавчих курсів набуло подальшого
1

Боровик М. Століття українського поселення в Канаді (1891-1991). – Монреаль;
Оттава: Українська Могилянсько-Мазепинська Академія Наук, 1991. – Т. VIII. –
С. 244.
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розвитку і поширення в канадських університетах, 17 з яких у різні роки
запроваджували кредитовані українські курси до своїх навчальних
програм1.
Відчуваючи
потребу
у
забезпеченні
надійного
науковометодологічного фундаменту для навчальних українознавчих програм і
рідномовної освіти, з одного боку, та збереженні, примноженні й
поширенні знань про українців і Україну в Канаді і світі, з іншого, наші
земляки доклали зусиль до створення, крім навчальних, і науководослідних українознавчих інституцій. Їх поява і достатньо потужний
розвиток припадає на останню чверть XX століття. Початком цього
процесу можна вважати 1 липня 1976 р., коли при Альбертському
університеті було засновано один з найважливіших науково-дослідних
центрів українознавства не тільки в Канаді, а й в усьому світі –
Канадський Інститут Українських Студій (КІУС). Більше ніж чверть
століття КІУС підтримує українські та українсько-канадські студії,
служить джерельною базою двомовної освіти, надає інтелектуальну
підтримку українській спільноті.
У 1980 р. за фінансової підтримки Клубу українських професіоналів і
підприємців Онтаріо та канадського уряду при Торонтському університеті
було створено кафедру українських студій. Наступного, 1981 р. при
Манітобському університеті засновано Центр Українських Канадських
Студій, увага якого концентрується на дослідженні проблем
життєдіяльності української канадської спільноти. У 1989 р. при
Альбертському університеті, завдяки фінансовій підтримці Ераста і Лідії
Гуцуляків, організовано кафедру української культури та етнографії імені
Гуцуляків. У 1993 р. в університеті Оттави засновано кафедру
українознавства. У 1999 р. при Саскачеванському університеті
започатковано Центр Дослідження Української Спадщини, у рамках якого
створюється кафедра імені Лесі Українки, покликана сприяти вивченню
історії, культури і досвіду українців Канади. Найновішим науководослідним українознавчим проектом при канадських університетах є
Програма вивчення України імені Петра Яцика, започаткована у 2001 р. в
рамках Центру російських і східноєвропейських студій Торонтського
університету.
Завдяки створенню таких центрів, проектів і програм досягнуто
чималих успіхів для задоволення освітніх, культурних і наукових потреб
української канадської спільноти, що сприяло координації зусиль у
розв’язанні проблем її життєдіяльності. Виникають додаткові можливості
для забезпечення викладання українознавчих кредитованих курсів,
запровадження програм спеціалізації в галузі українознавства, одержання
наукових ступенів у сфері гуманітарних наук, а також підтримки
студентів, що вивчають українські курси.
Головним дотаційним центром для студентів, які спеціалізуються в
українських чи українсько-канадських студіях при різних канадських
1

Krawchenko B. Ukrainian Studies Courses at Canadian Universities: A Report to the
CIUS, University of Alberta, Edmonton. – Toronto, 1977. – Р. 4.

52

Українознавчі центри

університетах, є КІУС. Починаючи з 1976 р., вони щорічно мають
можливість брати участь у його конкурсах на нагороди у бакалаврській,
магістерській та докторській номінаціях, отримуючи таким чином
допомогу для оплати університетської освіти. Бакалаврські стипендії
надаються в галузі освіти, історії, гуманітарних та соціальних наук
студентам останнього року навчання. Магістерські стипендії надаються в
тих самих галузях, а також у сфері права, мистецтва, жіночих студій та
бібліотекознавства студентам, які завершують свої магістерські дисертації
на українські або українсько-канадські теми1.
Підтримку найбільш обдарованим студентам у вигляді премій і
стипендій надає і Центр Українських Канадських Студій, що є складовою
частиною Манітобського університету. Зараз існує п’ять таких
доброчинних премій і стипендій, заснованих представниками української
діаспори або організаціями, кожна з яких має свої специфічні вимоги до
претендентів.
Центр Українських Канадських Студій забезпечує також базові
університетські курси і міждисциплінарні програми навчання. Насьогодні
він пропонує студентам навчальні курси з української мови, українськоканадської літератури і фольклору, історії та географії України, історії
українців Канади, уряду і політики України тощо, які можуть вивчатися
як елективні, або як складова частина програм різних кафедр факультету
гуманітарних наук та шкіл мистецтва. Наприклад, студенти-економісти
можуть вивчати в Центрі економіку України, студенти-історики – історію
України чи історію українців у Канаді і т. ін. Для студентів, зацікавлених
у спеціалізації в сфері українсько-канадських досліджень і одержанні
ступеня бакалавра гуманітарних наук, Центр пропонує міждисциплінарні
програми з досліджень українсько-канадської спадщини.
Кафедра українських студій при Торонтському університеті
організовує навчальні курси з української історії і політології: “Україна:
політика, економіка і суспільство”, “Україна ХХ століття”, “Українське
національне відродження” та ін.
Кафедра української культури та етнографії імені Гуцуляків при
Альбертському університеті активно підтримує впровадження української
народної культури в університетську навчальну програму. Вона відкрита
для розбудови української фольклорної програми, забезпечує вивчення
низки українознавчих навчальних культурологічних і фольклорних курсів
(українська культура, історія українського фольклору, український
фольклор у Канаді, теорія українського фольклору та ін.), створює
належні умови для підготовки бакалаврських і магістерських робіт через
свою потужну українську фольклорну програму, отримання докторського
ступеня в галузі українського фольклору. Кафедра надає стипендії
студентам, що мають найкращі результати, а також аспірантам, що

1
КІУС. 25 років: 1976-2001. “Річний огляд”: Ювілейний випуск. – Едмонтон,
2001. – С. 4-7.
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працюють в українській фольклорній програмі, за рахунок створеного у
1988 р. аспірантського фонду Анни і Василя Курилівих1.
Важливою складовою частиною навчальної діяльності українознавчих
центрів сьогодні є розробка і впровадження навчальних університетських
програм, що базуються на сучасних інтерактивних комп’ютерних
технологіях, а також нової методологічної бази для Української двомовної
шкільної програми, що з січня 1974 р. є частиною системи загальної
освіти у степових провінціях Канади.
Так, Центр Українських Канадських Студій активно розвиває серію
вільних коротких Internet-курсів у режимі on-line, доступних будь-кому,
будь-де і в будь-який час. Найновіша розробка Центру на цій ділянці –
“Українська Канада”, короткий курс, задуманий для того, щоб дати
читачеві загальне уявлення про роль українських канадців у канадському
суспільстві. Цікавою його особливістю є нелінійний формат
представлення. Це означає, що він може вивчатися у будь-якій
послідовності, залежно від інтересу й уподобань студента, але знайомство
з усім курсом обов’язкове для повного його розуміння. Для активізації
навчання передбачене завдання до курсу, яке пропонує самостійний
пошук інформації про "Українську Канаду" через бібліотечні джерела, її
обговорення і представлення в Центр для поповнення бази даних, а також
тест, який дає змогу в on-line режимі перевірити свої знання з курсу.
Стати лідером електронного навчання українознавчих дисциплін
шляхом нарощування кількості курсів, пропонованих через Інтернет,
використовуючи потенціал комп’ютера для викладання української мови,
літератури, культури та фольклору ставить собі за мету нещодавно
створений Український Центр Мультимедійного Інтерактивного
Навчання та Електронних Публікацій – проект, що розробляється в
рамках Програми української мови й літератури Департаменту сучасних
мов і культурологічних студій Альбертського університету. Зокрема, він
розробляє мультимедійний Інтернет-курс української мови для студентів
університету. Вивчаючи університетські українознавчі курси різного
рівня, студенти можуть використовувати програми “Український алфавіт”
та “Українські флеш-картки”. Перша розробляється для курсу української
мови початкового рівня, щоб допомогти студентам вивчати український
алфавіт та писемну систему мови. Друга використовується при вивченні
курсу “Українська мова в контексті”, щоб допомогти студентам
повторювати і запам’ятовувати українську лексику та перевіряти свої
знання. Новинка Центру – електронна книга А. Горняткевича “350
українських дієслів”, яка є вагомою підтримкою у вивченні мови за
допомогою комп’ютера. Ця публікація є першою завершеною
українською електронною книгою, безпосередньо наявною і діючою на
даний час. Завдяки цьому проекту кожен, працюючи за комп’ютером,
може мати миттєвий доступ до сотень українських дієслів, не
1

Медвідський Б. Катедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків при
Альбертському університеті: контекстуальна аналіза // Західньоканадський
збірник – 3 / Упор. Яр Славутич. – Едмонтон: НТШ, 1999. – С. 52.
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обмежуючись невеликою кількістю прикладів, поданих у традиційних
підручниках граматики.
При вивченні курсу “Українська мова в контексті” використовується
програма Центру “Відео Вісник”. Іншою цікавою програмою є
“Українські інтерактивні вправи” – тести та тренувальні завдання,
виконуючи які студент має можливість миттєвої перевірки й оцінки своїх
знань за рахунок зворотного зв’язку.
Для успішного функціонування двомовного й двокультурного англоукраїнського навчання українознавчі центри ведуть значну роботу із
забезпечення шкільної системи найсучаснішими і найефективнішими
методиками викладання мови. Для цього, зокрема, при КІУСі створено
Методичний кабінет української мови (МКУМ), який розробляє і
розповсюджує навчальні програми, україномовні освітні джерельні
матеріали на допомогу вчителям і студентам. Частиною цієї роботи є
найбільш відомий проект МКУМу “Нова” – новаторська серія навчальних
матеріалів для двомовних шкіл, що допомагає дітям вивчати українську за
принципом взаємодії. Насьогодні навчальні матеріали програми “Нова”
для 1-3 класів уже видано, а матеріали для 4-6 класів проходять остаточну
перевірку. Ці нові освітні засоби не тільки поліпшують викладання
української мови, а й роблять помітний внесок у методику викладання
другої мови загалом. Станом на кінець 90-х років понад три тисячі
канадських учнів закінчили програму “Нова” від першого до шостого
класу1.
Іншим аспектом діяльності українознавчих центрів є різні форми
науково-дослідної роботи: організація та координація досліджень у галузі
українських та українсько-канадських студій, підтримка вчених через
надання різноманітних дотацій, стипендій і дослідних грантів тощо.
Передусім на це спрямована діяльність КІУСу. Інститут докладає зусиль
до поширення в усьому світі інформації про українознавство, розбудовує
українську бібліотеку Альбертського університету, закуповуючи велику
кількість книжок2. У 1989 р. при КІУСі було створено Центр досліджень
історії України ім. П. Яцика, що значно піднесло статус української історії
та відкрило перед нею нові перспективи в Альбертському університеті.
Головним науково-дослідним проектом Центру став переклад
англійською мовою 10-томної “Історії України-Руси”, фундаментальної
праці М. Грушевського. Книжка знайомить англомовного читача з
невідомою для нього українською історією, сприяє поширенню знань про
Україну в світі. Крім того, Центр налагодив наукові обміни з
університетами й інститутами НАН України та надає дослідні дотації й
докторські стипендії з української історії вченим з різних куточків світу.
До основних складників КІУСу належать і інші проекти та програми.
Серед них Програма українсько-канадських досліджень, головний об’єкт
якої – історія українських канадців у міжвоєнні й повоєнні роки, а
основний проект – 3-томна “Історія українців Канади”. Програма включає
1
2

Білаш О. Історія “Нови” // Там само. – С. 6.
КІУС. 1998. “Річний огляд”. – Едмонтон, 1998. – С. 110.
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чотири напрями діяльності: проведення і підтримка досліджень
українського досвіду в Канаді, публікування і розповсюдження
результатів таких досліджень у формі монографій, статей і звітів,
підготовка аспірантів у галузі українсько-канадських студій, громадська
діяльність. Ще один проект – Програма вивчення сучасної України ім.
Стасюків, яка надає інформацію про події в Україні для урядових установ,
засобів масової інформації, академічних інституцій, ділових кіл,
громадськості. Програма детально відстежує й аналізує сучасні події в
Україні, надає фінансову підтримку науковцям, які працюють над
проблемами сучасної України. Інші проекти Інституту: Програма
вивчення Східної України ім. Ковальських, яка підтримує українознавчі
студії і національне відродження в Східній Україні;
Програма
дослідження українських церков, присвячена вивченню історії та
сучасного стану українських церков в Україні та діаспорі, особливо в
Канаді; Українсько-канадський проект законодавчої і міжурядової
співпраці, спрямований на підтримку демократичних і економічних
реформ в Україні; “Журнал українознавчих студій” – єдине серійне
видання в Канаді, присвячене виключно українським і українськоканадським дослідженням та ін.1
На вивченні “Української Канади”, збереженні української канадської
спадщини акцентує свою науково-дослідну діяльність Центр Українських
Канадських Студій. Він підтримує і стимулює науково-дослідну роботу і
здобуття стипендій у таких напрямках українсько-канадських досліджень,
як культура, історія, мистецтво, фольклор, зв’язки з Україною.
Наукові дослідження з української історії і політології провадить
кафедра українських студій при Торонтському університеті. Проведення
досліджень і реалізацію проектів із української фольклорної програми
забезпечує кафедра української культури та етнографії імені Гуцуляків
при Альбертському університеті, яка координує зусилля українських і
західних науковців у цьому напрямку. Політичними, економічними і
гуманітарними науковими дослідженнями сучасної України займається
кафедра українознавства університету Оттави. Сферою її інтересів є
також українсько-канадські зв’язки. Збирає, аналізує, обробляє наукові
матеріали і розповсюджує інформацію про життєвий досвід і надбання
українців у Канаді Центр Дослідження Української Спадщини при
Саскачеванському університеті, діяльність якого фокусується на вивченні
канадських прерій – основного регіону розселення українців у Канаді.
Реалізує спільні проекти з вивчення сучасної України, її історії та
культури Програма вивчення України ім. П.Яцика при Торонтському
університеті, яка спонсорує дослідні проекти українських вчених у
Торонто та канадських – в Україні, підтримує навчання і дослідну роботу
в галузі українознавства.
Важливим завданням українознавчих центрів Канади є організація і
проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, публічних
1

КІУС.25 років: 1976-2001. "Річний огляд": Ювілейний випуск. – Едмонтон, 2001.
– С. 25, 32, 34.
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лекцій. Реалізуючи ці завдання, вони сприяють поширенню знань про
Україну й українців серед канадської та світової громадськості, обміну
думками між науковцями, обговоренню результатів досліджень. Низку
важливих конференцій, зосереджених на дослідженні українських
проблем, організував та профінансував КІУС. Конференції проводились у
різних містах Канади, США, Німеччини та в Україні. Особливо
відзначимо щорічні шевченківські лекції, які з 1965 року проводяться в
Альбертському університеті й організовуються та спонсоруються КІУСом
з часу його заснування. Проведення щорічних наукових конференцій під
загальним гаслом “До нової України”, публічних лекцій організовує
кафедра українознавства університету Оттави. Тематика спеціальних
Посольських лекцій з участю відомих у Канаді, Україні та світі людей
пов’язана з Україною та її зв’язками з іншими державами, спрямована на
детальніше ознайомлення з цими питаннями канадської і світової
громадськості. Подібні завдання виконує і серія щорічних Меморіальних
лекцій ім. Івана Франка. Щорічні “Могилянські читання”, присвячені
питанням української спадщини та сучасним проблемам, підтримує Центр
Дослідження Української Спадщини при Саскачеванському університеті.
Ця серія має два аспекти: “Будівництво нації” – життєвий досвід українців
Канади і “Батьківщина” – питання і проблеми, що стосуються України.
Конференції, присвячені питанням української етнології й фольклору,
проводить кафедра української культури та етнографії імені Гуцуляків.
Необхідним елементом для розвитку україністики в Канаді,
збереження і поширення знань про Україну й українців, є публікація
результатів українознавчих досліджень. Тільки видавничий підрозділ
КІУСу за час діяльності Інституту опублікував понад 120 книжок та 65
довідників англійською мовою про українську історію, мову, літературу
та українців у Канаді, багато томів матеріалів конференцій тощо1.
Кафедра українознавства університету Оттави опублікувала матеріали
всіх проведених нею конференцій “До нової України”, а також серію
книжок на українознавчу тематику. Низку публікаційних проектів,
зокрема щорічний Вісник української етнографії, здійснює кафедра
української культури та етнографії імені Гуцуляків. Значну увагу
видавничій діяльності приділяють і інші українознавчі центри.
Завершуючи аналіз, можемо сказати, що, проводячи свою навчальну,
науково-дослідну, видавничу діяльність, організовуючи різні наукові
форуми, українознавчі центри Канади сприяють вирішенню проблем
науки і рідномовної освіти українських канадців, збереженню для
майбутніх поколінь української канадської спадщини.

Кириченко Р. С. (Київ)

1
КІУС.25 років: 1976-2001. "Річний огляд": Ювілейний випуск. – Едмонтон, 2001.
– С. 10, 29.
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УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ
НАУКОВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ФРАНЦІЇ
У статті докладно висвітлюється українознавчий доробок учених
української діаспори у Франції: І. Борщака, О. Шульгина, В. Кубійовича,
А. Жуковського, В. Косика та багатьох інших. У додатку подано
бібліографію праць українознавців української діаспори.
Сьогодні з’явилась довгоочікувана можливість відкрити українському
читачеві духовні здобутки українознавчих центрів поза Україною,
зокрема у Франції, які завдяки самовідданому подвижництву наших
земляків вистояли у чужомовному,
чужорідному оточенні,
репрезентуючи Україну, її культуру в цілому світі. Творчий доробок
вчених української діаспори не втратив своєї цінності й актуальності для
сучасної науки. Їхній досвід потребує прискіпливого вивчення, тим
більше, що сьогоднішні фахівці висловлюють думки, доходять висновків,
які їхні попередники зробили ще на початку ХХ ст.
Вивчення українознавчого доробку науковців української діаспори,
незважаючи на певні досягнення у висвітленні даної проблеми, все ще
потребує додаткового дослідження. Серед учених української діаспори
у Франції слід назвати Ілька Борщака, Олександра Шульгина, Володимира
Кубійовича, Аркадія Жуковського, Володимира Косика. Ці вчені ніколи
не втрачали культурних наукових зв’язків з Україною й її національних
традицій. Їхні творчі здобутки можуть слугувати прикладом для нової
генерації українських науковців. Вони поєднали наше минуле з
сучасністю своїми численними працями в царині національної історії,
культури, вносили (І. Борщак, О. Шульгин, В. Кубійович) і вносять (А.
Жуковський, В. Косик) вагомий внесок у розвиток своєї етнічної
Батьківщини – України. Вартісним вкладом у вивчення французької
україніки стали наукові доробки цих вчених, які складають невід’ємну
частину національної історіографічної спадщини. Вони зібрали, описали й
ввели до наукового обігу численні нові джерела, знайдені в архівах і
книгозбірнях Європи, видали систематизовані бібліографічні збірники й
огляди джерел, які й сьогодні не втратили наукової цінності.
Наприклад, наукова спадщина Ілька Борщака (1892-1959 рр., нар. –
Херсонська губернія, жив і помер у Парижі) налічує понад 400 наукових
праць. Та лише сьогодні українські читачі можуть познайомитися з його
доробком, нелегкою долею цього видатного українського історика,
публіциста, філолога, бібліографа, джерелознавця, професора Школи
живих східних мов у Парижі, доктора Українського вільного
університету, дійсного члена НТШ й УВАН, знавця зарубіжних джерел з
історії України. Ілько Борщак плідно працював в архівах і бібліотеках
Лондона, Відня, Рима, Стокгольма та інших європейських міст.
Найбільше він працював у Національній бібліотеці Франції, яка на той час
була однією з найбагатших за бібліотечними фондами бібліотекою
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Європи . І. Борщак тісно контактував і співпрацював з французькими та
зарубіжними вченими, культурними й політичними діячами, які
захоплювалися історією України. Разом з тим він популяризував у Європі
знання про Україну, мав зв’язки з видатними українськими діячами як О.
Шульгин, брати Шаповали, Д. Дорошенко, В. Винниченко та ін. Він
багато зробив для вивчення історії українського народу, українськофранцузьких історичних зв’язків. У своїх працях І. Борщак
використовував невидані документи з архіву Міністерства закордонних
справ Франції. Він рецензував газети, журнали, наукові праці, художні
твори, архівні документи тощо. Це, зокрема, джерелознавчий огляд
“Україна в літературі Західної Європи”∗, виданий французькою мовою у
1935 р. У праці матеріал систематизований у десяти розділах: історія;
зарубіжні мандрівки в Україну; етнографія і географія; українська мова;
народна творчість і фольклор; українська література; археологія та історія
мистецтв, релігійне життя; Карпатська Україна, карти. Є алфавітний та
іменний покажчики. У 1926-29 рр. І. Борщак редагував у Парижі газету
“Українські вісті”. У 1946-48 рр. видав 4 випуски науково-популярного
збірника “Соборна Україна”, а в 1949-53 рр. був головним редактором
журналу “Україна: українознавство і французьке культурне життя”. Це
науково-інформаційне видання, яке за межами України відстоювало
наукові принципи української науки, де були представлені найкращі сили
України, що були змушені виїхати в країни Європи й Америки. У його
науковій праці “Ідея Соборної України в Європі в минулому” подано
вагомі бібліографічні відомості, наведено велику кількість французьких
джерел, додається також бібліографія праць автора.
У праці “Історична легенда України: історія русинів”, виданої
Інститутом слов’янських досліджень у Парижі та у роботі “Український
національний рух в ХІХ ст.”, використані нові джерела, імена
французьких політичних діячів, учених, істориків, славістів,
письменників, які займалися вивченням історії України. На титульному
аркуші вверху є дарчий напис Ілька Борщака (книга із власної бібліотеки
Л. Гузара подарована НБУВ).
Насичені джерельними матеріалами його праці “Шевченко у Франції.
Нарис з історії французько-українських взаємин”, “Григорій Орлик:
1
Борщак Ілько // Енциклопедія українознавства / Гол. ред. проф. д-р. Володимир
Кубійович. – Париж; Нью-Йорк: НТШ, 1955. – Т. 1. – С.164.; Borschak, Elie //
Encyclopedia of Ukraine / Ed. By V. Kubijovyč. – Toronto; Buffalo; London:
University of Toronto Press, 1984. – T. 1. – P. 277; Borschak E. Bibliographie raisonnée
des oeuvres de E. Borshcak relations à l’Ukraine et à l’Europe Orientale. 1920-1952. –
Paris, 1953; Pelenski J. Elie Borschcak: (Obituary) // The Annals of the Ukrainian
Academy of Arts and Sciences in the United States. – New York: Published by the
Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S., 1960. – Vol. 8; N ½. – P. 227228; Дашкевич Я. Р. Ілько Борщак і його вклад в історіографію України // Вісн.
Київ. ун-ту : Істор. науки. – 1990. – Вип. 32. – С. 47-52.
∗
Праці французькою мовою, які згадуються в тексті, перекладені на українську
мову.
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французький козацький генерал” (англійською). Не менш цінні його
праці французькою мовою: “Українські прізвища”, “Брест-литовський
український мир”, “Український архієрей, митрополит Шептицький
(1865-1945)”, “Наполеон і Україна” та ін. Ілько Борщак зробив значний
внесок у вивчення діяльності гетьмана Івана Мазепи. Разом з
французьким істориком, публіцистом Рене Мартелем (1893-1976) він
написав про Мазепу: “Іван Мазепа: життя і пориви великого гетьмана”,
яка була перекладена на українську мову і вийшла перший раз у Львові в
1933 році, у Києві – у 1991 році. Цілу низку праць Р. Мартель присвятив
Україні: “Підкарпатська Русь”, “Польща і ми: легенда і історія, химери та
реальність”, “Українське питання”, “Шана пам’яті Луї Леже”. Він плідно
співпрацював у журналі “Le Monde Slave”, писав статті на українську
тематику. Разом із С. Борщак (дружиною І. Борщака ) переклав на
французьку мову поему Тараса Шевченка “Іван Гус” (Le Monde Slave,
1930)1.
Поряд із іменем І. Борщака належно оцінимо науковий внесок
Олександра Шульгина (1889-1960, нар. на Полтавщині) – українського
історика-соціолога, члена НТШ з 1948 р., у 1923-27 рр. жив у Празі,
професора Українського вільного університету, з 1927 р. жив у Парижі,
брав активну участь у житті української еміграції, був головним
редактором популярного журналу “Revue de Prométhée” (1938-40 рр.), з
1945 р. – засновник і голова Українського академічного товариства у
Парижі (1946-1960 рр.), похований у Сарселі (Франція). Написав багато
праць про Україну: “Проблема України – проблема міжнародна” (1929),
“Проблеми України”(1919), “Міжнародне положення України” (1931),
спільна праця з Д. Дорошенком “Тарас Шевченко: життя і творчість
(1814-1861)” (1961), “Україна, Росія та держави Антанти” (1918).
Шульгин редагував також перевидання праці М. Грушевського
французькою “Курс історії України”(1959)2.
Інша відома постать в українській і французькій науці Аркадій
Жуковський (1922, Чернівці) викладав історію України в Національному
інституті східних мов і цивілізацій (Париж) в 60-80 рр., з 1969 р. в
Українському вільному університеті у Мюнхені, з 1983 р. – президент
1

Martel, René. Un hommage ukrainien à la mémoire de Louis Léger // Le Monde Slave.
– 1929. – Vol. IV.; La Pologne et nous: La légende et l’histoire, chimères et réalités. –
P.: Delpeuch, 1928. – 248p.; Le problème de l’Ukraine. – P., 1938. – 14 p.; La Ruthénie
subcarpathique (Podkarpatska Rus). – P.: Hartmann, 1935. – 188 p. – Bibliogr.: P. 183186.
2
Шульгин Олександер // Енциклопедія українознавства / Гол. ред. проф. д-р
В. Кубійович. – Париж; Нью-Йорк: НТШ, 1984. – Т. 10. – С. 3902-3903; Shulhyn,
Oleksander (Choulguine Alexandre) // Encyclopedia of Ukraine / Ed. By Danylo Husar
Struk. – Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 1993. – Vol. 4. –
P. 683-684; Бібліографія писань Олександра Яковича Шульгина // 3б. на пошану
Олександра Шульгина (1889-1960) / За ред. В. Янева. – Париж; Мюнхен: НТШ,
1969. – С. 311-337. – (ЗНТШ. – Т. CLXXXVI); № 12. – С. 20, 23, 142-143;
Grusevs’kyj M. Cours d’histoire de l’Ukraine / M. Hruchevsky; red. par A. Choulguine.
– P.: Première imprimérie ukrainienne en France, 1959. – 241p.: ill.
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Бібліотеки С. Петлюри в Парижі. Член редколегії “Енциклопедії
українознавства” з 1971 р., головний редактор з 1987 по 1997 рр. та
“Encyclopedia of Ukraine” з 1976 р., довголітній керівник НТШ в Європі з
1987 р., іноземний член НАН України з 1991 р., щирий український
патріот, професор, який нині плідно співпрацює з науковими установами
України, надаючи цінні документи, архіви, літературу і є також автором
численних праць, присвячених історії України.
Книга колишнього посла України у Франції Анатолія Зленка (нині
очолює Міністерство закордонних справ України) у співавторстві з
професором Аркадієм Жуковським “Франція і Україна” висвітлює життя
видатних українців у Франції та французів в Україні, французькоукраїнські культурно-політичні відносини.
У Відділі зарубіжної україніки НБУВ зберігаються ще такі праці
А. Жуковського французькою мовою: “Проспер Меріме і українське
питання. Україна і Франція в ХІХ ст.”, “Мазепа і Франція в епоху
Людовіка XIV”, “Коротка історія України”, “Історія України” (цю книгу
А. Жуковський подарував НБУВ у 1995 році), “Українізація, погляд на
національне питання в Радянській Україні в 20-ті роки: Вклад у 2-й
Міжнародний конгрес радянських та східноєвропейських досліджень, 30
вересня 1918” (1980), “Культурні зв’язки між Україною і Молдавією у
XVIII ст.” (1973) та ін. Для “Енциклопедії українознавства” А.
Жуковський підготував численні статті про культурно-політичні зв’язки
Франції й України тощо. Під його керівництвом у НТШ вийшов збірник
“Михайло Грушевський: його життя і творчість”, виданий на честь 130річного ювілею визначного українського історика (1866-1934), автора
монументальної “Історії України-Руси”, одного з організаторів НТШ. А.
Жуковський часто пише вступні статті до бібліографічних покажчиків
видатних особистостей української діаспори1. У 1997 році в Києві була
видана бібліографія присвячена діяльності самого Жуковського: “Аркадій
Жуковський: бібліографія / Упоряд. О. Кучерук” (К., 1997).
Цікаві напрацювання і
сучасних дослідників. Книги Ольги
Вітошинської (1908-2000 рр., літ. псевдонім – Софія Наумович) – активної
громадської діячки української діаспори, доктора Нового Університету у
Парижі (Сорбонні), де вона закінчила українознавчі студії докторантом із
порівняльної літератури, присвячені історії України та визначним
українським особистостям: “Коротка історія української літератури”,
“Забута королева: Анна Ярославна, Королева Франції”, Історичні
1

Zhukovsky, Arkadiї (Zukovs’kyj, Joukovsky) // Encyclopedia of Ukraine/ Ed. By
Danylo Husar Struk. – Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 1993. –
Vol. 5. – P. 854-855; Zlenko A., Joukovsky, A. France et l’Ukraine. – P.: Aux éd. Du
Dauphin, 1998. – 83 p.: ill. – (Ambassade de l’Ukraine en France); Mykhailo
Hrouchevsky : Sa vie et son oeuvre / A. Joukovsky (recueil présenté par); Société
scientifique Sevčenko. – P.: Aux éd. du Dauphin, 1997. – 167 p. – Bibliogr.: Р. 151-164;
Любомир Винар: Біобібліографічний покажчик (1950-1997) / Уклад.: Н. І. Кошик,
Л. Я. Кужель; відп. ред. М. М. Романюк; вступ. Стаття А. Жуковського: НАН
України; Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника; укр. іст. т-во. – Л.; К.;
Париж; Нью-Йорк; Торонто, 1998. – 350 с.
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оповідання: “Іван Франко” (1977), “Леся Українка” (1983), “Україна і
Франція в ХІХ ст.” (1987); збірники спогадів, статей: “Непереможний
Лев” (1991), “Сусіди й меншини” (1994), “Подорожі Блаженнішого Кир
Йосифа VII, 1968-1970” (1972) тощо подаровані НБУВ
дочкою,
французькою журналісткою Зіркою Вітошинською. Зі своїм колегою із
Сорбонни М. Кадо О. Вітошинська організовувала і публікувала праці
колоквіумів на українську тематику. Письменниця переклала українською
мовою п’єсу французького поета Поля Деруледа (1846-1914) “Гетьман”
(“Déroulède P. L’Hetman. – P.: Calmann Lévy, 1877). Це драма в 5-ти діях
на сюжет з історії боротьби українських козаків проти польських
поневолень у XVII ст. Книга вийшла у Мюнхені в 1976 році1.
У 2000 році в Парижі видана праця французького історика Жака
Шевченка – “Україна: Бібліографія книг французькою мовою XVIIXХст.”(включає 1271 джерело). Безумовно, “Бібліографія…” Ж.
Шевченка стане в пригоді науковцям, студентам і всім, хто цікавиться
зарубіжною українікою, зокрема, французькомовною. Вихід її у світ
значною мірою вплине на вивчення друкованих зарубіжних джерел
стосовно історії України, життя українського народу. Переглянувши це
видання, перед очима мовою бібліографії пройшла вся історія України
(XVII-XXст.). У бібліографії належно оцінено внесок видатних науковців
української діаспори. Укладача Жака Шевченка можна віднести до
когорти бібліографів, які поза межами України пропагують українські
духовні цінності. Бібліографія охоплює великий масив книг, періодики
французькою мовою стосовно України. Структура бібліографії досить
вдала – добре продумана систематизація матеріалу. У тематичному
покажчику представлені такі розділи: історія, козаки, національний рух,
націоналізм, незалежність, Чорнобиль, бібліографії, політика, економіка,
географія, історія Росії тощо. Є авторський покажчик. Бібліографія,
зібрана у цьому виданні, має за мету допомогти науковцям, студентам у їх
дослідженнях творів документальних матеріалів усіх періодів історії
України. Праці не відібрані за принципом їх напрямів, по відношенню
“за” і “проти” стосовно історії України. Дослідникам надається право їх
особистого вибору та детального вивчення минулого й сучасного України.
Це бібліографія робить добру справу для подальших досліджень у цій
царині в Україні, спонукає на плідну співпрацю. Ж. Шевченко присвятив
свою працю своєму вчителеві, відомому французькому, українському
історику Володимиру Косику, який, до речі, написав передмову до неї.
Володимир Косик, професор, доктор історичних наук Університету
Сорбонни, Українського вільного університету в Мюнхені, засновник і
редактор французького місячника L’Est Européen з 1962 р., професор
Національного університету ім. І. Франка у Львові має досить вагому
наукову спадщину. Він автор багаточисленних праць французькою,
1
Вітошинська О. Сусіди й меншини. – Лондон; Париж: Українська видавнича
спілка, 1994. – С. 105-106; 12. Кебузинська К. П’єса Поля Деруледа “Гетьман”:
французький реваншизм, козацький бунт і правда історії // Київська старовина. –
2001. – № 4. – С. 88.
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українською, англійською мовами стосовно історії України з найдавніших
часів від Київської Русі до наших днів. У 60-80-ті роки вчений активно
відгукувався на всі події, що відбувалися в Радянській Україні, своїми
багаточисленними публікаціями, а саме: “Концентраційні табори в
СРСР”, “Порушення прав людини в Україні і в СРСР”, “Націоналсоціалістична Німеччина і Україна”, “Тисячоліття християнства в Україні.
(1880-1988)”, “Політика Франції по відношенню до України: березень
1917-лютий 1918” та ін. Сьогодні В. Косик плідно співпрацює з
Львівським національним університетом ім. І. Франка, Інститутом
українознавства
ім.
І. Крип’якевича,
Асоціацією
українців
у
Великобританії, Науковим товариством ім. Т. Шевченка тощо.
Відзначимо, що однією з найважливіших проблем будь-якої еміграції є
проблема збереження власної самобутності в іноетнічному середовищі,
зокрема, культурних, наукових зв’язків з Батьківщиною, національних
традицій. І тут передовсім слід назвати імена І. Борщака, В. Кубійовича,
А. Жуковського, В. Косика та ін.
Після хрущовської відлиги, коли в Україні почалася русифікація, за її
межами почали створюватися кафедри, інститути в США, Канаді, на
Заході, зокрема у Франції з питань українознавства. Ці установи досить
плідно працювали, реагуючи в дусі часу на українське питання.
Опубліковані вченими української діаспори в 50-80 рр. численні розвідки
з питань відображення історії українського народу в західноєвропейських
історико-літературних пам’ятках мають велике наукове значення й
сьогодні. Наведемо декілька історичних довідок діяльності слов’янських
студій у Франції, пов’язаних з такими установами , як Колеж де Франс
(заснована у 1530 році королем Франсуа І як противага Сорбонні), У ІІ
половині ХІХст. значного розвитку в Європі, зокрема у Франції, набуло
слов’янознавство, пов’язане з такими іменами, як Е. Дені, К. Робер,
Л. Леже. Слов’янські студії були в Державній школі Східних мов у
Сорбонні. У 1921 р. при Паризькому університеті створена науководослідна установа – Інститут слов’янознавства ім. Е. Дені. Сьогодні при
Інституті є багата книгозбірня, де є український відділ. З початку ХХ ст.
до вивчення української вдаються відомі славісти А. Мейє, А. Мазон, Л.
Леже. Особливо згадаймо останнього, Луї Леже (1844-1923) – визначний
французький письменник, славіст, професор слов’янських мов і літератур
у Сорбонні у Колеж де Франс (він був наступником Робера), у Школі
східних мов та Військовій академії. Леже перший у Франції викладав курс
української мови. Він написав багато статей на українську тематику, був
найбільшим авторитетом слов’янознавства у Франції та в Західній Європі.
Коли події в Росії – перша революція-висунули українське питання, то він
уперше у Франції й на Заході дав науковий українознавчий курс. Вчений
до кінця життя керував кафедрою слов’янознавства у Колеж де Франс,
найвищій науково-дослідній установі у Франції (заснована у 1840 році).
Леже мав багату бібліотеку з україніки. Ілько Борщак назвав Л. Леже
першим ученим славістом, що все своє життя студіював українську
проблему. У своїх викладах у 1904-1906 рр. у Колеж де Франс проф. Леже
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вперше говорив про граматику української мови, читав також курс про Т.
Шевченка.
Безперечно, діяльність таких визначних особистостей, як М.
Грушевський, О. Шульгин, В. Винниченко та ін., в еміграції сприяла
створенню наукових інституцій, товариств, які активізували культурноосвітню наукову роботу серед українства Франції. Так, перша українська
організація “Cercle des Oukrainiens à Paris” (1908-1914) в 1910 р.
організувала українські курси.
У 30-ті роки ХХ ст. українознавчі студії у Франції організовувалися
соціально-культурними молодіжними організаціями та церквами (недільні
школи, літні студії).
Досьогодні у Франції діє небагато українознавчих студій. Безперечно,
викладання україністики та підготовка спеціалістів у цій царині у Франції
та інших країнах є базою для подальших українознавчих досліджень.
Перш за все назвемо Кафедру української мови Паризького національного
інституту Східних мов і цивілізацій (Institut National des Langues et
Civilisations Orientales). Цей вищий навчальний заклад спочатку діяв при
Новій Сорбонні, а тепер є вищою навчальною установою при Міністерстві
освіти Франції (з 1939 року викладалася українська мова), а українська
кафедра була організована в 1952 році), де викладачами працювали
І. Борщак, А. Жуковський. Університетський диплом вищої освіти 1-го
циклу (3 роки навчання) в l’INALCO можна здобути по спеціальності
“українська мова і література”, а також 2-го циклу. На 3-річному циклі
україністику вивчають 20-30 студентів. 3-річні студії охоплюють
граматику, фонетику, переклади з української та французької, українську
літературу та мову. Курс цивілізацій включає географію, історію,
етнографію, мистецтво, відомості про українську діаспору, сучасну
українську пресу тощо. На курсі вчаться як українські, так і французькі
студенти. У відділі славістичних студій університету Парижа VIII
(l’Université de Paris VIII) з 1973р. діють курси української мови,
літератури і цивілізації. У Відділі славістики Сорбонського університету
Париж IV викладаються 2-річні курси української мови, а також в
університеті м. Бордо (l’Université de Bordeaux). Товариство “Рідна
школа” при церкві Св. Володимира організовує навчання української
мови, літератури та історії для дітей. Щорічні 3-тижневі літні курси
українознавства організовуються в українській оселі в Маквілері під час
канікул молодіжними організаціями – Асоціація української молоді (з
1949 р.) та Організація української молоді у Франції (з 1956 р.)1.
З 1946 р. наукове і культурне життя українців у Франції
сконцентрувалося навколо потужних українознавчих інституцій:
Української академічної асоціації – засновник і голова О. Шульгин, а з
1951р. навколо НТШ. Серед видань українознавчих інституцій
ґрунтовністю й глибиною виділяються праці Наукового товариства ім. Т.
Шевченка. Це український науковий осередок у Франції, де живуть
1

Zlenko А., Joukovski А. La France et l’Ukraine. – P.: Aux éd. Du Dauphin, 1998. –
P. 49-55.
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традиції двох українських європейських вчених – М. Грушевського і І.
Франка. Головним редактором “Енциклопедії українознавства” впродовж
багатьох років (1951-1985) був В. Кубійович (1900-1985) – географ,
демограф, член НТШ з 1931 р., з 1947 р. – генсекретар, з 1952р. –
президент НТШ в Європі (Франції), автор близько 80-ти праць з
антропогеографії і демографії України1. Його наступниками стали проф.
А. Жуковський (1987-1997), а з 1997 р. проф. Торонтського університету
Данило Струк.
“Енциклопедія українознавства” В. Кубійовича (11 томів) – гідний
внесок українських науковців за кордоном до скарбниці вітчизняної
науки, джерело наукової інформації про культурне, політичне, соціальноекономічне життя українського народу з давніх часів до 60-х років ХХ ст.
Укладена і видана українськими вченими у вільному світі, вона
об’єктивно висвітлює різні аспекти українського духовного життя та
характеризує історичні постаті культурних, громадських, політичних
діячів України в усьому світі. За ухвалою Видавничої ради НТШ у Львові
та фонду “Енциклопедії українознавства” у 1993-1998 рр. вона було
перевидана у Львові (репринтне відтворення видання 1955-1984 рр.).
Енциклопедія перекладена англійською мовою у 5-ти томах (словникова).
Вона цінна тим, що містить нові відомості, вносить деякі корективи й
доповнення, зібрані у 80-90х роках (порівняно з 50 –70-ми роками, коли
готувалося українське видання), а також англійською “Україна: коротка
енциклопедія”(1963-1971рр.) у 2-х томах2.
Багатообіцяючою є “Енциклопедія української діаспори” (в 7-ми
томах), з якої побачив світ один том, підготовлений Науковим
товариством ім. Т. Шевченка спільно з Національною Академією наук
України (Київ, Нью-Йорк та ін., 1995).
У 2001 році в Україні вийшло перше багатотомне видання про Україну
від початку ХХ ст. до сьогодення, яке охоплює всі сфери життя
“Енциклопедія сучасної України” (НАН України, НТШ, 2001). Підготовку
та видання І-го тому здійснено за фінансової підтримки української
діаспори, зокрема Франції – єпископа М. Гринчишина, проф. А.
Жуковського та ін.3

1

Кубійович Володимир // Енциклопедія українознавства / Гол. ред. проф. д-р Володимир Кубійович. – Париж; Нью-Йорк: НТШ, 1962. – Т. 4. – С. 1224; Kubijovyč
Volodymyr // Encyclopedia of Ukraine / Ed. By V. Kubijovyč. – Toronto; Buffalo;
London: University of Toronto Press, 1984. – Т. 2. – Р. 697.
2
Енциклопедія українознавства / Гол. ред. проф. д-р Володимир Кубійович. В 11ти томах. – Нью-Йорк; Торонто; Париж: НТШ, 1955-1995; Encyclopedia of Ukraine
/ Ed. By Volodymyr Kubijovyc (Vol. 1-2); Danylo Husar Struk (Vol. 3-5). Vol. 1-5. –
Toronto; Buffalo, London: University of Toronto Press, 1984-1993; Ukraine: a consice
encyclopaedia. Prep. by Shevchenko scien. soc.; ed. by Volodymyr Kubijovyc. Vol.12. – Toronto: Univ. of Toronto Press., 1963-1971. – Vol. 1. –XXXVIII, 1185p.: ill.;
Vol. 2. XXXVIII, 1394p.: ill.
3
Енциклопедія сучасної України. – К.: НАН України, НТШ, Координаційне бюро
НАН України, 2001. – Т. 1 (А). – 823 с.
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Французькі науковці й сьогодні продовжують традиції української
діаспори, закладені в 30-х роках ХХ ст. – плідно працюють у вивченні та
бібліографуванні західноєвропейських джерел стосовно історії України,
вносять вагомий внесок у спадщину історичної науки України, додаючи
цінну інформацію про видання з україніки поза межами України.
Про активну діяльність вищеназваних інституцій свідчать також
матеріали колоквіумів, організованих Інститутом слов’янських
досліджень на тему “Сковорода – український філософ” (1973), під
патронатом Інституту порівняльної літератури університету Сорбонни та
Українського вільного університету у Мюнхені. Вони присвячені
питанням різносторонніх відносин України і Франції у ХІХ ст., а саме,
присутності України у духовному й політичному житті Франції у ХІХ ст.
Перші два колоквіуми були присвячені творчості відомих українських
письменників Івана Франка та Лесі Українки. У третьому, який відбувся у
Сорбонні у березні 1986 року, брали участь вищезгадані відомі
французькі вчені: Володимир Косик, Аркадій Жуковський, Ольга
Вітошинська (організатор) та інші. Матеріали колоквіуму опубліковані у
збірнику “Україна і Франція у ХІХ ст.” У листопаді 1996 року під егідою
ЮНЕСКО був організований колоквіум, присвячений ювілею Петра
Могили, упорядники збірника матеріалів – А. Жуковський та
Ж.
Кочубей1.
Слід відзначити, що у Франції українознавчі видання зберігають такі
установи: Національна бібліотека Франції (Bibliothèque Nationale de
France); Бібліотека Національної школи живих східних мов у Парижі,
заснована 1795 р. (Bibliothèque de l’Ecole Nationale des Langues Orientales
vivantes); Бібліотека Національного інституту слов’янських досліджень
(Bibliothèque de l’Institut National d’Études Slaves). Україніка
сконцентрована також в Українській бібліотеці імені С. Петлюри
(Bibliothèque ukrainienne Simon Petlura) – організована у Парижі у 1929 р.,
нараховує 23 тис. документів, директорами були – В. Прокопович, А.
Жуковський та ін.; Бібліотеці сучасної міжнародної документації
(Bibliothèque de documentation internationale contemporaine à Nanterre);
Бібліотеці Наукового товариства ім. Шевченка (Bibliothèque de la Société
scientifique Chevtchènko). Література цього профілю є також у польській
бібліотеці ім. А. Міцкевича та російській ім. І. Тургенєва в Парижі.

1
Le livre de la genèse du peuple ukrainien / Trad. de l’Ukr. – P.: Institut d’Études
Slaves de l’Université de Paris, 1956. – 148 p. – (Coll. Historique de l’Institut d’Études
Slaves; 17); Skovoroda philosophe ukrainien: Colloque tenu le 18 Janv. 1973 à l’Institut
d’Études Slaves de Paris à l’occasion du 250-e universaire de la naissance de Skovoroda
(1772-1972) / Préf. De P. Pascal. – P., 1976. – 118 p. – (Coll. historique de l’Institut
d’Etudes Slaves; 23); L’Ukraine et la France au XIX – e siècle: Actes du colloque
organisé à la Sorbonne les 21 et 22 mars 1986. – P.: Université de la Sorbonne Nouvelle
(Paris); Université ukrainienne libre (Munich), 1987. – 157 p.; Pierre Mohyla: Actes du
colloque consacré au 4- ième Centenaire de la naissance (siège de l’UNESCO, le 5 nov.
1996 / J. Kochubej, A. Joukovsky – textes réunis et présentés par); UNESCO. – P.: Aux
éd. du Dauphin, 1997. – VIII, 94p.: ill. Bibliogr.: P. 87-91.
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Тривала ізоляція національної науки від досягнень світової думки,
зокрема від здобутків українських науковців, які працювали поза межами
України, висуває проблеми, пов’язані з популяризацією цієї творчої
спадщини. Серед них важливе місце займає проблема вивчення
персонального наукового доробку вчених, зокрема введення їх
досліджень до повноцінного наукового обігу1.
Слід відзначити, що в 90-ті роки надзвичайно виріс інтерес до наукової
спадщини українських науковців діаспори і вже досягнуто помітних
успіхів. По-перше, у більшості наукових праць українознавчого
спрямування, виконаних протягом останніх років та використання
наукових праць зарубіжних колег стало частішим, по-друге, почали
видаватися бібліографічні покажчики наукових праць дослідників з
української діаспори, а саме: Ілька Борщака, Аркадія Жуковського,
Володимира Кубійовича, Володимира Січинського, Теодора Мацьківа,
Любомира Винара та ін.
Нині українські вчені в наукових працях досить часто говорять про
освоєння та введення до наукового обігу національної й культурної
спадщини, на яку впродовж десятиліть було накладено ідеологічне вето та
про інтеграцію в світову науку, зокрема, у формі адаптації здобутків на
національному терені2.
Сучасні історико-книгознавчі дослідження в Україні дають вагомі
підстави чекати нових книжкових знахідок, які дадуть змогу більш чітко й
повно представити історію України в зарубіжних джерелах та їх
побутування в Україні, про що свідчать останні наукові публікації на
теренах України. У 2000 році Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ, який займається вивченням,
виданням писемної спадщини джерел з історії і культури і історії України,
з метою відтворення правди історичного минулого нашого народу, видав
переклад праці Ілька Борщака “Україна в літературі Західної Європи”3 та
покажчик “Україна (Париж): Українознавство і французьке культурне
життя”, укладач Іван Забіяка4.
Сьогодні увага держави до питань наукової та державної реєстрації
історико-культурного надбання України, перспектив вивчення зарубіжної
1
Биковський Л.І. У службах українській книжці / А. Р. Винар, Л. Д. Ісаєвич (упоряд,); НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Л., Нью-Йорк,
1997. – 327 с.
2
Ясь О. Персональна бібліографія істориків діаспори (1945-1991 рр.) // Бібл. вісн.
– 1996. – № 2. – С. 10-16; Національні традиції та історіографічна спадщина //
Бібл. вісн. – 1991. – № 2. – С. 52-53.
3
Борщак І. Україна в літературі Західної Європи. Переклад з французької / Ред.
кол. П. Сохань, Я. Дашкевич, А. Жуковський, О. Маврін, О. Кураєв; Передмова
П. Сохань; наук. ред. Я. Дашкевич; упоряд. і заг. ред. З. Борисюк; перекл.
Л. Дзюба та ін. НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2000. – 336 с.
4
Україна (Париж): Українознавство і французьке культурне життя: Покажчик /
Укладач Іван Забіяка. – К., 2000. – 92 с.
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україніки та її побутування в Україні обумовлює актуальність
дослідження творчого доробку вчених української діаспори1.
Дослідження внеску українознавців української діаспори у Франції в
державно-політичне й духовне відродження України, у становлення
українознавства має велике значення для поглиблення франкоукраїнських відносин, розширення співпраці українознавців діаспори
з ученими України, а наповнення їх новим змістом сприятиме
збагаченню української культури, розвитку народних традицій та
етнічної самосвідомості українців.
Додаток: Праці українознавців діаспори
1. ∗∗Borschak , Élie. L’armée ukrainienne // La France et l’Ukraine. – P., 1920.
– № 1-2. – janv. – févr. – 23 p.
2. **Borschak, Élie. Histoire de l’Ukraine. Publications en langue ukrainienne
parues en dehors du territoire de l’URSS // Revue historique. – P., 1939. –
Vol. 187. – Fasc. 1. janv. – mars. – P. 1 – 31.
3. ∗Borschak, Élie. Hrygor Orlyk: France ‘s cossack general. – Toronto: Burns
et Mac Eachern, 1956. – 124 p.
4. **Borschak, Élie. Lectures annotées de l’Institut d’Études Slaves. II.
Lectures ukrainiennes. Avec grammaire, commentaire et lexique. – P.:
L’Institut d’Études Slaves, 1946. – P. 153
5. *Borschak, Élie. La légende historique de l’Ukraine: Istorja Russov. – P. :
L’Institut d’Études Slaves, 1949 . – 195 p. – (Coll. Hist. / L’Inst. d’Études
Slaves, XIII).
6. **Borschak, Élie. Masaryk et l’Ukraine // Le Monde slave. – P., 1930. –
Vol.2. - № 5 – 6. – P. 467 – 480.
7. *Borschak, Élie. Le mouvement national ukrainien au XIX-e siècle . – P.:
Libr. Félix Alcan , 1930. – 102 p. – (Extrait du Monde slave, oct., nov ., déc.,
1930)
8. **Borschak, Élie. Napoléon et l’Ukraine // Revue des études
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УКРАЇНА – ОСВІТА

Масляк П. О. (Київ)
ФЕНОМЕНИ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ – МІСТА КИЄВА
ТА ЇХ ВИВЧЕННЯ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Розглядаються природні та історичні феномени столиці України.
Запропоновано нетривіальний підхід до оцінки геополітичного потенціалу
Києва. Вказано на те, що природно-географічні і геополітичні реалії
сьогодення столиці України не є адекватними її нинішньому статусу.
До провідних принципів навчання в сучасній школі будь-якої країни
світу належить принцип виховуючого навчання. Виховний вплив
навчання повинен здійснюватися постійно, на всіх без винятку уроках.
Основою виховуючого навчання має стати виховання патріотизму і
національної свідомості учнів, майбутніх громадян України.
Виховання національно свідомих патріотів є одним з головних
стратегічних завдань будь-якої цивілізованої держави. Тому в США і
багатьох інших країнах національний прапор і герб знаходяться на
чільному місці не лише в кожній школі, але і в кожному класі. Початок
навчання не лише в школах США, а і в дитячих садках знаменується
виконанням усіма учнями на чолі з учителями національного гімну. Ми
бачимо по телевізору, як під час виконання національних гімнів, на
масових спортивних святах, наприклад, чемпіонатах світу з футболу не
лише гравці команд, й десятки тисяч їхніх уболівальників, поклавши руку
на серце співають гімн своєї держави. На прикладі тих же змагань ми
знаємо, що ні гравці збірних команд України, ні більшість їхніх
уболівальників слів і мелодії гімну своєї держави не знають. І в цьому
велика провина нашої системи й ідеології освіти, яка дуже мало уваги
приділяє вихованню патріотизму і національної свідомості школярів.
Які ж теоретико-методологічні засади виховання патріотизму? Їх дві.
По-перше, в Україні повинна бути українська система навчання і
виховання. На цій очевидній потребі наголошував ще наш великий
педагог К. Ушинський. Він писав: "загальної системи народного
виховання для всіх народів не існує не тільки на практиці, а й у теорії. У
кожного народу своя особлива система виховання… Як не можна жити за
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взірцем іншого народу… так само не можна виховувати за чужою
педагогічною системою…"
Педагогічна думка України і її освітня практика забули цей постулат
знаного в цілому світі педагога і тому виховання патріотизму й
національної свідомості все ще залишається третьорядною справою.
Другою теоретико-методологічною засадою патріотичного виховання є
таке просте й очевидне твердження – мало лише багато знати про сво
рідну землю, про Україну, необхідно її ще й щиро любити. Лише за цих
умов людина ніколи не поверне набуті знання на шкоду своїй
Батьківщині, своєму народові.
Звичайно, шкільні дисципліни мають об'єктивно різні можливості
національного виховання. Безперечно, що в цьому відношенні передує
українознавство. Його значення у вихованні національно гідних громадян
України, а отже й заможної та могутньої держави важко переоцінити.
Тому в реальних особливостях післяімперського синдрому ця дисципліна
має стати в нашій державі у ряд навчальних дисциплін, викладання яких у
середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах повинно бути
визнане пріоритетним для майбутнього нації і держави.
Однією із засад українознавства як навчальної дисципліни, на мою
думку, має стати висвітлення феноменів столиці нашої держави. Значення
столиці, феномен столичності та його вплив на долю націй і держав,
донині залишається майже не вивченим і навіть більше, не усвідомленим
явищем сьогодення. У той же час столиця стає у наш час конкретним
інструментом уже не лише політики, а й економіки, вирішення соціальних
проблем тощо. Так, у Канаді столиця служить запорукою єдності
держави, а Австралії "мирить" два найбільших міста, у Бразилії дає змогу
економічно розвивати "глибинку", у Нігерії – вирішувати соціальноекономічні і демографічні проблеми. Все більше будується столиць, які
виникають у випадковому місці і не є історично зумовленими. Їх
створення визначається не стратегією нації, не історичним процесом, а
волюнтаризмом окремих осіб, потребами сьогодення, тобто мінливою
тактикою.
Зовсім інший Київ. Географічне його місцерозташування
є
унікальним не лише в Україні чи Європі, й в усьому світі.
По-перше, це єдина столиця нашої планети, яка одночасно
розташована у двох природних зонах – зоні мішаних лісів і лісостеповій
зоні.
По-друге, генетичне ядро міста лежить у правобережному Лісостепу,
де сформувалися найкращі у світі природно-кліматичні умови для життя і
господарської діяльності людей. Тут випадає достатня кількість опадів
(600 мм) для вирощування без поливу основних культур помірного поясу.
Комфортною є вологість повітря упродовж року і коефіцієнт зволоження,
який близький до одиниці. Середня температура найхолоднішого місяця
року січня лише – 5,8 С. Майже ідеальним за температурним режимом є й
літо. Середня температура найтеплішого місяця року липня не перевищує
19,5 С. Такі природно-кліматичні умови, з одного боку, не дають людям
"розслаблятися" через високу температуру впродовж року, з іншого – не
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пригнічують господарську діяльність сильними морозами і хуртовинами.
Рідкісними є в районі Києва і всілякі катаклізми (руйнівні землетруси,
торнадо, град, катастрофічні зливи тощо), які спустошують багато країн
світу. Такі природні умови у своєму комплексному поєднанні вченими
усього світу вважаються близькими до ідеальних.
По-третє, Київ лежить у середній течії третьої за величиною річки
Європи. Дніпро є природно-духовним, історико-географічним і
геополітичним становим хребтом української нації. Великі річки здавна
були колискою найславетніших цивілізацій нашої планети (Ніл, Інд, Тигр
і Євфрат, Хуанхе і Янцзи тощо). Але у світовій історії і географії важко
знайти націю, для якої річка відігравала б таку роль, як Дніпро для
українців. Саме через Дніпро від прадавньої Трипільської цивілізації,
через Скіфію, Антію пролягли стежки в Київську Русь до "шляху із варяг
у греки", до козацтва і Запорозької Січі, до столиці на Дніпрі і до могили
національного Генія та Пророка Тараса Шевченка на його березі. Ця річка
для українців завжди була чимось більшим, ніж транспортна артерія,
економічне, межове та фортифікаційне поняття. Дніпро-Славута
споконвіку ніс у собі духовну сутність. Поєднання генетично активного
пасіонарного Правобережжя з цією великою рікою і породило Київ – мати
міст руських. Україна-Русь-Антія-Скіфія-Трипілля не могли не породити
Києва, якому, звичайно ж, аж ніяк не 1500 років, а на декілька тисяч років
більше.
По-четверте, унікальним у районі Києва є поєднання не лише
природних зон, одна з них – лісостепова є перехідною, а отже й
універсальною, але й межове розміщення міста на найдавніших
геологічних структурах Землі. Якраз з цього місця на розпеченій нашій
планеті почалося її охолодження й утворення земної кори. Правий берег
міста знаходиться на Придніпровській височині, яка у своїй основі має
найдавніші гори світу – Український кристалічний щит. За мільярди років
ці гори зруйнувалися до основи, відкривши світові свої приховані в інших
місцях природні багатства і феномени. На лівому березі, поступово
заглиблюючись у кам'яний фундамент Східно-Європейської платформи,
лежить Дніпровсько-Донецька западина. Якби можна було зняти, мов
ковдру, шар осадових порід, які її вкривають, нам відкрився б
велетенський рівчак завглибшки до 18 км. Це найглибша тектонічна
западина в усій Європі. Між цими видатними на всій планеті
геологічними структурами тече велика річка. На ній наша столиця.
По-п'яте, рельєф у багатьох місцях правобережної частини Києва
просто казковий. Він є одним з головних чинників незбагненної краси
міста. Вона манить, заворожує, чарує, створює певний загальний настрій
для киян і гостей Києва. Це пов'язано як з різноспрямованістю схилів
пагорбів, їх значною крутизною, так і з пануванням широколистих,
квітучих і пахучих дерев: кленів, лип, каштанів, білих акацій тощо.
Показовим фактом при характеристиці рельєфу міста є й те, що за
максимальних абсолютних висот, які близькі до 200 метрів, відносні
перепади висот досягають 100-120 м. Це дуже багато. Отже, Київ має
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унікальну для рівнинного міста рельєфну палітру. За вмілого
використання краса міста буде примножуватися і надалі.
По-шосте, правобережна частина міста знаходиться на таємничій
Придніпровській височині. Вона відома геологам усього світу. Місцями
тут гірські породи залягають "протиприродно" і ніби спеціально створені
для скасування догматів геохронологічної таблиці.
По-сьоме, на правобережжі Дніпра в районі Українського щита і
Придніпровської височини на окремих значних за площею ділянках
взагалі відсутні будь-які морські відклади. Це говорить про те, що сотні
мільйонів років Правобережжя України не затоплювалося морем. Тому
цілком можливо, що Ноїв ковчег необхідно шукати не на горі Арарат, а на
Словечансько-Овруцькому кряжі або на пагорбах Києва. Та й загалом,
напевно, цим ковчегом для людей і тварин якраз і слугувала нинішня
Придніпровська височина. Можливо, що тут, у районі Києва і виникла (чи
збереглася) після чергового потопу (трансгресії моря) біла людська раса.
Вона і стала пращуром усіх індоєвропейців. Потім з України останні
розселилися по всій Євразії від Ірландії на заході до Тихого й Індійського
океанів на сході і півдні.
По-восьме, правобережна частина Києва знаходиться на фундаменті з
найдавніших на землі гірських порід, які мають специфічний склад і
особливості радіаційного випромінювання. У районі Києва, під пагорбами
кристалічна основа щита розбита глибинними розломами. По них з надр
нашої планети лине, то зростаючи, то затухаючи пасіонарне
випромінювання. Тому періодично зростає і реалізується державотворчий
потенціал, пасіонарна сила української нації. Ніби ні з чого з'являються
герої і будівничі, геніальні вчені і мудрі та далекоглядні політики.
Природа витворила Київ таким, яким він був, яким він є і яким він
буде. Усі вищеназвані природні феномени назавжди залишаться з нашою
столицею, з її мешканцями. Але з розвитком людство все активніше
втручалося в природні процеси. В окремих країнах ще в стародавні часи
люди збудували величезні споруди, про які нині знають в усьому світі.
Ще зі школи ми лише тільки й чуємо про єгипетські піраміди, стоухендж,
китайську стіну тощо. А чи є в Києва щось подібне? І що ми кияни і
українці знаємо про оборонні споруди, які були створені для захисту своєї
столиці нашими далекими предками?
Невід'ємною складовою частиною природи південного передмістя
Києва є велична, але маловідома споруда Зміїв вал. Ніби величезний змій,
звиваючись, простягнувся він по вододілу між Сіверкою і Питилем від
села Ходосівки до північних околиць Іванковичів. Тут Зміїв вал звертає до
долини Сіверки. Ця найближча до Києва оборонна споруда дуже добре
збереглася. На жаль, нині вся земля навколо неї віддана під дачі киянам і
до велетенського валу місцями й підійти не можна. Так наша влада
ставиться до славного минулого нації.
Донині вчені сперечаються про час створення цих стародавніх
оборонних споруд. А протяжність їх лише на Київщині перевищує 800 км,
в усій Україні – 2000 км. Чим не "китайська стіна"? Ширина основи валів
досягає 22 метрів, висота і через тисячі років після будівництва
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перевищує 9 метрів. А за цей час дощі, сніги, бурі розмили не один метр
земляних насипів.
І якщо навіть взяти за основу деякі дані радіовуглецевого аналізу
залишків деревини дубових стовбурів, у свій час закопаних загостреним
кінцем угору на найвищій точці валу, які вказують на те, що вали були
збудовані ще в 2 ст. до н.е., хоча дехто аргументовано стверджує – вони
набагато давніші; виникає багато цікавих і важливих для Києва і України
запитань. По-перше, який рівень цивілізованості давньоукраїнської нації
дав змогу виконати їй такий обсяг гігантських земляних робіт? По-друге,
що прикривали з півдня ці велетенські оборонні споруди – хутір, село,
невелике містечко? Не треба бути світочем науки, щоб зрозуміти: Змієві
вали Київщини збудовані великим народом для захисту своєї великої
столиці Києва. То скільки ж тоді років Києву? Скільки років нашій
богообраній нації?
Ще одним феноменальним явищем Києва є його підземне місто. Східні
відроги Придніпровської височини мають ще одну особливість, яку
місцевий український винахідливий люд здавна використовував для
будівництва підземних "схронів". Над дніпровськими кручами пронеслися
тисячоліття і вже навіть особливості рельєфу та Змієві вали не могли
врятувати киян від навали нецивілізованих народів півночі, сходу і півдня.
Частина киян періодично відходила на захід, де знаходила ландшафтноетнічний притулок у Карпатах, частина ховалася під землю.
Чому цього не було в інших місцях і містах? Бо ж гідрологічний
режим, склад порід київських пагорбів дуже сприяв прокладанню
підземних ходів. Тут залягають доволі пухкі, але водонепроникні породи
лес і мергель. Перший і став основою створення найрозгалуженішої,
найпротяжнішої у світі мережі штучних підземних печер.
Про київські печери мало хто знає, але якщо щось і чув, то не завжди
правду. Є люди, які вважають їх природними утвореннями. Багато
всіляких вигадок і про час їх появи. Насправді київські печери є
творінням рук людських і вириті вони дуже давно. Одним тисяча років,
вік інших перевищує декілька тисяч років. Так, Кирилівські печери
датуються палеолітичною епохою. Печери Києва ніколи не
досліджувалися комплексно. Відомо лише, що вони є на всій території
давнього Києва та на його околицях. Вони викопані переважно в товщі
лесу і мають глибину від 5 до 20 метрів. У сухому лесі підтримується
постійна температура 10-12 С вище нуля.
На багато десятків кілометрів від Вишгорода до Канева і далі на
південь східні відроги Придніпровської височини, які спадають до
Дніпра-Славути, як головка твердого сиру, пробиті підземними
лабіринтами, виритими руками декількох поколінь українців. Це тут, у
Києві і далеко за його межами, під крутосхилами Дніпра знаходяться
найвеличніші в світі підземні міста. Ця слава і велич Києва та всієї
України донині майже не досліджена й мало кому відома. Підземні міста
ще чекають свого Мозолевського, який власними дослідженнями уславить
себе, українську націю та її священну столицю.
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У київських печерах є житло, багато підземних церков. Знайдено й
опалення. Тут люди переховувалися, жили, працювали, молилися тощо.
Нічого подібного в світі ніде більше немає. Але він і не знає про це
феноменальне явище столиці нашої країни. А ми ж не варвари, не дикуни
якісь. За нами тисячоліття на своїй землі! Ми не прийшли на неї з інших
країв і не загарбали чуже. Це все наше – і храми тисячолітні, і Змієві вали,
і підземні міста. Все це збудували наші предки, а не предки німців,
французів, англійців чи росіян. Їх у той час "і в проекті не було". То хто ж
їх тоді цивілізував? І чи знаємо про це ми, і чи знають про це вони? Чому
ці підземні міста донині не досліджені і не відреставровані? Чому їх не
відвідують наші діти, туристи з усього світу? Адже ж тут слава і гордість
Києва, слава України! Бо ж не станемо ми багатими матеріально, поки не
станемо багатими духовно і національно свідомими. Аксіома ж! А тут
величезні пласти виховання патріотизму і національної свідомості. У нас
під ногами… .
Немає пророка у власній Вітчизні. Тому життєдайну силу української
землі краще розуміють чужинці, яким є з чим порівнювати. Наприклад,
про це знали німці, які під час війни вивезли з України величезну
кількість ешелонів з українською землею. Серед неї була і київська земля.
У Німеччині її розкидали по полях як добриво. Звичайно, з метою
зручності транспортування верхній родючий шар землі викопували
вздовж залізничних магістралей. Документально зафіксовано, що німецькі
військові цілими батальйонами копали землю і навантажували її на
платформи в східних і південно-західних околицях Києва. Особливо
багато київської землі поїхало до Німеччини з Жулян, де нині
розміщується аеропорт "Київ".
Якщо ми нинішнім і прийдешнім поколінням киян через
українознавство не зможемо прищепити любов до рідної землі, не
поясним її значення й силу, вона може знову "поїхати" кудись в інші
краї, де її більше цінують. Наша київська земля дійсно не тільки родюча.
Вона заряджена силою земного випромінювання Українського
кристалічного щита і тому дає
не просто
високоякісну
сільськогосподарську продукцію, а й генетичну силу, яка дала змогу
українцям вистояти під час небачених жодним народом Землі
національних катастроф у ХХ ст. – воєн, голодоморів, масових
депортацій, нарешті страшного Чорнобиля.
Дослідження Києва вказує на те, що його природно-географічні і
геополітичні особливості, феноменальні природні якості не є нині
відповідними сучасним реаліям. Київ за власним географічним і
геополітичним положенням, природно-ресурсним потенціалом важить
значно більше, ніж просто столиця найбільшої за площею країни Європи.
Київ – атлантичне місто, кияни – атлантисти, всі українці – діти
Атлантики. Будь-яка крапля води столиці стікає до Атлантичного океану,
на відміну, скажімо, від Москви, міста азіопського внутрішнього стоку; чи
Пекіна, міста тихоокеанського стоку. Над Києвом проносяться безкінечні
атлантичні циклони, формуючи певний природний колорит міста. Кияни –
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європейці, а не євразійці (азіопці) чи люди будь-якої іншої цивілізації.
Наш шлях європейський, наша доля європейська.
У той час рубіжне і потенційно надзвичайно вигідне географічне
положення Києва в майбутньому врешті-решт призведе до формування в
ньому серцевини (хартленду) всього найбільшого материка світу. Через
Київ проляже геополітична вісь Азіопи. Однак ми ніколи не будемо
євразійцями, як, наприклад, турки, казахи чи росіяни. Українці, кияни
завжди були і залишаться на межі світів і цивілізацій, але не між ними і не
в них одночасно. Ми на межі Європи і Азії, але в Європі.
Нині в Україні на очах починає зростати кількість пасіонаріїв.
Напевно, у черговий раз з надр Українського кристалічного щита
посилюється цивілізаційний природний поштовх. Українцям залишився
останній крок до заможного і духовно багатого життя – усвідомити
себе великою, славною, Богом обраною нацією. Народ, який дав
світові Пісню, Хліб і Крила, ще не сказав свого останнього слова.
Відродження України починається з відродження її святої столиці
Києва. Донести до народу правду про нього самого і є великою
просвітницькою і психолого-педагогічною місією українознавства.

Гринів О. І. (Львів)
СУПЕРЕЧНОСТІ УТВЕРДЖЕННЯ
ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ:
ЧИНОВНИЦЬКА РЕВІЗІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД
У статті йдеться про негативні тенденції в сучасній українській
освіті, які є прямим наслідком тоталітарного минулого нашої країни.
Проголошення незалежності України започаткувало тривалий процес
теоретико-методологічного переосмислення нашого минулого, що,
безумовно, впливає на утвердження історичної свідомості молодого
покоління в середній і вищій школі. Попри очевидні зміни цей процес
складний і суперечливий. Звісно, нині школяр і студент має змогу
ознайомитися з працями істориків дореволюційного часу, західної
діаспори, а також тих підрадянських вчених, які зазнавали утисків за часів
тоталітарного режиму. Водночас треба наголосити, що перевага надається
представникам народницької школи, адже з працями її найвидатнішого
представника Михайла Грушевського не може конкурувати набагато
скромніша спадщина істориків державницької школи, хоч її
репрезентують такі яскраві постаті, як В’ячеслав Липинський, Дмитро
Дорошенко, Іван Крип’якевич, Наталія Полонська-Василенко та інші. А
без них непросто утверджувати історичну свідомість нашого народу,
якому впродовж цілих століть нав’язували тезу про бездержавність,
комплекс національної меншовартості, трактування нашої історії як
кількох окремих епізодів в історії Росії. Вивчення в недалекому минулому
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історії Української РСР не могло компенсувати цих та інших хиб,
успадкованих радянською школою від дореволюційних істориків, які не
хотіли визнавати самостійності українців як національної спільноти.
Намагання подолати вчорашні погляди зіткнулося з різними
перешкодами. Насамперед треба заакцентувати, що Акт проголошення
незалежності України не з’ясував питання про спадкоємність нашої
держави, без чого неможливе національне державотворення.
Паліативність цього доленосного документа дається взнаки й на
дванадцятому році існування Української держави, яке помітно за останні
роки, коли відхід від національних засад не залишає жодного сумніву. Як
наслідок, Україна поступово, але цілеспрямовано перетворюється в тінь
Росії, тобто малоросіянізується. Заявляють про себе й сили, зацікавлені в
поверненні до історичних догм тоталітарного режиму, хоч його
українофобство не потребує коментарів.
Шкідливість цієї практики в тому, що вона розмиває уявлення про
самобутність української спільноти, навіть заперечує її конституційну
норму про право визнаватися нацією, а минуле України розглядається
через російські окуляри. Таку тенденцію втілює нині цілий спектр
малоросійства – від “інтелектуального українофобства” в академічних
колах до чиновництва від освіти й науки у владних структурах. Як виклик
самій нашій державі сприйняті в національному середовищі затії
відзначити ювілейну дату В.Щербицького, вини якого в катастрофі на
Чорнобильській АЕС неспроможні спростувати навіть його прихильники.
Спроба відсвяткувати 350-річчя так званого “возз’єднання України з
Росією” в дещо завуальованій формі
не лише цинічна, а й
антиконституційна, бо грубо порушує статтю 11 Конституції України, за
якою “держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її
історичної свідомості, традицій і культури”.
Як тотальний наступ на згадану конституційну норму слід оцінювати
намагання державного чиновництва “узгодити” підручники з історії
України з історичною версією Росії, що не має під собою ні наукових, ні
методичних підстав. По-перше, українські школярі отримали підручники,
які в цілому засвідчують нові підходи до історичних подій. При їх
удосконаленні слід зважати на думку педагогів, а не чиновників і вчених
з-за кордону, насамперед Росії, у якій панує упереджене ставлення до
України як незалежної держави. По-друге, основні концепції історії двох
народів протилежні, що обгрунтував Михайло Грушевський у праці
“Звичайна схема “русскої” історії й справа раціонального укладу історії
східного слов’янства”. Московські книжники пов’язували історію
Київської держави з Володимиро-московським князівством, хоч, за
словами історика, “Київська держава, право, культура були утвором одної
народности, українсько-руської; Володимиро-московська – другої,
великоруської”. По-третє, штучність “пришивання Київської держави на
початок державного й культурного життя великоруського народу”
(М.Грушевський) потрібна для обгрунтування імперської політики
Москви, бо в такому разі вони начебто набувають право на поглинання
України як Малоросії. По-четверте, у самій Росії має певний вплив
80

Україна – освіта

“євразійство”, яке бачить не лише антинауковість такого “пришивання”, а
і його політичні наслідки, бо ставить під сумнів право Москви на азійську
“спадщину”. Вихід з такого становища, за “євразійцями”, полягає в
обгрунтуванні права Московського князівства на спадщину Золотої Орди.
Історія українського народу дотримується протилежного ставлення до
монгольських завойовників.
У радянський час була канонізована концепція “древньоруської
народності”. У “Тезах про 300-ліття возз’єднання України з Росією (16541954 рр.)”, схвалених ЦК КПРС, зазначається, що нібито “поступово з
єдиної древньоруської народності утворились три братні народності –
російська, українська і білоруська з властивими їм особливостями мови,
культури і побуту”, та вони “зберегли і пронесли через віки свідомість
єдності походження, близькості мови і культури, свідомість спільності
своєї долі”. Така схема, безумовно, мала на меті обгрунтувати створення
СРСР як закономірність насамперед взаєморозвитку українців, росіян і
білорусів. Так виховувалися радянські патріоти і водночас
прищеплювалася байдужість українцям і білорусам до майбутнього своєї
нації. Методологічним принципом для такого підходу був діалектикоматеріалістичний закон заперечення заперечення: якщо спочатку була
єдина “древньоруська народність”, потім з неї вилонилися українці,
білоруси і росіяни, то як заперечення роз’єднанню має прийти знову
“возз’єднання” трьох “братніх” народів і в майбутньому їх злиття в одну
національну спільноту на російському грунті під назвою радянський
народ. Цьому підпорядковувалася політика кремлівського керівництва
щодо українців і білорусів, цебто їх послідовного і цілеспрямованого
зросійщення.
Посилене зросійщення приховувалося під інтернаціоналістичну
фразеологію: великодержавний російський шовінізм ототожнювався з
інтернаціоналізмом, а його критерієм вважалася любов до російського
народу. Водночас любов до рідного народу таврувалася як націоналізм,
хоч у найширшому розумінні він трактується як синонім патріотизму.
Намагання показати спекулятивність таких підходів у відомому трактаті
Івана Дзюби кваліфікувалася як антидержавний злочин.
Прискорюючи асиміляцію українського народу радянська школа
прищеплювала молодому поколінню українців думку про історичну
бездержавність нашої нації, її нездатність до самостійного державного
життя. Комплекс національної меншовартості українців утілений у
відомій ленінській тезі: “При єдиній дії пролетарів великоруських і
українських вільна Україна можлива, без такої єдності про неї не може
бути й мови”. Вона була канонізована й сприймалася позачасово, навіть
тоді, коли радянське суспільствознавство стверджувало про відсутність
пролетаріату як елемента соціальної структури суспільства. Збереженя
цієї фрази на пам’ятнику Леніну у центрі столиці нашої незалежної
держави, як і самого пам’ятника катові українського народу на
українській землі, грубо суперечить згаданій раніше конституційній нормі
статті 11 Основного Закону держави. Окрім того, у статті 28 Конституції
зазначається, що кожен мешканець нашої держави “має право на повагу
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до його гідності”, а тут, у центрі столиці зневажається гідність цілої нації.
Ні державна влада, ні патріотичні організації не проявляють належної
принциповості в цьому питанні.
У нинішніх умовах агресивне малоросійство проявляється в формі так
званої “інтелектуальної українофобії”. Історик П.Толочко заявляє на
сторінках преси, що “украинской нации, как государственнополитической общности, никогда не существовало”. За логікою, з такого
постулату випливає неодмінно висновок: не було нації, то українці не
мали права на самовизначення, тому проголошення незалежної України в
1991 р. було незаконним. При такому підході заперечується
протилежність
українських
національних
інтересів
російським
імперським інтересам, тобто засадниче положення виховання
українського патріота. При ігнорації виховання українця як свідомого
представника своєї нації формується малорос як агресивний представник
чужої держави (вітчизни) чи виникає хохол як невизначена під
національно-політичним оглядом біологічна істота в аморфній людській
масі.
Твердження П.Толочка суперечить Конституції України, яка
спирається на “багатовікову історію українського державотворення”. До
речі, в Акті проголошення незалежності України акцентувалося на
“тисячолітній традиції державотворення в Україні”. До цієї тези в першій
і другій редакціях не треба підходити як до декларативної, бо в ній
закладений вагомий зміст: український народ не був бездержавним. Після
багатовікової історії самостійного державотворення він творив “державу в
державі”, про що писали Є. Маланюк і В. Янів.
Історія державотворення розпочинається з часів Київської Русі як
імперії наших предків, до якої входили інші народи, у тому числі угрофінські племена, що згодом змішалися із втікачами з українських земель,
витворивши московську спільноту. Після занепаду Київської Русі, за
словами Н. Полонської-Василенко, “піднімалося Галицько-Волинське
князівство, що продовжило на сто років існування Української держави з
новим політичним осередком на заході, об’єднало всю Правобережну
Україну і зберегло її історичні традиції”. Саме воно забезпечило на
майбутні століття збереження української етнічної спільноти,
протистоявши зазіханням сусідів.
Тези ЦК КПРС до 300-ліття “возз’єднання України з Росією”
дотримуються такого самого погляду, як і російські історики ХІХ
століття, неспроможність якого майже сто років тому показав
М.Грушевський. Згадана стаття великого історика надрукована
українською мовою в збірнику Російської імператорської академії наук
“Статьи по славяноведению”. Виходить, що її слушності не заперечували
російські історики. Наш вчений довів, що українська державність
народжувалася на землях між Дніпром і Дністром, а держава майбутніх
росіян виникла у Волзько-Окському басейні. Про якусь “спільну колиску”
говорити смішно.
Проте тези ЦК КПРС дотримуються хибної концепції російських
істориків ХІХ століття, зокрема В.Ключевського про перенесення центру
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державності з Києва на північно-східні землі, тобто спочатку до Москви, а
потім – до Петербурга. Отож, виходить, що українські землі, якщо вірити
тезам, були “відірвані від Північно-Східної Русі”, хоч факти спростовують
такий погляд. По-перше, називати північно-східні околиці колишньої
Київської держави Руссю нема жодних підстав, адже навіть наприкінці
ХVІІІ століття в Європі чітко розрізняли Русь (Україну) і Московію, у
чому переконують знайдені мапи. По-друге, не центр, кажучи сучасною
мовою, метрополія відірвалася від околиці, а навпаки. Російський історик
С.Соловйов пише про те, що ще до занепаду Київської Русі на її північносхідних землях творилося державне життя, протилежне до того, що
традиційно існувало на землях України.
Фальшиво звучить така теза ЦК КПРС: “Російська централізована
держава відіграла величезну роль в історичній долі російського,
українського, білоруського та інших народів нашої країни. З самого
початку свого виникнення вона була центром притягання і опорою для
братніх народів, які борються проти іноземних поневолювачів”. Таке
твердження має обгрунтовувати “возз’єднання України з Росією” в 1654 р.
Насправді було інакше. Історик Б.Н. Флоря в 70-х роках ХХ століття,
тобто за часів тоталітарного режиму, дійшов висновку, що “у ХVI ст.
об’єднувальна політика Руської (Московської. – О.Г.) держави не зустріла
сильної підтримки з боку населення України і Білорусії”. Вчений
посилається, зокрема, на місцеві літописи, а також різні літературні твори.
Перед самим рзпадом СРСР історик С.В. Думін пише: “Велике князівство
Литовське і Руське (Українське. – О.Г.) стало колискою українців і
білорусів, Московська Русь – територією формування великоруської
народності. “Дві Русі” дедалі більше віддалялися, хоч зберегли пам’ять
про колишню єдність”. Вчений наголошує, що вже тоді сформувалися
стійкі і стабільні державні кордони, а в ладі, звичаях і культурі існували
докорінні відмінності. Ці природні відмінності перешкоджали
загарбницькій політиці Московської держави щодо України після 1654 р.
Нинішні школярі знають, що українські землі почали збиратися в
Литовсько-Українській державі з часів великого князя Гедиміна, який
називав себе “королем Литовським і Руським”, тобто українським. У
підручнику з історії України для 7-го класу (автори Роман Лях і Надія
Темірова) читаємо: “Збираючи українські й білоруські землі, литовські
князі не чіпали місцевих порядків. Від місцевого люду вимагалося лише
визнання над собою зверхності великого князя литовського. Литовські ж
намісники швидко переймали традиції місцевого населення, мову, а дехто
з княжої сім’ї і православ’я. Після смерті польського князя Казимира ІІІ
литовські князі приєднали до Литви Волинь”. Не випадково, як
зазначається далі, “велике князівство Литовське називали ЛитовськоРуським (Українським. – О.Г.), або Литовською Руссю”. Такому симбіозу
українців і литовців сприяла державницька засада, якою керувалися
литовські князі: “Старовини не рушити, новини не запроваджувати”.
Цілком слушно стверджувати про тяглість княжого періоду в історії
нашого народу аж до 1471 р., коли перестало існувати Київське
князівство. Але й тоді традиції нашого державотворення не припинилися.
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Уже в другій половині XV століття на історичну арену виходить козацтво,
займаючи цілу смугу на українському пограниччі між середньою течією
Дніпра майже до Дністра. Згодом виникає Запорізька Січ. У згаданих
тезах ЦК КПРС зазначається, що Запорізька Січ “відіграла прогресивну
роль в історії українського народу”. Коли ж на початку 70-х років
минулого століття для студентів-істориків Львівського університету
запровадили спецкурс про прогресивну роль Запорізької Січі в історії
українського народу, компартійні ортодокси на чолі з В.Щербицьким при
підтримці місцевого обкому партії розпочали гоніння на ініціатора
спецкурсу і заборонили його викладання. Ще один доказ партійного
лицемірства: в декларації – одне, а на практиці – інше, протилежне.
Національне державотворення не припинилося й після того, коли
царський уряд в односторонньому порядку скасував гетьманську державу
й християнську козацько-демократичну республіку Запорізьку Січ. До
1828 р. існувала Задунайська Січ, яку заснували непокірні козаки, а певна
автономія чорноморського козацтва збереглася аж до 1854 р. Не
завмирало політичне життя і в Галичині. 19 квітня 1772 р. українці Львова
звернулися до цісаря з петицією, у якій наголошували на своїй колишній
державній самостійності і прагненні зберегтися як національна спільнота.
Створена ними Головна Руська (Українська) Рада проголосила в своїй
декларації приналежність галичан до великого українського народу.
Традиції державотворення проявилися в феномені “держави в
державі”, коли українці підтвердили своє прагнення жити самостійним
суспільно-політичним життям. У Галичині, де панував ліберальний
європейський політичний режим, на противагу російському азіатському
режиму на землях Наддніпрянщини виникає національно-культурне
Товариство “Просвіта”, згодом з нього вилонилося Наукове Товариство
імені Т.Шевченка, яке фактично перетворилося в неофіційну національну
академію наук. Виникли парамілітарні організації, у яких гартувалися
майбутні військовики. Без них не було б мови про легіон Українських
Січових Стрільців. Об’єднувальним чинником була національна
структура Української греко-католицької церкви. В умовах міжвоєнного
періоду, під польською окупацією, за словами В.Янева, українці проявили
“бажання жити державним життям”, підтвердили “прямування до
організації власної спільноти”.
У роки Другої світової війни українські націоналісти-революціонери
проголосили відновлення Української держави. Цей акт мав моральнополітичний вплив на свідомість української людності. У районах, які
визволила Українська повстанська армія від німецьких окупантів,
творилося власне політичне життя. Крім того, була створена Українська
Національна Рада, а згодом Українська Головна Визвольна Рада. За
кордоном діяли органи, які претендували на право репрезентувати
Україну перед світом.
Як уже зазначалося, Акт проголошення незалежності України залишив
відкритим питання про правонаступність нашої держави Українській РСР,
але не треба ігнорувати факту, що Україна, як незалежна держава не
вступала в ООН, а стала спадкоємницею місця УРСР у цій найповажнішій
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міжнародній організації. Щоб прояснити суть правонаступництва, треба
було проголосити акт відновлення національної держави, як зробили деякі
союзні республіки колишнього СРСР. На жаль, тоді з різних причин не
проявили належної волі, що не лише гальмує процес державотворення, а й
негативно впливає на свідомість широких верств населення.
Проголошення незалежності України – це результат компромісу між
національно-демократичними силами і частиною тодішньої компартійної
номенклатури. Заборона діяльності компартії після гекачепістського
перевороту відкрила нові можливості для справді національного
державотворення. Однак національно-демократичні сили не були готові
до такої різкої зміни подій, а вчорашня номенклатура вдалася до мімікрії,
що забезпечило їй можливість впливу на процес державотворення, який
постійно посилювався. Отже, змінився прапор у кабінетах і назва посади
на вхідних дверях до кабінету, а все інше не зазнало істотних змін.
Незалежна Україна не мала такої потужної інтелектуальної
національної верстви, як колишні республіки Балтії. Після різних
погромів у нас переважала робітфаківська інтелігенція, цебто фактично
“напівінтелігенція”, яка не мала тривалих родинних традицій.
Номенклатура намагається й надалі утриматися при владі, протидіючи
радикальним змінам у всіх сферах суспільного життя. До цього часу
українські школярі називають радянсько-німецьку війну “великою
вітчизняною війною”, хоч таке трактування логічно веде до заперечення
нашої держави, адже до України треба неодмінно ставитися як до
відірваного уламку “вітчизни”, тобто СРСР. Спадкоємці КПРС не хочуть
визнати Української повстанської армії за воюючу сторону в Другій
світовій війні. Вигадуються кабінетні концепції, зокрема про
“громадянську війну” на західноукраїнських землях у другій половині 40х років і на початку 50-х років ХХ століття, хоч тоді українці, які воювали
проти повстанців, не були самодостатньою силою, а складовою частиною
чужої окупаційної машини.
Боротьба за переоцінку історичних подій з національних інтересів має
безпосередній вихід у практику, зачіпаючи значну частину населення.
Розв’язання проблем нашої історії вимагає цілеспрямованої праці
патріотичних сил, яку вони розпочали наприкінці 80-х років. Після
проголошення незалежності патріотичні сили послабили попередню
виховну роботу, віддавшись боротьбі за місця у владних органах.
Недооцінка ролі культурно-освітницької праці негативно впливає на
всі сфери нашого суспільного життя.
Коротєєва-Камінська В. О. (Київ)
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
УКРАЇНОЗНАВЧОГО АСПЕКТУ ЗМІСТУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (1917 р. – кінець XX ст.)
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Розглядається проблема актуальності дослідження українознавчого
аспекту змісту педагогічної освіти (1917 р. – кінець ХХ ст.).
Звертається увага на перешкоди (формалізм, політизацію, ідеологізацію
життя в Україні зазначеного періоду), які мали місце на шляху
розгортання виховної роботи та досліджень із даної проблеми, що має не
лише значний науково-пізнавальний, а й виховний потенціал та сприятиме
наповненню педагогічної освіти тим змістом, який найбільшою мірою
відповідає культурно-історичному досвіду українського народу.
Актуальність досліджуваної проблеми зростає в зв`язку з
підготовкою молоді до зміцнення Української держави. Сформована на
основі українознавства національна свідомість, інші національні цінності
українського народу, їх гуманістичні компоненти забезпечать збагачення
молоді, зокрема нового вчительства, глибокими знаннями, поглядами,
переконаннями, які конче необхідні для розвитку культури, освіти,
економіки та інших сфер громадського державного життя незалежної
України. З огляду на сучасний стан науки, що висвітлює чимало
нерозв‘язаних і дискусійних проблем та свідчить, що й українознавчий
аспект змісту педагогічної освіти (1917 р. – кінець XX ст.), основа якого –
формування особистості вчителя на матеріалах українознавства –
ґрунтовно недосліджений. Не вивчений механізм становлення
українознавчих ідей, не досягнуто уникнення істотного різнобою в
визначеннях українознавчих знань, досвіду та подібних їм понять,
конкретно не висвітлена структура процесу, має місце не визначення
суті, форм та методів, програми, концепції формування особистості
вчителя на матеріалах українознавства1.
Формалізм, політизація та ідеологізація життя в Україні були завадою
на шляху розгортання виховної роботи та досліджень із даної проблеми,
замовчувалися, а то й заборонялися українознавчі ідеї, які мають не лише
значний науково-пізнавальний, а й виховний потенціал. Зберігаючи
наступність і спадкоємність поколінь, віковічні вітчизняні духовні
традиції, беручи до уваги сучасну кризову духовну ситуацію, враховуючи
вимоги нового мислення в період національного, державного і
культурного відродження, необхідно звернутися до стійких духовних
устоїв, наукових і моральних підвалин, досягнень у минулі епохи, що
допоможуть дослідникам утвердитися на правильних напрямках розвитку
українознавства. Це сприятиме наповненню педагогічної освіти тим
змістом, який найбільшою мірою відповідає культурно-історичному
досвіду українського народу.
Особливо важливим на сьогодні є дослідження проблеми
українознавчого аспекту змісту педагогічної освіти, основа якого –
формування особистості вчителя на матеріалах українознавства.

1

Коротєєва-Камінська В.О. Українознавчий аспект змісту педагогічної освіти
(1917-1995 рр.). – К.: Логос. – 262 с.; Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1991.
– 25 червня.
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Наукове вивчення цього періоду в розвитку нашої держави штучно
ускладнювалося, свідомо і несвідомо перекручувалося. Об`єктивне
дослідження даної проблеми дасть пояснення ряду закономірностей,
сприятиме обґрунтуванню істотних ознак українознавства, вітчизняної
педагогіки, перспектив розвитку національної школи, вищої педагогічної
освіти в Україні.
Соціальна значущість, необхідність дослідження в наш час проблеми
українознавчого аспекту змісту педагогічної освіти (1917 р. – кінець
XX ст.) у його історичній ретроспективі та нинішньому стані обумовлена
рядом причин.
По-перше, у цей період кілька років Україна була політично
незалежною. У ході реалізації “інтернаціоналістської” політики був
період, зокрема 20-ті роки XX ст., коли дещо робилося для забезпечення
національно-культурних, мовних та інших інтересів українського народу:
видавалися газети та журнали українською мовою, утворювалися
національні
навчально-освітні
та
культурно-просвітні
заклади,
здійснювалася підготовка національних кадрів.
Тож цілком закономірним є те, що саме в цей період, а, можливо, і в
інші періоди розвитку нашої країни накопичений певний позитивний
дослід з проблеми формування особистості вчителя на матеріалах
українознавства, – основи українознавчого аспекту (проблема
дослідження), який може бути використаний для визначення
методологічних, організаційних, структурних засад та не втратив своєї
цінності і в наш час. Крім того, в історико-педагогічній літературі він не
висвітлювався або ж висвітлювався однобічно без орієнтації на його
історичний аспект.
По-друге, у перше десятиріччя цього періоду розгорталися й
утверджувалися творчі пошуки, ефективні шляхи формування особистості
вчителя на матеріалах українознавства, які поповнили скарбницю
національної педагогічної спадщини і засвідчили, що українознавство
перебуває в руслі західноєвропейського педагогічного процесу.
По-третє, дослідження цього періоду (1917 р. – кінець XX ст.)
переконливо свідчать про помилковість, шкідливість тих шляхів, форм і
методів виховання особистості вчителя, від яких треба якомога швидше
звільнятися в процесі побудови національної школи та вищої педагогічної
освіти в Україні і від повторення яких треба застерегти майбутні
покоління.
По-четверте, політика примусової русифікації, яку від імені
російського народу провадили царські і російські панівні верхи, не могла
не позначитись на свідомості й психології українського народу. Отже, для
активного входження вчителя (різнонаціонального) в українське державне
й громадське життя та формування його як особистості, крім законодавчо
закріплених прав, потрібна ще переорієнтація його свідомості,
психологічної заданості на українознавство. Орієнтуючись у формуванні
особистості вчителя на систему наукових концентрів українознавства (за
П.П.Кононенком), можна бути певним того, що в нашому суспільстві
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переможуть злагода і братерське співробітництво українців та інших
національних меншин.
По-п'яте, кожна особа визначає свою психологічну належність до тієї
чи іншої нації лише спонукальним мотивом — національною свідомістю
та самосвідомістю, національною самоідентифікацією, міцним підґрунтям
для яких виступає українознавство.
Отже, для визначення психологічної належності особистості взагалі та
особистості майбутнього вчителя, зокрема, до тієї чи іншої нації потрібні
знання філософсько-методологічних засад українознавства, історії
українознавства, що саме формує національну свідомість та
самосвідомість, спонукає кожну особу до правильного вибору – бути
українцем.
По-шосте, різноманітні матеріали українознавства (як наприклад,
фольклор, народне мистецтво, міфологія, історія України, українська
мова, краєзнавство, народний календар тощо) – це форми народної
життєвої мудрості, це те, що сприяє формуванню загальнолюдських
цінностей, високих моральних якостей особистості вчителя.
По-сьоме, понятійний інструментарій програми та концепція
формування особистості вчителя на матеріалах українознавства як основи
українознавчого аспекту ще не з'ясований, а точніше – потребує
уточнення, узагальнення, шліфування відносно його застосування на
різних факультетах (крім факультету “Українознавство” та інших) ВНЗ
України.
З’ясування ряду причин (указаних вище), що свідчить про соціальну
значущість та необхідність даного українознавчого дослідження –
суттєве місце даної проблеми посідає історичний аспект педагогічної
науки про українознавство та його роль у підготовці національних
педагогічних кадрів – дає можливість пояснення причини нашого
звернення до українознавчого аспекту змісту педагогічної освіти, основою
якого є досліджуваний процес за таких великих хронологічних рамок
(1917 р. – кінець XX ст.). Це пояснюється тим, що аналіз архівних фондів
– ЦДАВОВ України, ЦДІАК України, Київського міського і обласного
державних архівів, Миколаївського державного архіву громадянських
організацій, законодавчих актів, ухвал державних органів, документів і
матеріалів Наркомосу України, статистичних збірників, інших історичних
джерел, історико-педагогічної літератури, наукових публікацій та
вивчення досвіду роботи педзакладів цього періоду переконливо свідчать
про те, що українознавчий аспект змісту педагогічної освіти мав свій
вияв з перших місяців відродження української школи та освіти.
Концепція національної школи в Україні була розроблена визначними
педагогами того часу – О.Ф.Постернаком, С.Ф.Русовою, С.О.Сірополком
під керівництвом Міністра освіти І. М.Стешенка. У здійсненні цієї
концепції велика роль відводилася учителю як «джерелу освіти», зокрема
вчителю українознавства – «мозку» українського народу, «виразнику
кращих змагань і стремлінь його...»
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Виходячи з цього положення, незважаючи на складні умови, було
багато зроблено в організаційному плані для підготовки національних
кадрів.
Українські просвітники М.Грушевський, О.Дорошкевич, С.Єфремов,
А.Кримський, Т.Лубенець, О.Музиченко, І.Огієнко, С.Русова, О.Астряб,
Л.Білецький, Ф.Сущицький, О.Левітський, І.Невеселий, С.Черкасенко,
Я.Чепіга, І.Стешенко, О.Залужний, О.Шумський, С.Ананьїн, С.Чавдаров,
М.Грищенко, Г.Костюк, Л.Проколієнко, Г.Ващенко та інші зробили значний внесок у ліквідацію неписьменності та освіти молоді, зокрема у становлення і розвиток формування особистості вчителя на матеріалах
українознавства.
Формування особистості вчителя на матеріалах українознавства грунтувалося і грунтується на об’єктивних чинниках, що стабілізують
існування українознавства в їх безпосередньому
зв’язку з
життєдіяльністю етносу, підпорядкуванні їх природним і господарським
циклам, безперервності їх розвитку, уособленні ідеалів єдності
особистості і нації тощо.
Система
наукових
концентрів
українознавства
(за
П.П.Кононенком): "Україна – нація, історична місія", "Україна – держава", "Україна – етнос", "Україна – культура", "Україна – мова", "Україна –
освіта" та ін. сприяє вихованню особистості майбутнього вчителя як носія
кращих рис української національної інтелігенції1.
Чільне місце у справі формування особистості вчителя на матеріалах
українознавства (1917 р. – кінець XX ст.) відводилося географії України,
у процесі вивчення якої крім основного матеріалу, вивчалися міфи і легенди наших пращурів, літописи тощо. У процесі вивчення історії
України цього періоду майбутнім учителям пропонували такі посібники і
додаткові матеріали, як «Історія українського народу» О.Єфименко,
«Прадавні часи на Україні», «Ілюстрована історія України»
М.Грушевського, «Історія України» М.Аркаса, «Нариси з історії Західної
Русі і України» М.Василенка, «Українська культура» І.Огієнка та ін.
Українська міфологія та фольклор широко використовувалися передовими викладачами того часу з метою формування в особистості майбутнього вчителя духовності рідного народу, усвідомлення його
першовитоків.
Проте для глибокого розуміння і правильного розв’язання багатьох
сучасних проблем підготовки вчительських кадрів великого значення
набуває вивчення, теоретичний аналіз і творче використання певного позитивного досвіду, набутого за весь період розвитку нашого суспільства.
Історичний підхід до розв’язання цього питання дасть змогу глибше
зрозуміти закономірності започаткування, становлення, розвитку даного
процесу. Українознавство протягом досліджуваного часу (1917 р. – кінець
1

Кононенко П.П. Десять років шляхом розвитку українознавства як цілісної науки
і освітньої дисципліни // Матеріали X Міжнародної науково-практичної
конференції "Українознавство – наука самопізнання українського народу". – К.:
НДІУ, 2001. – С. 6-10.
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XX ст.) змінювало (як інтегрований курс) свої структурні компоненти,
адаптуючись до конкретних історичних умов. Тому суттєве місце повинен
посідати історичний аспект педагогічної науки про українознавство та
його роль у підготовці національних педагогічних кадрів.
Особистість вчителя, його професійна майстерність, шляхи і форми
підготовки вчительських кадрів на різних етапах розвитку суспільства
були і є предметом уваги вчених: педагогів, психологів, істориків,
філософів, соціологів.
Проблемі формування педагогічних кадрів приділяли увагу
П.П.Блонський, Н.К.Крупська, А.В.Луначарський, А.С.Макаренко,
В.О.Сухомлинський, М.О.Скрипник, С.Т.Шацький та ін. Соціальній ролі
вчителя, практиці радянської школи і педагогіки, національної школи
присвячені праці А.М.Алексюка, Є.П.Білозерцева, К.І.Васильєва,
Ф.Н.Гоноболіна,
М.К.Гончарова,
С.У.Гончаренка,
Є.Г.Гришина,
М.С.Гриценка, М.М.Грищенка, І.А.Зязюна, М.О.Іванова, О.В.Киричука,
П.П.Кононенка,
В.С.Крисаченка,
Н.В.Кузьміної,
В.К.Майбороди,
І.Т.Огородникова,
Н.Г.Ничкало,
В.О.Сластьоніна,
В.З.Смаля,
М.Г.Стельмаховича, Р.І.Хмелюк, М.І.Шкіля та ін.
Останнім часом у сучасній соціокультурній ситуації, коли посилився
рух до національного самовизначення та помітно зросло прагнення
народів до національного відродження, невідкладним науковим завданням
стає вивчення, теоретичний аналіз і творче використання досвіду, набутого за весь період розвитку нашого суспільства, народної освіти і вищої
педагогічної школи зокрема, що сприяє виконанню першочергового завдання розвитку нашої країни — відродженню національної школи і
підготовці національних педагогічних кадрів. У суспільно-політичній,
історико-педагогічній літературі серед фундаментальних праць
(В.К.Майборода, М.Г.Стельмахович, П.П.Кононенко та ін.) з окремих
аспектів проблеми є важливий матеріал. Проте в цілому українознавчий
аспект змісту педагогічної освіти (1917-1995 рр.) не вивчався.
Серед українознавчих досліджень сучасних вчених, до яких слід
віднести проблематики:
– відродження української етнокультури, української народної
фізичної культури та інших складових українознавства (С.Приступа,
Ю.Руденко, В.Скутіна, Г.Сутріна, Г.Філіпчук та ін.);
— стану висвітлення української народної педагогіки в
етнографічній та історико-педагогічній літературі (публікації
О.Малинки,
А.Барвинського,
Х.Яшуржинського,
М.Держалиці,
М.Сумцова, З.Кузелі, Ф.Вовка, Н. Заглади, Н.Гаврилюк, Г.Довженок,
Ю.Руденка та ін.);
— обґрунтування науково-теоретичних засад і особливостей
української народної педагогіки, методичних рекомендацій щодо
практичного використання її традицій і принципів у навчальновиховній роботі шкіл, вузів (Б.С.Кобзар, Т.І.Коньков,
М.В.Крет,
В.П.Лисенко,
С.А.Литвиненко,
О.Д.Лященко,
Н.С.Можайкіна,
Д.О.Тхоржевський, Я.В.Хміляр, А.В.Цьось, С.В.Чабан, К.І.Чорна та ін.);
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— світового досвіду використання народних традицій у вихованні
(А.М.Алексюк, Л.С.Бондар, П.А.Борисенко, Є.В.Боєва та ін.);
— взаємозв`язку загальнолюдських цінностей та національних
традицій у народній педагогіці (В.С.Заслуженюк, П.Р.Ігнатенко,
А.Л.Пуховська та ін.);
— використання народних традицій у сімейному вихованні
(Г.В.Постовий, В.І.Рябоконь, І.Б.Савчук, В.І.Скутіна, М.Г.Стельмахович
та ін.);
— формування особистості майбутнього вчителя на народних
традиціях, як провідному засобі виховання (В.Т.Бондаренко,
В.П.Вакуленко, Т.І.Люріна, Л.В.Масол, Д.О.Тхоржевський та ін.).
— проблематики висвітлення проблем українознавства як системи
наукових знань про Україну і світове українство; змісту та основних
напрямів українознавства; ролі українознавства у розвитку національної
науки, освіти, виховання (Українознавство. Навчальна програма
нормативної дисципліни для вищих закладів освіти та ін. документи):
Л.К.Токар, В.Д.Баран, Б.М.Жебровський, Л.Л.Залізняк, А.С.Калакура,
О.Ф.Коновець,
В.С.Крисаченко,
А.Г.Погрібний,
О.М.Таланчук,
Т.П.Усатенко та ін.; – немає досліджень, спеціально присвячених історії
започаткування, становлення та розвитку
процесу (формування
особистості вчителя на матеріалах українознавства) – основи
українознавчого аспекту за значний історичний період (1917 р. – кінець
XX ст.).
Зважаючи на те, що формування особистості вчителя на матеріалах
українознавства (1917-1995 рр.) у своєму розвитку (процес) пройшло ті ж
самі етапи, що й вища педагогічна освіта в Україні, про що свідчать
тенденції подальшої еволюції процесу, серед них – ізоеволюціонізм, коли
тенденції першого (процесу) повторюють напрями еволюції другої
(освіти) (В.І.Луговий), для вивчення історії становлення і розвитку
принципове значення має наукова періодизація, за основу якої взято:
об’єктивні закономірності соціально-політичного, економічного і
культурного розвитку країни; особливості розвитку української
національної школи як важливого соціального інституту; специфіку
еволюції
проблеми
дослідження.
Наукові
праці
академіків
П.П.Кононенка, В.К.Майбороди, В.Л.Соскіна (який вважає, що
встановлення меж, що фіксують кінець першого і початок другого етапу,
умовне і відносне). Така постановка питання не менш, а більш наукова,
ніж визначення точної дати і зміни періодів, бо «розтягнений» рубіж
точніше відбиває сам характер переходу від одного етапу до іншого в
процесі культурних перетворень1.
1

Майборода В.К. Становлення і розвиток національної вищої школи педагогічної
освіти в Україні (1917-1991 рр.): Дис... д-ра пед. наук у формі наук. доповіді:
13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. – К., 1993; Луговий В.І. Тенденції
розвитку педагогічної освіти в Україні (теоретико-методологічний аспект): Дис...
д-ра пед. наук. – К., 1995. – C. 242, 249, 254, 261; Луговий В.І. Проблема
підготовки вчительських кадрів в університетах УРСР // Материалы Всесоюзного

91

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

Тому на основі сказаного та системно-історичного підходу, нами
використаного, з’являється можливість вивчення минулого – започаткування у 20-ті роки XX ст. процесу формування особистості вчителя на матеріалах українознавства як основи українознавчого аспекту змісту педагогічної освіти (1917 р. – кінець XX ст.).

Усатенко Т. П. (Київ)
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:
ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ,
УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Розглядаються принципи демократизації в навчальних закладах.
Аналізуються історичний та міжнародний досвід. Визначено суть і мету
демократизації шкільної освіти.
Процеси оновлення життя школи, типи навчання, педагогічні
технології тощо сприяють демократичним процесам. Демократизація
школи є природним процесом в умовах перебудови суспільства, хоча
процес демократизації освіти і виховання в навчальних закладах різних
рівнів є складним і неоднозначним.
Демократизація освіти охоплює поєднання централізації з
децентралізацією і регіоналізацією управління й керівництва освітніми
справами, перехід до державно-громадської системи управління з
використанням соціального (матеріального і виховного) середовища
мікрорайону, використання демократичних форм і методів розвитку
творчої ініціативи учнів, учителів, батьків, оновлення навчальновиховного процесу тощо. Школа стає новою спільнотою, іншою ніж
колектив тоталітарної системи.
Перехід від державного до державно-громадського управління – один
з головних напрямів формування нової системи управління
совещания по управлению учебно-методическим процессом подготовки педагогов
/ Ред. кол.: И.Е.Тарапов, Е.П.Пугач, А.Д.Михилев, Л.С. Нечепоренко. – Харьков:
ХГУ, 1991.
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національною школою, що передбачає широке залучення представників
громадськості до управління справами, делегування частини прав і
повноважень адміністрації педагогам, використання демократичних форм
і методів розвитку творчої ініціативи педагогів для підвищення
результативності навчально-виховного процесу. Розбудова державногромадського управління суттєво вплинула на появу альтернативних
закладів освіти, а саме: авторських шкіл (М.Чумарної у Львові, М.Гудина
в Одесі); шкіл різної форми власності (державної, комунальної, приватної,
колективної тощо); шкіл із спеціальним ухилом (мистецтво, природничі
науки, гуманітарні, математичні тощо); школи для дітей обдарованих,
малоздібних, для таких, які відрізняються озлобленістю, диструктивністю.
Поширення набули гімназії, ліцеї, коледжі, колежі тощо.
Діючими нормативними документами Міністерства освіти і науки
України визначено, що гімназії та ліцеї створюються для пошуку,
навчання розвитку та виховання обдарованих і талановитих дітей. Вони
покликані відродити і змінити інтелектуальний потенціал України та
започаткувати мережу закладів освіти, яка б доповнювала масову
загальноосвітню школу за змістом і методами. Багато з них стали
справжніми експериментальними майданчиками апробації нового змісту
освіти, педагогічних технологій. Провідний напрямок діяльності – пошук,
навчання та виховання здібних і обдарованих дітей, здатних самостійно
діяти і приймати рішення у динамічних, нестандартних ситуаціях.
Виникли й успішно розвиваються навчально-виховні об’єднання, які в
найбільш розвинутій формі є об’єднанням навчальних та виховних
установ, діючих за єдиним планом і в одному режимі. Навчально-виховні
об’єднання з самого початку свого становлення визначались як
навчально-виховні установи й одержали назву шкіл-комплексів. Вивчення
досвіду створення шкіл-комплексів виявляє певну закономірність: вони
виникають і успішно розвиваються в умовах, де базовим є велике,
економічно сильне, технічно оснащене, спеціалізоване виробництво при
підтримці керівництва підприємства (господарства) та широкої
громадськості.
Навчальні заклади одержали право вибору існуючих варіантів
навчання і конструювання нових. Розгорнулися авторські пошуки в
експериментальних школах, збільшився інтерес до нетрадиційних форм
навчання, альтернативних і авторських шкіл, які працюють за різними
системами, заснованими на зарубіжних теоріях Штейнера, Монтесорі,
Френе, Петерсена та ін. Знову заговорили про Дальтон-план, бригаднолабораторний метод, проектну педагогіку, групові форми навчання.
Одним з напрямів перетворень у сучасній школі стала демократизація
навчально-виховного процесу, індивідуалізація всіх форм і методів
освітньої діяльності, орієнтація педагогічних зусиль на вирішенні
проблем розвитку особистості дитини. Виразнішим проявом
демократизації стало учнівське самоврядування. Рух за самоврядування –
перший крок трансформації авторитарного управління освітою в
державно-громадську модель. Розвою самоврядування в Україні сприяє
створення законодавчої бази, що стосується всіх рівнів державного
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управління та молодіжної політики, зокрема, Конституції України, Закону
про освіту, Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські
організації", ратифікації "Європейської Хартії", участі молоді в
муніципальному та регіональному житті тощо.
Нині поширені два напрями самоврядування. Демократична за
формою й авторитарна за змістом "Європейська модель" самоврядування
базується на першості вихователя над підлеглим, тобто вторить суб’єктнооб’єктні відносини. В "американській моделі" домінує принцип особистої
суверенності і громадянського рівноправ’я, що створює суб’єктносуб’єктивні відносини.
В Україні помітно розвиваються два напрями, які проявляються у
різних формах роботи, зокрема учнівських, студентських організаціях, у
самоуправлінні. Діє безліч організацій всеукраїнського, столичного та
місцевого
рівнів:
Всеукраїнський
дитячий
парламент,
Рада
старшокласників м.Києва, Студентський уряд, Студентський парламент,
Інститут студентських мерів та ін.
Творчий потенціал учнівського самоврядування невичерпний, оскільки
він розвиває соціальну активність учнів, виховує почуття власної гідності,
перетворює їх на активних суб’єктів життєтворення. Дає можливість
творити школу з "власним обличчям", у якій є різні форми
самоврядування. Наприклад, у м.Києві деякі школи розробили свої форми
самоуправління: згуртовує дітей ЗОШ № 235 "Козацька республіка",
загальне керівництво якої здійснює козацька рада (отамани, писар, судді,
осавули, хорунжі, бунчужні, обозні, скарбники, товмачі, довбуші) та рада
порадниць. Структура учнівського самоврядування у ЗОШ №197 м.Києва
охоплює дитячо-юнацьке об’єднання "Гармонія" (центр "Наука",
"Здоров’я", "Дозвілля", "Шкільна служба нова", "Учнівська рада
самоврядування "Лідер", "Учнівська рада клубних об’єднань") тощо.
Учнівське самоврядування, як невід’ємна складова демократизації
навчання, має в Україні глибоке коріння. Демократичні, гуманістичні
засади братських шкіл відіграли важливу роль у становленні
самоврядування в освіті:
- у статутних документах, що відтворюють виховні традиції
українського народу, зокрема Львівської братської школи, закріплено такі
самоврядні тенденції: загальнодоступність школи; суспільний характер
навчання і виховання; рівні права всіх дітей на навчання; договір про
співробітництво між школою і батьками;
- вибір батьками форм і методів навчання дитини;
- диференційований підхід до здійснення навчального процесу,
самостійний вибір учнем навчальних предметів;
- введення самообслуговування; праця вчителя на контрактній основі.
У братських школах вихованців навчали брати участь у громадському
житті шляхом виконання обов’язків виборних посад учнівського
самоврядування: сенатор (найкращий учень сидів на першій парті),
аудитор (мав право опитувати учнів нижчих класів).
Моральне виховання здійснювалося в окремих "молодечих",
"младенческих" братствах.
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Козацькі школи ХVІІ-ХVІІІ ст. – це яскраві зразки учнівського
самоврядування, яке виникло набагато раніше, ніж в інших державах
Європи й Азії. У запорозьких школах існувало виборне "курінне
управління", яке нагадувало військову адміністративну систему того часу.
Порядок у школі контролювали два виборні атамани (молодший і
старший) та один кухар. Серед старших учнів здібних називали
"молодиками", "виростками шкільними". Вони допомагали вчителю в
роботі, перевіряли готовність учнів до уроків, читали, переповідали
тексти молодшим учням. З часом взаємне навчання запровадили в Індії та
Англії і назвали його "бельланкастерською системою".
У Києво-Могилянській академії відповідно до укладеного Петром
Могилою статуту було дві конгрегації: старша під покровом Богородиці й
молодша під покровом св. Володимира, учні яких обирали управу, давали
присягу в Україні.
У ХІХ ст. висувалися ідеї суспільного виховання, дитячого
самоврядування в школі на артільних засадах (Ф.Розенер), через
корпоративний устрій (М.Пирогов). В Україні і в Росії існували в ХІХ ст.
народницькі проекти "гімназійних господарств", "середньонавчальні
реформи", що виявилися утопічними. З кінця ХІХ ст. діяли організації
середньошкільовиків.
На початку ХІХ ст. виникло декілька самоврядних колегій, створених
С.Шацьким (дитяча літня трудова колонія), Лепешинським (школакомуна), Іоніним ("Червоні зорі"). У 1916 р. В.Довнар-Запольський
розробив "Платформу демократизації середньої школи" і запланував
створити в школах учнівські комітети.
Після лютневої революції більшість учнівських об’єднань України
увійшла у Всеросійську структуру – Організацію середніх учбових
закладів (ОСУЗ). У 20-х роках відбувалися педагогічні пошуки такої
моделі школи, яка б сприяла розвитку ініціативи і самостійності, творчих
здібностей дітей і водночас базувалася на керівній ролі вчителя.
Будівничі пролетарської держави приділяли значну увагу
колективному самоврядуванню. У 1923 р. під керівництвом Н.Крупської
виходять "Тези із самоврядування", які відкрили шлях до створення
дитячих клубів, комун, колоній, товариств. Особливої уваги заслуговує
організація демократичного мікросуспільства у колонії ім.Горького, якою
керував А.Макаренко. Статут єдиної трудової школи (1923 р.)
зобов’язував організовувати шкільні ради, куди, крім працівників школи,
входили учні по одному з кожного класу. Соціалістична демократизація
народної освіти 20-30 років, що відображала нові суспільні явища,
виконуючи соціальне замовлення, що відповідало соціально-політичним
засадам нового ладу, набула потворних форм; шкільні ради взяли на себе
міліцейські функції дисциплінарних стягнень і "розгляду справ", учкоми
перетворилися в донощиків.
Після утворення СРСР дитячий і юнацький рух уніфікували, було
вирішено, що комсомол, жовтенятська і піонерська організації є
найкращими формами комуністичного виховання дітей робітників та
селян на базі їх самоорганізації і самостійності. Самоврядування не лише
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зникло із шкільного життя до 60-х років ХІХ ст., а й саме слово було
вилучено з педагогічного лексикону. Лише у 80-90 роках активізується
рух за формування учнівського і студентського самоврядування.
Якщо в українських школах учнівське самоврядування набирало
розквіту, як у братських, козацьких чи зникало в певні періоди
радянського часу, то в європейських школах розвивалося безперервно.
Самоврядування в школах Європи, починаючи з ХVІ ст., пов’язане з
гуманістичними, визвольними рухами і є одним із проявів звільнення
шкільництва від тотального впливу церкви й держави.
Самоврядні засади в шкільництво Європи ввійшли як ігровий елемент,
а взаємовідносини будувалися за принципом "Римської республіки" з
відповідним розподілом ролей: консул (найвища виборна службова особа
в Стародавньому Римі періоду республіки), претор (наглядач за майном),
сенатор (член сенату), трибун (найвища виборна особа з плебеїв), квестор
(службовець).
Модель
"Римської
республіки"
проіснувала
в
західноєвропейській школі до кінця ХVІІІ ст., видозмінюючись на певних
історичних етапах і в кожній державі.
Поширення набула модель "шкільної республіки" й її модифікація –
філантропістська модель учнівського самоврядування, яку реалізували в
кінці ХVІІІ ст. німецькі педагоги Й.-Г.Б.Базедов і Х.Зальцман. Заснований
Й.-Г.Б.Базедовим "Філантропініум – школа людинолюбія та доброї
моралі" мала вигляд патріархальної держави: "батько дому" – директор,
"асесори" – 18 учнів, "сенат" – учителі. Щотижня відбувалися загальні
збори, де оцінювали поведінку школярів, оголошували догани і похвали.
Троє учнів могли захищати чи звинувачувати своїх товаришів.
Х.Зальцман відкрив лісову школу з елементами самоврядування. Учням,
які обіймали посади в самоврядуванні, платили певні кошти.
Своєрідний погляд на дитяче самоврядування мав Ш.Фур’є: він
вважав, що діти повинні бути організовані в "дитячі зграї" ("банди",
"орди") для виконання різних громадських робіт. Ідею "Дитячих общин",
де діти працюватимуть, не претендуючи на якусь власність, розвивав Й.Г.Фіхте.
Виразники теорії "вільного виховання" Ж.-Ж. Руссо, А.Венекен,
Л. Толстой, К. Вентцель, Є.Кей та ін. поєднували традиції учнівського
самоврядування з інтересами і бажаннями дітей.
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. процеси демократизації, виховання
активної підприємливої людини відбуваються набагато активніше в США,
ніж у Європі. Поширеною моделлю самоорганізації і самоврядування
була модель "групових робіт" на зразок міського самоуправління, коли
учні обирали собі мера, членів міської управи, суддю, канцеляриста,
поліцмейстра і поліцейських. Певну форму самоврядування ніс у собі і
«дальтонівський лабораторний план».
Життєдіяльність дитячих будинків «наш дім» та «дім сиріт» Я.
Корчака побудована на самоуправлінні: газета, система чергувань,
соціалізовані виховні технології, товариський суд, сейм (Рада
самоврядування), кодекс і статут.
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В останніх установах провідних європейських держав утверджується і
розвивається учнівське самоврядування. Традиційна форма шкільного
самоврядування в Англії склалася в ХІХ ст., а в 60-70-х роках ХХ ст. вона
дещо оновилася, проте система префектів (виборні посади учнів,
наділених великими повноваженнями), яка складалася в минулому
столітті, збереглася. Багату історію шкільного самоврядування має Данія,
де з початку ХІХ ст. зберігається місцеве і часткове демократичне
управління в початковій школі. Самоврядування є умовою існування
вальдорфської школи. різноманітні форми учнівського самоврядування
мають школи Німеччини, у шкільних законах якої передбачається, що
кожен учень навчається самостійної участі в життєдіяльності суспільства.
З 5 класу німецькі школярі можуть брати участь у формуванні політики
своєї школи. У школах Саксонії учнівські представники мають
гарантоване право впливати на стан внутрішніх справ, видавати учнівські
газети і журнали.
Управління освітою в Канаді має демократичний характер і є
надбанням досвіду багаторічного будівництва демократії, що
здійснюється на трьох урядових рівнях: федеральному, провінційному та
місцевому.
Учнівське самоврядування має добрі традиції в США, де майже кожна
школа має самоврядну шкільну раду. Популярною формою
самоврядування у Польщі є шкільний парламент1.
Отже, демократизація шкільної освіти – це насамперед
децентралізація, нові типи закладів, різні форми власності закладів освіти
(державна, комунальна, приватна, колективна); державно-громадське
управління, учнівське самоврядування; використання соціального
(матеріального і виховного) середовища мікрорайону; різні джерела
доходів; делегування частин прав і повноважень адміністрації педагогам;
підтримка ініціативи учнів, учителів, батьків; створення й активна
діяльність ради школи, ліцею, гімназії; залучення вчителів до підготовки
питань на розгляд педради; перебудова методичної роботи питань на
розгляд педради; перебудова методичної роботи з педагогічними радами;
створення в закладі творчих груп, дискусійних клубів; перебудова
адміністративного контролю; розширення і зміцнення нормальної основи
участі працівників школи, ліцеїв, гімназій, учнів, батьків та громадськості
в управлінні; зміна взаємовідносин у колективі; підвищення управлінської
компетентності учасників педагогічного процесу; моральне і матеріальне
стимулювання вчителів; участь учителів, учнів і батьків в управлінні
навчально-виховним закладом.

1

Ковганич Г., Нестеренко Л., Савченко Н. З історії самоврядування та демократії
у Києві від Княжої доби до нашого часу. – К., 2000; Учнівське самоврядування в
системі освіти Києва. – К., 2001.
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Петровський О. (Тернопіль)
ПРОБЛЕМА ОХОРОНИ ПАМ`ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
В ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ В УКРАЇНІ
У статті висвітлюється діюча нормативна база охорони пам`яток
історії та культури. Наголошується на важливості краєзнавчої роботи у
формуванні майбутніх спеціалістів і як особистостей, і як професіоналів.
Охорона і збереження історико-культурної спадщини є важливими
морально-етичними чинниками становлення держави і державності
України1. Їх роль і значення у формуванні національної свідомості,
вихованні почуттів патріотизму та усвідомленні громадянського
обов`язку у підростаючих поколінь важливі і незаперечні.
Розвитку національно-патріотичних рухів, як правило, передували
звернення до історичного минулого, відновлення втраченої історичної
пам`яті, виховання почуттів національної гідності, гордості за свій народ і
його культурні надбання. Цей процес відбувається на різних
організаційних рівнях. В умовах боротьби за національні права він може
виявляти себе у стихійних формах. Далі – у формах громадської
ініціативи. Із здобуттям незалежності та побудовою власної держави
відповідальність за збереження і підтримку найкращих національнокультурних надбань, плекання гуманістичних ідеалів нації та введення її у
загальносвітовий контекст беруть на себе суспільство та держава.
У контексті сказаного вище закономірно постають питання:
1. Чи почувається наша держава відповідальною за збереження
історико-культурної спадщини українського та інших народів, що
проживають на її території?
2. Чи усвідомила держава необхідність збереження культурноісторичної спадщини як стратегічного чинника процесу зміцнення,
безпеки та подальшого ефективного функціонування самої держави?
Ствердна відповідь дала б змогу з оптимізмом зазирнути у майбутнє
України.
Упродовж останнього десятиліття Україна стурбована станом справ з
охорони культурної спадщини та з приводу дотримання норм
законодавства і реалізації існуючих програм у цій сфері2. Сам факт
творення нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини
є важливим для організації діяльності державних установ, громадських
утворень та бізнесових структур, задіяних у процесі. Так, Закон України
“Про охорону культурної спадщини” був ухвалений Верховною Радою
України 8 червня 2000 року і набув чинності після його підписання
Президентом України Л. Кучмою. Пункт 5-й розділу Х Закону визначив
1
Вовканюк С., Цапок С. Історико-культурна спадщина у системі державотворення
// Розбудова держави. – 1997. – № 6. – С. 50-54.
2
Брайчевський М. Зберегти пам’ятники історії // Пам`ятки України. – 1993. – № 16. – С. 140-150.
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таким, що втратив чинність Закон Української РСР “Про охорону і
використання пам`яток історії та культури” (3600–09) 1978 р., а також
Постанова Верховної Ради Української РСР від 13 липня 1978 р. “Про
порядок введення в дію Закону Української РСР “Про охорону і
використання пам`яток історії та культури” (3601–09)1. Як зауважив
Голова Українського товариства охорони пам`яток історії та культури,
академік НАН України П.П.Толочко, фактично закон 1978 р. втратив
свою чинність ще у 1991 р., одразу після набуття Україною державної
незалежності і суверенітету. Відтоді ним практично перестали
послуговуватись у сфері охорони історико-культурної спадщини, що в
умовах відсутності нової нормативно-правової бази завдало багатьох
непоправних втрат. Так, наприклад, колишня організаційна структура
пам`яткоохоронної роботи зазнала деформації, а нова ще не набула
викінченості, і колись невеликі кошти, що виділялися з бюджету для
цього напрямку діяльності, були ще більше скорочені та й
використовувалися неефективно. Без державної підтримки почали
занепадати місцеві осередки товариства охорони пам`яток історії та
культури. Вочевидь, однією з причин тривалої відсутності нового закону
було те, що “збереження пам`яток історії та культури не усвідомлювалося
новою владою як один з найважливіших державних пріоритетів”2.
Закон України “Про охорону культурної спадщини”, ухвалений
Верховною Радою України у 2000 році, встановлює юридичні засади в
організації охорони, збереження, дослідження і використання пам`яток
історії та культури. Законом визначено систему державного управління у
сфері охорони культурної спадщини та залучення до цієї справи органів
місцевого самоврядування, науково-методичних і консультативних рад,
установ науки, освіти, культури, громадських організацій і товариств
тощо.
У 2002 р. Кабінет Міністрів України затвердив “План заходів з
охорони і збереження культурної спадщини в Україні”, яким, зокрема,
ставиться завдання здійснення аналізу та узгодження національного
законодавства у сфері охорони і збереження культурної спадщини. Згідно
з цим “Планом…” упродовж 2002 р. розробляються інструктивні
документи щодо обліку, збереження, утримання, використання та
реставрації нерухомих об`єктів культурної спадщини, щодо музейної
роботи, а також Положення про історико-культурні та історикоархітектурні заповідники та ін. Активно розробляються технікоекономічні проекти, програми охорони культурної спадщини та інші
заходи. Планом заходів передбачалося створення Державної служби при
Міністерстві культури і мистецтв з охорони культурної спадщини. І такий
Державний орган вже створено. Тепер формуються його обласні
1

Закон України “Про охорону культурної спадщини” // “Вісник” (спеціальний
випуск). Українське товариство охорони пам`яток історії та культури. – К., 2000. –
С. 32.
2
Толочко П.П. Передмова // Там само. – С. 1; Толочко П. Дорожити історичною
спадщиною // Політика і час. – 1991. – № 12. – С. 58-62.
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підрозділи. У зв`язку з останнім потребує осмислення і визначення статус
відділів охорони пам`яток, що існують при обласних краєзнавчих музеях,
а також обласних інспекціях охорони пам`яток історії та культури, що
створилися як підрозділи при облуправліннях культури або й на
госпрозрахункових засадах. Подальшої регламентації та роз`яснення у
нормативно-правових документах потребує питання використання й
експлуатації пам`яток історії та культури, зокрема у туристичному бізнесі.
Важливим кроком у цьому напрямі стала Постанова Кабінету Міністрів
України № 1447 від 26.09.2002 р. про затвердження методики грошової
оцінки пам`яток1.
Зрозуміло, що системні зміни потребують розв`язання питань,
пов`язаних з підготовкою кадрів, які б фахово й кваліфіковано
організовували і вели пам`яткоохоронну роботу. Сьогодні до неї
залучаються фахівці різних галузей і знань, зокрема архітектори,
будівельники, мистецтвознавці, археологи, історики, географи тощо.
У згадуваному вже “Плані…” на 2002 рік передбачено розробку та
здійснення заходів, спрямованих на виховання бережливого ставлення до
пам`ятних місць, предметів і об`єктів культурної спадщини, поширення
інформації про їх історичне та духовне значення. Важливу роль у цьому
напрямку пам`яткоохоронної роботи мають відіграти заклади освіти. Так,
рекомендовано включення до шкільних навчальних програм спеціальних
уроків або виховної години, а також розширення туристично-екскурсійної
роботи в регіонах тощо. Реалізація зазначених завдань потребує залучення
до цієї справи широкого кола кваліфікованих фахівців, зокрема педагогівісториків, географів, екологів та ін.
Пам`яткоохоронна справа передбачає реалізацію багатьох завдань у
різних напрямах діяльності. Серед них – наукове вивчення й охорона
пам`яток. Відправним моментом тут є їх облікування – виявлення,
фіксація, реєстрація за науковою класифікацією. Сама пам`яткоохоронна
робота не є самоціллю, вона є засобом реалізації ідеї збереження
культурно-історичного середовища, відтворення значних епізодів з історії
території і населення, що на ній проживає. Водночас це є спосіб фіксації
етапних моментів у житті та культуротворчому процесі багатьох поколінь
з давніх часів до теперішніх днів.
Реалізація зазначених вище завдань неможлива без усвідомлення
населенням країни необхідності збереження пам`яток історії та культури,
які несуть на собі карби різних епох та ідей, що панували у той чи інший
період. Таке усвідомлення можливе за обставин, коли є фахівці,
спроможні
виявляти
об`єкти
історико-культурної
спадщини,
забезпечувати їх збереження і, звичайно ж, здатні пропагувати як саму
ідею збереження історико-культурної спадщини, так і конкретних
пам`яток і пам`ятників.

1

Методика грошової оцінки пам`яток; “Про затвердження методики грошової
оцінки пам`яток”. – Постанова Кабінету Міністрів
України № 1447 від
26.09.2002 р. // Урядовий кур`єр. – 2002. – 9 жовтня. – С. 12.
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Усвідомлене шанобливе ставлення до культурної спадщини повинно
формуватися в людині з дитинства – у сім`ї, родині, школі, вищих
навчальних закладах… Саме моралізування тут не зможе досягти
поставленої мети. Доречнішим і ефективнішим буде пробудження в
молоді інтересу до минулого свого роду, народу, держави. Разом із
пізнанням національних скарбів до людини приходить відчуття гідності
нації, з`являється бажання зберегти те, що залишилося, відшукати чи
відновити втрачене, передати наступним поколінням найкращі надбання
національної культури та історичну пам`ять про тисячі поколінь, що
творили цю спадщину. Пам`яткоохоронна справа у цьому процесі відіграє
дві ролі водночас – об`єкту і суб`єкту. Вона впливає на розв`язання цілої
низки науково-пошукових, освітніх і виховних завдань, сприяє реалізації
завдань освіти щодо національного і громадянського виховання.
Усвідомлення величі досягнень і надбань може відбуватися лише на
основі вивчення історії нації, її культури і державності. Без цього розмови
про гуманістичний потенціал культурної спадщини, її роль у
самоідентифікації етносу та в якості основи для майбутнього поступу
перетворюються на схоластику, моралізування. Відсутність можливості
історичної оцінки власних культурних надбань у загальноєвропейському і
світовому контексті позбавляє здатності до реальної самооцінки та
усвідомлення громадянами своєї приналежності як до українського
народу, так і до сучасної європейської цивілізації. Тому важливим є
збереження у навчальних планах усіх вищих навчальних закладів таких
навчальних дисциплін, як “Історія України”, “Історія світової та
української культури”.
Особливо актуальною проблемою охорони культурної спадщини була
і залишається підготовка освітянських кадрів, зокрема на історичних
факультетах. Останні, власне, і є основними постачальниками кадрів у
сферу охорони історико-культурної спадщини, що виправдано самим
характером і змістом історичної освіти. Студенти-історики не лише
вивчають систематичний курс історії України та Всесвітньої історії, а й
засвоюють методику дослідження історичних джерел у їх різноманітності
– речових, усних, писемних тощо. Осереддям підготовки до
пам`яткоохоронної роботи в регіонах могло б стати краєзнавство –
археологічне, історичне, етнографічне тощо. У цьому напрямку роботи у
ВНЗ накопичено значний позитивний досвід1. Є він і на історичному
факультеті Тернопільського державного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка.

1
Петровський О. Краєзнавчий музей у навчально-виховному процесі //
Освітянські музеї як осередки національного відродження. Збірник матеріалів
наради-семінару керівників музеїв при закладах освіти Тернопільської області. –
2000. – С. 20-25. Шандра В. Охорона старовини в ретроспективі до 1917 р. та
нереалізовані тогорічні проекти // Пам`ятки України. – 1996. – № 3-4. – С. 115-119;
Могитич І. Пам`ятки Західної України: охорона і реставрація за повоєнних часів //
Пам`ятки України. – 1997. – № 1. – С. 19-22.
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Отже, студенти-історики вивчають дисципліни, спрямовані на
ознайомлення з різними джерелами та методами історичного пізнання.
Так, з археологічними пам`ятками і методами їх вивчення майбутніх
істориків знайомлять навчальні курси з археології та методики
археологічних досліджень. Практичні навики та уміння формуються під
час польової археологічної практики, до проведення якої залучаються і
фахівці з обласного краєзнавчого музею та обласної інспекції охорони
пам’яток історії та культури. На матеріалах польових археологічних
досліджень студенти виконують індивідуальні навчально-дослідні
завдання, курсові, дипломні та магістерські роботи.
Археологічні знахідки експедиції факультету лягли в основу
експозицій створеного в університеті археологічно-краєзнавчого музею
“Джерела” (Реєстраційне свідоцтво № 26/19-26 від 7.11.2001 р.). Рада
музею складається з викладачів, студентів і аспірантів факультету.
Археологічно-краєзнавчий музей став одним із осередків навчальнометодичної та науково-пошукової роботи на факультеті. При музеї
створено науково-дослідну лабораторію “Археологія Тернопілля”. На
факультеті діє археологічний клуб “АГУСТІС”, членами якого є не тільки
студенти а й викладачі історичного факультету, вчителі шкіл, наукові
працівники обласного краєзнавчого музею та обласної інспекції охорони
пам’яток історії та культури. Члени клубу активно вивчають історію та
методику пам`яток охоронної роботи, беруть участь в облікуванні
археологічних пам`яток, укладанні археологічної карти області,
проведенні археологічно-краєзнавчих екскурсій і походів, у наукових
конференціях. Результати роботи студентів публікуються у “Наукових
записках університету. – Серія: Історія” та "Науковому віснику
студентського наукового товариства”. Регулярно виходить інформаційний
бюллетень “АГУСТІС”. Робота студентів у клубі допомагає їм обирати
напрямок
майбутньої
професійної
діяльності,
пов’язаний
з
пам’яткоохоронною справою. Понад 40 % вихованців клубу працюють у
музеях, інспекціях охорони пам`яток історії та культури.
Етнографічне минуле народу студенти відкривають для себе вивчаючи
“Етнологію”, “Етнографію”, а знайомство з методикою етнографічних
досліджень відбувається під час польової етнографічної практики. Під
керівництвом науковців студенти збирають предмети матеріальної
культури – свідчення про традиційний побут і господарство, національнокультурні традиції населення рідного краю.
Чималу роль у підготовці фахівця-історика відіграють спеціальні
курси з музеєзнавства та архівознавства. Студенти знайомляться з
діяльністю музейних і архівних установ, з методикою комплектування
фондів, зберігання і опрацювання матеріалів, правилами роботи з
архівними документами тощо. Практичні навички такої роботи
формуються під час архівної та музейної практик.
Свій внесок у фахову підготовку роблять навчальний курс
“Краєзнавство” і краєзнавча практика. На історичному факультеті ТДПУ
ім. В.Гнатюка розроблено програми та перспективний план краєзнавчої
практики до 2008 року. Ним передбачено облікування історичних,
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історико-культурних, культових пам‘яток і пам‘ятників у селах області.
Силами студентів і викладачів уже описано, змальовано і сфотографовано
понад 200 пам`яток.
Польова археологічна й етнографічна навчально-музейна, архівна та
краєзнавча практики сприяють формуванню у майбутніх випускників
історичного факультету умінь і навичок пам`яткоохоронної роботи.
Матеріали, здобуті під час польових практик, студенти використовують
для виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, курсових,
дипломних і магістерських робіт з краєзнавства і пам`яткоохоронної
проблематики.
З метою кращої підготовки майбутніх істориків до організації
пам’яткоохоронної
роботи,
на
історичному
факультеті
було
започатковано читання таких дисциплін, як “Організація обліку та
методика охорони пам’яток археології, історії та культури”, “Основи
української нумізматики та боністики”, “Історія рідного краю”, “Видатні
діячі науки і культури в історії краю”. До викладання цих курсів, крім
викладачів факультету, залучаються фахівці з обласного краєзнавчого
музею, державного архіву, обласної інспекції охорони пам’яток історії і
культури.
Ефективна діяльність пам`яткоохоронних органів, установ і
організацій вимагає щорічного поповнення їх кадрового складу. Тому
доцільним виглядає створення спеціалізації “Пам’яткознавство” на
історичних факультетах у декількох ВНЗ, які могли б готувати для сфери
пам`яткоохоронної роботи фахівців із знанням історії та з урахуванням
особливостей історико-культурної спадщини регіонів.
Пам`яткоохоронна справа залишатиметься поза увагою громадськості,
якщо забувати про такий напрямок роботи як пропаганда історичних
знань та збереження пам’яток. Тут можна відзначити роботу викладачів
історичного факультету, які виступають перед учителями та учнями шкіл
області з лекціями з історії рідного краю, питань організації та методики
проведення краєзнавчих досліджень, організовують і проводять науковометодичні семінари і конференції з проблем краєзнавчої та
пам’яткоохоронної роботи, надають консультативну допомогу вчителям
сільських шкіл у написанні історії сіл і створенні музейних кутків, кімнат
і шкільних музеїв. За результатами краєзнавчих досліджень публікуються
статті, випускаються збірники історичних нарисів1, методичних
матеріалів2. Викладачі факультету опублікували матеріали, що

1

Тернопілля: сторінки історії / Алексієвець М.М., Бармак М.В., Петровський О.М., Ситник О.С. та ін. – Тернопіль, 1995. – 208 с.
2
Бармак М., Бармак О. Наш край – Тернопільщина (на допомогу вчителю історії
та учням). – Тернопіль, 1998. – 168 с.; Петровський О. Краєзнавство як чинник
фахової підготовки вчителів історії // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2001. –
Вип. 14. – С. 100-104.
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торкаються питань облікування, вивчення і використання історичних
пам`яток1.
Питання збереження й охорони культурної спадщини у підготовці
фахівців-істориків розглядалися й учасниками Всеукраїнської наукової
конференції “Національна історична освіта: погляд у ХХІ тисячоліття”,
яка відбулася в 2001 році на базі історичного факультету нашого
педагогічного університету.
Таким чином, проблема охорони культурної спадщини буде гострою
доти, доки держава не вважатиме її пріоритетною і не буде налагоджено
пам`яткоохоронну роботу на широкій нормативно-правовій базі. Серед
інших важливих завдань постає питання налагодження чіткої системи
підготовки кадрів для сфери охорони історико-культурної спадщини через
історичні факультети, введення спеціалізації або хоча б навчальної
дисципліни “Пам’яткознавство”, надійну прописку в навчальних планах
для всіх спецальностей таких дисциплін, як "Українознавсво", “Історія
України”, “Історія світової та української культури”, а в педагогічних ВНЗ
ще й “Краєзнавство” та “Історія рідного краю” (з урахуванням специфіки
факультетів).

Кравчук Л. (Васильків)
ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ –
ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
У
статті розглядається
актуальна
проблема
виховання
підростаючого покоління – збереження і передача традицій українського
родинного виховання. Робляться висновки про фактори, що сприяють
всебічному розвитку дитини.
Із давніх часів
найголовнішим обов’язком родини вважається
виховання дітей. Саме в родині закладаються першооснови моралі,
виховуються риси майбутнього громадянина, культурної особистості.
Родинне виховання українців – глибоко самобутнє явище, якому немає
аналогів у світі. Виховання в українській родині побудоване на основах
народної педагогіки, яка визначається як „система прийнятих у даній
місцевості методів і засобів виховання, що передаються від покоління до
покоління і засвоюються передусім як певні знання, вміння і навички.
Народна педагогіка належить до тих могутніх феноменів, які
забезпечують збереження національного характеру, звичок і психології
людини”2. Високо оцінюючи виховний потенціал народної педагогіки,
К.Д.Ушинський зазначав, що "виховання, створене самим народом і
1

Краєзнавство в системі підготовки сучасного вчителя. – Матеріали науковометодичної конференції. – Тернопіль, 2000. – 44 с.
2
Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 5.
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побудоване на народних основах має ту виховну силу, якої нема в кращих
системах, побудованих на абстрактних ідеях або запозичених в іншого
народу"1.
Головна мета виховання в українській родині полягає у формуванні в
дитини національної свідомості, любові до рідного краю, свого народу,
шанобливого ставлення до традицій, звичаїв, обрядів. Завдання батьків –
навчити дитину бути людиною з великої букви, виховати в ній доброту,
милосердя, почуття краси відносин, терпіння; підготувати до спілкування
та співжиття з іншими людьми, прищеплювати загальноприйняті в
суспільстві моральні норми, форми поведінки.
Зроду-віку існував тісний родинний взаємозв’язок: батьки намагалися
передавати в спадок своїм дітям не тільки варті уваги навички до праці та
поведінки, а й залишити добру пам’ять про самих себе. Діти ж мали за
обов’язок дотримуватися й далі розвивати родовідні звичаї, що є
природною потребою „триматися свого родоводу” і таким чином
оберігати родинні традиції та передавати наступним поколінням. Людина,
як і дерево, не може жити без правічного ґрунту. Вирваний з природного
середовища живий організм почне всихати і перероджуватися на
перекотиполе.
„Людина без роду-племені”, – говорили про тих, хто цурався чи
нехтував історичною пам’яттю. Родовідна пам’ять – це унікальне явище в
житті української родини. У давнину було за обов’язок знати поіменно
свій родовід до п’ятого чи навіть сьомого коліна. Дитина має засвоїти
родовідні цінності, щоб знати свій рід, поважати вогнище отчого дому,
батьківське слово, авторитет старших. Тому в українських родинах дітей
передусім вчили любові. Любов та добро є проявом пошани до батьків і
старших. Дитину змалку вчили „віддавати чолом”. Виявом пошани до
старших було звертання на „Ви” як до незнайомих, так і до батьків.
Християнська мораль вчила дитину бути чесною, крадіжки і брехню
вважати гріхом, за який рано чи пізно доведеться відповідати перед Богом
і людьми.
Не менш важливим є виховання в дітей гуманних якостей –
доброчестя, турботливості, чуйності, уважності. Добра людина не буває
брутальною, нетерпимою, чванливою, підозрілою до інших. Доброта тісно
пов’язана з доброзичливістю, довірою, вдячністю, співчуттям,
небайдужістю до чужої біди.
Традиції родинного виховання, що ввібрали в себе елементи
унормованого культурного життя в українській родині включали
розповіді про свою родину, рід, село, регіон, минуле народу; оповідання
казок і легенд, співання народних пісень; святкування народних свят.
Зазначені вище традиції виховання гуртували дітей і молодь у хлопчачі та
дівчачі, парубоцькі та дівочі громади для спільного дозвілля, виконання
корисних для своїх земляків справ.

1
Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. / Сост. С.Ф.Егоров. – М.: Педагогика, 1988. – Т. 1. – С. 244.
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Трудові, господарські традиції родинного виховання сприяли
всебічному розвитку дитини в праці. Праця – покликання людини і засіб
виховання особистості. „Без особистісної праці людина не може йти
вперед; не може лишатися на одному місці. Тож праця є необхідною
умовою не тільки для розвитку людини, а навіть і для підтримування в ній
тієї гідності, якої людина вже досягла”1.
Трудова діяльність дитини – важливий чинник у формуванні творчої
особистості. В.О.Сухомлинський зазначав: „Спостерігати, думати,
розмірковувати, переживати радощі праці й пишатися створеним, творити
красу й радість для людей і знаходити в цьому творенні щастя… – такий
мій ідеал виховання”2. Праця дає можливість розвивати естетичні, етичні
почуття людини, її вухо, очі вчаться бачити та відчувати красу форм,
кольорів, звуків. Саме в праці створюється світосприйняття і
світовідображення людиною навколишньої дійсності.
Характерним для української родини в процесі участі дітей і підлітків
у продуктивній праці є врахування періодизації їхнього віку. У цій
періодизації були такі межі, як „свій пастух” (хлопчик віком від 8-9
років), ”своя нянька” (старша у сім’ї дівчинка, якій минуло 5 років). З
приводу мудрої народної традиції – залучати до праці малих дітей
В.Сухомлинський писав: „Народна педагогіка знає, що дитині посильне і
що непосильне, знає, бо в ній органічно поєднується життєва мудрість з
материнською і батьківською любов’ю. Народна педагогіка не боїться
того, що праця втомлює, вона знає, що праця неможлива без поту й
мозолів”3. Щодо організації праці перед дитиною ставляться конкретні
завдання: подбати про вдалий початок роботи („Добрий початок –
половина справи”); працювати енергійно, зосереджено, не поспішаючи і
не відволікаючись від головного („Хто спішить, той людей смішить”,
„Коли почав орати, то у сопілку не грати”); бути витриманим,
наполегливим і організованим, не боятися труднощів („Поки не упріти,
доти не вміти”, „Вовків боятися – в ліс не ходити”); доводити діло до
кінця („Кінець – справі вінець”). Правильно організована праця
облагороджує людину, сприяє її нормальному фізичному, розумовому,
моральному розвитку4.
Найважливіший засіб народного виховання – це рідна мова, рідне
слово. Вони є необхідною умовою людського життя, рушієм
матеріального й інтелектуального поступу, скарбницею духовних
надбань; концентрують у собі весь культурно-історичний шлях народу; є
могутнім засобом єднання. Любов і шана до рідної мови, рідного слова в
українських родинах прищеплювалася через словесний фольклор, з яким
дитина починала знайомитися з перших днів свого життя. Фольклор є
необхідним і найкращим засобом національного і всебічного розвитку
1

Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. – К.: Рад. школа, 1983. –
С. 108.
Сухомлинський В.О. Вибрані твори : У 5 т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 3. – С. 213.
3
Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5 т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 2. – С. 554.
4
Стельмахович М.Г. Назв. пр. – С. 137.
2
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особистості. Через фольклор підростаючим поколінням передаються
суспільно-історичний досвід, духовні цінності українського народу,
виховуються патріотичні почуття, національна свідомість і гідність.
Оздоровчі родинні традиції сприяли фізичному вихованню, де на
передній план виступала турбота про здоров’я дітей, їхнє загартування,
гармонійний розвиток людського тіла, навчання вправності, спритності,
умінню взаємодіяти з природним середовищем, використовувати для
свого зміцнення воду, сонце, сніг, росу. Гігієна загартування тіла і духу
своїм корінням сягає часів української історії, веде свій родовід від
пращурів-богатирів, які прагнули розвинути в собі силу і дух.
Наші предки проявляли міцний фізичний гарт, високу техніку
самооборони, відвагу і мужність в незгасаючих війнах за збереження
власного етносу. Суворі часи вимагали залізної дисципліни в процесі
бойової підготовки молоді, формування в неї готовності захищати рідну
землю. Дітей до семи років навчали стрільби з лука, володіння списом,
арканом, їздити верхи, а з 12 років – справжніх „військових хитрощів”. У
січових козацьких школах перехід з одного класу в інший, від букваря до
Псалтиря і т.д. супроводжувався народними дитячими забавами, іграми,
різноманітними фізичними вправами. Спеціальні психофізичні вправи
становили цілісну систему, спрямовану на самопізнання і саморозвиток,
своє тілесне, психофізичне і моральне вдосконалення. Піднесення рівня
фізичного розвитку поліпшує розумову діяльність людини, її
працездатність. „Щоб працювати, треба силу мати”, – говорить народна
мудрість. Тому при створенні нових сімей обов’язково враховували
фізичну зрілість молодих людей. Це давало надію на те, що в сім’ю
влились нові робочі руки, народяться здорові діти. Добре розуміючи, що
хвороба травмує людину, батьки піклуються про те, щоб діти росли
бадьорими, сильними, вчилися берегти своє здоров’я. Народна мудрість
гласить: „Бережи одяг, поки новий, а здоров’я – поки молодий”.
Родинні традиції естетичного виховання відображені в народній
творчості українців, яка має дивовижну виховну силу і спрямованість: тут
естетика невід’ємна від етики – розуміння добра у людських стосунках,
обрядовості, яка знайомить із морально-етичними критеріями давнини.
Народна творчість є першоосновою виховання гармонійно розвиненої
особистості, оскільки розкриває дитині світ краси пісні, казки,
вишиванки, інших витворів народних умільців. Вона дарує дитині
усвідомлення єдності людини і природи, започатковує духовність.
Народне мистецтво лише тим відкриває свої таємниці, хто ставиться до
нього, як до світогляду народу. Через образну красу народної творчості
українська родина привертала увагу дітей до моральних висот нашого
народу, вчила творити добро1.
Завдяки міцній сім’ї, яка сповідує традиції народної педагогіки,
український народ упродовж багатьох віків зберігає національну
1

Українська родина : Науково-методичний посібник / Уклад. і наук. ред. Люріна,
В.Г.Слюсаренко, М.Г. Тараненко. – К.: Київськ. міжрегіон. інст. удоскон. вчит.
ім. Б. Грінченка, 1998. – Т. І. – 1304 с.
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свідомість, психологію і культуру. Отже, традиції української родини є
важливим фактором виховання підростаючого покоління у незалежній
демократичній державі.

Старкова З. С., Ярещенко О. Т. (Одеса)
УКРАЇНОЗНАВЧА
СПРЯМОВАНІСТЬ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ У ВНЗ
(з досвіду роботи викладачів вузів м. Одеси)
У статті йдеться про самовіддану роботу викладачів вищих
навчальних закладів м. Одеси щодо впровадження українознавства за
відсутності державної підтримки, опору керівництва вузів та непростої
політичної ситуації в місті. Автори наголошують: таке становище
вимагає кардинального втручання Міністерства освіти і науки,
державних органів влади.
Закриття кафедр українознавства у більшості вузів м. Одеси в останні
роки (за винятком Медичного та Морського університетів), хоча в них, як
і в інших, ніколи не читався курс українознавства (це збірні кафедри, де
зосереджені дисципліни: українська ділова мова, історія України, історія
української та зарубіжної культури, російська мова) підтвердила обласна
науково-методична конференція «Проблеми вивчення українознавчих
дисциплін у вузах Одеси» в Одесі 11-12 травня 1999 р. Скорочення
кількості годин, заміна екзаменів заліками і т. ін. породжує
невпевненість та песимізм у значної частини викладачів, оскільки
викладання російською мовою переважної більшості предметів у
більшості вузів звужує будь-яку позааудиторну українознавчу роботу.
Виник своєрідний вакуум, розрив між викладачами українознавчих і
інших гуманітарних наук та виховною роботою як у процесі навчання, так
і виховної роботи, у тому числі й позааудиторної.
Хоча у більшості вузів введено посаду проректора з гуманітарних
питань (виховної роботи), часто відсутній інститут кураторів або вони є
лише на І і ІІ курсах. Таким чином, відсутня система національного
виховання студентів, формування української національної свідомості,
гідності, ідентичності в умовах поліетнічного складу населення на Півдні
України, що становить загрозу національним інтересам України,
формуванню нації в умовах здобутої незалежності, громадянського
суспільства.
До того ж триває процес русифікації молоді, про що свідчить прийняте
рішення Одеської міської ради про тримовність в Одесі (насправді ж
російської одномовності, яка настане автоматично), що суперечить
Конституції. З 30 газет лише дві україномовні в області, а теле- і
радіопрограми переважно російськомовні; поширюється експансія
російських естрадних «зірок», засилля духовенства церков московського
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патріархату. В Одесі й області проживає понад 60 % українців, і цю
реальність не може спотворити проведений піар-спектакль під назвою
«перепис населення».
Відсутня державна підтримка в мовній, культурній політиці, що дає
змогу чиновникам порушувати права корінної нації, гальмує процес
культурного й духовного відродження українців і національних меншин, а
їх у Південному регіоні понад 100.
За таких умов, незважаючи на труднощі, а то й відверту протидію
керівництва ряду вузів щодо переведення викладання всіх навчальних
предметів державною мовою, виховна робота в Одеських вузах
проводиться, як правило, ентузіастами, патріотами, які, ігноруючи всілякі
об’єктивні і суб’єктивні чинники, проводять значну роботу, надаючи
позааудиторній роботі українознавчу спрямованість, виховуючи свідомих
українських патріотів, любов до України й українства. До того ж ці
викладачі – активні члени Всеукраїнського товариства «Просвіта»
ім. Т.Г.Шевченка.
Значну роботу серед студентської молоді у вільний від навчання час
проводять викладачі Одеського державного економічного університету.
Так, у перші роки незалежності ректоратом були створені необхідні умови
для поглибленого роз’яснення нової політики держави. Виконуючи Закон
України «Про мови» наказом ректора проф. В.П.Бородатого вводилось
викладання всіх навчальних дисциплін з 1 курсу державною мовою.
Переоформлялись кабінети, стенди, навчальні плани, плани виховної
роботи, тобто впроваджувалась державна мова у всі сфери життя
університету. З відродженням Одеської обласної організації «Просвіта»
ім. Т.Г.Шевченка в 1994 р., в університеті був створений осередок
«Просвіти». Відповідно до рішення Вченої ради університету, наказів
ректора була створена рада університету з гуманітарної освіти та виховної
роботи. І вся робота була спрямована на пошук нових підходів до
розробки перспектив не тільки в навчальному процесі, а й у
позааудиторному вихованні майбутніх фахівців-економістів на духовних
цінностях українського народу і тих народів, представники яких живуть
на українській землі або навчаються в університеті. Був створений
інститут кураторів і практика показала, що це дуже потрібна структура
університету. Кураторські години перетворюються в священнодійства, бо
у підготовлених студентами доповідях про видатних діячів України,
забутих, заборонених, котрі перебували і перебувають в еміграції,
сучасних патріотів-будівників незалежної держави тут із сивої давнини
випливають картини історії рідного краю, народу. також був утворений
осередок «Молодої Просвіти», члени його беруть активну участь у різних
заходах університету, міста, області. Вони є учасниками постійного
просвітянського культурологічного семінару, беруть активну участь у
просвітянській радіопередачі «Прийди до серця України» на обласному
радіо.
В останні роки доценти Л.Ф.Домбровська, К.П.Добровольська,
С.В.Стеценко, З.С.Старкова, С.М.Романов та ін. прагнуть зацікавити
студентів І-ІІ курсів відновити забуті в м. Одесі українські традиції,
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обряди, календарні і побутові свята на практиці. На Різдвяні свята
студенти під керівництвом викладачів та керівників студентського клубу
вітають викладачів і студентів, збирають дітей дошкільного і шкільного
віку і разом із Дідом Морозом та Снігуронькою організовують на
канікулах справжні веселі розваги, хороводи, з концертами учасників
самодіяльності. На ці свята запрошують своїх ровесників з інших вузів,
пенсіонерів, Ветеранів праці і війни, батьків. Учасники дійства співають
українські народні пісні, щедрівки, колядки.
Урочисто і захоплююче відзначають студенти і Свято Покрови, яке
було одним із головних свят у запорізьких козаків. Воно співпадає з днем
утворення ОУН-УПА, яке в цьому році відзначає своє 60-річчя. Моральна
перемога вояків, які боролися за незалежну Україну, викликає глибокі
патріотичні почуття і все більше молоді позитивно відгукується про
героїчну боротьбу тих, хто пожертвував своїм життям у важкий період
нашої історії.
Заново відкривають для себе студенти подвиг пророка українського
народу, його генія Т.Г.Шевченка. Вже традиційними стали Шевченківські
читання в березні і травні, біля пам’ятника великого Кобзаря, у
військових частинах, на курсантських та козацьких майданах. Куратори ІІІ курсів разом зі студентами готують цікаві доповіді, виступи і в
урочистій обстановці відбуваються священнодійства, які надовго
запам’ятовуються присутнім. Голова університетського осередку
«Просвіта» доц. К.П.Добровольська, виконуючи резолюцію 30-ї
Генеральної конференції ЮНЕСКО щодо проголошення Міжнародного
дня рідної мови, рекомендації Міністерства освіти і науки України про
відзначення Міжнародного дня рідної мови, відповідний наказ ректора
разом з колегами гуманітарних кафедр проводять свята і Слов’янської
писемності, і Рідної мови. Проводяться конкурси: «Рідне слово звучить на
планеті», «Різномовна поезія України», «Шануймо мову нашу
материнську», «Краса і багатство рідних мов народів світу», проводились
також дні болгарської, молдавської, польської, російської та рідних мов
іноземних студентів. Викладачі радять студентам замислитись над
витоками, джерелами рідної мови, дізнаватись про її походження, це
допомагає краще оволодіти мовою. Мова й культура як явище – велика
сила в пробудженні національної свідомості і гідності, згуртуванні
народу, єдності нації. З великим задоволенням студенти відвідують
одеські театри: Театр опери та балету, Російський драматичний театр,
Український музично-драматичний театр ім. В.Василька. А у зв’язку з
тим, що театр тимчасово не працює, адміністрація університету надала
велику залу в студентському гуртожитку № 2 зі сценою і тепер театральні
вистави проходять при студентській аудиторії. Так студентська молодь
знайомиться з творчістю як відомих драматургів: М.Кропивницького,
Карпенка-Карого, Саксаганського, так і сучасних авторів.
Люблять студенти походи в музеї, на виставки художників і особливо
в «Українську Скарбницю» - виставкову залу Будинку народної творчості,
де демонструють свої картини українські художники, народні умільці.
Вишиті рушники дивують фарбами й узорами народної майстерності,
110

Україна – освіта

кольорами, традиційними для українського мистецтва. У вишивці, як і в
пісні, вміло відтворена сама історія і душа народу.
Урочисто, з великою шаною і теплотою проходить «Свято Матері» в
міському масштабі, постійними учасниками його є студенти-економісти.
Студенти університету – постійні відвідувачі кабінету україністики, де
зібрані рідкісні книги українських мислителів, письменників, поетів
діаспори, а також сучасних авторів.
Студенти охоче збираються на «круглі столи», особливо коли
приходять на зустрічі, одеські письменники, поети С.Сриженюк,
Т.Федюк, Л.Томчі, Б.Сушинський. І.Гордон, В.Мороз, В.Гетьман,
О.Різниченко та ін.
Постійно проводяться студентські науково-практичні конференції,
просвітянські, приусвячені видатним діячам української держави –
Володимиру Великому, Ярославу Мудрому, Богдану Хмельницькому,
Пилипу Орлику, Михайлові Грушевському, Володимиру Винниченку та
ін., а також українознавчі, мовознавчі, історичні.
Крім того, куратори зі своїми студентами допомагають матеріально і
морально міському Будинку малюка, «світлому дому», в якому живуть
діти-сироти.
Заслуговує уваги досвід викладачів кафедри українознавства та
культурології Одеської академії холоду, які організували цілий ряд
заходів, спрямованих на поглиблене вивчення «білих плям» в історії
України в позааудиторний час: науковий гурток з історії України,
виставки літератури та її продаж, газетний кіоск, де продавались газети
«Українське слово», «Слово просвіти», пільгову підписку на єдину
обласну україномовну газету «Чорноморські новини», у якій друкувались
актуальні матеріали викладачів одеських вузів з історії України,
Одещини, роботи товариства «Просвіта», Конгресу української
інтелігенції та ін.
Щоб пробудити інтерес у студентів до далекого минулого нашого
народу, до витоків, джерел українського етносу, пращурів та їх долі, у
квітні 1995 р. в Академії відбулась науково-методична конференція для
студентів перших курсів «Актуальні проблеми доісторичного,
дохристиянського періоду в історії України», на якій, крім студентів,
виступали з доповідями викладачі та вчені інших вузів. В Академії була
організована студентська «Молода просвіта», члени якої стали
організаторами багатьох заходів з виховної роботи серед студентів усіх
курсів. Так, у квітні 1999 р. була організована і проведена студентська
науково-практична конференція, присвячена 185 роковинам з дня
народження Т.Г.Шевченка на тему: «Т.Г.Шевченко – Пророк українського
народу». Велика підготовча робота була проведена серед студентів до
130-річчя товариства «Просвіта» та 10-річчя відновлення одеської
«Просвіти» - Товариства української мови ім. Т.Шевченка. Студенти вузу
вперше дізналися про діяльність Львівської «Просвіти», заснованої у 1868
р., та одеських діячів «Просвіти» в 1905-1909 рр. М.Ф.Комарова,
І.М.Луценка, І.Л.Липи, С.П.Шелухіна, Д.Д.Сигаревича, видатного
українського історика М.Є.Слабченка та ін.
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Завдяки піклуванню членів осередку «Просвіти», ректорат вузу
поступово розпочав роботу по впровадженню української мови в
навчальний процес.
Згідно з розпорядженням Президента України від 31 жовтня 1997 р.
«Про проведення у 1998 р. акції «Передаймо нащадкам наш скарб – рідну
мову», члени осередку «Просвіта», викладачі української мови провели
бесіди зі студентами, ознайомили їх з висновками видатного лінгвіста,
одеського вченого Красуського, який ще у 1880 р. у своїй праці
стверджував, що українська мова – найдавніша порівняно з іншими
слов’янськими мовами.
Були проведені конференції, присвячені проблемам українознавства,
діяльності видатних вчених – Ю.Липи, І.Огієнка, І.Полюя,
В.Вернадського та ін. Значна частина студентів була учасникамислухачами цілого ряду Міжнародних, Всеукраїнських і обласних науковопрактичних конференцій з проблем українознавства, які проходили в
Одесі. Вони беруть участь в роботі українського культурологічного
Народного університету м. Одеси, відвідують виставки української
літератури дореволюційного періоду і в 30-ті рр. ХХ ст. в Науковій
бібліотеці ім. М.Горьковго, Літературному музеї.
Студенти І-ІІ курсів денної і заочної форм навчання готують реферати
з актуальних питань української національної культури, яка поступово
відроджується, українського менталітету й етикету, культурного
відродження нацменшин, які проживають в Україні, Одеській області,
роблять огляди періодичної преси: журналів «Українська культура»,
«Україна» та ін., газет: «Культура і життя», «Літературна Україна»,
«Освіта», «Слово Просвіта» та ін. А з 1.09.2002 р. із введенням
дисципліни «Українознавство» на перших курсах економічного
факультету, тематика рефератів, доповідей розширилась.
Одеський аграрний університет – єдиний вуз, у якому майже всі
предмети читаються державною мовою. У цьому велика заслуга ректора,
професора С.С.Корлюка. Створена чітка система виховної роботи, в
середу – обов’язкова кураторська година. Є план виховної роботи в
університеті, а з отриманням нового статусу університету, вузу ІV рівня
акредитації, минулого навчального року працював психологопедагогічний семінар для всіх викладачів, як одна з форм підвищення
фахового рівня. Виховну роботу українознавчої спрямованості проводять
викладачі в гуртожитках, студентських наукових гуртках, серед учасників
художньої самодіяльності. Ефективними формами роботи, що формують
українознавчі знання і світогляд студентів є: посвячення в студенти,
екскурсії в Музей історії університету, конкурс художньої самодіяльності,
Дні факультетів, виставки літератури.
Таким чином, досвід роботи лише частини викладачів трьох вузів
Одеси свідчить, що виховна позааудиторна робота серед студентів
набирає все більше різноманітних форм, носить українознавчу
спрямованість, ставить за мету допомогти студентам у самореалізації
особистості, формування культурних і морально-етичних почуттів і
навиків у поведінці, ставленні до суспільства.
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На жаль, у більшості вузів, які так і не перейшли на викладання
українською мовою, становище вимагає кардинального втручання як
Міністерства освіти і науки України, так і державних органів влади. На
місцях ще сильний опір чиновників, керівників вузів, викладачів, які
ігнорують закони і Конституцію України. Про це свідчить і той факт, що
схвалені Центральними органами «Концепція національного виховання»,
опублікована ще в жовтні 1994 р., «Концепція національного художнього
виховання дітей, учнівської та студентської молоді в умовах відродження
української національної культури» 1995 р. та інші директивні матеріали
так і не були прийняті керівництвом вузів. Більш того, спостерігається
тенденція до скорочення годин на українознавчі предмети, а затятих
українофобів лякає саме слово Українознавство. З мовчазної згоди
керівництва робота ця згортається і русифікація набирає нових обертів на
Півдні і Сході України. Про це свідчить і відсутність підручників для
вузів з більшості предметів українською мовою і дебати про введення
двомовності, що провокує загрозу міжнаціональних конфліктів.
Невизначеність у мовній, культурній політиці держави загрожує
національній безпеці України, породжує нігілізм і скепсис у багатьох
викладачів, а страх до повернення в минуле паралізує волю й активність,
породжує байдужість.
Щоб система навчальний процес – позааудиторна робота
запрацювала у кожному вузі, а українознавство стало провідною
ідеєю, щоб запрацювала національна ідея, потрібна державна воля.
Історія вчить: чия мова, того і держава.

Шкрібляк П. В. (Верховина)
СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ОСВІТИ В РЕГІОНІ ГУЦУЛЬЩИНИ
У статті розкриваються причини випереджаючих, на думку автора, у
порівнянні із загальноукраїнським контекстом, темпів відродження та
розвитку освіти на Гуцульщині.
Сьогодні, на третьому році ІІІ тисячолітті нової ери та третьому році ІІ
десятиріччя проголошення незалежності України, вивчення, аналіз і
узагальнення стану, тенденцій та перспектив освіти в Україні взагалі й
Гуцульщині зокрема, є, безперечно, актуальним і необхідним. Адже ж
процеси національного відродження, становлення і розвитку освіти в
Україні, як і взагалі розбудова і становлення Української держави,
проходили не простим шляхом і в далеко не найкращих умовах у
постколоніальний час. Завдання полягало в тому, щоб здійснити корінну
перебудову всіх сфер освіти на українському національному ґрунті,
здолавши імперсько-шовіністичні наноси, якими був наповнений весь
зміст навчання і виховання в усіх структурах системи освіти.
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Як засвідчують підсумки минулого десятиріччя незалежності України,
цей процес був складним, оскільки вимагав колосальних інтелектуальних,
науково-педагогічних зусиль та фінансово-матеріальних затрат. Але все ж
таки він увінчався певними успіхами в освітянській галузі. Освіта в
Україні за недовготривалий час державної незалежності вийшла на якісно
новий рівень. Докорінно змінився її зміст, розвивається і вдосконалюється
мережа навчально-виховних закладів, чимало з них виходить на рівень
міжнародних стандартів1.
Проте відродження, становлення та розвиток національної освіти в
Україні проходять не без проблем, які в різних регіонах держави порізному проявляються щодо своєї гостроти: якщо на заході і в
центральних регіонах України позитивні процеси відбуваються більш
інтенсивно і їх результати очевидні, то на сході і півдні України вони
приходять повільно, і, як наслідок, тут освіта в непоодиноких випадках,
на жаль, ще не стала справді українською, національною, а залишається
(за визначенням науковця, відомого правозахисника 60-70 років ХХ ст. В.
Мороза) напівосвітою, оскільки вона не ґрунтується на українській
національній основі, не виростає органічно з українського національного
кореня, а базується на принципі: "у людини спочатку украли традиції, а
потім дали освіту". Звичайно, цей принцип особливо довготривало і
цілеспрямовано тут насаджувався і культивувався колоніальними
режимами царської Росії та більшовицького СРСР, і тому не міг не
залишити глибоких слідів ран, суспільних болячок, лікування яких
відбувається повільно. Період незалежності України переконливо
засвідчує, що долання залишків багатовікової денаціоналізації освіти, як і
інших суспільних сфер, проблема складна і довготривала. Її складність і
довготривалість зумовлює також діяльність у державі антиукраїнських,
проімперсько-шовіністичних партій та інших громадсько-політичних
формувань, як наприклад: КПУ, КПРС, КПУ (оновлена), ПСПУ, Спілка
радянських офіцерів та інші піддають грубим фальсифікаціям увесь
спектр державного, суспільно-громадського, культурно-духовного життя
в Українській незалежній державі, при цьому особливе місце відводиться
фальсифікації стану в освіті.
Усе це є гальмівним фактором розвитку позитивних процесів в усіх
суспільних сферах в Україні взагалі та в освіті зокрема і вимагає більших
зусиль, постійної уваги та цілеспрямованих дій з боку держави, її владних
структур, ЗМІ, органів місцевого самоврядування, патріотично
налаштованих громадських організацій, інших суспільних інституцій.
Загальнодержавного рівня проблемою, що негативно позначається на
стані, тенденціях і перспективах розвитку освіти в усіх регіонах України
була, є і залишається надалі проблема фінансового забезпечення галузі.
Без її позитивного розв’язання неможливо належним чином розв’язувати
проблеми відродження та розвитку освіти в державі, домогтися

1

Шкрібляк П.В. Гуцульщина на старті нового тисячоліття // Гуцульський календар на 2001 рік. – С. 30.
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суцільного виведення всіх її структур на рівень міжнародних стандартів,
забезпечення високого рівня знань і вихованості молоді.
До цього слід іти цілеспрямовано і наполегливо, оскільки це кінцева
мета Української незалежної держави, її ідеали і перспективи.
Однак і в даних умовах завдяки творчій самовідданій праці освітян,
умілому підходу владних структур місцевого і регіонального рівнів щодо
розв’язання проблем освіти відбувається чимало позитивних змін в
освітянській галузі щодо її національного відродження, розвитку та
вдосконалення. Переконливим прикладом цього є регіон Гуцульщини.
Тут, як і в інших регіонах держави, здійснення цих позитивних
процесів у галузі освіти проходило в загальноукраїнському контексті.
Проте все ж таки процеси відродження та розвитку освіти на Гуцульщині
за роки незалежності України мали і свої особливості. Вони пов’язані з
певними особливостями умов цього краю, які ускладнювали проблеми
перебудови освіти на шляху від "напівосвіти", що насаджувалося і
культивувалось протягом тривалого часу більшовицько-радянським
режимом, до створення справжньої освіти, яка ґрунтувалася б на
українських національних засадах і відповідала б потребам українського
суспільства на етапі відродження, розбудови та утвердження державності
в Україні. Це насамперед складні ландшафтні, природо-екологічні,
кліматичні, соціально-економічні та демографічні умови гірського
Карпатського краю, його історичне минуле, пов’язане, зокрема, з
процесами денаціоналізації, за допомогою якої більшовицько-радянські
ідеологи розраховували зруйнувати національні устої української нації та
насадити імперські, шовіністичні. І хоч їм цієї мети в умовах Гуцульщини
досягти повністю не вдалося, однак це ускладнило процес відродження,
розвитку та вдосконалення освіти в регіоні на національних засадах та
вимагало
колосальних
інтелектуальних,
науково-педагогічних,
організаційних зусиль і матеріальних ресурсів, а також узгоджених і
цілеспрямованих спільних дій владних структур, освітянських, науковопедагогічних установ, закладів, громадських організацій, господарників,
підприємців, батьків. І, звичайно. такий підхід щодо розвитку освіти в
нашому регіоні був і залишається вірним, альтернативи якому немає1.
В умовах зародження і розвитку демократизації в Україні наприкінці
80-х – початку 90-х років було своєчасно визначено шляхи їх розв’язання.
Першим і вирішальним кроком у цьому аспекті було створення на
початку 1990 р. у Верховині товариства "Гуцульщина", яке спочатку мало
статут регіональний і діяло на території Гуцульщини, а згодом набуло
статусу Всеукраїнського. Його очолив відомий в регіоні громадський діяч,
журналіст, редактор газети "Верховинські вісті" Дмитро Ватамюк. До
складу Товариства увійшло, крім ряду чільних керівників районів,
Гуцульського регіону, представників культури, журналістів, чимало
1

Фіцич О. Освіта Гуцульщини в роки незалежності // Гуцульська школа. – 1997. –
№ 1. – С. 10; Чепель О. Наперекір кризовим явищам // Гуцульська школа. – 1997. –
№ 1. – С. 6; Бауер М. "…вільна національна школа для виховання вільної,
свідомої, дужої нації" // Гуцульська школа. – 1997. – № 1. – С. 5.
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досвідчених педагогів, керівників освітянських закладів. Педагоги, що
увійшли до складу товариства "Гуцульщина", створили відповідну секцію
з проблем освіти, а згодом на її базі була створена Гуцульська освітянська
рада, як науково-методичний, консультативний на громадських засадах
орган, який займався питаннями відродження української національної
школи в умовах регіону Гуцульщини, підготовкою методичної літератури
тощо.
Невдовзі була створена регіонального значення наукова установа філія
"Гуцульщина" Інституту українознавства Київського університету ім.
Тараса Шевченка (нині філія "Гуцульщина" Науково-дослідного інституту
українознавства Міністерства освіти і науки України).
У 2000 р. ця система в регіоні Гуцульщини доповнилася ще одним
важливим її компонентом – Асоціацією керівників органів місцевого
самоврядування регіону Гуцульщини.
Звичайно, кожна з цих інституцій має свої сфери і завдання діяльності.
Всеукраїнське
об’єднане
товариство
"Гуцульщина"
займається
консолідацією гуцулів, що проживають в Україні й діаспорі, організовує
конгреси, з’їзди, бере участь у розв’язанні інших важливих проблем
соціально-культурного і духовного відродження та розвитку
Гуцульського краю.
Гуцульська освітянська рада сприяє відродженню, розвитку та
вдосконаленню навчально-виховного процесу в освітянських закладах в
умовах Гуцульщини, використання в ньому гуцульських народних
традицій, розробляє відповідні програми, готує і видає журнал
"Гуцульська школа", газети "Освітянський вісник", навчальні та
методичні посібники з гуцульщинознавства тощо.
Філія Гуцульщина Науково-дослідного інституту українознавства
МОН України досліджує етнічні, мовні, культурно-освітянські, природоекологічні та інші проблеми Гуцульського регіону, впроваджує
українознавство та гуцульщинознавство в заклади освіти регіону
Гуцульщини, бере участь в організації й проведенні наукових заходів,
спільно з Всеукраїнським об’єднаним товариством "Гуцульщина" видає
"Гуцульський календар", журнал "Гуцульщина", освітянський вісник
"Світанок" тощо.
Асоціація сприяє активізації та вдосконаленню діяльності органів
місцевого самоврядування з соціально-економічних, національнокультурних і державотворчих питань.
Система організацій та установ, їх тісна співпраця і водночас
різноманітність і багатогранність їх діяльності сприяла позитивному
розв’язанню багатьох непростих соціально-культурних та національнодуховних проблем Гуцульського регіону. І все це є результатом того, що
культурно-освітянсько-державотворча діяльність тут тісно поєднувалась з
науковою і базувалась на її основах.
Гуцульські фестивалі мають особливо важливе місце в національнокультурному, духовному, державотворчому відродженні і розвитку
Гуцульщини. Уже стало традицією в їх рамках проводити наукові
конференції, круглі столи, засідання Гуцульської освітянської ради,
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управи товариства "Гуцульщина", Асоціації керівників органів місцевого
самоврядування в регіоні, інші заходи з проблем розвитку культури,
економіки, екології тощо, на яких приймались відповідні заяви,
звернення, науково-практичні рекомендації та надсилались у відповідні
державні інстанції, відомства. Так, наприклад, науково-практичні
рекомендації минулорічної наукової конференції "Проблеми відродження
і розвитку матеріальної і духовної культури гуцулів" були направлені
Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів України та Міністерству
освіти і науки, вже одержано повідомлення з Києва, Івано-Франківська та
Ужгорода про те, що порушені на конференції питання вивчаються і
будуть вжиті відповідні заходи, зокрема по налагодженню автобусного
сполучення між районами Гуцульського регіону, збереження, де
необхідно, пришкільних інтернатів, вивчення гуцульщинознавства в
школах тощо.
Як засвідчує реальність, за роки незалежності завдяки цілеспрямованій
тісній співпраці місцевих державних органів і громадських організацій,
науковців, широкого кола інтелігенції, зокрема педагогів, працівників
сфери культури, інших соціальних прошарків на Гуцульщині, створився
могутній культурно-інтелектуальний потенціал. У цьому особливе місце
належить сфері освіти, яка тут не лише збереглась, а набула свого
інтенсивного розвитку відповідно до регіональних умов і соціальних
потреб, вийшовши на новий якісний рівень. У кожному районі
Гуцульського регіону вдосконалено мережу загальноосвітніх шкіл,
відкрито ліцеї, гімназії, а в деяких – коледжі, філії вузів і наукових
закладів, інститути. Так, наприклад, у Верховинському районі, який
набирає статусу центру Гуцульського краю за роки незалежності України
кількість ЗОШ І-ІІІ ступеня збільшилось у два рази.
Корінні зрушення на Гуцульщині відбулись за роки незалежності
України щодо створення й розвитку тут установ вищої освіти і науки. З
1993 р. у Верховинському районі функціонує наукова установа – філія
"Гуцульщина" Науково-дослідного інституту українознавства МОН
України, у Рахівському районі вже декілька років працюють філії
педагогічного факультету Прикарпатського державного університету ім.
В.Стефаника, Коломийського коледжу економіки, інформатики і права та
консультпункт Ужгородського державного інституту інформатики,
економіки і права, у Косові у 2000 р. створений Інститут прикладного і
декоративного мистецтва, тут функціонує філія української Аграрної
академії з проблем вирощування гуцульського коня й карпатської бджоли,
у Коломиї з 1999 р. діє педагогічний Інститут Прикарпатського
університету ім. В. Стефаника. Усього в регіоні Гуцульщини функціонує
близько десяти інституцій вузів та науково-дослідних установ.
Тенденція щодо розвитку навчально-виховних закладів, вузівських і
науково-дослідних інституцій повинна і надалі зберігатись та
вдосконалюватись. Іншим способом, у надзвичайно складних
ландшафтних, природо-кліматичних та демографічних умовах Карпат
успішно розв’язувати проблеми освіти неможливо. Вона тут повинна бути
близька до людей (дітей), а не навпаки. Ідеї закрити малокомплектні
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школи для умов Карпат не лише не реальні, а навіть небезпечні. Їх
реалізація може привести до важких наслідків.
Важливим аспектом у діяльності регіональних інституцій, органів
освіти, колективів освітянських закладів був розвиток і вдосконалення
навчально-виховного процесу на українських національних засадничих
позиціях, використання в навчанні і вихованні гуцульських народних
традицій, звичаїв, обрядів, народної педагогіки тощо. З проголошенням
незалежності України ці позитивні процеси набули свого інтенсивного
розвитку в багатьох школах, інших навчально-виховних закладах
Гуцульщини та одержали своє поширення і впровадження не лише в
окремих регіонах, а навіть в обсязі держави. Так, наприклад, на базі трьох
шкіл-інтернатів, зокрема, Верховинської, Косівської та Печенізької
Коломийського району вже весною 1992 р. був проведений
Всеукраїнський семінар керівників інтернатних установ, спеціалістів
обласних управлінь освіти та інститутів позадипломної освіти з проблем
"Використання гуцульських народних традицій, звичаїв та художніх
промислів у національному вихованні учнівської молоді". Досвід
організації роботи педколективів цих шкіл був позитивно оцінений
учасниками семінару й викликав певну зацікавленість щодо його
впровадження в центральних, східних і південних регіонах України. На
базі закладів освіти Путильського району в середині 90-х років ХХ ст.
проведений Всеукраїнський семінар інспекторів і методистів обласних
управлінь освіти, які відповідають за допризовну підготовку. Уже в перші
роки незалежності України чималий досвід у навчально-виховному
процесі надбали педколективи Яворівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Косівського
району, ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 смт. Ясіня Рахівського району
Закарпатської обл., Яблунецької ЗОШ І-ІІ ступеня Путильського району
Чернівецької обл. та інші.
Але зі створенням Гуцульської освітянської ради, філії "Гуцульщина"
Інституту українознавства та завдяки активізації їх науково-методичної
роботи, налагодженню співпраці з органами освіти та педколективами
навчальних закладів навчально-виховна робота у школах та інших типах
закладів освіти Гуцульщини набирає нового змісту та національнопатріотичної
спрямованості. Цьому
значною
мірою
сприяло
впровадження та вдосконалення вивчення українознавства та
гуцульщинознавства, робота з педагогічними кадрами, проведення з ними
семінарів, обговорення даних питань на вчительських конференціях,
засіданнях методичних об’єднань, нарадах керівників освітянських
закладів тощо. Внаслідок цього предмет українознавство вже в 1995/1996
навч. р. вивчався в усіх школах Путильського і Вижицького районів
Чернівецької області, Верховинського, Косівського районів і м. Яремче
Івано-Франківської області та в більшості шкіл Рахівського району
Закарпатської області.
І хоч в останні роки з боку окремих представників деяких "наукових
кіл" робились спроби виступати проти українознавства, заперечувати його
роль як науки і навчального предмета, проте у регіоні Гуцульщини
завдяки патріотичним позиціям керівників освітянських органів та
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закладів освіти вдалося зберегти вивчення українознавства в навчальновиховних закладах, а в Чернівецькій області цей процес в останній час
особливо інтенсифікувався за підтримки начальника управління освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації (нині депутата Верховної Ради
України) Михайла Бауера – українознавство вивчається в усіх класах шкіл
області, підвищується кваліфікація педагогічних кадрів.
У березні 2002 р. на базі відділу освіти, райметодкабінету та установ
освіти Путильського району проведено семінар. У ньому взяли участь
керівництво управління освіти і науки облдержадміністрації, Інституту
післядипломної освіти, науковці філії "Гуцульщина" Науково-дослідного
інституту українознавства МОН України та Чернівецького університету
ім. Ю. Федьковича.
Чималі напрацювання щодо здійснення перебудови і вдосконалення
навчально-виховного процесу на українській національній основі мають
освітянські заклади районів і міст Гуцульського регіону, що входять до
складу Івано-Франківської та Закарпатської областей. У багатьох з них
проводяться пошуки педагогічних іновацій, їх експериментування тощо.
Педагогічні іновації в перспективі заслуговують на чільне місце в
навчально-виховному процесі та їх повсюдне впровадження.
Позитивне розв’язання проблем, що нагромадилися у сфері освіти,
виховання та інших, пов’язаних з ними, сферах, вимагають більш рішучих
дій з боку відповідних загальнодержавних органів. Органам освіти на
рівні районів, міст, регіонів слід закріплювати досягнуті успіхи в розвитку
освіти, навчанні і вихованні учнівської молоді, використати всі можливі
зусилля щодо нейтралізації негативних явищ в даній сфері.
Отже, відродження та розвиток освіти на Гуцульщині за роки
незалежності України відбувався в загальноукраїнському контексті
дещо випереджаючими темпами, ніж у деяких інших регіонах
держави. Тут удосконалилась мережа закладів освіти, створено систему
філій, відділень та інститутів науково-дослідних установ, вищих
навчальних закладів, набув позитивних тенденцій навчально-виховний
процес. Цьому значною мірою сприяли процеси демократизації в
державному та суспільно-громадському житті.

Зеленчук І. М. (Верховина)
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТВОРЧІ РОБОТИ (МАТУРИ)
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ГУЦУЛЬЩИНИ
У статті на широке обговорення винесено результати педагогічного
експерименту в деяких школах Гуцульщини, який полягає у написанні і
захисті старшокласниками індивідуальних творчих робіт (матур).
Наводяться переваги такої підготовки учнів до наступних рівнів
навчання.
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У національній доктрині розвитку освіти України головну увагу
звернуто на освіту, як основу розвитку особистості, суспільства, нації та
держави, запоруку майбутнього України. Мета державної політики щодо
розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і
творчої самореалізації кожного громадянина України. Одним із
пріоритетних напрямів цієї політики є особистісна орієнтація освіти.
Розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання,
самоосвіти і самореалізації особистості є необхідною умовою підготовки
людини до життя і праці у світі, що змінюється1. Виходячи з цих основних
положень, ми хочемо зупинитись на проблемі індивідуальних творчих
робіт для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Гуцульщини.
Актуальність проблеми індивідуальних творчих робіт і завдань
полягає в тому, що вони служать ефективним засобом розвитку творчих
здібностей учнів. Серед всієї кількості навчальних робіт і завдань, які
пропонуються учням загальноосвітніх навчальних закладів, творчі роботи
і завдання займають дуже малий відсоток. Тому метою нашої роботи була
теоретична розробка і практичне впровадження нової форми організації
навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах
Гуцульщини, яку ми назвали випускними творчими роботами або інакше
– матурами. Тут підтвердилась відома всім істина, що часто нове – добре
забуте старе. З історії розвитку освіти України відомо, що в часи навчання
Івана Франка випускники гімназій складали обов’язкові іспити з основних
предметів, які мали назву «матура», що в перекладі з латинської означає
«зрілість». Тільки після успішного захисту матур випускник гімназії
одержував право навчатися в університеті. У книзі Богдана Лепкого
«Казка мойого життя» є біографічне оповідання «Матура»у якому
прекрасно описано, що означала матура для гімназиста2.
Ми не ставимо за мету відродити практику матур у тому вигляді, у
якому вона існувала колись. Ми запозичили для себе тільки назву
«Матура» і під цим терміном розуміємо індивідуальну творчу роботу, яка
відповідає здібностям учні і захищається ним у випускному класі.
Таким чином, випускна творча робота (матура) – це індивідуальна
творча робота, тему якої вибирає сам учень загальноосвітнього
навчального закладу відповідно до своїх здібностей, готує її протягом
двох років під керівництвом вчителя і публічно захищає у випускному
класі перед атестаційною комісією навчального закладу. За результатами
представленої роботи та її захисту, атестаційна комісія приймає рішення
про запис у свідоцтві про освіту: «Захистив випускну творчу роботу з …»,
а далі йде (відповідна до теми) назва навчального предмета.
Для того, щоб була зрозуміла суть матур, ми постійно підкреслюємо,
що це творчі роботи, і що вони повинні відповідати індивідуальним
1

Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. – 23
квітня.
2
Зеленчук І.М. Атестаційна робота учня (матура) // Гуцульська школа. – 1995. –
№ 2. – С. 52-54.
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особливостям і здібностям учні. Це новий вид робіт (за метою, завданням
і змістом), який може бути підготовкою (дебютом) до майбутніх курсових
і дипломних робіт, творчих звітів, виставок тощо.
Ми пропонуємо учням на вибір три види матур, які мають такі робочі
назви:
І. Пошуково-дослідницькі (теоретичні) роботи;
ІІ. Культурно-мистецькі (мистецькі) роботи;
ІІІ. Виробничо-господарські (практичні) роботи.
Так пропонується творча робота всім учням. майбутнім теоретикам,
що мають «золоту голову» - творити «розумне». Юним митцям, що мають
«золоте серце» - творити «красиве». Початкуючим практикам, що мають
«золоті руки» - творити «корисне». Наведені вище види матур мають
умовну (робочу) назву і, зрозуміло, не вичерпують усі можливі творчі
роботи, які можуть вибиратись та захищатись учнями ЗНЗ.
Методика підготовки і захисту випускних творчих робіт, яку ми
розробили для загальноосвітніх навчальних закладів Гуцульщини, містить
положення про матуру, орієнтовну тематику трьох її видів і програму
роботи над ними.
З досвіту роботи із підготовки і захисту матур можна твердити, що
найкраще проводити її в три етапи (початковий, основний, завершальний).
На початковому етапі (9 клас) потрібно визначити індивідуальні
особливості і здібності учні та вибрати тему матури, що відповідає
виявленим здібностям. Після вибору теми призначається керівник, який
безпосередньо керує роботою і спільно з учнем складає план матури та
індивідуальну програму дій, учень може приступити до підготовчої
роботи по збору матеріалу для неї. На основному етапі (10 клас) учень
виконує роботу, згідно з наміченим планом і програмою дій. керівник
може вносити корективи до них, враховуючи конкретні обставини, які
складаються в процесі роботи. В кінці цього етапу учень має подати
підготовлену мутуру на рецензію керівникові. Під час навчальної
практики найзручніше провести попередній захист матур перед
атестаційною комісією, яка дає рекомендації щодо доопрацювання і
можливої участі цієї роботи в різних виставках, конкурсах, зльотах тощо.
На завершальному етапі (11 клас) учень-випускник доопрацьовує роботу,
згідно з одержаними рекомендаціями і зауваженнями. Закінчений варіант
роботи цього етапу може бути представлений до участі в творчих
конкурсах. Логічним завершенням цього етапу є публічний захист матур
випускниками, який повинен бути демонстрацією талантів випускників,
святом їхньої творчості, кінцевим акордом державної підсумкової
атестації1.
Філія «Гуцульщина» НДІ українознавства МОН України протягом
восьми років проводить теоретичні розробки проекту випускних робіт
(матур) для учнів старших класів ЗНЗ Гуцульщини. Одночасно з
1

Зеленчук І.М. Підготовка і захист випускних робіт (матур) в умовах шкіл Гуцульщини // Українознавство у педагогічному процесі освітніх установ: Збірник
статей. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 304-308.
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теоретичними розробками ми проводимо педагогічний експеримент із
впровадженням матур у практику роботи Криворівнянської ЗОШ І-ІІІ ст.
ім. М. Грушевського та Верховинського ліцею. Поєднання теорії з
практикою дає нам можливість розробляти методику підготовки і захисту
матур в умовах регіону Гуцульщини. За нашою методикою готують і
захищають матури в десятьох сільських школах Верховинського району,
Яворівській середній школі Косівського району Івано-Франківської
області, а також Путильській гімназії Чернівецької області.
Багаторічний досвід роботи із матурами показує, що це досить
зручна й ефективна форма організації навчально-виховного процесу
в ЗНЗ Гуцульщини, яка, на наше глибоке переконання, заслуговує на
дальшу розробку і ширше впровадження в практику роботи шкіл,
ліцеїв та гімназій Гуцульщини та більшу увагу з боку керівництва
освітою, аби перевести матури із аматорського рівня на професійний1.

Горбань Т. Ю. (Київ),
Марчук М. В. (Івано-Франківськ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО
В СИСТЕМІ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ
(20-ті роки ХХ ст.)
У статті висвітлюються заходи керівних органів освіти України у
1917 – 1920-х роках щодо впровадження українознавства у школах
національних меншин.
Становлення національної освіти етнічних груп, що проживали в
Україні, починається вже з перших місяців української революції. Не
можна сказати, що в Російській імперії національно-етнічної освіти не
існувало взагалі, проте в умовах русифікаторської політики
самодержавства, національно-культурних утисків неросійських етносів
вона перебувала в становищі пасербиці. Відсутність державної підтримки
змушувала т. зв. інородців самих піклуватися як організаційно, так і
фінансово про власну національну освіту. Загалом нею опікувалися
національні громади, релігійні установи, благодійні організації тощо.
Причому якщо окремі національні групи (привілейована німецька
спільнота) без перешкод створювали власні школи, а заможність
німецьких колоністів сприяла їх стабільному функціонуванню, то ряд
інших знаходилися в менш сприятливих умовах. Постійні підозри влади
щодо сепаратизму поляків вели до придушення їхньої національної
освіти, до того ж бідність та малоосвіченість польського загалу була
суттєвою перепоною на шляху розбудови національної школи. Офіційний
1

Зеленчук І.М. Матура – означає зрілість // Освіта. – 1997. – № 43-44. – 11-18
червня.
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антисемітизм внутрішньої політики царизму був стримуючим фактором
розвитку єврейської освіти, яка загалом прибрала форми релігійного
навчання. Фактично в становищі національної меншини у власній
батьківщині перебували й українці, які також потерпали від перманентних
заборон стосовно національної освіти. У виключному становищі були
лише росіяни, які, як представники титульного етносу Російської імперії,
користувалися можливістю вільного культурного, зокрема, освітнього
розвитку.
Тож закономірно, що з початком Лютневої (1917 р.) революції
національний підйом охопив не тільки українців, а й етнічні меншини
України. У середовищі як тих, так і інших активізується політичне,
громадське, національно-культурне життя.
Центральна рада з самого початку усвідомлювала важливість
вирішення національного питання, тож і проголосила намір “захищати
права і вольності” всього українського народу – як етнічної української
нації, так і національних меншин. Наміри Центральної ради щодо
забезпечення національно-культурних потреб останніх знаходили своє
відображення в декларативних зверненнях до українського народу,
громадських організацій, у різного роду законодавчих актах і урядових
розпорядженнях, включно до універсалів Центральної ради. Широкі
перспективи національного відродження відкривало для національних
меншин прийняття закону про національно-персональну автономію.
Безпосередньо ж у час революційної перебудови українського суспільства
для опікування справами етнічних груп було утворено генеральне
секретарство міжнаціональних справ, а згодом – генеральні секретарства
російських, єврейських та польських справ. Надаючи іноетнічному
населенню України можливість самостійно розбудовувати власне
культурне життя, Центральна рада своїм законом від 5 грудня 1917 р.
передавала неукраїнські школи в підпорядкування Секретарства
національних справ1. У той же час і генеральне секретарство (згодом –
міністерство) освіти, і Всеукраїнські учительські з’їзди наполягали на
тому, щоб у всіх школах України, у тому числі і в навчальних закладах
національних меншин, викладалися предмети українознавства.
У період гетьманату П.Скоропадського освітні процеси в Україні
зазнали ряд змін. Так, сприяючи розвитку культури національних
меншин, уряд гетьманату скасував закон Центральної ради про
національно-персональну автономію, припинив діяльність національних
міністерств, передавши справи управління національною культурою
Міністерству народної освіти та мистецтв2. Була призупинена в деяких
аспектах, що стосувалися національних меншин, і шкільна реформа,
започаткована Центральною радою. Проте гетьманська влада, зберігаючи
право кожної нації розвивати свою культуру, сприяла вільному розвитку і
національної освіти. Освітнє відомство Української держави лише
1

Закон про шкільне правління // Українська Центральна Рада. Документи і
матеріали. У 2-х т. – К., 1996. – Т. 1. – С. 515.
2
Державний Вісник. – 1918. – 18 липня.
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поставило умову, щоб у навчальних закладах національних меншин, як і у
всіх інших в Україні, викладалися українознавчі предмети.
Прихід до влади Директорії ознаменувався для національних меншин
поновленням дії закону про національно-персональну автономію, було
заново створено міністерство національних меншин. Як і попередня
влада, Директорія підтримувала розвиток національної освіти
іноетнічного населення, продовжуючи і суттєво поглиблюючи освітню
реформу, започатковану Центральною радою.
Однак успіхи, досягнуті в сфері розвитку національної освіти в роки
української революції, зводилися нанівець наслідками громадянської
війни. Іноетнічне населення України потерпало від погромів, анархії,
міжнаціональної ворожнечі. Крім усього іншого, руйнації були піддані й
освітні заклади, а знайти кошти на їх відбудову за таких умов було
практично неможливо. Не сприяло розбудові національної освіти і
становище в Україні в перші роки радянської влади, коли на порядку
денному стояли насамперед питання політичної боротьби і подолання
економічної розрухи.
Новий етап у розвитку освіти національних меншин починається з
1923 року, коли на вищому партійно-державному рівні був проголошений
курс на українізацію. Щоправда, на її початковому етапі, до середини 20-х
років цей процес розвивався досить повільно. Основна увага держави
спрямовувалася на організацію шкіл національних меншин, і насамперед
на забезпечення їх матеріальних потреб. Що ж до розробки програм та
методик навчання, уніфікації навчальних програм та контролю за їх
виконанням, у тому числі щодо викладання визначених обов’язкових
дисциплін, то цим питанням Народний комісаріат освіти УСРР та
створена у 1921 р. Рада з освіти національностей при НКО (Раднацмен)
приділяли замало уваги. Тож, за оцінкою голови Раднацмену Я.Ряппо,
більш-менш повноцінно включитися до плану загального навчання школи
національних меншин змогли лише у другій половині 20-х років1.
З середини 20-х років Наркомосвіти все більше уваги приділяє
запровадженню предметів українознавства в навчальні плани шкіл
національних меншин. Це стосувалося насамперед викладання в названих
школах української мови. Так, Всеукраїнська нарада губернських та
окружних інспекторів народної освіти (1925 р.) наголосила на
необхідності забезпечити обов’язкове вивчення української мови в
школах нацменшостей. Для втілення в життя цього рішення нарада
визнала за можливе збільшити кількість навчальних годин у школах
нацменшостей2.
Із запровадженням обов’язкового вивчення українознавчих предметів
у школах національних меншин позитивно позначилася розробка і
прийняття Наркоматом освіти навчального плану для початкових шкіл у
1

Ряппо Я.П. Народня освіта на Україні за десять років революції. – Б.м., 1927. –
С. 108-109.
2
Резолюції до доповідей на Всеукр. Нараді Губ.- та Окрінспекторів Наросвіти в
м. Харкові 26/V – 1925 р. // Бюллетень Наркомосвіти. – 1925. – № 7. – С. 30.
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1926/27 навчальному році. Завдяки цьому було забезпечено викладання
визначеного переліку дисциплін і тим самим уніфіковано навчання в
освітніх закладах різних етнічних груп та подолані розбіжності, що
заважали побудові єдиної, узгодженої на всіх ділянках освітньої системи.
Провідне місце у навчальних планах відводилося вивченню рідної та
української мов. У 1926 р. Наркомос запровадив обов’язкове вивчення у
всіх трудових школах національних меншин мов: рідної – з першого,
української – з третього, російської – з п’ятого класу1.
Проблемі викладання українознавства в неукраїнських (за мовою
навчання) школах приділялася увага в рішеннях вищих органів влади
республіки. Так, в постанові ВУЦВК та РНК УСРР “Про забезпечення
рівноправності мов та про сприяння розвиткові української культури”
(1927 р.) наголошувалося, що “українську мову та українознавство в усіх
школах і дитячих будинках національних меншостей… належить
викладати, як обов’язкову дисципліну, відповідно до встановленого
учбового плана”2. Наркомос належним чином здійснював контроль за
виконанням таких рішень. Зокрема, постанова колегії НКО (1927 р.)
доручала Раднацмену спільно з управлінням Соцвиху, Профосвіти та
політосвіти протягом 3 місяців перевірити стан викладання української
мови та українознавства в навчальних закладах національних меншин усіх
типів у кожній національній групі. Державному науково-методологічному
комітету при НКО УСРР спільно з Раднацменом доручалося розробити на
1927/28 навчальний рік уніфіковані програми з української мови у
українознавства для навчальних закладів національних меншин різних
типів для кожної національної групи3.
Таким чином, завдяки запроваджуваним заходам за станом на кінець
20-х років у всіх школах національних меншин викладалися предмети
українознавства. Проте слід зазначити, що всі школи нацменшин першого
концентру (1 – 4 класи), а також російські та німецькі школи обох
концентрів (другий концентр складали 5 – 7 класи) працювали за
навчальним планом, затвердженим для українських шкіл. Тож у
навчальних програмах було представлене й українознавство, тобто
викладалися українська мова і література, історія України (у курсі
суспільствознавства) та географія України – щоправда не окремим
предметом, а в загальному курсі географії. Про це свідчить і перелік
підручників для шкіл нацменшин, що публікувалися в офіційних
виданнях НКО УСРР. Серед них – підручники з української мови,
читанки, підручники з історії України (історії УСРР) та географії України
(географії УСРР)4.

1

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 413,
оп. 1, спр. 143, арк. 17.
2
Бюллетень Народнього Комісаріяту Освіти. – 1927. – № 30-31. – С. 6.
3
Войналович О. Організація шкільної освіти для національних меншин в Україні:
20-30 рр. – Київ; Полтава, 1992. – С. 103.
4
Див.: Бюллетень Народнього Комісаріату Освіти. – 1928. – № 22. – С. 19-23.
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Слід зазначити, що впродовж усього періоду проведення політики
коренізації (українізації) аж до її згортання, запровадження
українознавства, і насамперед української мови в освіту національних
меншин наштовхувалося на певні труднощі, як і на інших ділянках
культурно-освітнього життя. Так, ще в жовтні 1926 р. Колегія Наркомосу
затвердила постанову про вивчення мов у трудшколах нацменшин, на
підставі якої всі трудшколи обох концентрів повинні були збільшити
кількість навчальних годин, починаючи з третього класу, тобто з часу
введення викладання української мови. Така вимога НКО збільшувала
навчальне навантаження, оскільки в школах нацменшин за рахунок
вивчення їх рідної мови доводилося вивчати однією мовою більше, ніж в
українських та російських школах. Однак окрім цілком зрозумілої
необхідності для представників етнічних груп знати мову народу, серед
якого вони проживають, вказана вимога виходила ще й з міркувань
доцільності. Оскільки школи національних меншин були переважно
представлені навчальними закладами першого концентру, то вільне
володіння українською мовою було необхідним для того, щоб мати
можливість продовжувати освіту в українських школах другого
концентру або профшколах у тих місцевостях, де національні освітні
заклади відповідного рівня були відсутні. Проте і в 1927/1928
навчальному році згадана постанова подекуди на місцях не виконувалася,
що змушувало НКО знову повертатися до цього питання, вимагаючи від
органів народної освіти на місцях забезпечити викладання української
мови у трудшколах нацменшин відповідно до вимог прийнятого
Наркомосвітою навчального плану1.
У наступні роки питання викладання української мови в школах
національних груп постійно контролювалося Наркомосом. Як показувала
практика, вивчення трьох мов – рідної, української і російської –
обтяжувало навчальний процес і ускладнювало вивчення інших
загальноосвітніх дисциплін. У всякому разі, такою була думка деяких
місцевих органів народної освіти, які з метою спрощення навчальних
програм в освітніх закладах етнічних меншин не наполягали на
обов’язковому вивченні української мови. Проти такої практики рішуче
виступив НКО. Відзначивши, що в цілому ряді шкіл для національних
меншин години, що визначалися навчальним планом на вивчення
української мови, використовувались не за призначенням, а інколи її
зовсім знімали з планів шкіл першого концентру, Колегія НКО своєю
постановою “Про навчання мов у школах соцвиху” від 14 грудня 1930 р.
категорично заборонила використання не за призначенням годин
української мови в школах нацменшин і зобов’язала посилити роботу
щодо її вивчення, забезпечити цілковите виконання програми та
визначити низку заходів для закріплення знань школярів з мови2.
Перевірки стану викладання української мови в школах національних

1
2

Там само. – № 2. – С. 8.
Войналович О. Назв. праця. – С. 104.

126

Україна – освіта

меншин і оволодіння нею учнями регулярно проводилися і протягом
першої половини 30-х років.
Отже, як свідчать документальні матеріали, викладання української
мови та предметів українознавства в школах національних меншин
протягом 20-х років, особливо в другій їх половині, було предметом
постійної уваги і контролю з боку Народного комісаріату освіти
України. Належне впровадження цих дисциплін до навчальних програм
названих шкіл мало незаперечне значення як з точки зору сприяння
прилученню неукраїнських етнічних груп до національної культури
українського народу, так і полегшуючи представникам іноетнічного
населення подальше навчання в українських освітніх закладах вищого
рівня.
Кузенко О. Й. (Івано-Франківськ)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ ІДЕАЛ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ
ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті висвітлюються результати досліджень виховного
потенціалу творчості Т. Шевченка у працях вчених-педагогів Галичини:
Д. Лукіяновича, В. Щурата, А. Чайківського, Б. Заклинського та ін.
Український народ, незважаючи на багатовікове соціальне й
національне гноблення, в умовах відсутності державності, виплекав
чимало талановитих, геніальних особистостей, чільне місце серед яких
належить Тарасові Шевченку.
Великий Кобзар вносить у людські серця надію на краще майбутнє,
віру у власні сили та підносить почуття національної гідності, гордості за
свій народ і його славну минувшину. Завдяки творчості Шевченка та його
особистому життєвому прикладу виховувалася національна свідомість
багатьох поколінь українців, формувався їхній національний ідеал.
Особливо актуальною ставала творчість Т. Шевченка у період
національного піднесення, коли виникала реальна можливість здобути
українцями
державну
незалежність.
Так,
початок
ХХ
ст.
характеризувався зростанням національної свідомості та прагненням
нашого народу до державної незалежності, особливою активізацією
культурно-освітнього руху в Галичині. Закономірно, що в цей період у
центрі уваги педагогів краю постали проблеми становлення й розвитку
національного шкільництва. Галицькі культурно-освітні діячі розробляли
теорію національного виховання на основі культурних надбань рідного
народу та сучасних подій, опираючись як на українську, так і європейську
педагогічну практику. Вони усвідомлювали, що національне виховання
повинно пройти складний шлях: від усвідомлення дитиною себе як
частини нації в широкому розумінні слова, абстрагуючись від таких
понять, як класи, партії, громади – до вироблення в її свідомості ідеалу
національного виховання. Я. Мацюк з цього приводу писав: “…виходить,
127

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

не може бути мови про розумне й доцільне національне виховання при
нестачі національного ідеалу, а цей останній не може бути вироблений з
повітря, ніколи не може бути штучно вироблений. Він мусить виростати
на грунті минулого й сучасного нації”1. Саме таким виховним джерелом,
до якого повинен долучитися кожний українець, педагоги вважали Тараса
Шевченка.
У галицьких часописах початку ХХ ст. знаходимо численні публікації,
що відображають потужний виховний потенціал творчості Т. Шевченка й
обґрунтовують його як ідеал національного виховання. Серед них
відзначаються праці Д.Лукіяновича “Про життя Шевченка” та “Про
Шевченкові твори”, В. Щурата “Шевченків буквар”, А. Чайківського “На
Тарасове свято”, Б. Заклинського “Шевченко і Пласт” та ін.
Розуміючи вагомість творчої спадщини Т. Шевченка, його
полум’яного слова у житті нашого народу, А. Чайківський писав:
“Український народ, особливо селяне, повинні бути горді з того, що ніхто
інший як такий же селянин, ще більше бо кріпак умів своїм словом
доконати такого великого чуда”. Водночас галицький письменник
закликає читачів замислитися над тим, що кобзар з’явився в період
занепаду українського духу, після знищення козацтва, зневіри українців у
власні сили. Його полум’яне слово сколихнуло Україну, пробудило
національну свідомість народу, і “…воскресла Україна до нового життя
від гарячого грімкого слова кріпацького сина”. На переконання А.
Чайківського, особливою святинею має стати Т. Шевченко для
українського жіноцтва, оскільки ніхто, так, як він, не відчував і не
турбувався недолею жінки. Із поем “Катерина”, “Наймичка”, “Відьма”
зрозуміло, що вони ґрунтуються на знанні Святого Письма: “Хто без
гріха, хай кине на цю жінку каменем, за це, що прелюбодійство
поповнила” й покликані пробудити кращі моральні якості людини. Тому
автор особливо звертається до жінок, щоб вони подбали про вшанування
Шевченка в усій Україні: “це заспокоїть наш біль, загоїть рани, поповнить
наші серця вірою у кращу долю, волю, загартує душі до боротьби за
ідеали, дасть сили порвати кайдани”. Останні рядки статті А.
Чайківського ще раз підтверджують ту важливу місію, яку виконував Т.
Шевченко в піднятті національної свідомості, і той факт, що галицькі
просвітителі відводили йому особливе місце в цьому процесі2.
Культурно-освітня діячка Іванна Блажкевич у свою чергу
наголошувала: “В “Кобзарі” шукаймо потіхи в горю, підйому в зневірі,
заохоти до праці, сили до боротьби. Бо “Кобзар” – се скарбниця, в якій є
лік-бальсам на кожду душевну недугу”3.
1

Мацюк Я. Ідеал національного виховання // Шлях виховання й навчання. – 1931.
– Ч. 5. – С. 164.
2
Чайківський А. На Тарасове свято // Жіноча доля. – 1927. – Ч. 5. – 1 березня. –
С. 2.
3
Блажкевич І. З нагоди Шевченківських свят // Жіноча доля. – 1927. – Ч. 5. – 1
березня. – С. 3.
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Про бажання Т. Шевченка створити Буквар для українських дітей і про
те значення, якого він надавав національній освіті в процесі формування
особистості, писав відомий історик, літературознавець Василь Щурат у
часопису “Неділя”. Він, на основі листування Т. Шевченка з Чалим,
зазначав, що мрію підготувати серію підручників для початкової школи:
буквар, арифметику, історію україни, етнографію й географію поет
виношував упродовж 20 років. Автор статті наголошує, що ідею
утвердження національної освіти обстоювали члени КирилоМефодіївського братства й вважали рідну школу основним шляхом
досягнення кращого життя українців1.
Постать народного генія та його патріотичні почування найповніше
розкрито у праці відомого галицького педагога, просвітителя, етнографа
та літературного критика Богдана Заклинського. Його твір “Хто це Тарас
Шевченко?” знайомить необізнаного читача з основними подіями у
нелегкому житті Кобзаря та поглиблює знання про творчість поета, мету
його діяльності, ідеали. У доступній формі Б. Заклинський доносить до
свідомості читача складні життєві і творчі перипетії, які випали на долю
Шевченка, його високу національну свідомість, самопожертву задля
кращої долі народу. Характеризуючи неоціненну роль кобзаря, педагог
писав: “В бідній хатчині на селі, у сім’ї кріпаків, вродився хлопчик, що
для україни став новим пророком волі”. Автор, даючи відповідь на
риторичне запитання, яке міститься в назві твору “Хто це Тарас
Шевченко?”, Вводить читача в багатогранний світ кобзаревої поезії,
наголошує на її вагомості та необхідності для національного прозріння
народу. Підкреслюючи цінність тарасового слова, Б. Заклинський писав,
що його вірші “ішли з рук до рук, із села до села; там падали вони, наче
дощ у посуху, у змучені зажурені серця людей”. Просвітитель
підкреслював, що Кобзар “будив український народ від сна”. Основну
увагу б. Заклинський приділив опису найпліднішого періоду життя поета
– після його визволення з кріпацтва. Отримавши бажану волю, Т.
Шевченко почав працювати не покладаючи рук для визволення
українського народу, поліпшення його важкої долі. Автор передав за
допомогою пера, думки поета про необхідність рішучих дій: “і мій
український народ міг би жити на волі свобідно, якби не тая люта
панщина… треба з нею поборотися!”. Найголовніше, що просвітитель
виділяв в ідеях Кобзаря, – це його прагнення до незалежності українців,
бажання визволити народ з-під гніту. Т. Шевченко, як писав Б.
Заклинський, закликав самих українців боротися за волю “не ждати
помочі ні від кого”. Найбільшою мрією народного генія було побачити
Україну вільною і незалежною: “Коби хоч Україну визволити з неволі –
отсе було б гарно”. Автор, створюючи образ Т. Шевченка, наголошував,
що саме він є ідеалом нашого народу, прикладом для наслідування
кожного українця. Адже він усе своє житття поклав на вівтар слави
Батьківщини і кращого майбутнього народу. Т. Шевченко знав, що “се
він терпить за свій народ, за свою неньку Вкраїну”. Ідеї праці Б.
1

Щурат В. Шевченків “Буквар” // Неділя. – 1911. – Ч. 11-12. – 11 травня. – С. 10.
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Заклинського “Хто це Тарас Шевченко?” звучать актуально і сьогодні,
знаходять відгук у серцях сучасних читачів. Заклик великого галицького
просвітителя минулого повинен долинути в кожну домівку, у кожний
куточок нашої батьківщини: “нехай не буде на вкраїні ні одної хати без
Шевченкового Кобзаря!” Хоч Тарас давно вмер, а його вірші й пісні
скрізь по вкраїні читаються і співають їх. Бо писав він не тільки для
тодішніх українців, а для нас усіх, до “живих і ненароджених земляків
моїх…”1
Отже, можемо стверджувати, що прогресивні педагоги Галичини поч.
ХХ ст., активно працюючи над утвердженням національної освіти,
глибоко усвідомлювали необхідність використання в процесі
національного виховання постаті Тараса Шевченка, як національного
ідеалу. Їхні напрацювання не втратили актуальності й повинні творчо
використовуватися в сучасних умовах розбудови національної освіти в
Україні.
Мерімерін О. В., Козілецька Т. Ф. (Біла Церква)
УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗАСАДИ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ
(на прикладі ЗОШ № 21, м. Біла Церква)
У статті розкриваються результати впровадження українознавства
у навчальний процес школи.
ХХІ ст. – це час переходу до високотехнологічного інформаційного
суспільства, у якому рівень освіченості і культури всього населення
набувають вирішального значення для економічного і соціального
поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і
культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку
Української держави на найближчі десятиліття вимагають оновлення
системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер.
Усе це вимагає перегляду організації навчально-виховного процесу,
зумовлює принципову необхідність переосмислення усіх факторів, від
яких залежить якість навчально-виховного процесу: змісту, методів, форм
навчання
і
виховання,
системи
контролю
й
оцінювання,
взаємовідповідальності учасників процесу навчання.
Модернізація змісту шкільної освіти грунтується на врахуванні
позитивних надбань української школи і водночас передбачає істотні
зміни, зумовлені сучасними тенденціями суспільного розвитку.
Оновлюється зміст навчання цілісно. Він детермінується українознавчим
спрямуванням,
що
зумовлює
ведення
інтегративного
курсу

1

Заклинський Б. Хто це Тарас Шевченко? – Косів, 1919. – С. 10.
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українознавства та висвітлення українознавчого матеріалу в змісті інших
навчальних предметів1.
З 2000 року педагогічний колектив школи має тісні зв”язки з НДІ
українознавства і на основі розробленої ним концепції зрозуміли, що саме
українознавство є тим предметом, який допоможе вчителю створити всі
умови для формування національної гордості, виховання гармонійно і
всебічно розвиненої особистості українця, патріота і творця.
Впровадження його розпочали з наповнення всіх предметів
українознавчим змістом. Матеріали базового змісту навчання стали
основою для складання програми з українознавства спочатку для учнів 14 класів. Орієнтувалися на концентри-універсалії: Україна-етнос, нація,
Україна-мова, Україна – природа, Україна – історія.
У 1-4 класах матеріал з українознавства подано з урахуванням
сприйняття його учнями даного віку. Філософська, глибока за змістом
програма з українознавства Інституту допомогла вчителям розробити
свою програму для учнів 5-11 класів. Курс “Українознавство” в школі
введено факультативно. При введенні його були проблеми. Учителі мали
ознайомитися з програмою, слід було провести перепідготовку тих
педагогів, які повинні були викладати цей курс. Тому на педчитаннях та
семінарах учителі опрацьовували праці Г.Ващенка, С.Русової, І.Огієнка,
Б.Грінченка, П.Кононенко, Т.Усатенко.
Традиційними в школі стали конференції, семінари – практикуми
вчителів на українознавчу тематику. Організували клуб українознавців,
творчу групу, яка перебуває в постійному пошуку нових форм і методів
роботи з дітьми під час уроків та в позакласній роботі.
Багато уваги приділяється створенню належних умов для
впровадження українознавства у зміст освіти, проте бракує підручників з
цього предмета, книжок для батьків, методичних посібників.
Учителі, які читають курс “Українознавство” підвищують свій
фаховий та теоретичний рівень через самоосвіту. Кожен педагог
усвідомлює свої функціональні обов`язки щодо формування національної
самосвідомості і духовної особистості школяра, його становлення як
громадянина – патріота України.
У своїй роботі педагоги використовують людинознавчий аспект,
українознавчий, особистісно-орієнтований підходи у створенні умов для
виховання дітей. Найголовнішим у навчанні, на нашу думку, є пошуковий
духовний шлях, який учень проходить самостійно. Учителю слід докласти
максимум творчих зусиль, щоб підготуватися до уроків, використовуючи
при цьому матеріали Інституту українознавства та інші джерела.

1

Державна національна програма “Освіта” Україна ХХІ століття. – К., 1994;
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К., 2001.;
Кононенко П.П. Система національної освіти // Українознавство: Концепції,
програми, документи. – К., 1995; Концепція школи нової генерації – українська
національна школа-родина // Українознавство: Концепції, програми, документи. –
К., 1995.
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У школі складається чітка система роботи з дітьми та батьками,
позашкільними навчальними закладами. Учителі, діти, батьки поринають
у світ минувшини, вивчають звичаї, побут, ігри, колядки, веснянки,
поглиблюють знання з української мови, засвоюють уроки провідників
національного духу.
На базі початкової школи створено дитячий клуб “Барвінок”, що
працює в напрямках: “Мій рідний край”, “Краса довкілля”, “Материнське
слово”. У кінці року діти звітують на шкільному святі. Традиційними для
школи стали “Тижні українознавства”, проведення місячника сім`ї,
відвідування музеїв та виставок, заняття учнів у студії “Соняшник”.
Складено комплексний план роботи школи та дитячої студії “Соняшник”.
Працівники студії проводять з учнями заняття у гуртках, секціях.
Для учнів середніх та старших класів в школі працює літературномистецький клуб “Надія”, гурток театрального мистецтва. Практикується
перегляд спектаклів міського драмтеатру та виставки місцевих
художників.
Життєдіяльність школи базується на етнопедагогіці. Етнонаціональний
підхід у розвитку освіти повністю відповідає загальноєвропейській
тенденції, в основі виховання якої є культ нації та Батьківщини1. А тому
всю роботу в школі побудовано на використанні навчально-виховної
мудрості нашого народу – дитинознавства, родинознавства, дидактики,
педагогіки, народного календаря, програми “Сім джерел людяності”.
Учителі дбають про те, щоб діти вчилися спілкуватися з батьками,
друзями, природою. Тому й обрали напрямок роботи “Розвиток
спілкування у філософії родинності”. Вчителі школи усвідомлюють, що
вони повинні підготувати учнів до здатності стати насамперед людьми, з
гармонійно розвинутими емоціями, інтелектом, досвідом, волею,
психікою.
Українознавство – це система знань, переконань, поглядів, які в
цілісності можуть сформуватися лише зусиллями педагогів, батьків і – як
це комусь не здасться дивним – учнями, адже досі нас вчили не стільки
любити Україну, скільки бути байдужими до неї. Тому навчальновиховний процес, сам зміст освіти треба наповнити національними
духовними надбаннями; за умови, якщо українознавчими стануть усі
навчальні предмети, у тому числі математика, фізика, біологія, хімія,
географія.
У нашій школі українознавство є не тільки окремим, а інтегруючим
предметом на кожному уроці. Це пояснюється просто:
1) досі в системі освіти України найменше вивчалася Україна;
2) без наукового розуміння історії, без найголовніших проблем її
розвитку, неможливо побудувати суверенну, демократичну, правову,
розквітлу матеріально й духовно державу.
Українознавство стає грунтом для формування історичної освіти в
нашій школі. На уроках історії в 5 класі вивчаються такі онтогенетичні

1

Стельмахович М. Українська родинна педагогіка. – К., 1996. – С. 6.
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процеси в Україні як трипільська доба, скіфо-сарматська доба, етнічні та
географічні назви української землі.
Вивчаючи історію стародавнього світу, звертаємо увагу на
астрономічні знання та народний календар: місячний календар, сонячний
календар, літочислення, зоряне значення праукраінського календаря.
Вивчаючи тему “Духовний світ людини Середньовіччя” у 7 класі вчитель
звертає увагу на релігійну культуру українців, українські символи та
священні знаки. Велика увага приділяється етнографічному районуванню
України, провідним галузям господарства, ремеслам та народним
художнім промислам на уроках історії України у 8 класі.
Складний шлях становлення пройшла наша мова, фольклор та
етнографія, тому під час вивчення теми “Культура України у ІІ пол. ХVШ
ст.” у 9 класі паралельно вивчають тему “Генеза української національної
мови”. Значну увагу приділяють темам “Етнопедагогіка та дитячий
фольклор” і “Фольклорна творчість українців”.
Вивчаючи історію України в 10-11 класах учитель звертає увагу на
формування в учнів осмисленої ролі людини в історії, відповідальність
особистості за власні дії, розуміння завдань, що стоять перед державою і
світовою цивілізацією, тому актуальними є такі теми з українознавства
“Поняття національного характеру та ментальності”, “Соціопсихологічні
риси українського характеру”, “Мова і національна психологія”.
Отже, метою викладання історії України й українознавства є
виховання громадянина України, соціально зрілої, працелюбної, творчої
особистості.
Українознавство як метод, філософія, інтерес, орієнтація стало
основою викладання дисциплін природничо-технічного профілю. Для
прикладу візьмемо уроки біології. На вчителя біології покладається
завдання викликати в учнів глибокий інтерес до предмета, а значить, і до
науки, любов до природи, до землі. Це можна реалізувати через науковий
матеріал підручника, доповнивши його цікавими прикладами з художньої
літератури, використати легенди, міфи, вірші про природу, рослини,
тварин1. Народна ботаніка і зоологія оповиті яскравими поетичними і
міфічними серпанками. Ось один із прикладів того, як можна використати
матеріал, що зберігся в пам`яті народній, з метою допомогти дітям краще
пізнати природу України і сприяти бережливому ставленню до неї. “Це
було в давнину, коли в широкі степи України залітали татарські орди.
Одного разу на село наскочили татари. Дівчата, щоб не йти в неволю,
втопилися в широкій і глибокій річці. І в тому місці, де темна вода
сховала молодих красунь, на світанку з`явилися білі пуп`янки невідомих
квіток. Коли зійшло сонце, невідомі квітки розцвіли яскравим, сліпучим
цвітом. А ввечері, із заходом сонця, вони ховалися від чорної ночі. З того
часу ці чудові квітки, які прозвали водяними ліліями, прокидаються із
сонцем і засинають із його заходом" (6 клас, Родина лататтєвих).
Дуже давно в українському селі справили весілля. Зібралося багато
дівчат. І саме в розпалі гуляння на село наскочили татари. Заброди
1

Кононенко П.П. Українознавство. – К, 1996. – С. 85.
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побачили красунь і почали ловити їх, щоб продати в Царгороді. Дівчата,
аби не потрапити до неволі, повтікали на болота. Ординці погналися за
ними і опинилися в трясовині. Там, де сконали вороги, з”явилися гнилі
купини, а на тому місці, де загинули дівчата, виросло дуже багато кущів
калини. З того часу дівочу красу порівнюють з калиною. (6 клас,
Найпоширеніші кущі України).
Коли ми вивчаємо птахів, то згадуємо, що голуб здавна уособлював
вірність, ласку і любов, лебідь – гордість, чистоту кохання, лелека –
сімейний затишок, благополуччя, журавель – безсмертя, рідну ненькуУкраїну. Журливий журавель… Із цим птахом ми згадуємо своїх рідних,
усіх, хто закривавленими птахами впали на полях боїв.
Коли весною зацвіте трава в палаючих серпанках – у степ на
курган іде старенька зморена журавка.
Туман, як болі давніх ран, літами журно пропливає,
А мати ходить на курган, синів ще досі виглядає !
( 7 клас. Ряд журавлеподібних).
Я – директор школи, учитель географії. Українознавство для мене –
через уроки географії розвивати пізнавальний інтерес у школярів, сприяти
створенню в їхній уяві цілісних образів географічних об`єктів і явищ,
допомогти зрозуміти географічні проблеми сучасного суспільства та їх
причинний характер, сформувати ставлення до нашої планети як
спільного дому, почуття дбайливого господаря, патріота.
Починаючи з 5 класу, на уроках закріплюється той початковий
матеріал, який учні вивчали у 1-3 класах. Курс “Географія рідного краю” є
перехідною ланкою між початковою природничо-науковою освітою учнів
і подальшою географічною освітою, що полягає у пізнанні причин, явищ і
властивостей об`єктів, природи і суспільства.
Мета – ознайомити дітей з природою, господарством, життям свого
краю, сформувати у них початкові географічні знання та уміння як
необхідні компоненти освіти. Курс “Географія України” в середніх класах
покликаний сформувати в учнів цілісний географічний образ нашої
держави. Вони вивчають історію формування території України,
особливості її географічного положення, природно-географічні
комплекси.
Вивчаючи курс "Географії", учні відкривають для себе нові цікаві
факти. Вони працюють у бібліотеках міста, відвідують краєзнавчий музей,
знаменитий парк "Олександрія", зустрічаються з цікавими людьми. Так
ми прищеплюємо в учнів любов до рідної природи, до українських
обрядів, звичаїв і традицій, виховуємо любов до свого народу, своєї
Вітчизни.
Українознавство – необхідний компонент і на уроках праці, де головне
завдання вчителя – створити оптимальні умови для розвитку особистості
учнів через залучення їх до різних видів трудової діяльності, що
відповідають їхнім віковим та фізичним здібностям. Реалізація цього
завдання проходить через кожний розділ програми. Під час обробки
харчових продуктів ставиться мета сформувати в учнів уявлення про
основні фактори, що впливають на харчування людей, ознайомити з
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історією розвитку української кухні
та особливостями технології
приготування національних страв. За час навчання діти повністю
вивчають особливості приготування національних страв, особливості
харчування свого народу.
Програма з пошиття швейних виробів побудована так, щоб з 5 – по 9
клас учні навчались шити всі елементи національного костюма,
ознайомились з історією розвитку цих елементів та їх застосуванням. Так
6 клас вивчає технологію пошиття фартуха і хустки, 7 клас - спіднички, 8
– жилетки, 9 клас – сорочки. Таким чином, до 9 класу кожна дитина має
український національний костюм.
Звичайно, найбільше дізнаються учні про свій народ та його багату
спадщину на уроках під час вивчення української народної вишивки. Діти
вивчають багато видів швів та технік вишивання, самостійно створюють
чудові узори, досліджують вишивки своїх предків.
Навіть під час озеленення території школи вчителі розповідають про
український віночок, значення квітів у ньому, умови, які треба створити
для кожної квітки. Тож різними квітами прикрашають діти рідну школу,
щоб створити затишок і зберегти тепло родинного вогнища.
У час духовного відродження нашої нації, щоб не втратити історичної
пам`яті, яка з діда-прадіда переходила від покоління до покоління і була
основою національної педагогіки, родинного виховання, вчителі сучасної
школи повинні виховувати громадянина України разом з батьками. Наше
завдання – спільно знайти шляхи раціонального виховання підростаючого
покоління.
Саме тому, кілька років тому вчителі школи розпочали здійснювати
родинно-національне виховання на базі вивчення українознавства.
Українознавство стало ідеологією, її покладено в основу підвищення
педагогічної культури батьків. З цією метою урізноманітнювали форми,
засоби і методи співпраці з батьками учнів, враховуючи при цьому їхній
загальний розвиток, інтереси, активність тощо.
Із знання свого родоводу починається кожна людина. Корені кожного
із нас беруть початок з батьківської оселі. Взявши у спадок усе найкраще
– мамину пісню, мову, любов до отчого краю, святе ставлення до хліба
ми ідемо у світ. Тому першим родинним святом у школі ми разом з
учнями та батьками обрали “Зачаруй мене славнозвісною українською
піснею”. У святі брали участь не тільки бабусі, дідусі, батьки та діти, а й
братики і сестрички, адже без них наша родина була б набагато меншою.
Такі свята як “Мати-берегиня”, “Козацькому роду нема переводу”
виховують у дітей шанобливе ставлення до власної історії, до рідної
матері, до неньки-України, розширюють духовний світ дітей.
Родинні виховні заходи дають можливість активізувати діяльність
батьків, з пасивних спостерігачів перетворити їх в учасників організації
навчально-виховного процесу, виявити інтерес і уподобання кожної сім”ї,
організувати спільне дозвілля батьків і дітей. Спільно з батьками ми
намагаємося зацікавити ідеєю проведення певного виховного заходу не
тільки дітей, а й усіх членів класної родини. Велике значення для
проведення родинного виховного заходу має місце його проведення. Такі
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заходи відбуваються в класних кімнатах, у шкільному музеї ім. НечуяЛевицького, в актовому залі.
У своїх сценаріях виховних заходів продумуємо все, оскільки успішне
проведення будь-якого заходу залежить від доцільної зміни дітей. Цікаві
вечори “Маланчин вечір”, “Свято Стрітення”, “Хай щасливим буде світ”
дають змогу вивчати обрядові пісні, продемонструвати свої таланти,
побувати в чарівному світі традицій і обрядів.
Незабутнім залишиться в пам”яті дітей та батьків вечір “Осінь – це не
є пора прощання, вона є підсумків пора”, який відбувся в БК “Росава”.
Діти ще раз спільно з родинами зібралися, щоб підвести підсумок свого
шкільного життя, вшанувати батьків, учителів, усіх тих, хто крокував з
ними поруч упродовж 11 років навчання.
Людина… У це слово ми вкладаємо світлу гармонію життя і
нерозгадану таємницю душі. Віднайти, відкрити в собі людину, зуміти
стати нею – то є прагнення багатьох поколінь.
Щоб досягти цієї мети, потрібно відродити найкращі поривання і
якості всіх поколінь за всю багатотисячну історію українського народу,
зберегти собор власної душі як найдовершенішу цінність людського
буття.
Не забуваймо: українознавство – це “спасенний погляд на самого
себе” (П.Куліш). Саме воно інтегративне, толерантне, демократичне,
можна сказати, людяне має бути покладене в основу гуманітаризації
освіти нового тисячоліття в Україні.

Люріна Т. І. (Київ)
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
ОСОБИСТОСТІ
У статті визначено форми, методи і засоби, що сприяють
підвищенню ефективності формування громадянської культури
особистості дітей.
Зміст і структура освіти, як зазначається в Національній доктрині
розвитку освіти України у XXI столітті, спрямовується на формування
особистості громадянина незалежної України. Отже, визначальною
ознакою виховної системи освіти має бути висока міра динамізму і
спроможність створити умови для формування громадянської культури
особистості, вкоріненої у національний грунт, здатної для пошанування
загальнолюдських,
національних,
громадянських
цінностей.
Ефективності здійснення означеного процесу сприяє українознавство.
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Сьогодні ми розглядаємо українознавство як один із найважливіших
ресурсів, що має формуватися і використовуватися свідомо і
найефективніше для суспільства. Йдеться насамперед про повноцінне
використання його освітнього ресурсу. Для гармонійного розвитку
нашого суспільства маємо вже зараз зробити глибокий аналіз потенціалу
громадянської освіти у вихованні та можливостей його використання з
метою оновлення й реформування українського соціуму на засадах
гуманізму.
Духовна ситуація часу потребує сучасного рівня духовно-моральної
правової освіченості. Без цього неможливо подолати ідеологічні
стереотипи, зробити більш цивілізованим політичний дискурс, змінити
застарілі морально-культурні символи, постійно оновлювати національні
державницькі ідеї та їх обґрунтування тощо.
На суспільному рівні в Україні сучасні моделі національної освіти з
дотриманням принципів народності, природовідповідності, гуманності,
етнічної соціалізації, європеїзму, історизму, збереження наступності й
спадкоємності поколінь минулих, сучасних і майбутніх, демократизму,
систематичності педагогічного впливу, утвердження життєвого оптимізму
на основі культурологічного підходу вже творяться й успішно діють, але,
на жаль, не скрізь.
Правильне визначення й створення з боку родини і школи сприятливих
умов ефективного формування громадянської культури підростаючої
особистості на засадах українознавства можливе при обов’язковому
врахуванні специфіки означеного процесу.
Характерна особливість громадянського виховання у школі–родині –
невпинне сполучення цілеспрямованої педагогічної діяльності членів
родини (дідусів, бабусь, братів і сестер) і педагогічного колективу
навчального закладу з повсякденним впливом на дітей укладу життя
родини, матеріальних і побутових умов, чисельності, структури, ідейноморальної, емоційно-психологічної, духовної і трудової (навчальної)
атмосфери, системи взаємодії виховного процесу.
З метою формування громадянської культури особистості важливою
педагогічною умовою ефективного використання українознавства в
системі роботи школи-родини є систематичний українотворчий виховний
вплив учасників педагогічного процесу у напрямі запобігання
національної соромливості й меншовартості та забезпечення формування
української структури духу, високої національної свідомості як
сукупності уявлень про соціальні вартості, норми, що є визначальним для
віднесення особистості до національної спільноти українців. Сам процес
відбору цінностей, ідеалів, зразків непростий вже тому, що потребує
зосередженості не тільки на соціальній природі вартостей, а й на
психологічному засвоєнні їх. Дефініція „цінність” вбирає у себе
психологічну і соціальну якість. Форми, що передають потенційні
визначальні чинники цінностей (філософські постулати, літературні,
музичні твори, парадигма системи освіти, традиції), мають здатність
перетворюватися у внутрішні мотиви, норми, приписи поведінки людини.
Вони можуть стати важливими виховними факторами, від яких залежить
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утвердження соціально-значущих норм життєдіяльності людини (потреби,
мотив – ціннісний вибір – норма – діяльність, поведінка). Важливо, аби
внутрішніми і зовнішніми регуляторами поведінки громадянина були
норми саме правового, конституційного закону, який вбирає в себе
систему гуманістичних і демократичних принципів. Однією з ознак
закономірностей демократичного розвитку є наявність коригуючи та
виховних факторів, зокрема права та освіти. Освіта є саме тією сферою,
яка має задати алгоритм національного та громадянського опанування.
Процес формування громадянської культури особистості має стати
головним важелем у національному вихованні. Він значною мірою
зумовлюється змістовими характеристиками освітніх предметів. Особлива
роль належить предметам соціально-гуманітарного циклу, а саме історії,
географії, суспільствознавству, літературі як українській, так і світовій,
предметам художньо-естетичного циклу, предметам шкільного
компонента освіти, системі позакласної роботи. Головна мета
громадянського виховання полягає у виховання свідомого громадянинапатріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними
якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення,
почуттям, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та
розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.
Формування громадянської культури особистості вимагає вирішення
таких завдань:
- визнання й забезпечення в реальному житті прав людини як
гуманістичної цінності та єдиної норми всіх людей без будь-яких
дискримінацій, на чому будується демократичне, громадянське
суспільство;
- усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав
людини та громадянською відповідальністю;
- формування національної свідомості, належності до рідної землі,
народу, визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної
спадщини;
- виховання почуття патріотизму, відданості в служінні Батьківщині;
- утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких
цінностей як свобода, рівність, справедливість;
- формування політичної та правової культури засобами громадянської
освіти, яка дає знання про політичні системи і владу на всіх рівнях
суспільного життя, про закони та законодавчі системи, виховання поваги
до Конституції України, законодавства, державної мови;
- розвиток критичного мислення, що забезпечує здатність
усвідомлювати та відстоювати особисту позицію в тих чи інших
питаннях, уміння знаходити нові ідеї та критично аналізувати проблеми,
брати участь у дебютах, уміння переосмислювати дії та аргументи,
передбачати можливі наслідки дій та вчинків;
- формування толерантного ставлення до інших культур і традицій;
- виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства,
розпусти, наркоманії, активне запобігання виявленню, шовінізму,
фашизму, месіанських настроїв.
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Успішне формування громадської культури реально за таких умов, як:
- введення та розвиток проблематики громадянського виховання в
план самоосвіти класних керівників, учителів-предметників, у тематики
науково-практичних конференцій та семінарів, практично-методичних
нарад з актуальних проблем громадянського виховання й освіти;
- створення творчих груп педагогів з проблем громадянського
виховання для опрацювання виховних інновацій;
- забезпечення орієнтації навчальних планів і програм на цінності
культури громадянськості вже існуючих дисциплін соціальногуманітарного циклу, розробка програм та запровадження нових курсів,
які сприятимуть формуванню політичної, правової культури й рис
громадянськості молодого покоління України;
- науково-методичний супровід процесу підготовки педагогів і
вихователів до реалізації завдань громадського виховання;
- розробки та виховання методичних матеріалів із проблем
громадянського виховання;
- організація та забезпечення психолого-педагогічного всеобучу
батьків для підвищення ролі родинного виховання;
- використання засобів масової інформації для висвітлення кращого
досвіду громадянського виховання;
- здійснення
науково-методичних
підходів
до
організації
громадянського виховання.
Ефективність громадянського виховання залежить від форм та методів
його організації як у навчальний, так і в позаурочний час. Пріоритетна
роль має належати активним методам та формам, що ґрунтуються на
демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини
і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи, творчості. До
них належить ситуаційно-рольові ігри, соціограми, методи відкритої
трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони,
мозкові атаки, методи аналізу соціальних ситуацій з морально-етичних,
правових норм та ін.
Не треба нехтувати і традиційними бесідами, диспутами, лекціями,
семінарами, різними формами роботи з книгою, періодикою тощо.
Форма та методи громадянського виховання покликані формувати в
особистості вміння міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати
власні відповіді, критично розглядати проблему, робити власні висновки,
брати участь у громадянському житті, набувати вмінь та навичок
адаптації до нових суспільних відносин адекватної орієнтації, захищати
свої інтереси, поважати інтереси і права інших, самореалізуватися тощо.
З огляду на це, на наш погляд, ефективною формою позакласної
роботи старшокласників є клуб, як самодіяльне об’єднання, що сприяє
задоволенню різнобічних інтересів та потреб учнів у підвищенні своєї
громадянської культури. Тут реалізується принцип добровільного
членства, тематичного самовизначення, самоуправління і самоосвіти,
колективного підходу до реалізації прийняття рішень, індивідуалізації
форм і методів роботи, спрямованості на досягнення соціально-значущого
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результату, самореалізації особистості, реалізації пропозицій членів
клубу.
Хоча клубні форми і методи роботи з учнями мають, безперечно,
позитивні моменти у громадянському вихованні, та все ж при
впровадженні їх у практичну роботу виникають певні труднощі.
Організаційно-педагогічними умовами успішної діяльності клубу є:
- визначення місця й ролі клубу в громадянському становленні
особистості учня, самореалізація його творчих можливостей, наукове
обґрунтування шляхів, визначення оптимального змісту роботи клубу,
актуалізація цього тематичного спрямування;
- запровадження ефективних форм, організаційних модулів, методів
вивчення і формування громадянської думки учнів з урахуванням їхніх
потреб у діяльності клубу;
- виявлення шляхів підвищення культури дискусії і полемічної
майстерності, комплексного використання виховних можливостей
літератури, мистецтва, аудіовізуальних засобів тощо;
- вироблення
рекомендацій
щодо
впровадження
актуальних
проблемно-діалогічних форм і методів громадянського виховання;
- обґрунтування взаємодії клубу з іншими формами виховання;
- створення в школі творчої групи для організації науково-методичного
забезпечення роботи клубу;
- передбачення захисту моделі клубу;
- апробація в клубі нових методів і прийомів, демократичних форм
спілкування (диспути, дискусії, дебати, круглі столи, полілоги, турніри,
вікторини з правознавства, аукціони пропозицій, виховні практикуми,
аналітико-практичні заняття тощо).
Вимогою сьогодення є визначення магістрального шляху розвитку
демократичних, у тому числі й самоврядних традицій в освітній сфері, що
має спрямовуватись на перетворення державного управління освітою в
державно-громадське. Ідеально, коли в школі спрацьовують дві поширені
сили: взаємоконтроль і самоконтроль. У формуванні громадянської
культури учнів слід усвідомлювати першорядне значення учнівського
самоврядування, як другу основну ланку демократизації управління
школою (перша ланка – самоврядність педколективу), як вершину
самовиховного процесу, котрий школа консультує і спрямовує діяльність.
Сучасна школа без учнівського самоврядування не може вважатися
демократичною, бо „демос” у школі – це, головним чином, учні, і має
бути їхня законодавча влада (рада старост) і виконавча влада (президент).
Головне – скористатися з критичної, аналітико-конструктивної думки
учнів, їхніх раціональних пропозицій і цим вносити суттєву корекцію в
навчально-виховний процес школи.
Нова філософія виховання зосереджує увагу на тому, що виховний
вплив на особистість за схемою „вимога – сприймання – дія” сьогодні вже
не спрацьовує, бо вона не розкриває особливостей її морального розвитку,
не враховує життєвого досвіду, поступового освоєння нею моральних
цінностей, не розкриває позитивної мотивації вчинків. Сьогодні виховний
процес має переходити до становлення в особистості механізму
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саморегуляції на основі віри і почуття обов’язку. З огляду на це роль
класного керівника набуває нових граней. Класовод не тільки виконує
функції вихователя, організовує навчальну, позаурочну, позакласну та
позашкільну діяльність учнів, що потребує нового підходу до технології
реалізації концепції формування вільного громадянина, творчого,
активного, здатного вирішувати завдання, які забезпечать поступ нації, а й
здійснює корекцію виховних впливів. За умов особистісно зорієнтованого
підходу виховання особистість школяра визначається відповідним рівнем
вихованості, навчальної компетентності, комунікативними вміннями,
духовними орієнтирами та цінностями, активною громадянською і
соціальною позицією. Такий підхід в організації виховної діяльності
потребує від класного керівника введення інноваційних технологій.
Однією з них є моделювання інтерактивних форм, традиційних бесід,
виховних заходів, літературно-музичних композицій тощо. Основними
механізмами практичної реалізації цієї технології є правильний добір
методів виховання відповідно до вікових особливостей школярів та
застосування інтерактивних технік, що допомагає класному керівникові
створити активні педагогічні стосунки для розвитку комунікативних
навичок дітей, усвідомлення ними морально-правових категорій та
мотивації самопізнання. Слід зазначити, що на відміну від застосування
експресивних та коригуючих методів виховного впливу, інтерактивне
(взаємодіюче) виховання потребує від класного керівника належної
обізнаності про родинні умови життя вихованців, їхні вікові (психологічні
та фізіологічні) особливості, соціальне мікросередовище, у якому вони
перебувають. Тому безпосередньому моделюванню виховного заходу
передує підготовча робота: виявлення проблем у житті дитини, характеру
міжособистісних стосунків, інтересів, уподобань, мрій тощо. Тут у
пригоді стануть такі інтерактивні техніки, як: незакінчені речення, лист до
самого себе, інтерв’ю, коло. Крім того, педагог на підготовчому етапі
може скористатися й тестуванням, анкетуванням та опитуванням.
На підставі зібраної та ретельно опрацьованої (бажано спільно з
психологом) інформації класний керівник визначає коло питань, які не
просто цікавлять дітей, а свідчать про їхню „готовність” (моральноправову, психічну, фізіологічну, соціальну) до конкретних позитивно
мотивованих дій. Після цього слід переходити до складання моделі
виховного заходу: дібрати відповідну інформацію, найоптимальніші
інтерактивні техніки, опрацювати психолого-педагогічні рекомендації,
запросити спеціалістів, підготувати з окремими учнями спеціальні творчі
завдання. На початку виховного заходу класному керівникові потрібно не
забувати про три обов’язкових „Дякую” за те: що були відвертими у
відповідях (протягом підготовчого етапу); що підказали тему години
спілкування (виховного заходу); що й сьогодні ми всі разом.
Завдяки такому простому прийому вихователь неодмінно забезпечить
„ситуацію успіху” кожній дитині.
Моделюючи виховний захід, потрібно добирати інтерактивні техніки
за такою схемою: колективні (мозкові атаки, дискусія у великій групі,
розминки та ігри, що замінюють напруження), групові (обговорення
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малою групою, дебати), колективно-групові (керовані фантазії,
дослідження випадків, рольові ігри), індивідуальні (коло, анкетування,
творча праця, закінчення речень). Такий підхід допоможе класоводові
залучити до творчої співпраці навіть найневпевненіших у собі дітей,
керуючи колективною думкою дітей так, щоб за нею не втратилась
особиста думка кожного, а головне – спонукати всіх учнів заходу до
конкретних дій. На завершення виховного заходу класний керівник може
дати корисні поради або разом із колективом визначити „думку дня”,
тобто моральний орієнтир у життєдіяльності дитини.
Отже, результативність громадянського виховання залежить від того
чи обрані форми і методи виховної діяльності стимулюють розвиток
мислення, самоактивність, творчість, самостійність, до усвідомлення
самоорганізації, самоуправління дітей чи готують їх до критично-творчих
власних світоглядних орієнтацій, які є основою життєвого вибору,
громадянського самовизначення. Використані зазначені вище форми,
методи і засоби сприяють підвищенню ефективності формування
громадянської культури особистості.
Сєрих Л. В. (Суми)
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті йдеться про важливість використання українознавчих
матеріалів у розвитку естетичної культури дітей засобами
театрального мистецтва.
Система освіти повинна забезпечувати формування особистості, яка
усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної
європейської цивілізації, орієнтується в реаліях перспективах
соціокультурної динаміки, формування у дітей цілісної наукової картини
світу, сучасного світогляду, творчих здібностей; створення умов для
розвитку обдарованих дітей; виховання естетичної культури1.
Головна мета громадського виховання – набуття молодим поколінням
соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського
народу, досягнення високої моральної, естетичної культури.
Значний внесок у розробку питань формування естетичної культури
школярів здійснили вчені В.О.Кудін, Г.І.Кутузова, Н.Є.Миропольська,
О.П.Рудницька та інші. Але потреба в широкому запровадженні активних
форм і методів естетичного виховання в сучасний період залишається
надзвичайно гострою.

1

Кириченко Н.П., Науменко Т.І. Мистецтво розвиває творчість. – Тернопіль: ПМП
Мальва – ОСО, 1998.
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Актуальним передусім є розвиток естетичної культури молодших
школярів засобами мистецтва, зокрема театрального, як унікального й
синтетичного, оскільки саме воно є формою активності людини, засобом
пізнання світу, морального очищення й існування.
Практика взаємодії педагогіки й театру існує дуже давно. Органічне
поєднання педагогічного і театрального мистецтва привертало увагу
багатьох учених. Видатні представники педагогічної думки С.Русова,
П.Блонський,
А.Луначарський,
С.Шацький,
А.Макаренко,
В.Сухомлинський та інші вважали мистецтво необхідною складовою
частиною естетичного виховання підростаючого покоління. Ідейнотеоретичні та психологічні основи для розв'язання актуальних проблем
естетичного виховання закладені видатним театральним режисером і
педагогом К.Станіславським. Ідея використання театральної педагогіки у
сучасній школі останнім часом набула популярності, про що свідчить не
лише вітчизняна, а й зарубіжна практика. "Театралізацію навчального
процесу" в канадських школах досліджує М.Лещенко, у школах Швеції К.Соколов, у французьких школах - К.Арбузов.
Розвиток естетичної культури молодших школярів засобами
театрального мистецтва нерозривно пов'язано з вивченням літератури на
уроках читання як одного з видів мистецтва. Це сприяє залученню учнів
до світу прекрасного, формування в них естетичних категорій та художніх
смаків.
Зміст освіти “Естетичне ставлення до реального світу та світу
мистецтва” передбачає ознайомлення з творами мистецтва: 1)
образотворчого; 2) музичного; 3) театрального; 4) літературного.
Ознайомлення з театральним видом мистецтва сприятиме, що дитина
матиме уявлення про театр як вираження життєвих ситуацій в акторській
грі, проявлятиме себе емоційним та естетично чутливим глядачем. Дитина
співпереживає персонажам, розуміє зміст дійства, вистави, усвідомлює
колективний характер, дієтворення.
Розвиток естетичної культури молодших школярів засобами
театрального мистецтва в умовах гуманізації освіти має значний
педагогічний потенціал, спрямований на творче удосконалення
особистості. Опанування змісту, форм і методів естетичного виховання
засобами театрального мистецтва допоможе молодшим школярам
підвищити загальнокультурний рівень.
Сфера “Культура” вводить дитину у світ практичної та духовної
діяльності людини, розвиває потребу реалізувати власні творчі здібності,
приносить задоволення від процесу та результатів своєї діяльності, вчиття
цінувати рукотворні вироби, культивує інтерес до надбань національної
та світової культури.
“Художній образ мовою мистецтва” передбачає розуміння дитини, що
театральний образ – це жива акторська дія з використанням засобів
мовлення, міміки, жестів, рухів, музики, танцю, співу, ідентифікує
почуття і вчинки персонажів з власним. Здатна театралізувати творчу
сюжетну, рольову гру, вигадувати казку і засоби для її театральної
реалізації, обирає ролі та виконавців для вистави.
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Театр – це місце проведення видовищ, вид мистецтва, який відображає
дійсність у художніх сценічних образах. Театральне мистецтво є формою
суспільної свідомості, засобом естетичного виховання мас. Театр
відображає особливості розвитку, ідеали, суперечності суспільства, тісно
пов`язані з його загальною культурою.
Мистецтво театру зародилося ще в стародавні часи, його елементи є в
трудових і релігійних обрядах, в іграх, пізніше – у творчості мандрівних
акторів. Театральне мистецтво в Україні, як відомо, має давні й глибокі
корені, що сягають у віки. Так, у народних іграх знаходили своє
відображення господарські роботи, поетичне ставлення людини до явищ
природи. Відповідними рухами, жестами, словами учасники хороводних
ігор ілюстрували або імітували трудові процеси – сіяння проса, льону,
маку тощо. Зародки театралізації крилися в переодяганнях і рядженнях.
Елементами
театральності
були
позначені
й
давні
звичаї
східнослов`янських народів, пов‘язані з календарною обрядовою поезією:
зустріч весни, проводи зими, весільні обряди тощо.
Веснянки, гаївки в Україні виконувалися у поєднанні пісні з
хороводним танцем. Поетичне слово, речитативна мелодія, пластичний
рух, танець, пантоміма – усе це становило невід`ємну складову частину
хороводу, де виразно виступали елементи театралізації. Для прикладу
можна навести найпопулярнішу народну гру “А ми просо сіяли”.
У народних іграх ще в зародкових формах був наявний синтез слова,
музики і танцю. Таке гармонійне поєднання поетичного слова, мелосу і
пластичного руху стало в майбутньому однією з найхарактерніших ознак
майстерності актора.
Майстерність актора без творчості неможлива. Творчість – це
продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові
матеріальні та духовні цінності суспільного значення. Розвиток творчого
потенціалу діяльності – важлива умова культурного прогресу суспільства
і виховання людини.
Заперечуючи проти підходу до творчості як до привілею обранців,
відомий психолог Л.С. Виготський визначав, що “творчість насправді
існує не тільки там, де вона дає великі історичні твори, але й всюди, де
людина уявляє, комбінує, змінює, створює щось нове, якою б крихтою не
виявилось це порівняно з творінням геніїв”. Звідси й погляд на творчість
як на правило, а не на виняток, – погляд, яким зумовлена виключна увага
до неї у безпосередній практиці виховання і навчання дітей. Зрозуміло,
йдеться про творчість на рівні певних вікових можливостей. Коли мати на
увазі дитячу творчість, то її витвори суттєво відрізняються від продуктів
зрілої творчості.
Як відомо, творчі процеси в молодшому шкільному віці яскраво
виявляються в іграх дітей. Адже гра – це насамперед творча переробка
вражень про навколишнє, побудова з них “нової діяльності”, що
відповідає потребам самої дитини.
Тому з аналізу творчих рольових ігор дітей для педагога починається
знайомство з творчими можливостями своїх вихованців. Помічені в грі
прояви самостійності задуму, багатство уяви, ініціативи в образному
144

Україна – освіта

перетворенні сюжету слід зробити надбанням художніх видів діяльності
дитини. Для цього дитина повинна володіти відповідними
образотворчими, музичними та іншими вміннями за програмою.
Позбавлена належних знань, умінь і навичок, дитина неспроможна
вносити творчі елементи у свою діяльність.
Гра-драматизація – це синтетичний вид
естетичної діяльності
школярів. Виникнення її можливе за наявності у дітей міцних знань
літературного тексту, навичок виразного читання, уміння володіти
жестами, мімікою, добирати необхідні атрибути. Своєрідність кожного
ігрового образу, який дитина створює, полягає в єдності типової й
індивідуальної характеристик.
У процесі нагромадження знань дитини про природу, тварин,
навколишній світ формується вміння виділяти характерні особливості,
якості персонажів. Якщо загальноприйнято вважати лисицю хитрою,
вовка – злим, ведмедя – лінивим, діти легко відтворюють характерні пози
та способи пересування цих живих істот.
Добирати певні виражальні засоби для відтворення рухів і голосів
персонажів допомагають спеціально організовані ігри, ігрові вправи,
тренаж для визначення характеру пересування героя, сили, висоти і
тембру його голосу, для оптимального варіанта розміщення декорації та
добору атрибутики.
Гру в театр можна розглядати і як ефективний засіб формування
сенсорної культури: поряд із удосконаленням певних органів чуття
дитина набуває досвіду тонше сприймати і відчувати навколишній світ,
передавати своє ставлення до нього голосом, інтонацією, жестами,
мімікою, рухами тощо. Реалізуються також її потреби у наслідуванні
дорослих, персонажів казок та оповідань: у грі й ігрових діях, у виконанні
ролей. Так утверджується
думка М.Монтессорі про важливість
сенситивних періодів у розвитку дитини.
Беручи до уваги думку М.Монтессорі щодо самостійності вибору
дитиною матеріалу у театралізованій діяльності педагоги повинні
надавати молодшим школярам змогу вільно вибирати ролі, костюми,
атрибути і, навіть, декорації.
При виборі ролей та відповідних костюмів у дітей, зазвичай, не
виникає непорозумінь, характерних для подібної ситуації, тому що
інсценівка повторюється неодноразово за їхнім бажанням і можна
випробувати себе у будь-якій ролі. Тут розкриваються індивідуальні
нахили, природний артистизм. І згодом формується вміння узгоджувати
бажання з власними можливостями, тобто закладається адекватна
самооцінка.
Для усунення конфліктів можливе таке використання костюмів.
Костюми для другорядних персонажів – барвистіші й привабливіші ніж
для головних, щоб виконавець почувався комфортно, впевнено. Водночас
дитина знову стоїть перед вибором – обрати собі головну роль чи
яскравий костюм. Діти-лідери здебільшого віддають перевагу
привабливому костюму, задовольняючись другорядною роллю, оскільки
здатні створити власний художній образ. Дитина впевнено імпровізує. І це
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врівноважує значущість дійства і ставлення до провідної та другорядної
ролей. Це перевірено нами на практиці. За такої системи роботи досить
вдало здійснюється орієнтація на індивідуальність школярів. Ініціатива у
виборі ролі йде вже від нього найчастіше. Завдяки цьому діти починають
самокритично оцінювати свої можливості і відповідно до них обирають
собі роль. Вони відчувають відповідальність за свій вибір, а отже,
привчаються покладатися на себе.
Щоб робота керівників гуртків театралізованої діяльності сприяла
вдосконаленню естетичного розвитку культури молодших школярів,
необхідно щоб застосування засобів театрального мистецтва мало
системний характер; були вибрані оптимальні методи, прийоми, види і
форми театрально-творчого розвитку; театральна діяльність молодших
школярів включала накопичення необхідних знань з теорії та історії
мистецтва, вироблялись навички виконавства; враховувались вікові
особливості молодших школярів та індивідуальне сприйняття ними творів
для театральних вистав та театру – вчителі розробили теми семінарів,
консультацій, семінарів-практикумів.
Одним з перших був запланований семінар-практикум для
педагогічного колективу дитячого садка-школи “Калинка” м. Лебедина
Сумської області.
Тема: “Театр дітям”.
1. Психологічні проблеми особистості дитини і прояви їх у творчих
іграх:
а) виявлення дітей з нахилами і здібностями до театралізованої
діяльності, робота з ними;
б) засоби заохочення дітей, які не мають таких здібностей.
2. Практикум для керівників. Художні читання та створення образів у
руках, міміці, пантоміми “Я – калина”, “Я – сонях”, “Ми – віночки”.
Наступним етапом у теоретичній підготовці дітей були семінари:
І. “Навчання індивідуальне, зорієнтоване на особистість”.
1. Знання вчителями індивідуальних особливостей кожної дитини –
одна з умов успішного перебування її в театральному гуртку, участі в
суспільному житті школи.
2. Виховання любові до навколишнього життя засобами мистецтва.
ІІ. “Дароване природою потребує уваги”.
1. Мета створених гуртків. Їх вплив на всебічний розвиток дитини як
особистості.
2. Помічати, піклуватись, створювати умови і розвивати у дитини
тільки їй притаманне “я”.
Орієнтовні завдання для розвитку
театральних здібностей
1. Рухливі ігри з елементами театралізації.
2. Показ іграшок і розповідь, як говорять песик, кицька, корова та
інші.
3. Знайомство з національною культурою українського народу, його
фольклором (народні пісні, вірші, казки).
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4. Звуконаслідування.
5. Образні вправи: лялька ходить, киця спить.
6. Театр ляльок для одного виконавця-вихователя (Петрушка в гостях
у малят тощо).
7. Знайомство з образами героїв казок, тварин за допомогою музики,
слова.
8. Об`ємні іграшки в іграх дітей.
9. Бесіда: рука, її виразні можливості: рука-хвиля, рука-вітер, рукадерево, ігри з активною участю рук.
10. Вправи на техніку водіння ляльки на ширмі.
11. Ігри-драматизації.
12. Бесіди про зміст казки, літературного твору, про стосунки і
характери дійових осіб.
13. Вправи для розвитку чуття, ритму (скоромовки, ігри на
наслідування).
14. Вправи для розвитку дикції, голосу, дихання.
Отже, модель ефективного розвитку естетичної культури молодших
школярів засобами театрального мистецтва з використанням матеріалів
українознавства сприяє підвищенню естетичної культури молодших
школярів, поглибленню знань з теорії, історії мистецтва, українознавства,
підвищилась виконавча діяльність молодших школярів та загальний
рівень навчально-виховного процесу дитячого садка-школи.

Мартиненко С. М. (Київ)
ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИЙ ПІДХІД
У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
У статті окреслено коло тих компонентів світогляду студентів –
майбутніх педагогів, які є основою виховання в них національної
самосвідомості.
У період розвитку й реформування Української держави проблема
формування національної самосвідомості має першочергове значення у
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вихованні особистості. Як показує аналіз наукових джерел, присвячених
цьому питанню, зазначена проблема має давні витоки, але найчастіше до
неї звертались за умов становлення націй і формування національних
джерел1.
Уперше визначення поняття “національна свідомість” дав у 1947 р.
В.Мавродін: “Термін “національна свідомість” я вживаю в розумінні
свідомості єдності людей, які належать до даного народу, даної
народності чи нації, єдності їх інтересів, психологічного складу тощо”.
Єдиного визначення поняття “національна самосвідомість” у науці не
існує. Більшість учених вважає, що національна свідомість включає в себе
не тільки етнічну самосвідомість, а й соціальну, класову.
На нашу думку, національна самосвідомість – це якісно вищий рівень
розвитку свідомості, суттєвою характеристикою якого є духовність із
властивою для неї системою цінностей, через яку відбувається
самовизначення, самовираження й самореалізація особистості в системі
національних стосунків. Національна самосвідомість є складовою
частиною національної свідомості. Це усвідомлення, самоцінність і
самооцінка людиною самої себе як реально існуючого суб’єкта
соціалізації, носія духовних і матеріальних цінностей, національної ідеї.
Саме в національній самосвідомості виявляються обов’язки особистості
перед нацією, народом, здійснюючи які, вона реалізує свої внутрішні
потенційні можливості, задовольняє потреби, знаходить своє місце у
відродженні національної ідеї.
Виховання національної свідомості й самосвідомості особистості –
процес складний і багатогранний, здійснюючи його, необхідно
враховувати, що самосвідомість – це почуття власного “Я”,
самоусвідомлення сутності й сенсу людського буття, особистісної місії та
ролі у світі, реалізація індивідуальних сил людини. Недаремно у цій статті
ми звертаємо особливу увагу на здійснення індивідуально визначеного
підходу в цьому процесі, бо це особливо важливо в процесі
індивідуалізації.
Говорячи про цю важливу проблему, доцільно зупинитися на
вихованні національної самосвідомості у майбутніх вчителів – студентів
вищих педагогічних закладів, зокрема – на індивідуально визначеному
підході. На нашу думку, суспільно важливу інтегровану якість –
національну самосвідомість педагогів – необхідно формувати
цілеспрямовано і систематично якраз у вищому навчальному закладі,
враховуючи індивідуальні психофізіологічні особливості.
1

Ковалев А. Психология личности. – М.: Просвещение, 1970; Нагаєвский І.
Історія Української держави двадцятого століття. – К.: Український письменник,
1993; Новиченко Л., Русанівський В., Толочко П. Українська національна
культура: минуле, сучасне, майбутнє. – К.: Знання, 1990; Огієнко І. Українська
культура: коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Абрис,
1991; Основи психології / За заг ред. О.Киричука, В. Роменця. – К.: Либідь, 1995;
Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. – К.:
Юрінком, 1995.

148

Україна – освіта

Аналіз наукової насамперед психологічної та педагогічної літератури
переконливо засвідчив, що зроблено лише перші кроки в дослідженні
цього питання. Загальні аспекти порушеної проблеми в Україні
досліджують А.М. Алексюк, А.М.Бойко, В.К.Майборода, І.М.Мартинюк,
О.О.Нікуленко, М.І.Шкіль та інші.
Шляхи формування у студентів педагогічних закладів національної
самосвідомості виявляються й обґрунтовуються в працях Т.К.Донченко,
С.П. Бевзенка, І.О.Голубенка, Л.І.Мацько, Є.А. Пасічника, П.П.Хропка та
ін.
Філософські аспекти формування національної самосвідомості
з’ясовуються
дослідниками
І.В.Бичком,
О.В.
Завгородньою,
Д.М.Рященком, О.І.Пометун та ін. Але на жаль, не надається належної
уваги педагогічним основам формування у майбутніх учителів
світоглядних компонентів національної самосвідомості, не враховується
індивідуально визначений підхід до кожної особистості. Хоча це досить
важливий чинник виховання національної самосвідомості. Бо кожна
людина – це індивідуальність, неповторність, яка керується своїми,
притаманними лише їй методами і прийомами виховання та
самовиховання.
Актуальність дослідження індивідуально визначених шляхів і
способів формування в особистості національної самосвідомості
підвищується також з огляду на те, що таких наукових знань украй
потребують викладачі, учителі як суспільно-гуманітарних, так і
природничо-математичних дисциплін, адже методика роботи зі
студентами
ґрунтується
на
знаннях
психолого-педагогічних
закономірностей. Тому кожен педагог повинен глибоко оволодіти
теорією, методологією та методикою виховання в особистості
національної самосвідомості.
Національна самосвідомість – це інтегрована якість особистості, якій
властиві любов до рідної землі, глибоке знання рідної мови, історії,
літератури, мистецтва, культури свого народу, творче відродження
національних традицій, звичаїв і обрядів, активна в них участь, повага до
своєї нації й інших народів. До цього фундаментального поняття входить
усвідомлення важливої ролі свого народу в історії людства, готовність та
вміння сумлінно, творчо працювати на благо Вітчизни, зміцнювати
єдність рідного народу, Українську державу і надійно її захищати.
Національна самосвідомість – це і глибоке розуміння необхідності
побудови демократичної, правової Української держави, сумлінне
виконання громадянських обов’язків. Дослідники вважають, що
формування національної самосвідомості передбачає: засвоєння молоддю
своєї етнічної спільності, національних цінностей (мови, території,
культури), прихильність до розбудови національної державності,
патріотизм, усвідомлення причетності до національно-визвольної
боротьби, свого місця та ролі в ній. До формування у студентів
національної самосвідомості входить виховання національних, почуттів,
поглядів, переконань, ідеалів, ціннісних орієнтацій як найголовніших
компонентів світогляду громадянина України.
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Складовою частиною виховання національної самосвідомості
майбутніх учителів є формування в них тих компонентів світогляду, що
визначають ставлення до рідної культури, історії, а також до цілей і
завдань, спрямованих на вирішення вказаної проблеми у процесі навчання
і виховання.
Коли в студентів, майбутніх учителів, сформовані основи національної
самосвідомості, це створює умови для правильного розуміння ними сенсу
життя, його мети, високого покликання. Спрямованість самосвідомості
сприяє підвищенню моралі особистості, стимулює бути доброчинним і
милосердним, співпереживати біду і горе інших людей – співвітчизників,
представників як своєї, так і інших національностей. Вироблена
педагогами стійка організація студентів на сутність життя, збереження не
лише фізичного, а й психічного здоров’я, допомагає черпати нові резерви
для продовження тривалості життя.
Національна самосвідомість допомагає майбутнім учителям
накреслювати перспективи свого життя, педагогічної праці. Ще на
студентській лаві вони починають ґрунтовніше думати про плани на
майбутнє, розвивати свої внутрішні сили для їх реалізації. Спрямованість
на певні моменти майбутнього як свого, так і своїх вихованців, створює
духовну опору. Гуманні плани, добрі справи, які чекають у майбутньому
своєї реалізації, утримують молодих людей від шкідливих спокус,
моральної порожнечі тощо. Завдяки поглибленню національної
самосвідомості студенти успішно встановлюють психологічний контакт,
глибинний зв’язок із етнічним середовищем, життям нації, джерелом
якого є “не примус та авторитет, а свобода сумління” (М. Бердяєв).
Водночас із формуванняи у студентів національної самосвідомості в
них розвиваються глибокі патріотичні почуття, пориви, прагнення, що
допомагають пізнати і зберегти матеріальні та духовні цінності,
результати праці попередніх поколінь, активно творити нові матеріальні й
духовні цінності. Керуючись патріотичними мотивами, студенти активно і
наполегливо готують себе до виховання своїх майбутніх учнів у дусі
любові до рідного краю, народу. Батьківщини, формування в них
національної самосвідомості.
Слід на нашу думку, враховувати й те, що серед студентської молоді
поширеними явищами є байдужість до національних справ,
індиферентність до рідної культури, невміння і небажання ідентифікувати
себе з українською нацією, недооцінка рідної мови у розвитку науки,
культури і виховання підростаючого покоління, відчуття національної
меншовартості тощо. Такі студенти, як правило, зазнавали на собі ще в
період навчання в школі відчутного впливу атеїстичного,
інтернаціонального виховання, усієї тоталітарної системи. Тому вони
часто недооцінюють випробувані віками гуманістичні цінності – рідну
мову, культуру, мистецтво, традиції й звичаї свого народу. Такі студенти
відчувають безцільність і беззмістовність, порожнечу свого життя, часто
переживають розчарування, нудьгу, апатію, нездатність виявити
ініціативу, неправильно вибирати об’єкти докладання своїх сил, енергії. У
такому разі їх потрібно, враховуючи індивідуальні особливості, потреби,
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прагнення поступово залучати до народних традицій, звичаїв і обрядів. У
процесі пізнання студентами високої краси народної поезії, музики,
самобутніх традицій, оригінального світобачення і світорозуміння вони
все глибше усвідомлюють, що сенс життя – прилучитися до духовних
скарбів, зберігати й примножувати їх. Із поглибленням самосвідомості
студенти відповідальніше ставляться до оволодіння педагогічною
професією, активніше готуються до самостійної творчої праці.
Компоненти світоглядної самосвідомості успішно формуються тоді,
коли в студентів виховується осмислене й обґрунтоване емоційне
ставлення до дійсності, віра і впевненість в істинності тієї чи іншої ідеї.
Осмислюючи факти, явища студенти черпають із них ідеї, що визначають
їхню позицію з того чи іншого питання. Поряд із цим у студентів
формуються погляди і переконання, інтелектуальний компонент, що
перебуває в тісній єдності з емоційним. Слід брати до уваги, що певне
знання, яке на початкових етапах формування світоглядної національної
свідомості, її окремих компонентів ще виступає самодостатнім, окремим
чинником, внаслідок цілеспрямованої діяльності педагогів “поєднується”
у свідомості студентів з емоціями, волею, пам’яттю і трансформацією у
погляди, ідеали, які особистість прагне реалізовувати. Так формується
готовність до діяльності, у яку входить мотив як спонукання до
конкретних справ, вчинків з метою впровадження в життя певних ідей.
З’ясовуючи процес формування в особистості національної
самосвідомості як педагогічної проблеми, не можна не звернути уваги на
питання виховання ідеалу. Український народ виробив свої ідеали,
відображені в фольклорі, мистецтві, художній літературі тощо. Виховний
ідеал входить до структури національної самосвідомості. Кожен викладач
враховує, що естетичні, патріотичні, громадянські та інші почуття
особистості відображають різні предмети в єдності реального й
ідеального.
Досвід теоретичного осмислення проблеми і викладання у
педагогічному закладі свідчить про те, що головними напрямами
виховання у студентів – майбутніх учителів національної самосвідомості
є:
− реалізація національної ідеї як провідної, узагальнюючої, навколо
якої ґрунтуються інші знання;
− систематизація, інтеграція знань в єдину наукову картину світу, що
сприяє усвідомленню студентами основних знань про народ,
Батьківщину;
− забезпечення самостійної пізнавальної, дослідницької діяльності
студентів у процесі формування в них національної самосвідомості;
− постійне пізнання студентами українознавства як філософії,
ідеології, політики, стратегії й тактики розбудови Української держави;
− забезпечення
глибокого
засвоєння
майбутніми
вчителями
національних традицій і звичаїв, відображення у них гуманістичної
духовності, національної самосвідомості українського народу;
− дотримання науково-педагогічних засад, механізмів, форм і методів
виховання у студентів національної самосвідомості;
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− гармонійне поєднання наукових, раціональних і мистецьких,
художньо-образних ідей та засобів формування у майбутніх учителів
національної самосвідомості.
Отже, кожному педагогу, вчителю, викладачу, плануючи й проводячи
роботу по формуванню національної самосвідомості, слід мати
індивідуально визначений підхід до кожної особистості.

Москаленко А. М. (Київ)
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ
У статті запропоновано розроблену критеріально-ціннісну систему
оцінювання знань і вмінь, які визначають соціокультурну
компетентність педагогів. Виокремлюються рівні сформованості
соціокультурної компетентності вчителів.
З часів зародження людство на Землі постала проблема виховання й
навчання підростаючого покоління. На кожному історичному етапі
розвитку суспільства зазначеній проблемі були властиві свої зміст, форми
й методи, визначені й обмежені рівнем розвитку продуктивних сил,
поділом праці, структурою шлюбних і сімейних відносин. Метою завжди
було й залишається виховання ідеальної людини, котра відповідала б усім
вимогам того чи іншого періоду існування суспільства, а вимоги
визначаються залежно від державного устрою, світогляду людей, релігії,
моралі, рівня розвитку культури, науки, національних властивостей
населення1.
Національна школа – це своєрідна модель суспільства. У її стінах
формується завтрашній день. Тут витоки слави, могутності, морального,
духовного й інтелектуального капіталу держави. Тут же зароджуються
недоліки, прорахунки й майбутні суспільні втрати.
Розуміння феномена життя, яке плинно видозмінюється, швидкий
розвиток інноваційних процесів у системі освіти, що мають місце у змісті
освіти, технологіях навчання, виховання та розвитку, в управлінні й
організації навчально-виховного процесу, усвідомлення істини, що рівень
знань і вмінь, вихованість дітей певною мірою залежить від рівня
кваліфікації педагогічних кадрів, призводить до необхідності вирішення
досить серйозної проблеми – активного пошуку резервів підготовки
творчих, ерудованих, мислячих учителів, готових розв’язувати як
щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечать не лише виживання, а
й прогрес нації.
1

Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Ред. газ. “Полтавський вісник”, 1994. –
191 с.
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Сьогодні дитині важливо навчитися помічати проблеми, ніж
дізнаватися про їх існування з чиєїсь подачі разом із порадами щодо їх
вирішення; самостійно обирати власний життєвий шлях.
Підвищення почуття власної гідності, бажання самоутвердитися, бути
незалежним у вчинках сучасних дітей потребують тільки вчителяпрофесіонала, по-справжньому компетентного педагога, який не
пригнічує закладені природою якості особистості, а навпаки, допомагає їм
розвинутися.
Традиційна система підготовки педагогів орієнтується переважно на
забезпечення майбутніх учителів ґрунтовними, енциклопедичними
знаннями з науки, яку кожен із них викладатиме. А тому людський фактор
(орієнтування на формування цілісної особистості учня, його культурний,
духовний, політичний, соціальний розвиток), як це не парадоксально
звучить, недостатньо присутній у їхній практичній педагогічній роботі. Це
вже ніяк не задовольняє потреби сьогодення. Не заперечуючи
традиційних підходів, зауважимо, що в контексті підготовки вчителя
нової генерації для сучасної національної школи особливого значення
набуває
рівень
сформованості
в
педагогів
соціокультурної
компетентності.
Аналіз наукових праць засвідчує, що проблема соціокультурної
компетентності у традиційній педагогіці є інноваційною й актуальною1.
Так, І.Закір’янова наводить п’ять основних складових соціокультурної
компетентності, визначених необхідними для успішної життєдіяльності
будь-якого суб’єкта і які стали предметом спеціального вивчення в Раді
Європи:
− політична і соціальна компетентність (передбачає здібність брати на
себе відповідальність, брати участь у сумісному прийнятті рішень, у
функціонуванні та розвиткові демократичних інститутів);
− культурна
компетентність
(перешкоджає
розповсюдженню
атмосфери нетерпіння та сприяє як розумінню різноманітностей, так і
готовності жити у згоді з людьми інших культур, мов, релігій);
− комунікативна компетентність (визначає комунікативні здібності
людини, її уміння спілкуватися з різними людьми, в оточенні яких вона
живе та працює, що передбачає не тільки вміння говорити, не тільки
правильно висловлюватися як в усній, так і в письмовій формі, а й уміння
шукати та знаходити компроміси, поважати чужу думку, подавляти
особистісну агресивність);
− компетентність, яка пов’язана з виникненням суспільства
інформації, що поєднана не тільки з оволодінням новими технологіями, а

1

Долженко О. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы
высшего образования // Alma mater: Вестник высшей школы. – М., 2000. – № 10. –
С. 24-52; Его же. Социокультурные проблемы становления и развития высшего
образования // Alma mater: Вестник высшей школы. – М., 1996. – № 1. – С. 21-27.

153

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

й розумінням їх сили, слабкості, зі здібностями критичного ставлення до
інформації, що розповсюджується каналами ЗМІ, в Інтернеті та рекламі1.
Словник
іншомовних
слів
визначає
компетентність
як
“поінформованість, обізнаність, авторитетність”2. Ми, в свою чергу,
визначаємо соціокультурну компетентність педагога як інтегральну якість
особистості, що проявляється в оволодінні вчителями узагальненими
професійнозначущими знаннями й уміннями, що відображають
методологічну та технологічну сторони навчально-виховного процесу.
Вважаємо, що соціокультурну компетентність педагога можна
представити наступними складовими – психолого-педагогічна і
методична компетентність, дидактична компетентність, компетентність у
вихованні дітей і молоді, компетентність у педагогічному спілкуванні,
культурна компетентність, соціальна й політична компетентність,
компетентність у саморозвитку.
Для визначення соціокультурної компетентності, враховуючи доробок
В.Ю.Іови, Т.І.Люріної, Л.А.Петровської, П.М.Щербаня, П.І.Підкасистого,
М.Л.Порнова, Г.Б.Скока та інших3, пропонуємо критеріально-ціннісну
систему, подану в таблиці.
Таблиця
Критеріально-ціннісна
система
оцінювання
узагальнених
професійнозначущих знань і вмінь, які визначають соціокультурну
компетентність педагогів
Складові
соціальнокультурної
Критерії
Показники
компетент
ності
− уміння
створювати
Психолого- − наявність
позитивний емоційний настрій
педагогічна необхідних
на уроці;
компетентні психолого1

Закирьянова. Социокультурная компетентность как педагогическая проблема //
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці
фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. У 2-х част. / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ; Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – Ч. 2. – С. 5758.
2
Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука. – К.: Головна редакція
Української Радянської Енциклопедії, 1977. – С. 345.
3
Іова В.Ю., Люріна Т.І. Формування громадської культури особистості: Навч.
метод. посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 172 с.; Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. – М.:
Изд-во МГУ, 1989. – 216 с.; Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод.
посіб. – К.: Вища школа., 2002. – 215 с.; Пидкасистый П.И., Порнов М.Л. Искусство преподавания. Первая книга учителя. – 2-е изд. – М.: Педагогическое общество
России, 1999. – 212 с.; Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: Учеб. пособие для преподавателей / Отв. ред. Ю.А.Кудрявцев.
– М.: Педагогическое общество России, 2000. – 102 с.
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Дидактична
компетентні
сть

педагогічних
знань
про
загальні
закономірності
навчання, виховання
та розвитку;
− уміння визнавати
особистість учня як
найвищу цінність;
− уміння
творчо
самовиражатися

уміння створювати
навчальний матеріал;

уміння
організовувати урок;

уміння
ефективно
використовувати
навчальний час;
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− уміння регулювати поведінку
учнів на уроці;
− уміння
активізувати
пізнавальну діяльність учнів;
− уміння
встановлювати
педагогічно
цілевідповідні
стосунки з дітьми;
− готовність приймати учнів
такими, якими вони є;
− уміння спокійно сприймати
можливі помилки учнів;
− уміння терпляче й уважно
реагувати на думки, почуття
учнів;
− уміння відчувати емоційний
стан учнів як свій власний;
− уміння “бачити” себе очима
дітей;
− наявність
педагогічних
здібностей;
− прояв
педагогічної
майстерності;
− професійна умілість;
− професійний потенціал;
− професійне мислення;
− педагогічна техніка;
педагогічний такт;
− уміння
розробляти
структуру
навчального
матеріалу, що виявляється
найбільш раціональною й
економною з точки зору її
застосування та збереження в
довготривалій пам’яті учня;
− уміння
закладати
у
створювану
структуру
ущільнення матеріалу, його
згортання та розгортання,
таким чином звільняти учнів
від необхідності тримати в
пам’яті
великий
об’єм
фактичного матеріалу;
− уміння
згрупувати
та
вибудувати
навчальний
матеріал так, щоб у нього
можна
було
внести
як
необхідний елемент засвоєння
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уміння пояснювати
новий матеріал;

уміння
організовувати
зворотній зв’язок;

уміння застосовувати
різні
форми
опитування;
уміння
проводити
нестандартні уроки;
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аппарат
навчальнопізнавальної діяльності;
− уміння правильно дозувати
час уроку – визначити
кількість часу на опитування,
пояснення, самостійну роботу,
закріплення, завдання додому;
− уміння
застосовувати
технічні засоби, комп’ютер,
наочний
матеріал,
дидактичний
матеріал,
карточки, підручник;
− уміння не відволікатися на
уроці;
− уміння не витрачати час
уроку на правила поведінки
учнів;
− уміння
застосовувати
інформаційнорепродуктивний метод подачі
матеріалу;
− уміння
застосувати
пояснювальнорепродуктивний метод подачі
матеріалу;
− уміння застосовувати метод
проблемного
викладу
матеріалу
− уміння
здійснювати
зворотній зв’язок у процесі
пояснення матеріалу;
− уміння
здійснювати
зворотній
зв’язок
після
вивчення розділу або підтеми;
− уміння
здійснювати
підсумкову
перевірку
засвоєння
матеріалу
за
темами,
за
підсумками
семестру, навчального року;
− уміння
організовувати
індивідуальне опитування;
− уміння
організовувати
фронтальне опитування;
− уміння
організовувати
комбіноване опитування;
− уміння
організовувати
письмове опитування;
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Компетент
ність
у
педагогічно
му
спілкуванні

- уміння сприймати
та оцінювати один
одного у процесі
педагогічного
спілкування;
− уміння
обмінюватися
інформацією
між
суб’єктами
педагогічного
спілкування;
− уміння
взаємодіяти
в
сумісній діяльності;

− уміння
взаємооцінювати
соціальнопедагогічні
відносини у сумісній
діяльності;
− уміння
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− уміння
здійснювати
підготовчу
роботу
щодо
організації такого уроку –
давати попередні завдання,
пояснювати побудову уроку,
роль і завдання кожного учня,
готувати наочність;
− уміння продумувати хід
занять із урахуванням рівня
особливостей як класу, так і
кожного конкретного учня;
уміння
особливу
увагу
приділяти активізації діяльності
всіх учнів (і сильних, і слабких,
і “важких”) з тим, щоб усі були
зацікавлені і включені в тому
чи іншому вигляді в активну
роботу;
− уміння
ідентифікувати
себе у процесі пізнання,
розуміння
й
осмислення
особистістю
іншої
особистості;
− уміння
встановлювати
референтні відносини між
учасниками
педагогічного
спілкування;
− уміння
володіти
рефлексією особистості у
процесі
педагогічного
спілкування;
− уміння ясно і чітко
висловлювати свої думки при
подачі інформації у процесі
педагогічного спілкування;
− уміння
використовувати
знакову систему при обміні
інформації;
− уміння
організовувати
діалогічне
педагогічне
спілкування;
− уміння “бачити” мету та
можливості
педагогічної
взаємодії;
− уміння ставити завдання
педагогічної взаємодії;
− уміння
враховувати
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усвідомлювати
позитивне
та
негативне,
справедливе
та
несправедливе
в
педагогічному
спілкуванні;
− уміння виховувати
особистісну гідність;
− уміння
усвідомлювати
прекрасне
потворне
педагогічному
спілкуванні;

та
в

− уміння створювати
прекрасне у сумісній
діяльності;

педагогічні ситуації в ході
педагогічної взаємодії;
− уміння
організовувати
пізнавальні
процеси
в
сумісній діяльності;
− уміння
структурувати
педагогічну взаємодію на
основі управління діями її
діяльності;
− уміння взаємооцінювати
результати
взаємодії
в
педагогічному спілкуванні;
− уміння
взаємопрогнозувати наслідки
результатів
сумісної
діяльності;
− уміння володіти правилами
та нормами моралі у процесі
педагогічного спілкування;
− уміння
передбачати
наслідки
аморальної
поведінки в педагогічному
спілкуванні;
− уміння взаємооцінювати
етичні
відносини
в
педагогічному спілкуванні;
− уміння
усвідомлювати
почуття честі;
− уміння виховувати почуття
обов’язку;
− уміння виховувати почуття
відповідальності;
− уміння взаємно “бачити”
прекрасне й потворне в різних
видах
літератури
та
мистецтва;
− уміння
обмінюватися
ідеями
судження
про
прекрасне й потворне в
педагогічному спілкуванні;
− уміння
розробляти
естетичні
технології
педагогічного спілкування;
− уміння взаємооцінювати
естетичні
взаємини
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Культурна
компетентні
сть

− залученість
до
духовної культури;
− розуміння єдності
людства,
загальнолюдських
цінностей;
− наявність
загальної та наукової
ерудиції;

Соціальна
компетентні
сть

− уміння проявляти
релігійну
віротерпимість;
− уміння виявляти
політичну культуру;

− уміння виявляти
екологічну культуру;
− уміння виявляти
правову культуру;
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педагогічного спілкування;
− обізнаність із духовними та
матеріальними
цінностями,
створеними
людством
протягом його історії;
− уміння
сприймати
й
оцінювати матеріальні та
духовні цінності;
− уміння жити у злагоді з
людьми інших культур, мов,
релігій;
− усвідомлення
своєї
приналежності до людства і
того факту, що людство
єдиний цілісний організм;
− високий
розвиток
внутрішньої
потреби
в
художніх враженнях;
− високо розвинутий смак;
− знання
та
розуміння
мистецтв;
− органічна
потреба
в
художній творчості;
− уміння з повагою ставитися
до релігійних почуттів
учнів і їх батьків;
− уміння з повагою ставитися
до релігії та священних
книг;
− уміння
не
допускати
виникнення
конфліктних
ситуацій,
образи
чи
приниження
гідності
та
почуттів віруючих учнів;
− усвідомлення
політичної
ролі особистості;
− поінформованість
про
форму організації державної
влади у країні;
− уміння аналізувати цілі та
завдання політичних партій,
методів
і
засобів
їх
досягнення;
− уміння
передбачити
динаміку розвитку політичних
подій;
− уміння всебічно оцінювати
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− уміння проявляти
національну
самосвідомість;

− уміння приймати
соціально-значущі
рішення;
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політичну
ситуацію
та
знаходити
оптимальні
рішення;
− уміння правильно оцінювати
політичну інформацію;
− уміння аргументовано та
логічно
вести
політичну
полеміку;
− уміння дбайливо ставитися
до
природних
багатств
України;
− уміння
оцінювати
стан
навколишнього середовища;
− уміння
приймати
відповідальні рішення щодо
поліпшення навколишнього
середовища;
− знання прав і обов’язків
громадян України;
− дотримання конституції та
законодавств України;
− знання головних положень
загальної декларації про права
людини,
декларації
прав
дитини та конвенції про права
дитини ООН;
− знання
основ
громадянського,
трудового
сімейного,
кримінального
законодавства;
− негативне ставлення до
проявів
беззаконня
і
правопорушень
− усвідомлення
громадської
відповідальності за здійснені
вчинки та правопорушення;
− повага до національної та
державної символіки України;
− дотримання
національних
традицій і звичаїв;
− усвідомлення
сутності
української національної ідеї;
− готовність
до
захисту
суверенітету України;
− патріотична діяльність і
готовність захищати Україну;
− бажання працювати задля
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Методична
компетентні
сть

− уміння
застосовувати
методи
педагогічного
впливу;
− уміння
застосовувати
методи контролю;

− уміння
застосовувати
методи за джерелом
знань;

− уміння
застосовувати
методи
характером
пізнавальної
діяльності;

за

− уміння
застосовувати
методи
за
дидактичною метою;
− уміння
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розквіту держави;
− прояв соціальної активності;
− готовність брати на себе
відповідальність у прийнятті
колективних рішень;
− готовність до участі у
функціонуванні та розвитку
демократичних інститутів;
− готовність
брати
відповідальність за долю своїх
учнів;
− уміння переконувати;
− уміння привчати;
− уміння наказувати;
− уміння заохочувати;
− уміння спостерігати;
− уміння здійснювати усне
опитування;
− уміння
здійснювати
письмове опитування;
− уміння
здійснювати
графічне опитування;
− уміння
здійснювати
практичне опитування;
− уміння
здійснювати
програмове опитування;
− уміння
застосовувати
словесні методи (розповідь,
бесіда, пояснення, лекція,
робота з книгою);
− уміння застосовувати наочні
методи
(спостереження,
ілюстрація,
демонстрація
наочних посібників і ТЗН);
− уміння
застосовувати
практичні методи (досвід,
вправи, завдання, лабораторні
роботи, написання творів);
− уміння
застосовувати
пояснювально-ілюстративні
методи;
− уміння
застосовувати
репродуктивні методи;
− уміння
застосовувати
проблемні методи;
− уміння
застосовувати
частково-пошукові методи;
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структурувати
навчальний матеріал;

− уміння
інтенсифікувати
навчання;

− уміння
застосовувати
способи оптимізації
процесу навчання;

162

− уміння
застосовувати
дослідницькі методи;
− уміння
застосовувати
методи
вивчення
нового
матеріалу;
− уміння
застосовувати
методи закріплення;
− уміння
застосовувати
методи повторення;
− уміння
застосовувати
методи формування вмінь і
навичок перевірки знань;
− уміння
розробляти
структуру
навчального
матеріалу, що виявляється
найбільш раціональною й
економною з точки зору її
засвоєння та збереження в
довготривалій пам’яті учня;
− уміння
закладати
у
створювану структуру спосіб
ущільнення матеріалу, його
згортання та розгортання,
таким чином звільнити учнів
від необхідності тримати в
пам’яті
великий
об’єм
фактичного матеріалу;
− уміння
згрупувати
та
вибудувати
навчальний
матеріал так, щоб у нього
можна
було
внести
як
необхідний елемент засвоєння
апарату
навчальнопізнавальної діяльності;
− уміння
підвищувати
цілеспрямованість навчання;
− уміння
посилювати
мотивацію навчання;
− уміння
розширювати
інформаційний зміст уроків;
− уміння активізувати процес
навчання;
− уміння
вдосконалювати
форми навчання;
− уміння прискорювати темп
навчальних занять;
− уміння розвивати навички
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навчальної праці;
− уміння
використовувати
наочність та аудіовізуальні
засоби навчання;
− уміння
застосовувати
комп’ютер;
− уміння
створювати
проблемні ситуації;
− уміння
використовувати
логіко-пізнавальні прийоми:
аналіз, синтез, узагальнення,
індукцію, дедукцію, аналогію,
порівняння;
− уміння
організовувати
самостійні
роботи
реконструктивного
та
конструктивного характеру;
− уміння творчо підходити до
праці;
− уміння вивчити особистість
учня і колективу з метою,
визначення
реальних
навчальних можливостей;
− уміння
здійснювати
планування та конкретизувати
завдання освіти, виховання та
розвитку учнів;
− уміння
конкретизувати
завдання
навчання
та
виховання з визначенням у
змісті
уроку
головного,
найстійкішого;
− уміння обрати найвдалішу
структуру уроку;
− уміння
обрати
найраціональніші методи та
засоби навчання відповідно до
змісту навчального предмету,
особливостей класу;
− уміння
здійснювати
диференційний
та
індивідуальний підхід до
учнів,
який
передбачає
оптимальне
поєднання
фронтальних, групових та
індивідуальних
форм
навчання;
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Компетент
ність
у
виявленні
власних
потенційни
х
можливосте
й
і
приведенні
їх
у
відповідніст
ь до вимог
часу

− уміння
створювати
сприятливі
навчальноматеріальні,
гігієнічні,
морально-психологічні
та
естетичні умови для навчання;
уміння
аналізувати
результати
навчальновиховного процесу і затрат часу
учнями та вчителями для
досягнення
оптимальних
навчально-виховних
результатів;
− уміння
оцінити − уміння оцінити широту свого
кругозору та наукової ерудиції;
особистісні якості;
− уміння
оцінити
рівень
власного розвитку загальної
культури, духовного багатства
й емоційної стійкості;
− уміння
оцінити
рівень
володіння
педагогічними
здібностями
(дидактичними,
організаторськими,
комунікативними,
перцептивними, сугестивними,
науково-пізнавальними);
− уміння
оцінити
власну
− особистісноповедінку
у
складних
усвідомлена потреба педагогічних ситуаціях;
в необхідності свого − уміння
оцінити
свою
професійного
принциповість;
розвитку;
− уміння
оцінити
свою
витривалість і працездатність;
− уміння
визначити
рівень
розвитку техніки та логіки
мовлення;
− уміння
оцінювати
свою
педагогічну працю на основі
оцінювання досягнень своїх
учнів;
− сформованість
самосвідомості;
− уміння
займатися
самовихованням;
− уміння
здійснювати
самоосвіту;
− уміння
займатися
саморозвитком;
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Компетент
ність
у
вихованні
учнів

− уміння
виховувати учнів з
урахуванням
їх
індивідуальних
особливостей;

− уміння
виховувати учнів з
урахуванням
суспільного укладу,
умов
соціального
життя;
− уміння
у
вихованні
учнів
враховувати
впливовість на них
найближчого
оточення (сім’ї);
− уміння
у
вихованні
учнів
враховувати
різні
додаткові фактори;

− уміння самоактуалізуватися в
професійній діяльності;
− уміння
враховувати
біологічні та психологічні
особливості:
темперамент,
емоційний склад, волю, якість
пам’яті, мислення, задатки,
нахили, здібності;
− уміння враховувати вікові
особливості учнів;
− уміння
враховувати
направленість дій, моральне
обличчя, світогляд, інтереси
учнів;
− уміння враховувати запас
знань,
рівень
культури,
загальний розвиток, освіту
учнів;
− уміння
враховувати
національні
особливості
учнів;
− уміння
враховувати
віросповідання учнів;
− уміння
враховувати
політичні погляди учнів;
− уміння
враховувати
економічні
умови
життя
учнів;
− уміння враховувати вплив
світогляду,
інтересів,
культурних запитів членів
сім’ї на дитину;
− уміння враховувати вплив
життєвої позиції батьків на
дитину;
− уміння
враховувати
позитивні та негативні впливи
друзів;
− уміння враховувати вплив
телебачення,
театру,
комп’ютера, літератури.
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Зазначені орієнтири можуть бути покладені в основу виокремлення
чотирьох рівнів сформованості соціокультурної компетентності в
учителів. Умовно виділеним чотирьом рівням надаватимуться якісні
характеристики.
Високий – творчий рівень. Учителі досконало володіють усіма
складовими соціокультурної компетентності.
Достатній – репродуктивно-творчий рівень. Учителі володіють
необхідними складовими соціокультурної компетентності. Вони в
більшості ситуацій добре виявляють знання, вміння соціокультурної
компетентності, хоча відчувають певні труднощі у взаємопрогнозуванні
наслідків їхньої спільної діяльності з суб’єктами виховання.
Середній – репродуктивний рівень. Учителі частково володіють
складовими соціокультурної компетентності. Вони здебільшого діють за
аналогією, шаблоном, копіюють звичний спосіб прояву складових
соціокультурної компетентності, відчувають дефіцит у прогнозуванні
реакції з боку учнів, нерішучість, труднощі в означеній діяльності.
Низький – інтуїтивний рівень. В учителів складові соціокультурної
компетентності сформовані недостатньо. У них є лише деякі вміння,
частіше базуються на життєвому досвіді. Вони діють часто інтуїтивно.
Пошук шляхів розв’язання тієї чи іншої ситуації здебільшого
здійснюється методом випробувань і помилок, їм бракує самостійності у
прийнятті рішення.
Спостерігаючи за діяльністю вчителів у реальному педагогічному
процесі ми з`ясували, що в них неоднаково проявляються всі складові
соціокультурної компетентності.
Оцінку інтенсивності та систематичності кожної ознаки вияву
складових соціокультурної компетентності доцільно відслідковувати за
допомогою такої шкали:
бал “5” – ситуація, коли ознака виявляється дуже яскраво, постійно;
бал “4” – ознака виявляється достатньо в більшості ситуацій;
бал “3” – ознака виявляється з помітним дефіцитом;
бал
“2” – ознака виявляється слабко, випадково; частіше не
виявляється, ніж виявляється.
Отже, якісний і кількісний аналіз виявлення рівня сформованості
соціокульурної компетентності в педагогів дає підстави спрямувати
навчальний процес системи підвищення кваліфікації в курсовий і
міжкурсовий періоди з урахуванням реального стану кожного вчителя.

Степаненко Л. М. (Київ)
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ
НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ
У статті обѓрунтовується ефективність української народної
педагогіки в оволодінні учнями моральними нормами.
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Систематичне вивчення вихованості учнів шкіл дає вчителям
можливість проектувати виховання моральних якостей у школярів:
планувати роботу з морального виховання; систематично стежити за
змінами у поведінці учнів; вносити необхідні корективи у процес
морального виховання з метою поліпшення його результатів.
Знаючи і сприймаючи кожного учня як неповторну особистість,
педагог відмічає в плані виховної роботи, яких змін слід досягнути у
процесі морального виховання кожного з них, зокрема, чим та як
викликати ці зміни; як зробити, щоб досягти успіху; проектує подальші
напрями виховання школяра. У своєму плані вихователь також намічає
педагогічні завдання та позакласні заходи, до активної участі в яких
будуть залучені ті чи інші учні.
Система морального виховання передбачає виконання завдань
морального виховання, поставлених перед школою на сучасному етапі її
розвитку; забезпечення відповідності змісту виховної роботи розвитку
школярів; застосування оновленого змісту, форм, методів виховної
роботи, які сприяють моральному ставленню особистості учня; ведення
систематичного оцінювання та обліку результатів морального виховання
школярів.
З метою морального виховання учнів початкових класів доцільно
здійснювати змістовий добір матеріалів українознавчого спрямування,
при цьому спиратись на фундаментальні положення теорії виховання
щодо відбору змісту сучасної оновленої початкової освіти на засадах
народної педагогіки.
Моральна сутність народних поглядів широко розкривається через
народну педагогіку, яка в “родинно-сімейній енциклопедії” визначається
як галузь педагогічного досвіду народу, що розкриває його погляди на
мету, завдання, форми, методи і засоби навчання в дусі національних
традицій і виражається в його морально-етичних поглядах, ідеалах.
Важливим аспектом морального виховання школярів виступає
засвоєння етичних норм відповідальності у взаєминах з іншими людьми, у
виконанні своїх найрізноманітніших обов’язків. Мораль відповідальності
передбачає у будь-яких умовах, незважаючи на труднощі, підтримувати
один одного, полегшувати людські страждання, орієнтуватися і
відгукуватися на нужди і потреби оточуючих. Тому важливе завдання
вчителя – сприяти розвитку емпатії у школярів, тобто не тільки
усвідомлювати внутрішній стан іншої людини, а й співчувати,
співпереживати, допомагати у розв’язанні проблем ближнього.
Народна педагогіка – багатотомна книга навчання і виховання, яка
зберігається, за словами М.Стельмаховича, у пам’яті народу, постійно
ним використовується, систематично збагачується і вдосконалюється.
Наймудріша, створена протягом століть, перевірена досвідом багатьох
поколінь система виховання забезпечує глибоке усвідомлення і засвоєння
учнями народної моралі, принципів, поглядів, переконань.
Моральне виховання посідає в народній педагогіці одне з основних
місць, воно пронизує всі галузі життя, спонукає до гідних вчинків.
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Практика морального виховання передбачає формування в учнів
моральних оцінок з позицій добра, справедливості, честі, совісті, дає
можливості глибше засвоїти внутрішній світ добра, краси, правди.
Українська система виховання втілює аксіому: навчання і виховання
підростаючого покоління можна забезпечити тільки рідною мовою,
оскільки мова – душа народу, найпотужніший двигун національної
культури, сила нації. К.Д.Ушинський вважав, що рідна мова – це
“природний вихователь”, “найбільший педагог”, “цвіт духовного життя”.
Видатний педагог підкреслював, що в процесі оволодіння скарбами рідної
мови у підростаючого покоління формується “коріння духовності”. Рідне
слово має особливий вплив на моральний стан людини. У виховній роботі
з дітьми педагогам варто постійно підкреслювати знання мови рідного
народу, намагатися будувати виховні заходи так, щоб вони сприяли
досконалому оволодінню учнями українською мовою. Завдяки їй
вихованці шкіл глибше пізнають традиції, звичаї. За допомогою рідного
слова вчителі вводять дітей у світ духовності нашого народу. З метою
глибшого засвоєння дітьми української мови, виховання любові до
України у школах доцільно планомірно проводити ранки, виховні години
на теми: “Без верби і калини нема України”, “Красива рідна,
українська…”, “Бринить весною гілочка верби”, “Пломеніють кетяги
калини” та ін.
Українська система національного виховання базується на фактах,
наукових знаннях історії України. Рідна історія розкриває моральнодуховне багатство народу, дає знання про виникнення, становлення і
розвиток свого народу, нації. Отже, вона містить потенційні засадничі
можливості для здійснення морального виховання. Повернення до
історичної пам’яті – це повернення до людяності.
Поділяючи справедливу думку науковців-педагогів про те, що
“розуміння патріотизму як національного самоусвідомлення, гордості за
свою батьківщину потребує відповідної виховної діяльності педагогів”,
ми рекомендуємо, щоб уже з першого класу вчителі знайомили дітей із
красою рідного краю, його мешканцями, пояснюючи, що місто, село, де
вони живуть, і є малою Батьківщиною. А велика Батьківщина –наша
незалежна держава Україна. При розкритті теми “Що таке Батьківщина?”,
можна використовувати твори П.Воронька, Г.Тютюнника, Н.Забіли,
В.Гринько, Л.Костенко, В.Бичка та ін.
Учителі молодших класів у доступній формі можуть знайомити дітей з
історією України. Відвідування музїв, проведення виховних заходів,
ознайомлення з історією України, її культурою сприяє розширенню та
поглибленню знань школярів про Україну, формуванню в них навичок
культурної поведінки, культури спілкування.
Народна педагогіка спрямовує увагу учнів на глибоке осмислення
того, що рідна природа (жива і нежива), відображена в свідомості
українців, – це “корінь”, “фундамент” національної духовності і культури.
Народна виховна мудрість із колиски плекає в кожній дитині відчуття
гармонії природи і людини. Вона стверджує, що любов до всього живого
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на землі починається з раннього дитинства, через знайомство з флорою і
фауною рідного краю.
Для актуалізації в комплексі виховних завдань екологічного виховання
доречно проводити цикли заходів з теми “Охороняти природу треба всім”.
Їх мета: виховувати любов до рідної природи, її багатств; вчити бачити
красиве і корисне в ній, милуватись її красою; розширити уявлення дітей
про охорону природи; виховувати бережливе ставлення до птахів, рослин
і тварин. Учителі розповідають про заповідники, де зберігається
недоторканий світ тварин і рослин, звертають увагу, що поза
заповідником людина повинна поводитись як господар, що уважні і чуйні
люди ніколи байдуже не пройдуть повз слабку живу істоту, яка потребує
допомоги.
Моральному вихованню учнів сприяють такі форми роботи:
1. Участь у підготовці та проведенні бесід, виховних занять на теми:
“Мова наша солов’їна” , “Що таке ввічливість?”, “Лікарські рослини в
житті людей”, “Від неробства до проступку – один крок” та ін
2. Залучення учнів до збирання зразків народної творчості, зустрічей
зі старожилами та народними умільцями, з наступним використанням
зібраних матеріалів у виховному процесі.
3. Проведення позаурочних заходів: ранків, свят календаря (у т. ч. –
народного), новорічних і різдвяних свят.
4. Забезпечення єдності і наступності у вивченні матеріалів
морального спрямування.
5. Влаштування традиційних народних свят з метою розв’язання
завдань морального виховання учнів.
6. Проведення зустрічей з ветеранами Другої світової війни та
ветерани праці.
7. Організація конкурсів на кращий малюнок (на асфальті), вишивку.
8. Влаштування виставок виробів, виготовлених учнями
Форми і методи виховної роботи мають бути різноманітними:
розповідь педагога, екскурсії, бесіди, ранки, зустрічі, ігри, виставки,
тренінги, концерти, вечорниці. При цьому треба домагалися того, щоб усі
заходи проходили через душу і серце дитини. Плануючи роботу
морального виховання доцільно орієнтуватись також на народний
календар. Народний календар – це енциклопедія культури побуту, народу,
могутній і гармонійний комплекс морально-естетичних засобів виховання
підростаючих поколінь. Кожна дата, свято, урочистість народного
календаря тісно пов’язана з природою рідного краю, а також з природою
самої людини. Педагогіка народного календаря є втіленням
фундаментального принципу природовідповідності виховання. Завдяки
природовідповідному характеру вона створює умови для глибокого
відчуття дітьми краси рідної природи, усвідомлення ними приналежності
до своєї нації.
Ми поділяємо точку зору О.Духновича, М.Драгоманова, І.Франка, Лесі
Українки, які вважають, що педагогіка народного календаря сприяє
вихованню в учнів глибоких моральних переконань щодо бережливого
ставлення до рідної природи.
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Ми переконані, що традиції, звичаї, обряди, інші компоненти
народного календаря, які використовувалися під час позаурочних заходів,
пов’язані з ними вірування й уявлення, участь дітей у новорічних,
різдвяних, великодних святах, обжинках, гаївках і т.д. сприяють їхньому
моральному вихованню. Річний цикл народних свят, урочистостей має
надзвичайно важливе значення для виховання в кожної дитини
добропорядності, добродійності, милосердя, працелюбності та інших
моральних чеснот. До участі в позаурочних заходах щодо опанування
традиційними скарбами народу, використання його обрядів залучатися
мають усі діти. При цьому особливе місце відводиться фольклору.
Фольклорне виховання – першооснова народної педагогіки. Адже в
піснях, прислів’ях і приказках, скоромовках, лічилках та інших
фольклорних перлинах високоетично та глибоколірично відображено
культурно-історичний,
мистецький
шлях
українського
народу.
Прилучаючись до фольклорних джерел, учні сповнюються прагненням
утверджувати в житті добро, правду, красу. Засвоюючи пісні, казки,
прислів’я і приказки, інші фольклорні багатства, діти щедро черпають з
них емоційно-моральні цінності – адже у фольклорі у концентрованому
вигляді зафіксовано культурно-історичний досвід народу.
Можна широко використовувати українські народні казки, пісні,
загадки, прислів’я. Зокрема, готувати стенд фольклорних матеріалів про
добро і зло, експонати якого систематично поповнювати. З’ясовуючи з
учнями питання про добро і зло, вчитель може виходити з настанов
В.О.Сухомлинського: “Треба так впливати на свідомість і почуття
вихованців, щоб вони переживали привабливість добра і нетерпимість до
зла, щоб уже в ранньому дитинстві їх полонила моральна краса поведінки,
щоб дитина сама прагнула до щастя бути морально красивою”.
Результат вивчення фольклорних джерел: учні вміють готувати
виставки малюнків до текстів народної мудрості, складати казки, писати
вірші. Усе це широко використовувалося в процесі виховної роботи.
Роздуми учнів над фольклорними матеріалами спонукають їх аналізувати
не лише вчинки персонажів, а й свої власні, давати змогу розібратися
(переважно з допомогою вчителя) у різних ситуаціях.
З метою глибшого засвоєння матеріалу учнями вчителям варто
використовувати бесіди про українську пісню, що є душею українського
народу, його славою. Розпочати можна з легенди про пісню, в якій ідеться
про те, як Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Дівчинці
–українці дістався неоціненний дар – пісня. Так, з незапам’ятної давнини і
до наших днів пісня супроводжує життя українського народу. Їй, як
найкращому другові, довіряє людина найпотаємніші почуття, горе,
радощі, мрії та сподівання. Під час бесіди діти розширюють свої знання
про пісню як народну святиню, найбільше багатство, в якому втілюється
любов до рідної землі, виблискує слава подвигів предків, що саме життя
без пісні є неможливим.
Використовуючи фольклор можна проводити не лише конкурси на
знання української пісні, а й конкурси знавців українських прислів’їв і
приказок, інсценізацій, ситуацій морального змісту, ігор-змагання тощо.
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Використання у виховній роботі матеріалів народної педагогіки дає
можливість дітям легше засвоїти загальновизнані моральні норми в
суспільстві, жити за законами моралі.
Звернення до народної педагогіки у виховній роботі – справа відносно
нова. З огляду на це як педагогічна наука, так і практика потребують
пошуку ефективних форм та методів морального виховання шкіл у
позаурочний час на основі української народної педагогіки. Ефективність
цієї роботи значною мірою залежить від цілеспрямованості педагогічного
керівництва процесом морального виховання, що потребує врахування
особливостей змісту останнього.
Ми переконані, що успішність формування моральних якостей у
молодших школярів забезпечується конкретними засобами народної
педагогіки, якими є рідна мова, історія, народний календар, природа
рідного краю, фольклор, народні традиції, обряди тощо. Ми визначили
також форми і методи морального виховання учнів початкових класів.
На наше переконання, учні мають оволодіти моральними нормами на
основі української народної педагогіки. Цього досягають внаслідок
позаурочної діяльності, пов’язаної з популяризацією набутих знань у
вигляді яскравих історичних і побутових фактів, наочних взірців
поведінки, створення ситуацій, що дають загальне уявлення про
взаємозв’язок нормативних знань і поведінки особистості.

Веремей Л. Ф. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ
ВИХОВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
У статті пропонується система заходів, спрямованих на виховання
правосвідомості у дітей і молоді.
Процес творення суверенної правової держави докорінно змінює
систему суспільних відносин в Україні. Побудова демократичного
суспільства зумовлюється зростанням духовності людини, її свідомого
мислення. «…Індивідуальна свідомість кожної людини – це не тільки
рівень суспільного або наслідок культурно-історичних детермінант, а й
здатність особистості як суб’єкта діяльності бути організатором,
координатором, регулятором життєвого шляху, розв’язуючи (вирішуючи)
суперечність між своєю індивідуальною сутністю, «логікою» і логікою
життя, що їй не відповідає. Мислення особистості відбиває її ставлення до
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соціальної дійсності в цілому, а також до конкретних форм цієї дійсності,
на які остання структурується в даному суспільстві в дану епоху:
моральних, правових, політичних і, головне, власне ціннісних (духовних,
культурних). Соціальне мислення особистості може бути віднесене до
величезної дослідницької галузі Social cognition, яка тепер інтенсивно
розробляється за кордоном». Так відзначала К.О.Абульманова-Славська у
статті «Соціальне мислення особистості: проблеми і стратегії
дослідження».
Актуальною сьогодні є проблема виховання правосвідомості
громадян України. Фундамент виховання закладається в ранні роки
розвитку дитини. Прийшов час розуміння глибокої цінності юридичної
форми суспільних відносин, високоморального правового потенціалу.
Вагомим чинником є те, що соціальне мислення і формування
правосвідомості здійснюється в органічному зв’язку з реальними
перетвореннями, реформами в Україні. Потребує удосконалення
законодавча система, її спрямування на розвиток економічної, політичної,
соціально-культурної сфер життя нашого суспільства, утвердження
моральних загальнолюдських цінностей. Правова освіта є обов'язковою в
усіх дошкільних виховних установах, середніх загальноосвітніх закладах,
професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладах, закладах
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
Правове виховання є важливою складовою частиною всієї системи
національної освіти та виховання в Україні. Заходи щодо впровадження і
реалізації правової освіти в Україні, основні напрями правоосвітньої
діяльності передбачені. Програмою правової освіти населення України,
яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 366 від 29
травня 1995 року. Наукове дослідження проблеми виховання
правосвідомості людини, і найголовніше, молоді та дітей є
загальнодержавним завданням. Найактуальнішим сьогодні є формування
правової свідомості дошкільнят, учнів та студентів.
У науково-педагогічній літературі відслідковується недооцінювання
соціалізації життєдіяльності дітей і молоді, про що свідчить недостатня
кількість соціальних педагогічних досліджень з питань масової свідомості
взагалі і молоді зокрема.
Зупинимось на уточненні терміна "соціалізація". Соціалізація у
широкому понятті – це "процес і результат включення людини, яка
розвивається, усуспільство завдяки засвоєнню і більш-менш активному
відтворенню особистістю соціального досвіду, історії і культури. …Освіта
є одночасно і фактором, і засобом соціалізації, вона впливає на пріоритети
людей у виборі життєво важливих цінностей, на їх самовизначення"1.
Багато вчених з питань про сутність освіти, її функції, специфіку,
співвідношення навчання і виховання в особистісно зорієнтованих
освітніх системах національної освіти, акцентують увагу на нових
підходах до виховання. В центр виховної моделі дитини слід постановити
1

Бим-Бат Е.М., Петровський А.В. Образование в контексте социализаций // Педагогика. – 1996 – №. 1. – С. 38.
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розвиток і виховання ії як людини культури. Дитина – істота соціальна,
суспільна, тому найважливішим освітнім процесом, який забезпечить її
розвиток, є процес соціалізації.
Виховання як частина соціалізації особистості, – зазначається в
Концепції виховання учнівської і студентської молоді – здійснюється
через освіту і організацію життєдіяльності виховання.
Важливою умовою подачі правових знань є управління освітнім
процесом відповідно до нових світоглядних засад. Це допоможе
формуванню внутрішньої саморегуляції поведінки дитини, молодої
людини, вихованню у молоді моралі, що становить сутність права
відповідно до загальних принципів і норм. Ми досліджуємо проблему
виховання правосвідомості учнівської і студентської молоді на перетині
права і педагогіки та вузького аспекту правової педагогіки – профілактики
правопорушень серед учнів. Правова педагогіка – це специфічний розділ
педагогічної науки, що досліджує теоретично-методологічні та методичні
засади правового виховання, правової культури і правової свідомості.
Основою правової педагогіки є юридична наука, яка визначає основний
зміст правого навчання і виховання, шляхи і методи перевиховання дітей
та молоді, подолання відхилень у їхній поведінці девіантності,
протиправності в їхніх діях. Така педагогіка має назву превентивної, вона
виникає на межі різних наук: кримінології (кримінального, виправнотрудового права), педагогіки, психології, соціології, філософії, наркології,
психіатрії, фізіології, сексології тощо. Найтісніше пов’язана превентивна
педагогіка з юридичними, педагогічними, психологічними та
соціологічними науками.
Згідно з визначенням Ткачової Н.О. предмет превентивної педагогіки
складають:
1) Причини, умови і фактори соціальних відхилень серед молоді, а
також пов’язані з ними явища маргінального характеру;
2) Сутність і закономірності соціальних відхилень;
3) Шляхи і способи запобігання і подолання аномальної поведінки.
Основні завдання які повинні виконати представники соціальних,
правових та педагогічних інституцій щодо запобігання і протиправних
явищ у суспільстві з боку учнівської та студентської молоді:
Необхідно досконало вивчити умови і фактори, що породжують
девіантну поведінку дитини, учня, студента; дослідити соціальнопсихологічні важелі можливості деформації особистості дитини на різних
етапах її розвитку; розробити комплексну систему заходів, форм і методів
ранньої діагностики протиправної особистості дитини, її поведінки та
методики профілактики цього явища; програми та методика проведення
правовиховної роботи з учнівською і студентської аудиторією повинні
окреслювати чітке уявлення про педагогічний розвиток навчального
матеріалу. Насамперед слід визначити вік дитини, (від дошкілля до
студента вищого навчального закладу), а також психологічні особистості
кожного вікового періоду. У цьому сенсі об’єктивність і змістовність
правовиховного матеріалу повинна узгоджуватись з його обсягом.
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Звісно, у дошкільнят виховання правосвідомості доцільно розпочати з
передачі знань про село місто, край, у якому живе дитина, любові до
природи, вміння її шанувати; виховувати повагу до батьків, старших
людей, друзів, педагогів тощо. Виховуємо у дошкільнят пошану до
української атрибутики: герб, прапор України, обереги отчого дому.
Вчимо поважати працю старших. Виховання правової свідомості
розпочинаємо з Конституції України, доступного тлумачення дітям
законів Конституції. Ці знання продовжуємо вивчати в молодшому
шкільному віці, розширюючи мотивацію протиправності поведінки
дитини та її виправлення. Виховання поваги до законів доцільно
мотивувати, підкріплюючи прикладами з місцевого матеріалу. У
середньому шкільному віці необхідною умовою правовиховної роботи є
досконале знання та виконання законів учніми. Цей віковий період
найбільш небезпечний, оскільки змінюється фізіологічний, біологічний та
психологічний розвиток організму дитини. Спостерігаються різні зміни у
поведінці дитини в підлітковому віці. Йому хочеться бути дорослішим:
палити, вживати спиртні напої і наркотичні засоби. Учні підліткового віку
тягнуться до дорослих "авторитетів" з криміногенного середовища,
найчастіше тих, які повернулися з місць позбавлення волі.
У цей період у школах слід організовувати зустрічі учнів з
правоохоронними органами та з особами, які відбули покарання і стали на
шлях виправлення.
Виховуючи правосвідомість, розповідаючи про конкретні приклади
протиправної поведінки дитини в школі, на вулиці, ми впливаємо на її
емоційний стан. Це спонукає до небажання порушувати закони.
Правосвідомість – це не тільки знання права, а й його оцінка, переконання
дорослого та неповнолітнього в справедливості закону. Правосвідомість
повинна стати особистим переконанням вихованця, регулятором його
поведінки. Мораль – це внутрішня основа правових норм і принципів, що
протидіють вчиненню протиправних дій неповнолітніми. Слід
систематично інформувати дітей про те, що закони ґрунтуються на
принципах моральних цінностей людини.
Моральні цінності, основа яких добро, совість, справедливість,
милосердя як у дітей дошкільного віку, так і в школярів формуються під
впливом казок, легенд, оповідань, переказів, поезії. Вони допомагають
формувати поняття совісті, справедливості, милосердя, добра і зла, любові
до рідної землі, народу, істини, доброзичливості, співчуття. Отже, наші
дослідження засвідчують, що виховання поваги до законів, свідоме
ставлення та їх виконання залежить від моральної вихованості дитини.
Термін “право“ має однаковий корінь зі словами: правовий, правда,
правдивий, праведник, праведний, правовий, правило. Як відомо, поняття
право включає конкретні правила і норми поведінки дорослого і дитини,
що забезпечують справедливі ідеї життя суспільства. Право повинно
вносити в нашу державу стабільність, порядок, красу, перешкоджати
хаосу, анархії, свавіллю, жорстокості, брехні.
В.О. Сухомлинський зазначав, що “право – це концентрація
багатовікової мудрості, постійного прагнення до добра, справедливості.
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Закон захищає і оберігає насамперед тебе, твою сім’ю. твоє щастя,
майбутнє твоїх дітей… Умій поважати норми людських відносин, які
склалися протягом багатьох віків… і закріплені правом… порушувати
закон – це однаково, що рубати гілку, на якій ти сидиш»1.
Отже, право складає базову основу національного виховання, є
основним його компонентом. Через виховання правосвідомості
відбувається перехід від буття – через свідомість – до норми. У вихованні
ми використовуємо моральні принципи, які ґрунтуються на християнській
етиці, що формують свідомість учнів, оцінку своїх поступків, мислення.
Це найнеобхідніший важіль у правовиховній роботі з дітьми та молоддю,
щоб не допустити порушень законів Творця Всесвіту, які є джерелом
моральності та правосвідомості людини. Основним джерелом виховання
правосвідомості дитини є сім’я. Мотиви поведінки майбутньої дитини, її
фундамент закладаються з моменту зачаття плоду. Наші дослідження
стверджують, що у вагітних матерів, які через нестатки крали, діти
зростали схильними до крадіжок. Поведінка матері передається дитині.
Важливим фактором виховання правосвідомості батьками у дитини є
пошанування дитиною батьків. Однак існує протиріччя поглядів дітей і
батьків, взаємне непорозуміння молодого і старшого покоління,
відслідковувалось у всі часи. Так, запис, зроблений у ХV ст. до н.е. в
Єгипті, фіксує: “Наш світ досяг критичної стадії. Діти більше не слухають
своїх батьків. Мабуть кінець світу вже досить близький».
Ці слова насторожують, але локалізувати нинішню кризову ситуацію
між батьками і дітьми зможе порозуміння між ними за допомогою
доброго прикладу батьків, незакомплексованих повчань та великої любові
до дітей і до справи виховання.
Сьогодні ведуться безкінечні розмови про етику поведінки, її
протиправність у стінах школи. Учні отримують недостатньо інформації
від правоохоронних органів, прокуратури, юстиції про закони України, їх
знання, невідворотність та тяжкість наслідків порушення законів. Але ж
педагогам та всій громадськості потрібно знати: “Не треба боротися за
чистоту, а треба підмітати“. Щоб сформувати в учнів свідоме виконання
законів України, треба залучати їх до активної розумової, духовної і
практичної діяльності відповідно до їхніх індивідуальних особливостей.
Найефективніший метод виховання правосвідомості – це виховання
любові до народу України (добро, співчуття, допомога, життя за законами
Євангелії) і неповаги до злого і підлого, брехливого, підступного,
корумпованого, злочинного).
Таким чином, школа має створити консультативні центри по роботі з
дітьми, які мають відхилення від норм у поведінці. Кризові
консультативні пункти слід мати у кожному районі великого міста та в
кожному населеному пункті України з метою виявлення причин і умов
відхилення поведінки дитини та її корекції (учасники психокрекції:
досвідчені психологи, педагоги, медичні працівники); правоохоронним
органам (зокрема співробітникам кримінальної міліції в справах
1
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неповнолітніх) необхідно свій робочий день розпочинати роботою з
учнівським колективом – роботи по виявленню і ранньому попередженню
дітей, схильних до вчинення злочинів, а також виховання у них правової
свідомості на позитивних прикладах молоді, проведення шкільних
конференцій по законодавству України (беруть участь учні, вчителі та
батьки). Залучити щонайбільше громадськості та владні структури до
виховання правосвідомості у дітей, молоді. Якщо переможе добро,
совість, співчуття, то порушення закону поступово зникне в Україні1.
Голець М. І. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧА ОСНОВА
ТВОРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ
Пропонована стаття є спробою звернення уваги науковців до деяких
нерозроблених, однак важливих педагогічних термінів, що позначають
процеси пізнавальної діяльності дітей раннього віку.
В Україні назріла актуальна проблема розробки педагогічної
термінології на українознавчій основі. Розв'язання цієї проблеми
потребує вивчення основних понять пізнавальної діяльності дитини
раннього віку в працях вітчизняних і зарубіжних учених. Сучасні
термінологічні дослідження педагогічних та психологічних термінів
сприяють створенню терміносистеми з проблем розвитку і виховання
малюків. Потужний шар нашої педагогічної термінолексики пов`язаний з
давньою українською мовою, давньогрецькою та латиною. Однак
запозичуючи терміни, варто дотримуватись українознавчих засад
термінотворення. Коли це справді інтернаціональний термін, яким
послуговується наука різних країн і якщо назва в дану галузь вносить нове
поняття, потрібно підшукати український відповідник. Систематичне
порівняння наукових дефініцій із тлумаченням значення слів та
словосполучень у літературних джерелах та словниках дає змогу виявити
відомі історичні обставини, за якими українська термінологія іде шляхом
іншомовних запозичень та їх адаптації на українському ґрунті.
Найважливішим
і
найперспективнішим
шляхом
українського
педагогічного термінотворення є збагачення терміносистем за рахунок
власних лексичних ресурсів.
1

Див. також: Ткачова Н.О. Педагогічні основи формування правосвідомості учнів
у закладах професійно-технічної освіти. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – С. 79,
177; Ткачова Н.О., Бульда А.А. Програма та методичні рекомендації з правового
виховання школярів у позакласній роботі. – К.: Радянська школа, 1981 – 61 с.;
Абульманова-Славская К.А. Социальное мысление личности: проблемы и стратегии иследования // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15. – № 4. – С. 39-35; Бех
І.Д. Психологічні умови ефективності виховної дії // Рідна школа. – 1992 – № 1. –
С. 42-46.
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На позначення пізнавальної діяльності дитини раннього віку,
українська педагогічна термінологія, як лексична система, володіє
багатьма власними ресурсами, що сягають своїми джерелами періоду
Київської Русі. Періодом початкового формування майбутньої
педагогічної термінології можна вважати ХІ ст. Збереглися твори ХІ ст.
щодо виховання: збірники законів “Руська правда” Ярослава Мудрого і
“Правда” Ярославовичів (його синів), Іларіона "Повчання про корисність
душевну", “Слово про закон і благодать”, “Поучення дітям” Володимира
Мономаха, “Житіє Євдокії Полоцької”, “Повчання дітям” ченця
Ксенофонта, низка часописів та листів1. Ці твори залишили слід в історії
педагогіки як зразки формування педагогічних понять, опису народних
традицій виховання дітей у сім`ях, ставлення батьків до дітей та
вшанування материнства і дитинства.
У ХV – ХVІІІ ст. створюються передумови формування майбутньої
наукової педагогічної термінології. Незважаючи на знищення
ординськими завойовниками в ХІІІ ст. писемних пам`яток Київської Русі
та більш давніших часів, у ХV – ХVІ ст. відновлюється високий рівень
освіченості українського народу. У цей період українська мова
збагачується новими поняттями через посередництво інших європейських
мов. В українську мову проникають латинізми та грецизми в зв`язку із
запровадженням у школах грецької мови як одного з предметів навчання2.
У ХVІІ – ХVІІІ ст. у літературних джерелах української мови
з`являється багато понять на позначення душевного розвитку дитини
раннього віку. Набуває конкретного поняттєвого значення велика група
тих термінів, які є основними для педагогічної терміносистеми на
позначення розумового розвитку дитини: "свідомість", "душа", "педагог",
"воля", "здібності", "школа", "немовля", "почуття", "дія уяви", "інстинкт",
"образ", "образи речей", "увага", "роздум", "пізнання", "ум", "розум",
"зір", "слух", "осязання", "здібності", "уміння", "навички" тощо.
Вагомий внесок у теорію пізнання вніс французький мислитель
ХVІІ ст. Р.Декарт, де він розмірковує про значення уяви та представлення
в мисленні людини. У праці “Опис людського тіла. Про утворення
тварини” мислитель прагне внести нові положення в філогенетичні
закономірності розвитку людського організму. Він вказує на "безкінечну
прірву між внутрішнім життям тварини і людини" і намагається довести
потребу людини підніматися розумом вище уяви до представлення.
Причина в тому, що більшість людей звикли все розглядати за допомогою
уяви, яка є лише окремим видом мислення про матеріальні речі3.
У ХVІІІ ст. богослов Ф.Прокопович виступає прихильником
дослідження пізнавальної діяльності немовлят. З`ясовуючи, на підставі
якого знання немовля торкається грудей матері, стискає і висисає їх,
1

Кононенко П.П. Українознавство: Підручник. – К.: Заповіт, 1994. – 320 с.
Романець В. А. Історія психології епохи Відродження. – К.: Вища школа, 1988. –
С. 185-186.
3
Декарт, Рене. Сочинения: В 2 т. Пер. с франц. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1: Описание человеческого тела. Об образовании животного. – С. 271.
2
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вчений формулює низку понять пізнавальної діяльності в пору раннього
дитинства. Прокопович дає визначення природного інстинкту, виходячи з
дії уяви та розмірковує про відмінність між поведінкою людини і
тварини. "Людина наділена світлом розуму та свободою волі, а тварини
мають лише природний інстинкт, а тому не діють ні вільно, ні відповідно
до вибору". За дією уяви Прокопович пояснює природу виникнення
бажань: "Інстинктом природи є не що інше, як дія уяви, яка призначена
для доведення відповідності або невідповідності і яка визначає
бажання…"1
Визначним досягненням української психологічної думки ХVІІІ ст. є
виокремлення низки понять пізнавальної діяльності людини в працях
Г.С.Сковороди. Український філософ Г.С.Сковорода в праці "Ікона
Алківіадська" використовує дієслівну форму поняття "представлення"
для порівняння процесу розвитку мислення у різних народів. “Вот зачем
херувімскія
сія
животны
представляет
Іезекіиль
крилатыми,
четвероногими, многоочитыми, везущими колеса многоочитыя. На неже
мъсто, аще зряше начало едино, зьница вьчности идяху вслъд его! Будьто
бы в очах их высокое оно око, зъница въчности и во свътъ свът истинный,
а в солнцъ новое заключалося солнце. “Аки было коло в колеси”. Он же
видит средь сих животных, горящие захаріевские свъчи. Извъстно, что
древніе свъчою, лампадою і оком міра называли солнце, а человек есть
маленький мирик”2.
У другій половині ХІХ ст. в Україні з`являються наукові педагогічні
праці російською мовою К.Д.Ушинського, М.І.Пирогова, П.Д.Юркевича,
Л.М.Модзалевського. Вони стали основою формування наукової
педагогічної термінології. Історик педагогіки Л.М.Модзалевський у праці
“Нарис історій виховання” відзначає, що є народи, які живуть миттєвими
враженнями, їх мова бідна словами, бо відсутні виразні представлення про
вчорашній і завтрашній день3.
Богослов П.Д.Юркевич у праці "З науки про людський дух"
намагається довести, що мислення людини лише за дією уяви без
допомоги чітких і ясних представлень відповідає лише щохвилинним
потребам і є байдужим до обєктивного плину речей. Розмежування
інстинктивних потягів та розумових і душевно-сердечних проявів
людської душі відрізняє, на думку П.Д.Юркевича, мислення людини від
проявів бажань приємного і корисного у поведінці тварин4.
У ХІХ ст. І.Я.Франко виступає "законодавцем імен" в українській мові
та педагогічній термінології зокрема. Він висвітлює в своїх творах низку
1

Прокопович Феофан. Вибрані твори: В 3 т.– К.: Наук. думка, 1980. – Т. 2: Логіка.
– С. 185-186.
Сковорода Г.С. Твори: В 3 т. – К.: Наук. думка, 1972. – Т. 2.: Ікона Алківіадська.
– С. 24.
3
Модзалевский Л.М. Очерк историй воспитания и обучения. – СПб.: Изд.
Н.Г. Мартынова, 1892. – 433 с.
4
Юркевич П. Д. З науки про людський дух // Вибрані твори: Пер. з рос. – К.: Абрис, 1993. – С. 115-221.
2
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психологічних і педагогічних понять, які випереджають свій час і
потребують ґрунтовного дослідження для застосування в сучасній теорії
пізнання: "виображення", "розбудження духовних обдаровань дитини",
"природна, моральна і громадська гідність матері", "навчання матері",
"наука для жінки", "духовна освіта", "моральні основи родинного життя"
та інші1.
Наступний етап у творенні української педагогічної термінології
припадає на початок ХХ ст. Ядром педагогічної терміносистеми на
позначення пізнавальної діяльності дитини раннього віку є праці
В.М.Бехтерєва і І.О.Сікорського, засновника першого в світі Інституту
дитячої психології в м. Києві2. В.М.Бехтерєв був творцем вчення про
функції рівноваги й орієнтації в просторі та обгрунтував необхідність
розвитку відчуття осязання дитини раннього віку як необхідної умови її
просторових представлень. Автори навчального посібника "Теорія
особистості" А.Хєл, Д.Зіглер вважають вчення В.М.Бехтерєва про
основи рівноваги й орієнтації в просторі, наукові положення про розвиток
представлень у ранню пору дитинства, поняття "поєднувальний рефлекс”
одним з найвидатніших досягнень сучасності3.
Протягом ХХ ст. українська педагогічна термінологія пройшла
складний шлях розвитку – від прямого запозичення лексичних одиниць із
російської та західноєвропейських мов до вироблення власних
термінологічних систем. Напрацювання вчених різних історичних епох у
створенні наукової педагогічної термінології знайшли відображення в
словниках української мови. У словниках української педагогічної
термінології ХХ ст. на високому рівні викладені правила словотворення,
зміст понять, але в них відсутні деякі терміни на позначення процесів
розвитку людського мислення і, зокрема, дитини раннього віку. Змішання
понять призвело до того, що поняття "уява", "представлення" і
"виображення ", які характеризують послідовність процесу розвитку
дитячої думки з перших місяців життя замінено одним поняттям
"уявлення". Це можна підтвердити прикладами перекладу з російської

1

Франко І. Я. Жінка-мати // Друг. – 1875. – № 24. – С. 532-555 .
Бехтерев В.М. О значении органов равновесия в отношении развития наших
представлений о пространстве // Избранные сочинения. – М.: Медгиз, 1954. –
С. 120-153; Бехтерев В.М. Исследование функций мозговой коры с помощью естественных сочетательных рефлексов. Значение этого метода по отношению к
центрам внутренних органов и различных секреций // Там само. – С. 169-177;
Бехтерев В.М. Вопросы воспитания в возрасте первого детства. – СПб.: Типография В. М.Вольфа, 1909. – 39 с.; Сикорский И. А. Ход умственного и нравственного развития в первые годы жизни. – К.: Литотипография И.Н. Кушнерова и Ко,
1901. – 64 с.; Сикорский И. А. Душа ребенка.- К.: Изд-во А.Альмедингена, 1911. –
192 с.
3
Хьел А., Зиглер Д. Теория личности: Учебное пособие: Пер. с англ. – СПб.: Питер,
1997. – 608 с.
2
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мови низки понять у праці К.Д.Ушинського "Людина як предмет
виховання"1.
Серед них: 1. Процесс воображения – процес уяви (має бути укр.
мовою – процес виображення); 2. Воображение пасивное – уява пасивна
(має бути укр. мовою – виображення пасивне); 3. Воображение активное
– уява активна (має бути укр. мовою – виображення активне); 4. Связь
представлений – зв`язок уявлень (має бути укр. мовою – зв`язок
представлень); 5. Представлять – уявляти (має бути укр. мовою –
представляти); 6. Мыслим о том, что воображаем – мислимо про те, що
уявляємо (має бути укр.мовою – мислимо про те, що виображуємо). У
Російсько-українському словнику подано п`ять значеннєвих груп слова
представлення, де три з них рекомендують застосовувати в значенні
уявлення: 1. (Дії) подавання, подання; представлення; показування;
наведення; приставлення; знайомлення; рекомендування; уявлення;
уявляння; 2. (письмової доповіді) подання; 3.(Театр.) вистава; 4.(Філос.,
псих.) уявлення; процес уявлення; 5. (Знання) уявлення; давати уявлення
про що2.
У процесі пізнавальної діяльності дитини має місце послідовність
мисленнєвої діяльності, де поступово розсудок дитини розвивається від
простих уявлень про явища і предмети навколишнього світу до їх
представлення та виображення. Аналіз лексичного значення слів показує
виникнення явищ омонімії та полісемії в застосуванні термінів
"уявлення", "представлення" та "виображення" в сучасній українській
мові (слово має декілька лексичних одиниць; різні значення одного і того
ж слова). У Словнику синонімів української мови подано в одній
значеннєвій групі поняття "уявляти " і "виображувати"3.
Сучасні українські психологи використовують поняття уяви для
пояснення пізнавальної діяльності й приписують їй універсальне
значення. Розглянемо визначення терміна "уява" у навчальнометодичному посібнику "Основи психології і педагогіки": "Уява –
психологічний пізнавальний процес, що виражається: 1) У побудові
нового образу; 2) У створенні програми поведінки, коли проблемна
ситуація невизначена; 3) У створенні образу, який відповідає опису
об`єкта тощо"4
На жаль у сучасних українських педагогічних і психологічних
словниках, підручниках та навчальних посібниках відсутні визначення
деяких понять на позначення пізнавальної діяльності дитини раннього
1

Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: В 6 т. – М.: Педагогика., 1988. – Т. 5:
Человек как предмет воспитания. – 528 с.; Ушинський К.Д. Твори в 6 т. Т. 4: Людина як предмет виховання. – 518 с.
2
Російсько-український словник: В 3-х т. – К.: Наукова думка, 1970. – Т. 3. –
756 с.
3
Словник синонімів української мови в 2-х т. – К.: Наукова думка, 2000. – Т. 2. –
955 с.
4
Основи психології і педагогіки. Навчально-методичний посібник /
О.В.Скрипченко, І.М.Бушай, Л.О. Скрипченко. – Чернігів: ВК “Деснянська правда”, 2001. – 120 с.
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віку: "процес виображення", "виображення активне", "виображення
пасивне,"
"зв`язок
представлень",
бо
пізнавальна
діяльність
характеризується переважно за дією уяви.
Автором дослідження розроблені й апробовані методичні
рекомендації з розвитку відчуттів та розширення орієнтування в
навколишньому житті дітей віком 2 – 4,5 місяців, де застосовуються
нововведення в педагогічну термінологію1. Результати досліджень
підтвердили потребу виховання дітей з перших місяців життя. Виховні
заходи мають передбачати систематичний розвиток усіх наявних
природних задатків у фізичній, моральній та розумовій сферах. Головним
завданням виховання дитини у цьому віці є розвиток пізнавальної
діяльності, що характеризується:
- фізіологічними ознаками дозрівання провідних шляхів центральної
нервової системи та провідних шляхів нервової системи серця;
- психофізіологічними ознаками розвитку мислення дитини: внутрішнім та зовнішнім зоровим зосередженням, слуховою увагою, першими
актами пригадування та впізнавання дорослих;
- ознаками формуванння перших етичних та естетичних емоцій: перше осягнення Бога, почуття добра, справедливості, самообмеження, прямоти у спілкуванні з дорослими, почуття вишуканості та сприйняття прекрасного.
Двомісячна дитина за умов нормального психофізіологічного розвитку, подає перші ознаки мисленнєвої діяльності. Дитина прагне спілкуватися з дорослими, виявляє ознаки зорового та слухового зосередження. На
четвертому місяці життя дитина використовує сенситивні можливості організму й виявляє пожвавлене, емоційне ставлення у спілкуванні з дорослими: реагує на словесне звернення, упізнає близьких людей (мислить
про те, що виображує). Для успішного розвитку в дитини мисленнєвої діяльності рекомендується проводити спеціальні ігри-заняття. Заняття проводять індивідуально й допомагають дитині розвивати вміння та навички,
якими вона не може оволодіти без допомоги дорослих. Систематичні заняття сприяють гармонійному розвиткові провідних шляхів нервової системи серця, головного мозку. У дитини поступово розвиваються зір, слух,
осязанна чутливість, перші представлення про простір.
Це спонукало автора дослідження до пошуку шляхів розв`язання
проблеми мікрогенези сприймання дитини раннього віку в процесах
побудови образу. Для створення методик виховання малюка насамперед
виникла потреба відновлення в українській мові понять “осязання”,
“представлення” “виображення”, що використовувались у стародавній
українській літописній літературі, у працях Г.С.Сковороди, І.Я.Франка.
Варто відзначити, що ще давньогрецький філософ Арістотель визначив
відчуття осязання першим естетичним відчуттям зародку дитини ще в
1
Голець М. І. Про первинне значення поняття "осязання" в літературних пам`ятках
України ХІ – ХVІІІ ст. та необхідність його поновлення в українській мові // Праці
5-ї Міжнар. конф. «Слово Світ – 1998». – Львів: Львівська політехніка, 1998. – С.
231-234; Голець М. І. Етика матері й дитини. – К.: Тираж, 1999. – 200 с.
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лоні матері, а відчуття дотику – його посередником1. (У сучасній
англійській мові для позначення відчуття осязання послуговуються
поняттям "taction", у німецькій мові “tastgefuhl”, що в сучасних словниках
у перекладі укр.мовою – “дотик”).
Велике теоретичне значення у розвитку мисленнєвої діяльності дитини
має нововведення в українську педагогічну думку поняття "вища
розумова діяльність". Першість у вивченні явищ “вищої розумової
діяльності” має належати українському психологу, психіатру, педагогу
І.О.Сікорському. У працях: “Хід розумового і морального розвитку в
перші роки життя” (1901), "Душа дитини" (1911) український вчений
вводить поняття "психічний акт пізнавальної діяльності", "психічні явища
вищого порядку", “процес вищого духовного поступу”, які
розмежовували нервові та психічні акти в пізнавальній діяльності дитини
раннього віку2.
Одним з перших зарубіжних вчених увів поняття "higher mental
activity" (вищої розумової діяльності) канадійський нейрохірург Уайдлер
Пенфільд, у 30-ті роки ХХ ст. він досліджував в Інституті неврології в
Монреалі локалізації функцій мозку та збереження довготривалої
пам`яті3.
З ліквідацією Інституту дитячої психології в м. Києві на початку
ХХ ст. та замовчування надбань засновника вітчизняної школи психології
І.О.Сікорського, психологи-матеріалісти ввели поняття "вища нервова
дяльність". Одним із основоположників матеріалістичного вчення про
"вищу нервову діяльність" був І.П.Павлов4. Вища нервова діяльність
пояснюється
сучасними
психофізіологічними
дослідженнями
функціонуванням двох сигнальних систем. Перша сигнальна система
визначається як сукупність нервових процесів, що виникають у корі
великих півкуль головного мозку під час безпосередньої дії подразників
зовнішнього та внутрішнього середовища на рецептори (І.П.Павлов,
1922). Друга сигнальна система як особлива форма вищої нервової
діяльності складається суспільно-трудовою діяльністю людини і дає
можливість позначати й узагальнювати за допомогою спеціальних
словесних символів різноманітні подразнення у складні сполучення і
взаємовідношення.

1

Аристотель. Исследование о душе: Пер. с древнегр. – Казань: Типография Императорского Университета, 1885. – 98 с.
2
Сикорский И. А. Ход умственного и нравственного развития в первые годы жизни. – К.: Литотипография И.Н. Кушнерова и Ко, 1901. – 64 с.; Сикорский И. А.
Душа ребенка. – К.: Изд-во А.Альмедингена, 1911. – 192 с.
3
Penfield W., Roberts, L. Speech and Brain Mechanisms, Princeton, N. J., Princeton
University Press, 1959.
4
Павлов И.П. Полное собрание сочинений: В 6 т. – М.: Медгиз, 1951. – Т. 4: Обоснование и история принципиальной методики исследования работы больших полушарий. – Понятие рефлекса. – Разнообразие рефлексов. – Сигнальная деятельность больших полушарий как самая общая физиологическая характеристика их. –
451 с.
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На нашу думку, введення поняття "вища розумова діяльність"
спонукатиме науковців України до нових досліджень, які гідно
продовжать наукові дослідження І.О.Сікорського. Варто постійно
поглиблювати поняття “вищої розумової діяльності”, “психічних явищ
вищого порядку”, виходячи з результатів наукових досліджень у сфері
фізіології, нейрофізіології, психоневрології. Вища розумова діяльність є
керівником нервової діяльності в поєднувальній діяльності психічних та
нервових процесів. Світло розуму відображається в нервовій системі як
світловий промінь чи звукова хвиля. Вища розумова діяльність у сфері
пізнання є керівником нервової діяльності, діє незалежно від почуттів
людини, витворює розумові здібності для осягнення сутності речей,
вічної істини. Вища розумова діяльність людини керує нервовими
процесами за допомогою істинного пейсмекера серця першого порядку
(пейсмекер – pace maker, з англ.: водій ритму), який виникає в ньому з
моменту зачаття. Так знаходитиме нові підтвердження й строгі наукові
визначення в сучасних дослідженнях вчених український феномен
“філософії серця”.
Проведене дослідження наукових і літературних джерел показує, що
серед нових термінів, які потрібно вводити в українську медичну та
педагогічну термінологію на позначення процесів пізнавальної діяльності
дитини раннього віку найважливішими є: "представлення",
"виображення", "осязання", "поєднувальний рефлекс", "вища
розумова діяльність". Усі ці терміни мають бути закладені в українські
педагогічні й психологічні словники з орієнтацією на те, що існують
еталони цих найменувань у працях вітчизняних і зарубіжних вчених.

Савчин Л. М. (Рівне)
ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ У ВНЗ ОСВІТИ
У статті опрацьовано діючі навчальні програми з історії
української культури у вищих навчальних закладах освіти з метою
вироблення дієвіших підходів до засвоєння студентами отриманих
знань та збереження історико-культурної пам`яті.
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Предметом педагогіки вищої школи є закономірні процеси навчання,
виховання та розвитку студентів. У навчальному посібнику для викладачів
та аспірантів вищих навчальних закладів “Основи педагогіки та психології
вищої школи в Україні” (авт. В.М.Галузинський, Н.Б.Євтух) стисло
репрезентовано поняття “підхід”, яке в загальній педагогіці не визначене,
не обґрунтоване і не сформульоване теоретично. Отже, ”підхід” – це
сукупність організаційно-педагогічних, психолого-педагогічних та
педагогіко-методичних впливів на студента, завдяки специфічності яких
забезпечується ефективність його успішного навчання, виховання та
розвитку, а в цілому – підготовка його як сучасного фахівця та
громадянина.
Педагогіка розглядає такі підходи: системний, структурний,
діяльнісний,
комплексний,
творчий,
суб’єктно-об’єктний,
диференційований, індивідуальний. Необхідною умовою успішного
навчання студентів та роботи педагогів є застосування підходів у вищій
школі.
У даному розділі домінує творчий підхід, який орієнтує студентів на
самостійну, творчу та науково-пошукову діяльність в обов’язковому та
добровільному аспектах. Адже основним напрямом творчого підходу
постає розвиток мислительної діяльності, набуття нестандартних,
проблемних думок та пропозицій1.
На сьогодні актуальність творчого підходу до організації навчальновиховного процесу ВНЗ тісно взаємопов’язана з визначенням та
впровадженням гуманістичних його засад на ґрунті особистіснозорієнтованої парадигми виховання. У контексті зазначеної парадигми
вимальовуються нові риси моделі формування особистості та діяльності
педагога.
Перша представляє собою особистість, яка свідомо робить свій вибір,
”спрямована на самоствердження власної гідності, самостійної позиції,
життєвих орієнтирів”2, активним суб’єктом навчання, творцем власної
діяльності і життєдіяльності. Саме тоді творчість студента як суб’єкта
навчання набуває особливого значення.
Основи другої моделі ми вбачаємо в організації педагогічної взаємодії
викладача і студента. Об’єктивний зміст гуманістичного виховання
криється саме в соціальній взаємодії на основі позитивних соціальних
зразків і ідеалів. Тоді процес навчання з позиції жорсткої регламентації та
впливів переходить на рівень співтворчості у засвоєнні і формуванні
знань. Він повинен враховувати природу людини.
Основою творчого підходу у вивченні української культури є
насамперед цілеспрямована діяльність педагога у зв’язку зі студентом і
цілком зрозуміло, обов’язковим елементом є самостійне та активне

1

Галузинський В.М., Євтух Н.В. Основи педагогіки та психології вищої школи в
Україні. – К., 1995. – С. 12.
2
Рудницька О.П. Педагогіка мистецької діяльності. – К., 2002. – С. 36.
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мислення студента, враховуючи тезу педагогічної технології “творчість –
показник продуктивної діяльності”1.
Важливість засвоєння системи культурологічних знань передбачає
засвоєння основ педагогіки у взаємозв’язку з культурою (етикою,
естетикою, історією), адже народна обрядова культура є невід’ємною
складовою ланкою у вивченні історико-культурного процесу, органічним
елементом духовного становлення народу, тому саме народні звичаї й
обрядодії є традиційною формою зв’язку поколінь, збереження,
примноження і передачі духовних запитів народу.
Специфіка народних свят полягає не лише у виховній, а й
інтегративній, нормативній, компенсаторній, катарсичній, регулятивній та
естетичній функціях. Тому, досліджуючи етнографічний матеріал, маємо
можливість вивчати не лише соціологію, антропологію, лінгвістику,
археологію, психологію, педагогіку, музеєзнавство, а й насамперед історію
української культури. Адже процес пізнання, як вказував відомий історик
етнографії С.Токарєв, включає дві обов’язкові частини – накопичення
фактичних знань про предмет дослідження та їх тлумачення, які постійно
перебувають у зумовленості та взаємодії. Глибина осмислення історичних
процесів залежить від конкретного переконання особистості і причетності
її до певних обставин, оскільки усвідомлення необхідності вивчення
історії культури крізь призму обрядодій є одним із визначальних факторів,
який дає змогу моделювати явища культури в конкретний час історичного
розвитку.
Засновник функціоналістської школи в етнографії Б. Малиновський у
праці “Наукова теорія культури” довів, що культура є предметом вивчення
всіх гілок науки, вона – біологічне явище й повинна виконувати функцію
задоволення потреб людини. Основним поняттям концепції автора є
“потреба” – ключ до розуміння організованої поведінки людини.
Позитивним ядром функціоналістської школи є оригінальні способи
вивчення культури нашого суспільства, й розуміється як єдність явища, усі
частки якого, пов’язані між собою виконанням певних функцій. Саме
Б.Малиновський (“британська соціальна антропологія”) досліджував роль
соціальних інститутів в існуванні культури як цілісного явища.
Порушення однієї із інституцій культури призводить до порушення в
системі соціальної взаємодії. Культура – спосіб соціального контролю,
котрий здійснюється в традиційному суспільстві, свого роду стандарт
життя. Як свідчить історичний досвід, вивченню української культури
активно сприяють звичаї та обряди, які сповнені глибокого позитивного
змісту. Саме вони, стверджуючи реалістичні, оптимістичні погляди на
життя, на становище людини в суспільстві, сприяють закріпленню
родинних цінностей і є еталоном високої моралі та способу життя.
Суспільна потреба в розвитку (наприклад, весільної) обрядовості
продиктована конкретними історичним умовами й прагненням
українського народу ствердити і відстояти надбання минулих поколінь.

1

Падалка О.С. Педагогічні технології. – К., 1995. – С. 179.
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Без усвідомлення минулої спадщини не може бути поступального руху,
і, відповідно, не має майбутнього національна цінність. Адже
впровадження народних традицій у канву життєвих перипетій народу –
найвища цінність демократичного суспільства.
Проблема вивчення історії української культури етнографічними
засобами випливає з самої концепції гуманізації вищої школи і теорії
історико-культурного розвитку. Її сутність зводиться до того, що минула
обрядова спадщина передається по історичній традиційній вертикалі і
повинна, з одного боку, бути збережена, а з іншого – переосмислена і
розвинута, причому мета і зміст підпорядковуються оновленому
суспільству. Вихідним елементом української традиційної обрядовості є
духовні цінності дохристиянської Русі. Зміст весільної обрядовості на тлі
зрушень історії та, відповідно, культурологічних процесів відбувається в
надрах демократичного суспільства і є вихідним елементом вивчення
історії української культури. Традиції обрядової культури весілля
визначаються об’єктивними соціальними умовами, які роблять їх
послідовними на фоні історико-культурологічних процесів, і є прикладом
творчого підходу у вивченні гуманітарних дисциплін. Розвиток і
становлення весільних обрядів – процес безперервний, наслідок
поступового утвердження в практиці сімейних відносин.
Тому вивчення історії української культури висуває потребу зростання
суб’єктивного фактора в сучасних обрядодіях. Активну діяльність
зафіксовуємо чи не в усіх регіонах України. Посиленню творчого інтересу
до питань функціонування обрядодій в Україні сприяють всеможливі
етнографічні експедиції, теоретичні семінари та їх практичне втілення.
Одна з провідних тенденцій розвитку української обрядовості є
зміцнення духовних цінностей, які формуються в культурно-історичному
процесі. Потреба в урочисто-емоційному оформленні важливої події
продиктована авторитетом моногамної сім’ї, утвердженням сімейнопобутових, моральних відносин. Прагнення українців ув народному стилі
відзначати важливу подію сімейного життя – весілля, знайшло
відображення в широкій громадській думці, статтях, журналістських
замітках, у яких переважна більшість респондентів висловили своє
позитивне ставлення до народної традиційної обрядовості.
Важливе значення в навчальному процесі вищих навчальних закладів
освіти має вивчення української культури з акцентом творчого розвитку
обрядових дій, що й вимагає поглиблених розробок актуальних
теоретичних проблем у взаємозв’язку із минулою духовною спадщиною
обрядовості, і зокрема питання теоретичного переосмислення і
практичного використання в сучасному історико-культурологічному
процесі.
Джерелом для становлення весільної обрядовості є насамперед
сукупність святкових дій, які в конкретно-чуттєвій, символічно-образній
формі відображають і закріплюють позитивний досвід сімейного
побутування, родинної культури, загальнолюдських норм моралі.
Навчальна програма для спеціальності «культурологія» у вищих
навчальних закладах освіти передбачає вивчення української культури в
186

Україна – освіта

такому обсязі: лекцій – 60 годин, семінарських занять 48 годин
(розраховано на чотири семестри). Тому студенти, навчаючись на другому
курсі (ІV семестр) вивчають теми: 1.Теоретичні основи курсу «Історія
української культури»; 2. Джерелознавча та історіографічна база
дослідження української культури; 3. Культура населення України доби
ранньої первісності; 4. Доба Трипілля у становленні слов`янської
народності та культури. Перші цивілізації на українських землях; 5.
Індоєвропейська проблема й походження слов`янської культури; 6.
Культура України ранньослов’янської доби: міфологія в системі
язичницького світогляду; 7. Доба Київської Русі як важливий етап
формування українського народу та культури; 8. Галицько-Волинське
князівство й проблема протистояння Заходу і Сходу в українській
культурі. Зважаючи на обсяг: 16 годин лекцій та 12 годин семінарських
занять, педагог має можливість акцентувати увагу студентів не лише на
теоретичних питаннях культури, історії, археології, лінгвістиці, а й подати
теми 3-8 у контексті українознавства за формулою: “історія-етноскультура”.
У V семестрі студенти вивчають “Історію української культури” в
такому обсязі: 20 годин лекцій та 16 годин семінарських занять, тому в
розрізі творчого підходу до висвітлення тем передбачено сконцентрувати
їхню увагу на етнографічні епізоди історії культури від періоду
становлення української нації в часи польсько-литовської експансії ХІV
століття до культурологічних процесів у складі Російської імперії та
національно-духовного відродження І половини ХІХ століття.
Зорієнтувати їх на ознайомлення творів Гійома Левассера де Боплана,
Густинський літопис, “Синопсис” ймовірного автора Армашенка, вірші та
приказки Климентія Зінов’єва, літопис Григорія Граб’янки, першої
тематичної праці з української етнографії “Описание свадебных
украинских простонародных обрядов” Григорія Калиновського, статті про
культуру та побут українців Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, М.І.Костомарова,
І.І.Срезневського, М.О.Максимовича.
Вивчення української культури в VІ семестрі (лекцій 8 годин та 4
години семінарських занять) вимагає від студентів глибокого аналізу
культурологічних процесів ХІХ століття з детальним акцентом на
побутуванні національних традицій на регіональному грунті України.
Оскільки територіально Україна була поділена й підпорядкована АвстроУгорщині, Польщі, Російській імперії, тому збереження традицій та
обрядів мало величезне значення для формування і становлення
національної свідомості. Адже саме на зламі ХІХ-ХХ століть під впливом
визвольних рухів становище культури помітно пожвавилось на краще,
тому народні традиції розвиваються щораз інтенсивніше, про що і
свідчать темпи національного відродження початку ХХ століття.
Оскільки студенти V курсу в VІІ семестрі інтенсивно готуються до
семестрового іспиту з “Історії української культури”, тому слід ґрунтовно
вивчати не лише культурологічні процеси ХХ століття (16 годин лекцій та
16 годин семінарських занять), а інтенсивно повторювати вивчений
матеріал. Адже досвічений педагог саме на семінарських заняттях
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запропонує студенту таку модель вивчення, яка передбачатиме охоплення
чималого обсягу матеріалу (запитання-відповіді, заняття-діалог,
повідомленя, доповнення, реферати), з наступним використанням
додаткової літератури, опанування якої сприятиме підвищенню рівня
знань не лише в царині культури, а й у галузі етнографії.
Розглянемо динаміку творчого підходу до формування системи
культурологічних знань (Таблиця 1). Аналізуючи таблицю, слід
зауважити, що в аспекті творчого підходу зростає авторитет освіти як
такої, та роль педагога як організатора й інтелектуального керівника
студентів. Вивчати українську культуру треба поетапно, акцентуючи
увагу на синтез пізнавального процесу, який вимагає логічних
усвідомлень, чітких дій та перспективних переконань, що в підсумку
сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки спеціалістів не лише з
напрямку “Культура” а й з суміжних спеціальностей.
Актуальність вивчення української культури студентами вищих
навчальних закладів освіти в контексті етнографії полягає насамперед у
тому, що таке навчання формує науковий світогляд, підвищує
загальноосвітній та духовний рівень майбутніх фахівців. Оскільки
вищезазначені теми висвітлюють давнє минуле української культури, то
рекомендується наголосити на обрядовій символіці в історичному баченні.
Наприклад, під час боротьби за територію невеликі але численні родові
або сусідські общини об’єднувалися під проводом авторитетного вождя,
влада якого не була постійною. Після закінчення воєнних дій вождь-князь
розподіляв набуту землю між родами чи їх об`єднаннями і складав свої
повноваження1.
У журналі “Основа”, що видавався протягом 1861-1862 рр. у
Петербурзі зафіксовано обряд поділу короваю, який опосередковано
відлунює історичні події, а саме, епізод краяння короваю. Молодий і
молода виступають у ролях князя і княгині, староста повинен рівномірно
покраяти коровай між учасниками гостини як землю, оборонену чи
захоплену спільними силами,весільний коровай з фігурами колосків, зерен, домашніх тварин, зібганий і спечений силами родичів – жінками,
яких запрошували спеціально для такого обряду,роздають кожному з
учасників весільної гостини. Основні дійові особи – дружби, дружки та
весільний староста. В урочистий час поділу короваю, дружки співають:
Дружба меча не має,
.
Нам короваю не вкрає,
Дайте йому колодачаХай нам вкрає калача.
Ще від язичницьких часів колодачем називали жертовний освячений
ніж. Проте й меч має місце у весільній атрибутиці – висить на “гільці”, яка
встромлена в коровай. Весільний староста благословляє наступний обряд:

1

Греченко В.А., Чорний І.В. Історія світової та української культури. – К., 2000. –
С. 276.
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“краяння короваю”, дружба знімає з гільця “меч” й імітує в повітрі знаки
військового бою, після чого ножем-колодачем крає коровай на рівні
шматки. Очевидно, що з ідеєю украювання землі, тобто оволодіння нею та
її захисту слід пов’язувати первісне значення слова “україна”, яке
спочатку використовувалось у значенні соціального топоніму.
Спільнослов’янський корінь –кра- означає не тільки зайняті території, а й
дружини-загони, які займалися “украюванням”.
Багатство і глибина національної обрядовості доповнюється
церковними обрядодіями. Тому загальнолюдські інтереси знаходять
відображення у щоденному побуті, оскільки релігійний аспект саме
весільного обряду в художньо-символічній формі закріплюють автентичні
прагнення людності поваги до роду, батьків. Перебуваючи у
діалектичному взаємозв’язку народна традиція, церковний обряд
знаходять своє вираження через традиційну символіку в національній
обрядовості як ідеалізоване зображення майбутніх сподівань. Тому,
аналізуючи обрядову спадщину минулого, ми передбачаємо насамперед
глибоке вивчення її конкретного історико-культурного соціального змісту.
Оскільки первинний зміст національної обрядовості, як чуттєво-образної
форми соціальних відносин, зумовлений свідомістю народу, то звісно,
вона здатна відбивати реальні запити та інтереси через історичні
обставини. Для цього слід усвідомити єдність народно-національного і
релігійно-церковного й не розмежовувати ці елементи національного
організму. Свідоме заперечення класичної національної традиції (єдність
народного і релігійного) призведе до нищення духовних цінностей1.
Найбільш складною проблемою вивчення духовної культури є творче
переосмислення і міцне засвоєння національної обрядової спадщини й
зв’язок з національною психологією, побутом. Адже у народних звичаях і
традиціях відбивається вся історія народу, культурні впливи, що їх народ
зазнав, а все це віддзеркалює психологію і спосіб життя народу в
минулому. Отже, традиції не лише уможливлюють творення культури
народу, а й педагогічними методами забезпечують тривкість нації, вічність
її духу. Поряд з оновленням змістовних сторін весільної обрядовості
зазнає видозмін, удосконалюється і збагачується як форма її проведення,
так і аспект вивчення. Сутність оновлених процесів виявляється в
розширенні і зміцненні національних елементів в обрядовості,
відродженні архаїчного, давнього, яке здатне виражати високий зміст
духовної культури на грунті освітніх перспектив.
Практика народного обрядотворення доводить, що старі національні
форми продовжують функціонувати в нових історичних умовах у
первинному вигляді. Це можливо за умови, коли національні елементи
обрядовості на ранніх етапах свого функціонування виражали
гуманістичний зміст, і тепер як елемент національної культури
зумовлюють спадкоємність думок, почуттів, прагнень, які є виразниками

1

Жмир В.Ф. На шляху до себе // Філософія і соціологічна думка. – 1991. – № 1.
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духовних ідеалів. Такі приклади мають місце у традиціях українців,
зокрема, у весільній обрядовості.
Необхідність збереження українських традицій продиктовано самим
часом, тому слід готувати нові сили для повноцінного забезпечення їх
розвитку та збагачення. Основну функцію у цьому контексті виконує
освіта, оскільки вона є гарантом формування нації і створення
національної держави, бо має переконливу здатність забезпечити
збереження та передавати у спадок історико-культурну пам’ять і
виховання інтелігенції, яка передаватиме національний дух майбутнім
поколінням. Адже свідомість формується не лише на основі наукового
аналізу історичного минулого, а й на грунті національних традицій
історико-культурної спадщини.
Концептуальна ідея творчого підходу у вивченні української культури
випливає із необхідності висвітлення духовного змісту української
культури та її значення для творчого самоусвідомлення поколінь, що є
одним із важливих пріоритетів суспільного розвитку й історичною
передумовою піднесення та розбудови державності.
Проблема вивчення української культури етнографічними засобами
випливає з концепції гуманізації вищої школи і теорії історикокультурного розвитку. Обрядова спадщина повинна бути збережена,
переосмислена та розвинута в оновленому суспільстві.

Данилова Г. С. (Київ)
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
ПЕДАГОГІВ-УКРАЇНОЗНАВЦІВ У ХХІ СТОЛІТТІ,
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У статті розроблено акмеологічну модель педагога-українознавця,
визначено складові цієї моделі. Наголошується на важливості саме для
педагога-українознавця професійного самовдосконалення, межі якого в
системі українознавства як науки і навчальної дисципліни деякою мірою
навіть недосягнені.
Сучасні процеси державотворення в Україні вимагають нових підходів
до багатьох проблем державознавства, чільне місце серед яких повинно
зайняти українознавство. Головна мета українознавства – виховувати у
громадян почуття патріотизму, любові до рідної землі, національної
гідності. Фундаментом для цього є глибоке знання власної історії і
культури, осмислення свого буття і свідомості, характеру, ментальності,
історичного призначення. Українознавство має стати основою
формування української національної ідеї та концепції державотворення.
Це один із ефективних шляхів повернення народу його етнічної історії,
його матеріальної й духовної культури.
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Система освіти є стратегічним напрямом реформування суспільства,
оскільки вона безпосередньо впливає на формування людини. На
сучасному етапі потрібні нові теоретико-методологічні основи для того,
щоб системно усвідомити особистість і діяльність педагога ХХІ століття,
об’єктивно оцінити його місце в суспільстві та виявити готовність до
подальшого реформування освіти, зокрема, з позицій морально-духовного
виховання учнів. Слід пам’ятати, що які б актуальні завдання не ставило
перед школою суспільство, вони не будуть реалізувані, якщо вчитель не
оволодіє сучасними технологіями навчання і виховання.
Цілком очевидно, що побудована на сфальсифікованих засадах
система освіти дає і хибне виховання. Тому важливо самим педагогам
насамперед глибоко осмислити трагічні сторінки української нації і
зруйнувати існуючі виховні стереотипи, закладені на фундаменті
замаскованих існуючих реалій. Виникає потреба у національній системі
освіти, що є природним явищем для кожної повноцінної нації. Тільки
національні педагогічні кадри і національні пріоритети у всіх галузях
знань зможуть сформувати національно свідомих громадян та сприяти
перспективному розвитку Української держави. Пріоритетна місія тут
належить учителям українознавства.
У Програмі “Столична освіта – 2001-2005 роки” визначені основні
цільові настанови і принципи змін в освіті, конкретні засади реалізації
державної стратегії її розвитку, перспективи освітньої галузі міста Києва,
зокрема: “Сьогодення вимагає підготовку нової генерації педагогічних
працівників, підвищення професіоналізму вчителя, його національної
свідомості, готовності до творчої діяльності”1. Головним критерієм
педагогічної діяльності є якість навчання і розвиток їх особистісних
якостей: “…виховання вільної особистості, з почуттям національної
ідентичності, активної у виборі власної життєвої позиції, свідомої своєї
причетності до духовних скарбів Києва”. Київський міський педагогічний
університет ім. Б.Д.Грінченка, як структурний підрозділ Головного
управління освіти і науки, здійснює відповідні заходи на засадах сучасних
інформаційних технологій, використовуючи нові підходи щодо
методології освіти. Серед нових наукових напрямів, які дають змогу
якісно здійснювати підготовку і перепідготовку кадрів освіти з позицій
сьогодення, на нашу думку, є акмеологічний підхід. Акмеологія –
теоретична основа нової галузі сучасного людинознавства. Акмеологія
(від грец. axme – пік, вершина, вищий ступінь чого-небудь) – галузь
наукового знання, комплекс наукових дисциплін, об’єктом вивчення яких
є людина в динаміці самоактуалізації її творчого потенціалу,
саморозвитку, самовдосконалення у різних життєвих сферах
самореалізації, у тому числі в освіті, самопрофесійній діяльності системи
підвищення кваліфікації2. Отже, предмет дослідження в акмеології –
1
Програма “Столична освіта” 2001-2005 рр. – К.: Київська міська
держадміністрація, Головне управління освіти і науки, 2001. – С. 137.
2
Кузьмина Н. В. Предмет акмеологии образования // Акмеологические проблемы
подготовки преподавателей / Сбор.науч. трудов. – Москва; Шуя, 1998. – С. 5.
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саморозвиток зрілої (дорослої) людини засобами самоосвіти,
самонавчання. Акмеологія інтегрує знання з психології, педагогіки,
філософії освіти, соціології, валеології, генетики, медицини, екології.
Сукупність відповідних наукових знань допомагає розкрити взаємозв’язок
об’єктивних і суб’єктивних компонентів розвитку людини в освітньому
середовищі. Поняття “акмеологія” в психологічну науку вперше ввів
М.О.Рибников у 1928 р., позначаючи ним вікову психологію зрілості або
дорослості. У шістдесятих роках минулого століття Б.Г.Ананьєв
обґрунтував необхідність створення нової науки, яка зосереджувала б
увагу на вивченні індивідуальних, особистісних, суб’єктнодіяльнісних
характеристиках фізично і психічно зрілої (дорослої) людини та
вияснення об’єктивних і суб’єктивних умов, які б дали змогу плідно
проявити себе у житті. Ці аспекти дослідження вчений назвав
акмеологією. Акмеологія шукає вершин на схрещенні процесів онтогенезу
і соціогенезу людини, вивчає суб’єктивні й об’єктивні фактори
досягнення вершин у її особистісному та професійному розвитку.
Основними методологічними категоріями в акмеології є Розвиток і
Людина. Людина розглядається як індивід, особистість, індивідуальність,
як продукт біологічного і соціального розвитку та суб’єкт
життєдіяльності. Індивідуальність – це “акме” людини, це конкретна
особистість, яка реалізується під своїм моральним контролем. Розвиток
людини – це перехід від сутності нижчого рівня до сутності вищого рівня.
Процес підвищення професіоналізму розглядається як цілеспрямований
упорядкований вплив на формування і розвиток ціннісних орієнтацій
педагога, який виступає суб’єктом і об’єктом навчального процесу в
системі післядипломної освіти.
Враховуючи кардинальні зміни, що проходять у світовому просторі та
пріоритетність акмеології – нового інтегративного напрямку в системі
підвищення кваліфікації, ми розробили акмеологічну модель педагога
українознавства, в якій органічно поєднано чотири складові: 1.
Компетентність (досконала); 2. Особистісна орієнтація (досконала); 3.
Морально-духовна цінність; 4. Акмеологічна професійна позиція педагога
(табл.. 1). Головна мета акмеологічної моделі – розвиток особистості
педагога, його концептуального “Я”, розуміння соціокультурної й
освітньої ситуації, усвідомлення себе, у першу чергу, як особистості, а
пізніше – як спеціаліста, професіонала. Основний орієнтир сучасності –
розвивати вільну й відповідальну особистість, яка творчо відноситься до
своєї справи, до своєї культури й до світу в цілому. У змісті цієї моделі –
три головні феномени, зокрема, Людина, Освітнє середовище і Педагог,
вони пов’язані між собою, але зв’язок між ними йде по висхідній –
саморозвиток індивідуальності, культури особистості. Суть викладеного
вище можна узагальнити тезою: “Життєве призначення людини – бути
особистістю; це її обов’язок перед собою й перед іншими людьми”1. Адже
саме від професіоналізму педагогічних кадрів, їхнього вміння плідно
1

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. – К.: Абрис, 1995. –
С. 251.
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працювати в нових умовах значною мірою залежить творчий потенціал
соціуму. Конкретизуємо складові названої моделі.
Компетентність (досконала). Сучасні вчені в галузі педагогіки
виділяють у структурі професійної компетентності вчителя її складові
(табл. 1, компонент 1). Перше питання – психолого-педагогічні знання є
фундаментом для вчителів усіх дисциплін, а спеціальні знання вчителя
українознавства
базуються
на
курсі
“Українознавство”,
де
українознавство розглядається як цілісна наукова система, що поєднує
концентри: Україна – етнос, природа (екологія), мова, історія (уроки),
нація, держава, культура, Україна у міжнародних відносинах,
ментальність, доля, історична місія1.
Особистісна орієнтація (досконала). Особистісна орієнтація – це
стійка, глибока усвідомленість власної соціальної значимості,
відповідальності перед державою, собою за результати професійної
педагогічної діяльності. Вміння прогнозувати й оцінювати досягнення
науки, психологічна готовність учителя до нововведень, обґрунтованості
власної позиції щодо самореалізації моделювання саморозвитку
особистого “Я”, співставляти риси реального й ідеального працівника.
Ідеальний образ учителя розглядається як еталон дій, як рушій до якісного
особистісного розвитку і є регулятором його самовдосконалення (табл. 1,
компонент 2).
Морально-духовна цінність. Особливість учительської праці
обумовлює специфіку професійної педагогічної моралі. Специфічність
полягає в тому, що сукупність принципів, норм і правил, які регулюють
поведінку і характер відносин у педагогічній діяльності, випливають зі
змісту загальної моралі. Але вони деталізуються і доповнюються
відповідними правилами поведінки, нормою взаємовідношень у сфері
освіти. Педагогічна мораль є відображенням моральних відносин, які
наскрізно пронизують діяльність учителя. Мораль – феномен складний,
різноплановий. Враховуючи мету дослідження на засадах акмеологічного
підходу, ми концентруємо увага на таких основних її складових: 1.
Моральна свідомість; 2. Моральна діяльність; Моральні відносини.
Основні параметри в цьому контексті схематично показано в таблиці 1,
компонент 3 і таблицях 2, 3, 4. Сьогодні людина має піднятися на такий
рівень свідомості, що потребує іншого кута зору на себе вже не як істоту
розумну, а як сутність вищого ґатунку – Духовну. З цією метою
оновлення системи освіти, її реформування мають стати основою
відтворення духовного потенціалу народу (табл. 1, 2, 3, 4).
Важливою складовою моральної свідомості, що надає духовної
визначеності системі мотивів, є ціннісні орієнтації. Обираючи ту чи іншу
цінність, учитель тим самим формує стратегічний план своєї поведінки й
діяльності, визначає смислову перспективу останньої. Ціннісна орієнтація
висвітлює те, “… заради чого діє людина, чому вона присвячує свою
1

Кононенко П. П. Українознавство: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1994. – С. 11,
105-169; Українознавство в системі освіти міста Києва. Збірник / За заг. ред.
П. Кононенка, Б. Жебровського. – К.: Грант, 1998. – 496 с.
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діяльність”. Універсальною цінністю є Добро (моральне благо), Мудрість
(знання життя), Краса (естетичне благо), Свобода (самореалізація
людини), Правда (істина, справедливість і т.п.). Усвідомлення й реалізація
їх у професійній діяльності повинні стати внутрішньою сутністю кожного
вчителя й особливо вчителя українознавства.
Акмеологічна професійна позиція педагога. Сфера педагогічної
діяльності, її специфіка вимагають від учителя чіткої власної позиції,
уміння науково її обґрунтовувати, відстоювати і прогнозувати результати
досягнень у професійній діяльності. На нашу думку, акмеологічна позиція
педагога ніби “витікає” з фундаменту його “професіоналізму”, в якому
органічно зцементовані “Компетентність”, “Особистісна орієнтація” і
“Морально-духовна цінність”. Вона віддзеркалює життєву філософію,
рівень культури вчителя українознавства, професійні цінності й стиль
взаємовідносин у сфері освіти та соціальному середовищі. Детальніше –
це самовдосконалення вчителя у компетентному, особистісному і
морально-духовному напрямах, ріст його професійної самосвідомості,
рефлексії діяльності й поведінки, а в результаті – підвищення професійної
позиції вчителя українознавства. І, навпаки, акмеологічна професійна
позиція вчителя підвищує ефективність діяльності, стимулює його
особистісний ріст і вдосконалює якість освіти в цілому.
Отже, перспективним, на нашу думку, у системі післядипломної
педагогічної освіти ХХІ століття стає професійне самовдосконалення
вчителя на гуманістично-національних, українознавчих засадах у руслі
акмеологічного підходу1.

1

Данилова Г.С. Українознавчі витоки післядипломної освіти педагогічних кадрів
// Українознавство в системі вищої освіти. Збірн. наук. праць. – К.: ВПНАОУ,
2001. – С. 294-302; Її ж. Учитель як суб’єкт морально-духовного виховання
школярів // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах. Збірн.
наук. праць. – К.: Пед. думка, 2000. – Кн. ІІ. – С. 275-280; Її ж. Проблема
гуманістичного становлення особистості педагога в сучасних умовах // Збірн. наук. праць. – К.: ВІРА ІНСАЙТ, 2001. – Кн. ІІ. – С. 49-54; Її ж. Самоосвіта в
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Міносян А. С., Чорна Н. В. (Харків)
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ
У статті вказується на специфіку спрямованості навчання в
технічних ВНЗ, у світлі чого особливо актуальною постає проблема
гуманізації і гуманітаризації навчального процесу в цих закладах.
Потреба гуманізації та гуманітаризації вищої технічної освіти
існувала завжди. У сучасних умовах становлення постіндустріального й
інформаційного суспільства, в епоху інтеграції і глобалізації, широкого
розповсюдження універсальних за можливостями технологій, понять,
цінностей, символом яких став Інтернет, значення гуманізації та
гуманітаризації
освіти
значно
збільшується.
Гуманізація
і
гуманітаризація – неподільні частини теоретично і практично єдиного
процесу виховання всебічно розвиненого фахівця. Органічний
взаємозв’язок вищої освіти з наукою, матеріальною та духовною
культурою – найважливіша умова гуманізації та гуманітаризації.
Зміни в суспільно-політичному житті нашої країни, стратегія на
формування “суспільства знань” обумовлюють підвищені вимоги до
підготовки
спеціалістів,
їхнього
професійно-технічного
рівня,
спроможності активно втручатися в сучасне життя. Україні потрібні
“інтегральні” спеціалісти, що володіють професією на рівні світових
стандартів, здатні на нестандартні рішення, креатив, інновації.
Забезпечити країну такими спеціалістами можливо лише за умов
організації не тільки технічної, а й гуманітарної підготовки, відповідності
її до потреб держави і світових стандартів. Гуманітарна освіта, будучи
фундаментом духовної культури, взаємопов’язана з формами суспільної
свідомості, відіграє визначну роль у формуванні особистості студента,
його світогляду та ціннісних орієнтацій.
Сьогодні разом з активізацією пошуку ефективних засобів навчання,
впровадженням комп’ютерних технологій слід звернути увагу на
дисципліни, що вже маємо, але недостатньо використовуємо у
навчальному процесі, виховній роботі зі студентською молоддю. Саме
такими, на нашу думку, є українознавство, історія України, психологія
(особливо психологія творчості), соціологія, політологія, культурологія та
ін., які повинні зайняти відповідне місце в навчально-виховному процесі.
Всі вони мають єдину мету – формування внутрішньої культури молодої
людини, її особистості, але кожна з них вирішує своє конкретне завдання
адекватно предмету, його специфіки.
Історія кожного народу, його духовна і матеріальна спадщина
становлять національний скарб у системі загальнолюдських цінностей.
Суспільство, зацікавлене в необхідності досягти прогресу у своєму
розвитку, має донести до широкого загалу усвідомлення істини, що
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український народ сформувався історично, він створив самобутню
матеріальну і духовну культуру, соціально-політичну думку, виробляв і
виробив свою державність, що його складний героїчний шлях гідний
великого європейського народу. Історичний компонент має бути
обов’язковою складовою частиною підготовки фахівців будь-якого
профілю, оскільки, якщо обмежувати їхні знання про суспільство лише
логіко-теоретичною базою, ми позбавимо молодь можливості історичного
мислення, здатності пізнання минулого, бажання розібратися в
строкатості подій, фактів, правильного світосприйняття.
Утвердження духовності, активної життєвої позиції, патріотизму
можливо лише на основі творчого підходу у викладанні, позбавленого
догматизму, схоластики, безглуздого вивчення загальних положень чи
“абсолютних” істин, пов’язаних з пануючою ідеологією. Так, наприклад,
за радянських часів головною політичною проблемою вважалося
проблема руйнації капіталізму у всесвітньому масштабі. Сучасні ж
погляди на існування людської цивілізації зорієнтовані на пошуки
можливостей злагоди і співробітництва як серед народів усієї планети,
так і в межах тієї чи іншої країни, навіть за умов спектра різних
політичних груп, партій та ін. Якщо раніше мова йшла про соціалістичний
спосіб життя як єдино можливий і соціальні революції як обов’язковий
атрибут зміни суспільно-економічних формацій, то сьогодні це вже не є
предметом дискусій. Це підтвердили події кінця ХХ століття, пов’язані з
розпадом СРСР і самостійним розвитком новоутворених держав з його
складу. Соціальні зміни, характерні для будь-якого суспільства, мають
відчуватися в економічній сфері і вирішуватися на основі демократичної
альтернативи.
Саме тому, на наш погляд, суспільство сьогодні потребує
пріоритетного розвитку гуманітарної сфери, підсилення гуманізації
освіти. При цьому зміст викладання повинен бути зорієнтований на
розкриття наукової концепції людини, у т. ч. й так званих “вічних
проблем”, пов’язаних з існуванням людської цивілізації. Особливу
цінність мають моральні характеристики індивідуума, бо це головне, що
відрізняє суспільство з погляду на існуючі економічні, політичні,
культурні процеси в межах держави.
Нас не може більше влаштовувати отримання навіть найкорисніших
результатів за будь-яку ціну, “сліпа” довіра якимсь пріоритетам чи
класовим, партійним підходам, якщо це йде всупереч гуманістичним
ідеалам, загальнолюдським цінностям. Людина, “що охоплена афектом
ненависті, не може бути звернена до майбутнього, до нового життя” – так
зауважував великий російський гуманіст М. Бердяєв. А моральність
однаково єдина для усього людства.
Беручи до уваги, що в технічному вузі історія не є профілюючою,
спеціальною дисципліною, викладач поставлений перед необхідністю
постійно доводити її значення з точки зору становлення особистості, її
соціальної свідомості. Історія, яка спочатку в уявленні молоді виглядає як
нагромадження фактів і подій, поступово набуває характеру постійного
дослідницького процесу, пошуку соціальних орієнтирів і свого місця в
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умовах сьогодення. До того ж вона є осередком духовності, моралі тощо.
Орієнтація на гуманізм, загальнолюдські цінності, повага до моральних та
юридичних норм – складові цього явища. Історія нашого народу вчить
цінувати людину як особистість, її права на свободу, розвиток, щастя, на
прояв своїх здібностей. Історії відомі зразки справжнього гуманізму, коли
людяність і справедливість примирювали ката та жертву, багатих і бідних,
бо йшлося про захист своєї Вітчизни, боротьбу проти чужинців та
окупантів. Але ж історія може навести десятки і сотні прикладів того, як
лише за належність до іншого класу чи професії, за національне чи
етнічне походження людина могла бути позбавлена навіть життя.
Протистояння гуманізму та насилля стримувало ріст національної
культури, було серйозною перешкодою на шляху до державної
незалежності. Кризою ідей гуманізму була Перша світова війна, що
зіткнула українців у кривавій трагедії двох імперій, громадянська війна,
голодомори, тоталітарний режим тощо.
Гуманізм завжди був і залишається провідною світоглядною
орієнтацією прогресивних суспільних рухів. Принципи людяності,
свободи і справедливості, захист особистості, рівності виникли ще за часів
появи та розвитку людської цивілізації. Гуманістична традиція
формувалася багатьма поколіннями на тривалому шляху свого розвитку.
Історія зберегла нам прізвища видатних гуманістів минулого: Арістотеля,
Данте, Петрарки, Сковороди, Булгакова та ін. Українські просвітники
Х. Філарет, І. Вишенський, С. Оріховський, М. Смотрицький, С. Зизаній
та ін. вважали принциповою умовою існування і розвитку держави
морально правову освіту й виховання у громадян любові до рідної землі,
патріотизму, суспільної активності заради загального блага. Вони вірили у
розум і творчі сили людини, її природне право на свободу й гідне місце в
житті суспільства. Діяльність українських публіцистів-гуманістів сприяла
ідейній підготовці визвольної війни українського народу під керівництвом
Б. Хмельницького у 1648-1654 рр. Після Б. Хмельницького не знайшлося
в Україні діячів, спроможних довести справу створення незалежності
України до логічного кінця. Проте діяльність Кирило-Мефодіївського
товариства, народників, М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського та
ін. свідчить про дійсно гуманістичні цілі, які переслідували прогресивні
діячі України на шляху прогресивного розвитку держави і влади в
інтересах суспільства й консолідації української нації.
У процесі здійснення радикальних економічних, політичних, правових
реформ у нашій країні гостро постає питання про розширення і
поглиблення наукових політико-правових досліджень. Не можна далі
обмежуватися дослідженнями переважно політичної системи, її понять,
категорій, функцій та ін., більше уваги слід приділяти проблемам
політичної культури, політичної участі, нормам і відносинам, правам,
свободі, обов'язкам громадян, механізму політичних гарантій і контролю.
Витоки наших проблем слід шукати в історії минулих століть, коли
автоматично відкидали, забороняли все попереднє, розривали зв’язок
поколінь і руйнували спадкоємність. Бюрократична система виникла не на
порожньому місці, а мала глибоке коріння в російській минувшині.
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“Когда солнце гласности взойдет над Россией, оно осветит столько
несправедливостей, столько чудовищных жестокостей, что весь мир
содрогнется” – так писав ще в 1839 (!) маркіз де Кюстін, до речі, свідомий
прихильник монархізму. “Пустыней без покоя ”, “тюрьмой без страха”
іменував він російську дійсність, з якою українське життя мало дуже
багато схожого. Залишившись на позиціях історичної правди й гуманізму,
не слід сьогодні займатися міфологізацією “нових” героїв, іти проти
істини. Так, скажімо, той, хто відводить велику роль Тимчасовому урядові
у долі українського народу, забуває або свідомо ігнорує той факт, що й не
йшлося, за В. Винниченком, про можливість надання Україні статусу
державності навіть у межах федерації з Росією. Критерій істини простий:
оцінку тому, що відбувається, дає народ.
Неповага до своїх джерел, ігнорування своєї культури, мови,
“духовний канібалізм”, “пожирання предків”, байдужість, прагматизм,
відхід від реальності та “знаходження себе” у правовому та культурному
нігілізмі – складові частини того руйнівного світогляду, що зветься
антигуманізмом.
Будь-яка справа сучасності не може бути вирішена сьогодні без зв’язку
з гуманізмом, бо нема нічого, що було б дорожче за людину, її права,
щастя, честь та повагу, і на це слід звернути увагу на заняттях суспільних
дисциплін. Важливим правилом викладання є те, що переконання повинно
базуватися на доказах, при цьому викладач має бути впевнений у тому,
що викладає. Зацікавленість, небайдужість, можливість висловити власну
думку, творчий підхід у розв’язанні проблеми повинні стати
обов’язковими елементами
кожного заняття. Важливо сформувати
поважне ставлення до суспільних наук, подолати суто інформаційний
підхід у навчанні, направити зусилля на отримання студентами вмінь та
навичок аналізувати існуючі процеси та події, робити висновки, що
відображають сучасну діалектику життя, взаємозв’язок політики,
економіки, культури.
Сучасна культура і духовність, сучасний моральний рівень у
суспільстві передбачає і сучасний рівень освіти, що потребує методичного
оновлення, комбінування усіх видів занять, неординарного підходу до
виконання своїх обов’язків з боку викладачів. Відомий принцип
педагогіки та психології свідчить: краще засвоюється те, до чого людина
періодично повертається. Можливо, наповнення суспільних дисциплін
новим змістом, новою якістю створить відповідні умови для позитивних
змін у навчальному процесі. Цей процес був і залишається надзвичайно
складним і суперечливим, але лише завдяки йому ми можемо зберегти
духовність, народну пам’ять, завершити розбудову держави,
цивілізовано існувати разом з іншим світом.
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Пилипенко В. Ю. (Одеса)
РОЗБУДОВА ОСВІТИ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ, ПЕРСПЕКТИВИ
У стаття акцентовано увагу на деяких істотних зрушеннях в
процесах реформування освіти в Україні.
Освіта в суспільстві, як відомо, повинна виконувати два завдання. Поперше, це професійна підготовка молодої людини до суспільновиробничої діяльності, по-друге – її виховання, всебічний розвиток. В
умовах перехідного періоду вирішення цих завдань в Україні
наштовхнулося на великі труднощі, пов`язані з економічною кризою,
недостатньою визначеністю шляхів розвитку суспільства, остаточним
принципом фінансування освіти та культури.
Протягом одинадцяти років незалежності освітяни доклали немало
зусиль для подолання цих труднощів, розробки нової моделі вітчизняної
освіти, яка б відповідала новим суспільно-політичним реаліям, органічно
вписувалася б у загальносвітові процеси.
Так, у листопаді 1993 р. Кабінет Міністрів затвердив програму
“Освіта” (“Україна ХХІ століття”), якою передбачалася децентралізація
управління освітою, гуманізація та індивідуалізація навчально-виховного
процесу, безперервність освіти та варіативність навчальних планів і
програм, переорієнтація сфери освіти на пріоритетний розвиток
особистості та створення для цього відповідних умов у суспільстві. Ці
зміни стосувалися понад 48 тис. закладів та установ, у яких навчалося
близько 15 млн. учнів та студентів.
З метою урізноманітнення системи навчальних закладів для розвитку
здібностей обдарованих дітей розгорнули свою роботу 236 гімназій, 208
ліцеїв, 26 колегіумів, 1040 навчально-виховних комплексів. Вже в
середині 90-х років у системі вищої освіти виникло майже 500
недержавних навчальних закладів, 100 з яких було акредитовано, тобто
отримали юридичний статус.
У вищезгаданому документі особлива увага була приділена
національному вихованню. До пріоритетних напрямів реформування
виховання відносили формування національної свідомості, любов до
рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави,
готовність її захищати, формувати високу мовну культуру, шанобливе
ставлення до культури, звичаїв, традицій українсього народу та всіх
народів, що населяють Україну.
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У 1994 р. з`явився розроблений на основі програми “Освіта” (“Україна
ХХІ століття”) документ – “Концепція національного виховання”,
обов`язкова для впровадження в усіх освітньо-виховних закладах країни.
На жаль, у документах, прийнятих у наступні роки, акцентування на
національному вихованні зменшується, поступово замінюється
громадянським вихованням та вихованням взагалі, що видно навіть із назв
цих документів: “Концепція виховання у національній системі освіти”,
“Про стан та проблеми національно-громадянського виховання у вищих
навчальних закладах України” (рішення Комісії Міністерства освіти,
1998 р.), “Концепція громадянського виховання особистості в умовах
розвитку Української державності” (проект Концепції 2000 р.).
“Громадянське виховання, - вказано в проекті, – це процес виховання
громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині
можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично
захищеною”, воно “покликане виховувати особистість чутливою до свого
оточення, залучати її до суспільного життя, у якому права людини є
визначальними”. Проте в цій концепції не знайдемо визначення
“українець”, “патріот України”. Про потребу виховання патріота йдеться,
а от патріота якого народу, якої країни – треба здогадуватись. Незрозумілі
акценти на інтеркультурності, функціональній двомовності.
Очікуваних кардинальних змін у системі освіти в середині 90-х
років, на жаль, не відбулося. Вона, як і все суспільство, потрапила в зону
глибокої кризи. Підтвердження цьому – залишковий принцип
фінансування (у 1992 р. частка бюджету на розвиток освіти становила
12,6 %, у 1994 р. – лише 9,5 %), невідповідність матеріальної бази освіти
нормативам і потребам суспільства (за 1985-1995 рр. кількість
освітянських закладів, що проводили заняття у дві – три зміни, зросла
майже на 1,5 тисячі. У 1994/95 навчальному році школи були забезпечені
підручниками лише на 40 % від потреб, технічними засобами навчання –
тільки на 7-10 %).
Падіння соціального престижу педагогічної діяльності, низька
соціальна захищеність привели до того, що вже на початку 1995 р.
загальноосвітні школи втратили 46 тис. вчителів, із вузів пішло 7 тис.
викладачів, більшість із яких – кандидати та доктори наук.
На початку ХХІ століття процес реформування освіти в Україні
вступив у нову фазу свого розвитку. Була затверджена “Концепція 12річної середньої загальноосвітньої школи”. Її поява обґрунтовувалася тим,
що інтеграція і глобалізація соціальних, економічних та культурних
процесів, перспективи розвитку Української держави потребують
випереджаючого, глибокого оновлення системи освіти. Суть змін
становлять демократизація, індивідуалізація та прагматизація навчального
процесу. Серед головних завдань нової освітньої концепції – перехід до
12-річної системи освіти в середній школі, посилення практичного і
виховного спрямування освіти, диференціалізація та індивідуалізація
навчання та виховання учнів, створення умов для їхнього саморозвитку;
забезпечення безперервності освіти молоді;
посилення виховної й
організаторської функції вчителя.
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У 2002 р. Президент України Л. Кучма підписав один із
найважливіших соціальних законів в Україні - Закон України “Про вищу
освіту”, прийнятий Верховною Радою 17 січня 2002 р. Зазначимо, що цей
Закон проходив нелегку розробку в Комітеті Верховної Ради України з
питань науки і освіти, що тривала півтора року після прийняття в
першому читанні. Цей Закон – результат політичних та економічних
узгоджень.
Станом на початок 2001/2002 навчального року в Україні діяло 587
вищих навчальних закладів першого і другого рівня акредитації та 225
вищих навчальних закладів третього і четвертого рівня акредитації. Серед
них – 171 приватний заклад.
Згідно з новим Законом “Про вищу освіту” Міністерство освіти і науки
України здійснює акредитацію всіх вищих навчальних закладів незалежно
від форми власності та підзвітності, видає їм ліцензії на освітню
діяльність та сертифікати про акредитацію. ВНЗ мають можливість
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державної влади,
підприємств, організацій, закладів та фізичних осіб. Додаткові кошти,
отримані ВНЗ незалежно від форми власності, можуть спрямовуватися на
соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та інших
категорій працівників вищих навчальних закладів та студентів. Закон
ставить вимогу збільшити число і відсоток студентів, які будуть
навчатися за державний кошт до 51 %, починаючи з 2003/2004
навчального року. Згідно із статтею 38 у ВНЗ створюються органи
студентського
самоврядування.
Працевлаштування
випускників
здійснюється на підставі домовленості між замовником, ректором і
випускником.
Україна перебуває на вирішальному етапі своєї історії. Моральний
стан суспільства, певний освітній та культурний рівень громадян –
необхідний фундамент для соціально-економічних перетворень.
“Конкурентоспроможність” нашої країни у світовому співтоваристві вже
сьогодні залежить від нового підходу до системи освіти. Настав час
повернутися, поки не пізно, на шляхи духовності, національного
виховання, враховуючи передовий світовий досвід.

Кононенко В. О. (Київ)
БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті розкриваються основні здобутки і напрями розвитку
бібліографічного українознавства за останній час.
Одна з важливих умов успішного розвитку українознавства є
підготовка широкої джерельної бази для наукових досліджень, для
викладання вивчення різних дисциплін і не останнє місце в цьому займає
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чітка, науково обгрунтована система бібліографічних джерел,
підготовлених на основі вітчизняної і зарубіжної друкованої продукції,
різних за тематикою, хронологічним обсягом, читацьким призначенням.
Слова П.П.Кононенка про мету журналу “Українознавство”, а саме:
“… пізнаючи, розкриваючи образ України, трансформувати
українознавство в українолюбство, виховувати українську людину,
спроможну на свідому історичну життєдіяльність в ім’я розквіту
Батьківщини…” можна віднести і до бібліографічних посібників
українознавчої тематики, які сьогодні активно готують бібліотеки, наукові
установи, громадські товариства України (перш за все, краєзнавчі) та
окремі зацікавлені особи.
У сукупності бібліографічні посібники творять цілісний портрет
України і світового українства у різних гранях та часопросторових
вимірах, розкривають різні українознавчі сфери буття. Проаналізувавши
масив бібліографічних посібників, що вийшли в останні роки в Україні,
слід зазначити: на їх сторінках подається інформація про друковану
продукцію, висвітлюючи шляхи розвитку української нації й інших
народів, які населяють Україну, питання міжнаціональних стосунків,
розкриває зміст національної символіки, розповідає про розвиток
господарства, культурного, мистецького життя України в цілому, та
окремих регіонів, але, перш за все, про наш найбільший скарб – духовну
культуру, зокрема, національні традиції і звичаї народу України,
проблеми народознавства, етнології, етнопедагогіки тощо. Тобто у своїх
виданнях бібліографи намагаються якнайширше охопити різні аспекти
українознавства.
В Україні існує значний доробок фундаментальних універсальних
ретроспективних видань (переважно це друковані каталоги провідних
бібліотек України), що створюються в рамках підготовки Українського
бібліографічного репертуару і мають забезпечити потреби суспільства в
бібліографічній інформації про сукупний документальний масив,
створений у процесі історичного розвитку української нації. Матеріали
цих посібників відображають суспільно-політичне, економічне і
культурно-мистецьке життя українства протягом трьох віків і є важливим
бібліографічним підгрунтям для діяльності українознавців: і науковців, і
практиків.
Активний розвиток українознавчих дисциплін викликав до життя
видання, що стосуються проблем українознавства.
Спеціалістам добре відомий реферативно-бібліографічний бюлетень
“Українознавство”, котрий створювався під егідою Міжнародної асоціації
україністів разом з Національною парламентською бібліотекою України
(НПБ України). На жаль це видання, після 1997 р. припинило існування.
Паралельно інформація про нові українознавчі публікації в Україні і поза
її межами подавалися в мережу Internet.
У 1996 р. спільними зусиллями Головного управління освіти і науки
м.Києва, Інституту українознавства і Українського гуманітарного ліцею
КНУ ім. Т.Шевченка підготовлено ґрунтовний бібліографічний посібник
“Українознавство в системі освіти та виховання”, який є першою спробою
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зібрати і систематизувати літературу з проблем українознавства та його
викладання в ліцеях, гімназіях, старших класах загальноосвітніх шкіл. Він
включає матеріали, що стосуються українознавства і його складників:
суспільствознавства, краєзнавства, народознавства, а також містить
інформацію про книги й публікації з питань мови, ментальності, розвитку
нації, держави, про культуру, природу, екологію.
Без сумніву, представляє інтерес для освітян щорічник, який готує
Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова “Українська
педагогічна бібліографія”, що включає нормативні документи, книги,
матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, статті із
збірників і вибірково із освітянських газет. Тут вміщено відомості про
видання підручників для всіх типів шкіл і матеріали з методики
викладання окремих предметів. У розгалуженій структурі цього посібника
в самостійний підрозділ виділені матеріали з питань українознавства.
Перебудова національної освіти в Україні, введення таких нових
предметів як “Українознавство”, “Релігієзнавство”, “Рідний край”
справила значний вплив на активізацію підготовки і використання
бібліографічних видань про край. Тема “Наш край” внесена до шкільних
програм, вивчається окремим уроком, однак у потрібному обсязі
краєзнавчі матеріали в підручниках відсутні. УВ цьому випадку
неоціненну допомогу можуть надати бібліографічні посібники як про
Україну в цілому, так і про окремі місцевості (область, район, місто, село).
Ці видання сприяють якнайширшому використанню місцевого історикокраєзнавчого, народознавчого, етнографічного матеріалу, допомагають
бібліографічними засобами осягнути своєрідність рідного краю.
Без сумніву, учителям різного профілю стане в пригоді популярна
бібліографічна енциклопедія, яку підготувала НПБ України “Україна:
минуле і сучасність”, вона містить різноманітну бібліографічну (про
історичні
праці
і
географічні
карти,
суспільно-політичну,
мистецтвознавчу літературу про художні твори, що висвітлюють історію
України), а також подає фактографічну інформацію (про географію,
флору, фауну, економічні й культурні досягнення, про видатних діячів
нашої держави).
Достойне місце серед посібників присвячених нашій країні, займає
грунтовний анотований бібліографічний довідник у двох томах “Україна:
Історія. Народознавство” Рівненської обласної наукової бібліотеки (1994).
Науковців має зацікавити “Каталог видань Інституту народознавства
НАН України”, який охоплює видання з 1994-1998 роки (Львів, 1998).
Серед видань, що висвітлюють питання народознавства регіонів, варто
відзначити покажчик “Народознавство Поділля”, який підготувала
Хмельницька ОУНБ. До нього включено понад 500 друкованих джерел, у
т.ч. цінні дореволюційні видання, що тривалий час були недоступні для
широкого читацького загалу. Він знайомить не тільки з матеріалами
обласної бібліотеки, а й з тими, що зберігаються в музеях, архівах,
книгозбірнях інших областей.
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Цікавий посібник “Тернопільщина в народознавчих пам’ятках”,
підготовлений спільними зусиллями Тернопільської ОУНБ і обласного
державного архіву (1999).
На сторінках наукового збірника “Городоччина: минуле і сучасне у
контексті історії Поділля” вміщена бібліографія “Історія, народознавство,
природа Городенщини” (Городенська районна бібліотека, 1994).
Вихованню у юних читачів поваги до свого народу, почуття господаря,
який турботливо зберігає свій край, його природу, історичні пам’ятки,
традиції, культуру покликані посібники “Наш родовід” Державної
бібліотеки для дітей, “Молодёжи о родном крае” Донецької ОУНБ,
“Ріднокрай” Дніпропетровської ОУНБ.
Серед посібників варто відзначити покажчики присвячені окремим
регіонам: це щоквартальники і щорічники “Буковина” (Чернівецька
ОУНБ), “Миколаївщина на сторінках преси” (Миколаївська ОУНБ),
“Житомирщина в літературі і пресі” (Житомирська ОУНБ),
“Дніпропетровщина: хроніка подій” (Дніпропетровська ОУНБ),
“Українські Карпати: Покажчик літератури за … рік” (ЛНБ
ім.Стефаника), “Івано-Франківщина в минулому і тепер”, “Що читати про
наш край” (Івано-Франківська ОУНБ). Покажчики типу “Література про
… область” (готують практично всі обласні бібліотеки).
Заслуговують на увагу і видання, присвячені окремим містам,
населеним пунктам. Серед них “Люби місто своє! Люби одвіку і довіку” –
довідник юного краєзнавця, присвячений 500-річчю Хмельницького
(Хмельницька обласна бібліотека для дітей, 1993), “Історія і сучасність
давнього Галича” (Полтава, 1997), “Севастополь – город двух веков”
(Центральна міська бібліотека ім. Л.Толстого, 1992), “Остер” (спільна
робота Чернігівської ОУНБ, Козелецької центральної бібліотеки, 1998),
“Носівка і Носівщина” (Носівська районна бібліотека, 1997), “Ніжин з
найдавніших часів до 1917 р.” (Ніжинський державний педагогічний
університет), “Жовківщина” (Жовківська ЦРБ, 1995), “Донецк: вчера,
сегодня, завтра” (Донецька ОУНБ), “Стрий древній і молодий” (ЦБС
м.Стрия, 1999) з фотографіями пам’ятників, архітектурних споруд, із
зображеннями гербів, які мало місто протягом своєї історії.
Стане корисним історикам, дослідникам і практикам покажчик
Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника “Іншомовні джерела до
історії міст і сіл України” (Львів, 1995).
Це далеко не повний перелік посібників, які можна використовувати
при викладенні українознавчих дисциплін.
Характерною рисою нашого часу є вияв активного інтересу до історії.
Як кажуть, історія – дзеркало, в яке дивляться сучасники. Розширення
дослідницької наукової і практичної викладацької діяльності, спрямованої
на об’єктивне висвітлення історії України, постійне збільшення потоку
інформації з усього світу з цього питання, спонукає до створення нових
посібників, що висвітлюють історію України в цілому та її регіонів
зокрема, враховуючи нові досягнення історичної науки. Серед
традиційних видань, присвячених історії нашої держави, слід назвати
науково-допоміжний бібліографічний щорічник “Історія України”, який
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готує з 1968 року Державна історична бібліотека спільно з науковцями
НАН України. На його сторінках можна знайти матеріали і про історію, і
сучасні проблеми. Останній щорічник представляє літературу, що вийшла
в 1993 р.
Під такою ж назвою “Історія України” НПБ України підготувала
список літератури на допомогу формуванню ядра фонду масової
бібліотеки, що рекомендує мінімум історичної літератури, яка повинна
бути в кожній бібліотеці.
Зміна поглядів на висвітлення історичних явищ, прагнення до
переосмислення історичного шляху України, більш вільний доступ до
архівів і публікація нових документальних джерел – усе це обумовлює
інший підхід до забезпечення як професійних, так і непрофесійних
інформаційних потреб читачів. Тому на особливу увагу заслуговують
тематичні покажчики, присвячені певному періоду історії або краю. Серед
таких видань можна назвати видання НБУ ім.В.Вернадського “Українська
революція і державність, 1917-1920” (К., 2001). Це перша спроба зібрати і
систематизувати науковий доробок з теми. Враховуючи, що до видання
ввійшли книги, брошури, рецензії, автореферати дисертацій, депонові
рукописи – воно надає історикам, політологам, українознавцям необхідну
історіографічну і джерелознавчу інформацію про цей складний і
суперечливий період.
Одній з найтрагічніших сторінок вітчизняної історії – голодомору
присвячено спільний проект ОДНБ ім.М.Горького, Інституту історії
України НАН України, Фундації українознавчих студій Австралії (Одеса;
Львів, 2001). Він охоплює друковані матеріали (6 тисяч назв), видані в
багатьох країнах світу впродовж 1932-2000 рр. Допомагає користуватись
посібником детальний предметний покажчик, розроблена карта територій,
охоплених голодомором.
Протягом останнього десятиріччя вийшли друком грунтовні
бібліографічні видання, підготовлені обласними бібліотеками: “Історія
Слобідської України” (ХДНБ ім.В.Короленка, 1993), “З історії
Чернігівської єпархії” (Чернігівська ОУНБ, 1993), “340 років Берестецькій
битві” (Рівненська ОУНБ, 1991), “Хотинська війна” (Чернівецький
державний університет ім.Ю.Федьковича, 1995), “Козацтво і
Тернопільщина” (Тернопільська ОУНБ, 1996), “Козацтво Донецького
краю” (Донецька ОУНБ, 1995) та ін.
У бібліографічному доробку бібліотек України є також посібники,
створені у співдружності з місцевими товариствами охорони пам’яток
культури. Це – “Памятники истории и культуры Киева” (ДІБ України,
Київське міське товариство охорони пам’ятників), “Памятники истории и
культуры Донецкой области” (Донецка ОУНБ) , “Пам’ятники історії і
культури м.Хмельницького” (спільна робота Хмельницької ОУНБ,
Обласного краєзнавчого музею і Товариства охорони пам’яток історії та
культури), “Вулиці міста розповідають” (Тернопільська ОУНБ). Ці
посібники розкривають перед учителями досить широке поле діяльності і
можуть бути використані викладачами різних спеціальностей, пов’язуючи
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виховання любові до рідного краю з вивченням певних історичних подій
та здобутків діячів, яким присвячено пам’ятники.
Сучасна етнонаціональна ситуація в Україні характеризується
підвищеним інтересом до витоків традиційної народної культури,
прагненням до самоусвідомлення, пізнання джерел духовності свого
народу. Це викликало до життя серію рекомендаційних бібліографічних
посібників “Культура і побут народу України”, яку видала НПБ України.
У першому випуску “Духовна культура народу України” (К., 1994)
вміщена література про місце української культури у всесвітній
літературі, висвітлює значення народознавства і етнопедагогіки у
формуванні особистості, розповідає про свята народного календаря,
родинні звичаї та обряди, духовні обереги. Другий випуск “Матеріальна
культура українського народу” (К., 1996) інформує про книги і публікації
про традиційні види господарської діяльності, ремесла і промисли,
народне житло, національне вбрання, кухню тощо.
Третій і четвертий випуски – це “Етнічні спільноти України:
етнографічні особливості” (К., 2000) і “Україна в етнонаціональному
вимірі” (К., 2001). Їх мета – представити друковані матеріали про
історико-етнографічні регіони України, етнографічні групи українського
народу, а також про історію поселення національних меншин в Україні,
характер їхньої традиційно-побутової культури та міжетнічні взаємини.
Подібні видання готували і регіональні бібліографічні центри.
Наприклад, “Минуле пливе у прийдешнє: (Народні свята, звичаї та обряди
на Херсонщині)” (Херсонська ОУНБ, 1998).
У справі бібліографічного висвітлення історії національного життя в
нашій державі найплідніше працює Книжкова палата України. Її науководопоміжні посібники “Етноси України”, “Німці в Україні” (1998), “Татари
в Україні” (1997), “Болгари в Україні” (2000), “Євреї в Україні” – це
справжні фундаментальні бібліографічні дослідження, які надають
вченим, зокрема українознавцям, цінну інформацію.
Історія та розвиток національних культур і народів, етнічних груп, які
компактно проживають в поліетнічних регіонах, присвячено грунтовні
посібники Донецької ОУНБ “Греки Приазов’я”, Херсонської ОУНБ і
Державного архіву Херсонського області “Нації і народності
Херсонщини: минуле і сьогодення”. Останнє видання зроблене на основі
вивчення фондів і каталогів провідних бібліотек і музеїв Південного
регіону України.
Ознака високого рівня духовного розвитку нації є повага до свого
історичного коріння. Збереження історичної пам’яті, без якої народ
приречений на небуття, неможливе без осмислення надбань попередніх
поколінь.
У відповідь на гостру потребу переосмислення критеріїв оцінки
доробку визначних митців та вчених України, заповнення прогалин у
вивченні здобутків української культури з’явились серії бібліографічних
посібників “Повернуті імена” (НПБ України), “Видатні діячі української
книги” (НПБ України і КНУКіМ). На їх сторінках були вміщені
біобібліографічні довідки про В.Винниченка, І.Багряного, М.Зерова,
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Ю.Клена, Ю.Липу, Є.Маланюка, Т.Осьмачку, Я.Славутича, В.Стуса і
багатьох інших. Вони знайомили з славетним українським жіноцтвом:
Гриневича Катря, Гуменюк Докія, Журба Галина, Лівицька-Холодна
Наталя, Лятуринська Оксана, Теліга Олена.
Практично кожна ОУНБ готувала подібні серії про своїх земляків
(“Відроджені імена”, “Забуті імена” тощо).
Прориваючись крізь ідеологічні захаращення, автори цих видань
намагалися без перекручень і замовчувань показати найважливіші штрихи
біографій провідних діячів науки, літератури, культури, книгознавства,
розкрити їхній внесок до скарбниці української духовності. Слід
зауважити, що матеріали цих серій активно використовували і викладачі, і
студенти та учні, тому що вийшли друком значно раніше, ніж з’явились
матеріали про них на сторінках підручників і посібників. Вони й досі
активно використовуються, бо написані доступно й емоційно.
Заслужив високої оцінки посібник Державної наукової медичної
бібліотеки МОЗ України “Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець
ХVІІ – перша половина ХІХ століть”, який містить інформацію про 135
медиків, життя і діяльність яких так чи інакше пов’язане з Україною.
Збагачують палітру біографічних розробок регіональні видання “Пам’яті
лікарів Полтавщини”, “Українські лікарі Прикарпаття”, “Медицина
Роменщини (спроба історичного нарису)” і інші.
Широкою популярністю користується багатотомний посібник
“Українська журналістика в іменах” Львівської наукової бібліотеки
ім.В.Стефаника.
Національна академія наук України традиційно готує серію посібників
“Біобібліографія вчених України”.
Не можна обминути мовчанням діяльність Державної наукової
архітектурно-будівельної бібліотеки, що має цінний фонд рідкісної і
краєзнавчої книги. Серія “Видатні зодчі України”, в якій вийшли
посібники “Владислав Городецький” (К., 1999), “Архітектор
В.Г.Заботний” (К., 1998), серія історичних нарисів “Видатні українські
вчені та інженери будівельники” (К., 1997) роблять честь цій установі.
Українська академія аграрних наук і Центральна наукова
сільськогосподарська бібліотека створює серію “Аграрна наука України в
особах, документах, бібліографії”, а бібліотека Національного
університету “Києво-Могилянська академія – “Вчені НаУКМА”.
Видатним землякам присвячено бібліографічний посібник “Вчені
Хмельниччини” (Хмельницька ОУНБ і Кам’янець-Подільський
педагогічний інститут ім.В.Затонського).
Важливою складовою частиною бібліографічної діяльності є розробка
біографістики, зокрема створення персональних біобібліографічних
посібників, розкриття історії і сучасності, надбань і здобутків через
конкретні особистості. Адже творчу біографію держави становить
сукупність біографій її діячів.
Бібліографи створюють портрети історичних видатних діячів.
Наприклад: Грановський Б. Михайло Грушевський – Перший Президент
України, академік: Біобібліографія (1885-2000) (К., 2001). А також наших
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сучасників. В останні роки НПБ України підготувала бібліографічні
посібники про Олександра Федорука, Миколу Жулинського, Федора
Погребенника.
Високого поцінування заслуговує доробок вчених-краєзнавців,
українознавців. Їм також приділена увага на сторінках бібліографічних
посібників. На початку 90-х в серії “Дослідники рідного краю”, вийшли
покажчики “Дмитро Іванович Яворницький” (Дніпропетровськ, 1991),
“Гошкевич Віктор Іванович” (Херсон, 1993), “Гуменюк Степан
Костянтинович” (Хмельницький, 1993).
Окремо слід сказати про видання інституту українознавства ім.
І.Крип’якевича НАН України і Комісії бібліографії Міжнародної асоціації
україністів. Це персональний бібліографічний покажчик “Ярослав
Ісаєвич” – про людину, яка значну частину свого життя присвятила
розвитку українознавства.
Не можна обминути увагою і посібник “Микола Іванович Сенченко”
(К., 1990), присвячений нинішньому директору Книжкової палати
України, людині, яка була ініціатором створення програми “Книжкова
спадщина України”.
Серед поліперсольних посібників особливо має зацікавити
українознавців видання “Матеріали до біографій етнологів та
народознавців України” (Упоряд. С.Ляшко, С.Залозна. – К., Запоріжжя).
Це біоісторичне видання не лише дає зрозуміти, що українські етнологія
та народознавство були справою багатьох поколінь та сотень науковців і
мають солідну наукову традицію, а й дає можливість усвідомити, що
Україна і її народи були цікаві вченим багатьох країн світи, а історія цих
досліджень налічує кілька століть. У виданні вміщено біографії і
бібліографічні відомості про 430 дослідників. Хронологічні рамки
сягають подекуди ХVІ ст. їх верхня межа – 30-і рр. ХХ ст. – коли був
насильницьки припинений розвиток етнології.
Спалах інтересу до біографістики пов’язаний з наявністю величезного
обсягу маловідомих або зовсім невідомих біографічних і бібліографічних
матеріалів, які становлять як науковий, так і загальнолюдський інтерес.
Окрему сторінку біографістики становлять посібники про літераторів.
Цей тип бібліографії особливо цінний для викладачів, учителів
словесності.
Призначення покажчика про відомого письменника-уродженця краю в
тому, щоб ввести в науковий обіг невідомі матеріали, опубліковані,
головним чином, в місцевій пресі.
Часто відомості вміщені в краєзнавчих виданнях є першими, а інколи
єдиними друкованими матеріалами про літератора. Серед них і
поліперсоналії “Митці Львівщини”, “Літератори Львівського краю”,
персональні посібники, які досліджують творчість в цілому, наприклад,
серія НПБ України “Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”, в рамках
якої вийшли біобібліографічні нариси про В.Шевчука, І.Жиленко,
І.Світличного, Є.Сверстюка, Л.Костенко, а також видання, які
розкривають зв’язки митця з краєм. Серед них: посібники, що готує
ОДНБ ім.М.Горького в серії “Літературна Одеса”: “Іван Франко в Одесі”
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(2001), “Т.Г.Шевченко в Одеській пресі” (1995), “Михайло Коцюбинський
в Одесі” (1994), а також “Шевченко і Прикарпаття” (Івано-Франківська
ОУНБ, 1994), “Т.Шевченко і Вінниччина” (Вінницька ОУНБ), “Анна
Ахматова і Україна” (НПБ України, 1993), “Олесь Гончар і Херсонщина”
(Херсонська ОУНБ, 1998).
Розкриваючи тему бібліографічного забезпечення українознавства не
можна обійти увагою найпоширеніший тип бібліографічних посібників –
календарі знаменних і пам’ятних дат, на сторінках яких упорядники
намагаються розкрити багатогранність української культури, показати
внесок українства в духовну скарбницю людства. Їх мета – привернути
увагу до найбільш значних історичних, політичних дат і до маловідомих
сторінок історії, популяризувати імена славетних співвітчизників і
представників діаспори.
Насьогодні в Україні є два універсальні загальноукраїнські видання –
щорічник “Знаменні дати”, що виходить у видавництві “Україна” і
щоквартальник “Календар знаменних і пам’ятних дат” Книжкової палати
України. Обидва готує НПБ України. Вони не дублюють, а доповнюють
одне одного.
Завоювали прихильність читачів регіональні календарі, в яких
піднімаються цінні пласти архівних документів, біографічних матеріалів,
унікальних місцевих видань.
Звертаючись у день завтрашній, треба сповна скористатися з набутого
досвіду, скористатись усім, що стимулює прогрес, зростання й духовне
оновлення.
Варто зазначити, що нині в Україні активно розвивається такий вид
бібліографії як систематичні покажчики змісту періодичних видань і
наукових збірників. Це дає можливість максимально використати їх зміст,
як матеріал для різноманітних наукових і практичних цілей. Вони
допомагають ввести до наукового обігу величезний масив раніше
недоступних або маловідомих документів (особливо якщо часопис
видавався за кордоном або зберігався у спецфондах) і, що те ж має велике
значення, – звільняє читачів і бібліотекарів від невиправданих затрат часу.
Хотілося б нагадати українознавцям, що до їхніх послуг “Анотований
покажчик публікацій журналу “Архіви України” (Український державний
НДІ архівної справи та документознавства, 1997), покажчик змісту
“Науковий часопис українознавства” “Україна (1907-1932)” (Інститут
української археографії, 1993), праці “Індекс української католицької
періодики Галичини 1871-1942” (Львів, 2000) і І.Матяш “Українська
архівна періодика, 1920-1930 рр.: історія, бібліографія, бібліометрія” (К.,
1999), а також посібники, що розкривають зміст вітчизняних і діаспорних
журналів і збірників “Українське літературознавство”, “Слово і час”,
“Листи до Приятелів” (НПБ України), “Вісник” (НБУ ім.В.Вернадського),
“Дзвони” (ЛНБ ім.В.Стефаника), “Рідний край (1905-1916)” (Авт.
С.Семенко. Полтава, 1999) та інші.
Осібно стоїть покажчик, що вперше розкриває зміст газети: “Харьков и
губерния на страницах газеты “Харьковские губернские ведомости”
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(ХДНБ ім.В.Короленка, 1993-1994). Всі ці видання містять цінні
матеріали для українознавців.
І останнє за порядком викладення, але не за значенням. Для плідної
наукової дослідницької, викладацької роботи завжди актуальною
залишається проблема виявлення бібліографічних ресурсів України.
Неоціненну роль в цьому відіграють засоби орієнтації серед
інформаційних джерел – покажчики бібліографічних посібників.
В актив бібліографії другого ступеня слід зарахувати унікальне для
вітчизняної бібліографії видання “Джерела українознавства”. Перший
випуск (спільна робота Археографічної комісії НАН України, НБУ
ім.Вернадського, НПБ України) містить відомості майже про 1400
бібліографічних матеріалів, які так чи інакше стосуються україністики.
Він інформує про окремі бібліографічні видання, прикнижкову,
пристатейну бібліографію. Другий випуск (НБУ ім.Вернадського, 1998)
представляє бібліографію як вітчизняної, так і зарубіжної періодики, що
видавалася на території сучасної України незалежно від мови, або
українською мовою незалежно від місця виходу в світ.
Інформацію універсального характеру про бібліографічні джерела
можна знайти на сторінках виданнь НПБ України “Посібники наукової
бібліографії підготовлені бібліотеками України в 1981-1990” (К., 1993), а
2 рази на рік про видання окремих посібників і прикнижну бібліографію
подає відомості покажчик “Бібліотекознавство і бібліографія в Україні”.
Великий масив літературознавчих джерел містить покажчик
бібліографічних посібників “Українські письменники”. До нього включені
матеріали стосовно розвитку української літератури в цілому, або про
окремі періоди чи етапи, про письменників, літературознавців, критиків,
публіцистів, перекладачів. Тут представлені і окремі видання,
пристатейні, прикнижкові списки, інколи подаються, іноді, навіть
інформація про машинописні роботи і картотеки, що зберігаються у
бібліотеках: хронологічні, територіальні, мовні ознаки при відборі не
обмежувались.
Уже готовий до друку рукопис “Джерела українського
літературознавства”.
Про бібліографію з питань краєзнавства інформує ДІБ України, яка
підготувала: “Краєзнавчі бібліографічні видання України, 1986-1990” (К.,
1999), “Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України, 19911995” (К., 1996).
Існує подібна інформація регіонального характеру. Так, Л.Баженов у
своїй книзі “Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.”
(Кам’янець-Подільський, 1993) представив основні бібліографічні
покажчики про Подільський край.
Є інформація, що готується покажчик бібліографічних джерел про
Херсонщину “Матеріали до провінційної бібліографії”.
Останнє десятиріччя характерне певними здобутками в українській
бібліографії, попри складне економічне становище держави в цілому і
бібліографії зокрема.
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Сподіваємось, що основні здобутки і напрями розвитку
бібліографічного українознавства розкриті. Хоча даний матеріал може
претендувати на вичерпність, оскільки зроблений на основі тих видань,
що надійшли до фондів НПБ України.
Створення системи бібліографічного забезпечення українознавства
вимагає вирішення серйозних наукових і організаційних проблем. Отож,
необхідно спільно науковцям і бібліографам виробити наукові основи
підготовки бібліографічних посібників для українознавців різних
спеціальностей (принципи відбору, систематизація, хронологічні,
географічні, мовні обмеження тощо); вирішити такі важливі організаційні
питання як координація і кооперація провідних інформаційнобібліографічних центрів, в ідеалі, зарубіжних країн-членів МАУ;
складання, підготовка на цій основі перспективного плану створення
посібників.

Радевич-Винницький Я. К. (Дрогобич)
РЕГІОНАЛЬНО-СУБЕТНІЧНИЙ КОМПОНЕНТ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
(лінгвопедагогічний аспект)
У статті актуалізується питання особливостей розвитку
українського етносу і його регіонально-субетнічних складових.
Наголошується на важливості існування і дослідження територіальних
різновидів української мови, які є джерелом поповнення та розвитку
літературної мови.
До визначальних, знакових ідей сучасної доби належить глобалізація
як наслідок технологічних трансформацій. Вона захоплює не лише
економіку й політику, а й культуру та інші сфери людського життя, у т.ч.
й освіту. Ідеї глобалізації освіти не є породженням останніх десятиліть.
Ще на початку діяльності ЮНЕСКО ідеолог цієї організації англійський
фабіанець Дж. Гокслі у першому томі праці «До світового порозуміння»
писав: «Учнів треба навчати такого громадянства, яке дає ідеологічну
основу, що на ній світовий уряд може стояти, аби здійснити своє
завдання. Отже, щоб ту основу збудувати, треба насамперед знищити в
учнів любов до своєї країни та її слави. Треба знищити патріотизм, цю
найбільшу перешкоду до інтернаціоналізму». Дж.Гокслі рекомендує вже
в дошкільному віці навчати дитину думати не низькими національними
поняттями, а широкими, світовими. А для цього, наприклад, у вивченні
географії не потрібно дотримуватися засади просторового розширення –
від географії своєї місцевості до географії світової. Такий підхід, за
словами Гокслі, помилковий, бо виховує і зміцнює в учня хибний погляд,
начебто найближча до його дому земля є найважливіша і найліпша і,
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навпаки, найдальша – чужа і найгірша. «Це породжує і зміцнює
патріотизм, цю найбільшу перепону до братерства і об’єднання всього
людства, це – джерело взаємного самознищення народів і воєн»1. А тому
треба починати вивчення географії зі світової і не перераховувати, які
багатства має дотична країна, а говорити про корисні копалини, урожайні
землі, ліси і т.д. у світовому масштабі. Треба всіляко підкреслювати
господарську взаємозалежність країн, а отже потребу їх об’єднання під
спільним проводом. Оскільки історію подібно до географії повернути
назад не можна, то починати її вивчення належить аж у середніх класах,
до того ж не слід ні в підручниках, ні на уроках згадувати про будь-що
погане в житті інших народів, а тільки про добре. Тепер такі та подібні
ідеї втілюються у незалежній Україні: противники українознавства з
освітньо-наукового та управлінського середовища «проголосили курс на
тотальне утвердження «інтернаціоналістсько-глобалістських» курсів типу
«Всесвітня історія», «Всесвітня культура», «Всесвітня література…»2
Оскільки задум денаціоналізації народів, ліквідації їхньої державності
та створення світового надуряду у переважній більшості країн світу не
знайшов сприйняття, то до ідеї глобалізації було внесено деякі корективи.
Так, її комплементарним корелятом оголошено регіоналізацію
(субетнізацію). Оскільки, мовляв, людина своїми почуттями може
сприймати спільноту максимум з п’яти мільйонів людей, а нація – це
спільнота здебільшого численніша і її можна охопити тільки розумом, то
з цього випливає, що нація – спільнота уявна, а не реальна. Отож треба
зосереджуватися не на національних спільнотах. Йдеться про те ж саме
космополітичне послаблення і винародовлення націй, але в інший спосіб
– шляхом подрібнення національних спільнот.
Оскільки патріотизм як природне почуття знищити неможливо,
задумано обмежити його нижчим (субетнічним, регіональним,
локальним) рівнем. Тоді люди збережуть це почуття, але до нації та її
держави вони залишаться байдужими. Однак партикуляризм, у т.ч.
мовний, шкодить не лише загальноетнічному (національному), а й
субетнічному: без опори на загальне, без буття в ньому окреме втрачає
систему зв’язків, абсолютизується і, не маючи сили існувати, має
зникнути.
Глобалістський підхід до культури й освіти, як і до інших сфер
діяльності, є нереалістичним і безперспективним. Не існує
загальнолюдського без етнічного. «З усіх колективних ідентичностей, що
їх тепер поділяють люди, - пише англійський дослідник Ентоні Д.Сміт,національна ідентичність, мабуть, найважливіша і найповніша»3. Людство
не зможе розвиватися в жодному з культурно-цивілізаційних напрямів без
суперництва, без змагальності етносів, які, власне, сформувалися
внаслідок пристосування людського роду до умов життя, що не є
1

Цит. за: Штепа П. Мафія і Україна. – Львів: ВПК «Глобус», 2002. – С. 324.
Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Освіта ХХІ століття: філософія родинності. – К.:
АртЕк, 2001. – С. 33.
3
Сміт Е.Д. Національна ідентичність / Перекл. з англ. – К., 1994. – С. 149.
2
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однаковими у різних місцях нашої планети. Інша річ, що це суперництво
має відбуватися цивілізовано.
Не є однаковими умови проживання і частин етноспільнот. Було б
дивно, якби, скажімо, бойки були в усьому тотожні батюкам, а поліщуки
– степовикам. Проте всіх їх єднає те, що вони українці, і їхня
українськість відрізняє їх від усіх неукраїнців. Іншими словами, між
етносом і субетносами існують органічні відношення цілого і його частин
(в інших аспектах – роду і видів, гіперонімів і гіпонімів тощо). З цього
логічно випливає, що суб’єктами міжетнічних взаємин є етноси. В
онтологічному плані українськість не є тотожна сумі бойківськості,
лемківськості, слобожанськості і т.д., а в гносеологічному –
українознавство не являє собою простої суми бойкознавства,
лемкознавства, слобожанознавства і т.д., хоча ці сфери самопізнання
українців в українознавстві посідають вагомі місця.
Діалектика відношення етнос – субетноси потребує докладного
осмислення, тому що субетноси різні кількісно, за самоусвідомленням, за
внеском в історичну долю етносу, за роллю в його сучасному
політичному, економічному, культурному житті1. Неоднакові вони і в
аспекті стосунків етносу з іншими етносами. Наприклад, тиверці, які
жили на півдні між Дніпром і Дністром, за словами літописця, були
тлумачами : добре знали грецьку мову; багато з них були двомовними2. А
деревляни чи сіверяни, які мешкали на теренах Русі, просторово віддалені
від Візантії, звичайно, не мали ні можливостей, ні потреби масово
володіти грецькою мовою. Проте наявність безпосередніх контактів
якогось субетносу з сусіднім етносом і, як наслідок, його (етносу)
культурно-цивілізаційне проникнення, впливи у сферу побуту, методи
господарювання, вірування, звичаїв, мову тощо не дає підстав відривати
цей субетнос від його етносу і приєднувати до чужого або ж творити з
субетносу окремий етнос. Те, що тиверці володіли грецькою мовою та
були під впливом візантійської культури і цивілізації, аж ніяк не говорить
про те, що вони були ближчі до греків, ніж до волинян, білих хорватів або
тих же деревлян та сіверян. Проте сьогодні російські і деякі українські
вчені, керуючись негативним ставленням до самостійного існування
українців як нації, намагаються переконати, що за менталітетом,
культурою, системою життєвих вартостей, способом життя південні і
східні українці ближчі до росіян і навіть до греків, молдаван і татар, ніж
до центральних, а особливо західних українців, що «головна проблема
українського етносу в тому, що субетноси, які його складають,
відносяться до різних суперетносів – західноєвропейського та
євразійського»3. В українській державі повинні відбуватися процеси
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«лінгвокультурної асиміляції», внаслідок чого має витворитися «єдиний
лінгвальний засіб, що не буде ні російським, ні українським в їх
сьогоднішньому вигляді»1. Не потрібно глибоко вникати в зміст
наведеної вище цитати аби зрозуміти, чого вимагають автори таких
концепцій.
Українознавство, в т.ч. навчальне, має охоплювати всі аспекти
дослідження українського етносу і його регіонально-субетнічних
складових, зокрема тих, що волею історії опинилися за межами України
на своїх етнічних територіях та в країнах поселення (у діаспорі). Має бути
подолане нігілістичне ставлення до регіонально-субетнічних реалій,
успадковане від совєтського періоду. Тоді компартія у своїх директивних
документах, а отже, і в практичній діяльності всіляко поборювала
«місництво» («местничество»), локальний патріотизм і т.п. Це знаходило
свій вияв, зокрема, у ставленні до регіональних варіантів української
мови загалом та до її окремих елементів. Так, буцімто з метою
«олітературнення» спотворювалася фонетична структура регіональних
топонімів, внаслідок чого слова здебільшого втрачали внутрішню форму.
Село Синевідсько Вижнє на Сколівщині стало Верхнім Синьовидним,
хоча в основній частині справжньої назви є корінь –вод— (з чергуванням
о//і), Ждинна на Дрогобиччині зазвучала як Жданівка, Жирава на
Жидачівщині – як Жирова і т.д.
Мовознавці, виконуючи вказівки компартії, намагалися не допускати
до літературного мовлення, особливо у сфері художнього перекладу
слова і вирази західноукраїнського походження, які зневажливо
ярликувалися гуцулізмами. Особливо запекло воював проти них «глава
українських мовознавців» І.К.Білодід. Загальну лінію у мовній політиці
КПРС зрозуміти не важко: якщо має «злитися» з іншими мовами
(насправді з російською) українська мова загалом, то який сенс в
існуванні українських діалектів? Вони, розвиваючись стихійно,
«некеровано», можуть хіба що заважати у «зливанні» української мови.
Навчання, писав визначний український етнопсихолог Володимир
Янів, має бути соборницьким. Це стосується насамперед мовного
навчання. Адже «спільність мови актуалізує спільність життя»2.
Соборність української мови виявляється у «взаємозрозумілості» її
територіальних відмін, а ще більшою мірою в єдності літературної
форми. Адже за словами Геніга Брінкмана, «мова народу розчленована в
діалектах і зібрана воєдино в літературній мові».
За станом мови можна визначити становище нації, стан культури
суспільства. Це стосується культури в усіх її виявах – у культурі
«високій», побутовій, соціальній, економічній, політичній і т.д. Водночас
у різних іпостасях виступає і мова: вона, крім територіальних (діалекти,
говірки), має субкоди соціальні (просторіччя, жаргони, арго тощо) і
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функціональні (стилі). Усі субкоди належать до одного коду, тобто певної
мови, і між собою взаємодіють. В українознавчому ракурсі найбільший
інтерес становлять передусім територіальні різновиди мови.
Свого часу визначний лексикограф Євген Желехівський відзначав
гідну подиву єдність українських говорів. Справді, структурна
відмінність між українськими діалектами значно менша, ніж це
спостерігається між діалектами італійської, французької, німецької,
китайської та багатьох інших мов. Проте відмінність існує, і вона є
невід’ємною частиною українськомовної онтології. Це можна
спостерігати не лише у розмовно-побутовому, а й певною мірою в
літературному та навіть в іншомовному, зокрема російському, мовленні
носіїв української мови. Це відбито в українській усній словесній
творчості, у формулах етнопедагогіки, у творах красного письменства,
зафіксовано у словниках.
У багатьох цивілізаційно розвинених країнах (Німеччина, Швейцарія,
Італія, Японія та ін.) триває своєрідний ренесанс діалектів, який почався,
до речі, ще до глобалізації з регіоналізацією. Слабкий вияв піднесення
соціального престижу місцевого мовлення можна зауважити і в
незалежній Україні. Особливо це було помітно наприкінці 80-х – на
початку 90-х років минулого століття, коли перспективи мовної
реукраїнізації України виглядали значно оптимістичніше, ніж це
виявилося насправді з приходом Л.Кучми на посаду Президента країни.
Захоплення провінціалізмами й діалектизмами найбільшого поширення
набуло в Галичині. Його пригасання не останньою чергою пов’язане з
тим, що на Східній Україні почало пропагуватися використання суржика,
що несе загрозу самому існуванню української мови. Галичани в ім’я
єдності мови, отже і соборності нації, черговий раз поступилися своїми
мовленнєвими
уподобаннями
на
користь
загальноукраїнської
літературної мови. Зараз локалізми вживаються хіба що в окремих жанрах
журналістики, і то обмежено: в основному для стилізації чи з метою
створення комічного ефекту,- публіцисти ж, науковці, політики уникають
їх повністю. Не до мовних ігор та жартів, коли українізація фактично
захлинулася і становище української мови в Україні не набагато краще, а
значно гірше, ніж було в часи колоніальної залежності. До того ж, як і
попередні сто років, антиукраїнськи налаштовані прихильники
«русскоязычия» в Україні закидають українській літературній мові
«огаличаненість». Ось що, наприклад, пише київська «SOS.
Общественно-политическая газета для православных»: «При нем
(В.Ющенкові. – Я.Р.-В.) хотели ввести вместо украинского, и так
порядком «озападненного» языка, некую суперсмесь галицкого с
диаспорным»1.
Проте українські діалектні субкоди продовжують існувати.
Незважаючи на процес іх нівеляції літературною мовою та суржикізацію,
час їх остаточного зникнення не відважиться прогонозувати жоден
1
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кваліфікований учений. Крім того, діалекти мають своє минуле, яке живе
в сучасному і матиме продовження в минулому. Адже і наступні
покоління українців співатимуть рідні пісні, слухатимуть думи,
читатимуть своїх національних класиків тощо.
Тому,
діалектизми
і
локалізми
є
й
залишатимуться
лінгвопедагогічною проблемою, до того ж не лише в процесі вивчення
української мові й літератури, а й у навчанні і вихованні загалом.
Розуміння їх місця і ролі в модерному суспільстві має стати елементом
свідомості майбутніх його членів. Не можна допустити, щоб більшість із
них ставилися до діалектів тільки як до пережитків минулого, що
ускладнюють життя їхнім носіям, порушують єдність мови тощо. У
цьому питанні Україна може використати досвід Німеччини, Італії,
Швейцарії, Японії та інших цивілізованих країн Наприклад, у школах
німецькомовних кантонів Швейцарії вже давно використовується як
навчальний засіб переклад з діалектного мовлення на літературне і
навпаки. «Школа робить добре,- писав Людвік Куба, - коли вона навчає
літературної мови, і недобре тоді, коли зневажає діалект і піддіалект та
глузує з них; не робить різниці між псуванням мови і діалектними
особливостями…»
Діалекти були і зостануться джерелом поповнення та розвитку
літературної мови. В українських умовах вони до того ж можуть і мають
бути використані як засіб регенерації української мови, подолання
суржика, повернення мові національної своєрідності, ідіоетнічності після
десятиліть «зближення» і «зливання» з російською мовою. До речі, в
Україні є певний досвід використання діалектних матеріалів навіть для
розвитку наукової мови. У 20-ті роки минулого століття термінологічні
словники (наприклад, словник сільськогосподарської термінології)
укладалися в такий спосіб, що до російського слова подавалися
відповідники-синоніми з різних українських діалектів. Із цього багатства
мала викристалізуватися найоптимальніша національна термінологія і
номенклатура. Проте антиукраїнська політика московсько-більшовицької
імперії на початку 30-х років припинила цей процес.
Діалектне мовлення має бути використане і для зміцнення соборності
української нації, поборювання сепаратистських настроїв. Наприклад, на
Закарпатті основну масу населення становлять бойки, гуцули і лемки, які
мовно мало відрізняються від бойків, гуцулів і лемків ІваноФранківщини, Львівщини та інших країв їхнього проживання, що,
безперечно, не може не заважати теоретикам створення русинської
«нації», бо якщо бойки, гуцули і лемки на інших теренах – українці, то як
можуть бути неукраїнцями бойки, гуцули і лемки на Закарпатті, у
Румунії, Словаччині, Польщі? Діалекти глибше закорінені, міцніше
пов’язані з генною пам’яттю, отже, можуть бути використані для
повернення історичної пам’яті денаціоналізованих українців.
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Діалектні матеріали мають знайти належне місце в підручниках і
посібниках з усіх навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу, а
не тільки з краєзнавства. Однак не можна обмежуватися тільки
підручниками, оскільки вони не змозі і не повинні охопити всі субетнічні
ареали України і всі українські етнічні території. Тут залишається
широкий простір для творчої діяльності педагогів. Мова – це дзеркало
життя народу і водночас інобуття його духу, тому її не слід
редукувати до однієї – хай і найвищої – літературної форми. Таке
обмеження відірвало б її від природного субстрату, зробило б
залежною від інших мов, зменшило б її життєві потенції, послабило б
конкурентоспроможність, а отже, позбавило б перспектив на
майбутнє.

Краснодемська І. Й. (Київ)
ВНЕСОК ВЧЕНИХ
УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРАЗІ
У РОЗБУДОВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
(Г. Ващенко, А. Волошин, С. Рудницький)
У статті розглядається внесок учених УВУ: Г. Ващенка,
А. Волошина, С. Рудницького в розбудову національної системи освіти і
виховання. Основна увага звертається на їхні педагогічні концепції,
наукову та освітянську діяльність на ниві вдосконалення системи
викладання українознавчих предметів у середній та вищій школі.
За роки незалежності, незважаючи на економічні та соціальні
труднощі Україна з кожним роком все більше утверджується на
геополітичній карті світу, поступово інтегрується у світові структури, стає
відкритим
суспільством,
рівноправним
членом
міжнародного
співтовариства. Процес побудови міцних підвалин Української держави
неможливий без виховання національно-свідомої, високодуховної та
інтелектуальної особистості, здатної своєю волею, працею та розумом до
прогресивних перетворень і розвитку всіх сфер життєдіяльності
суспільства.
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У сучасному світі відбувається напружений пошук нових людських
орієнтирів, прогресивних шляхів розвитку. Зараз Україна переживає
докорінну зміну підходів до освіти та соціокультурної політики в цілому,
освіта й виховання переорієнтовуються на розвиток особистості, її
можливостей і якостей. Відродження Української держави вимагає
повернення народові тієї культурно-педагогічної спадщини, що
об’єктивно існує, але і досі вивчена недостатньо.
Освіта має величезне значення у всіх галузях життя народу. Багато
разів Україна втрачала державність, інші національні ознаки.
Послаблювалися міжпоколінні зв’язки, що призводило до дезорганізації
родин, до знецінення духовності. Але не втрачалися традиції. Сьогодні
все більше педагогів в Україні усвідомлюють: без національної школи
неможливо виховати патріота нашої незалежної держави. Українська
національна школа — це такий заклад, де в основу концепції освіти
покладено одну для всіх національну ідею утвердження державності
України та єдності націй, яка передавалася із покоління в покоління і
допомогла відродити національну культуру, націю. Лише в національній
школі може виховуватися національна еліта, якої нам так бракує. Як казав
М. Грушевський, "лише той народ має майбутнє, який має власну
національну систему освіти".
Потреба розбудови національної системи освіти і виховання
зумовили зростання інтересу до педагогічної спадщини українських
педагогів як важливого джерела розвитку сучасної педагогічної теорії та
практики. Сьогодні особлива увага науковців зосереджена на ідеях,
поглядах, концепціях маловідомих педагогів, відкриття та вагомі здобутки
яких ігнорувала авторитарна система.
До таких педагогів належить Григорій Григорович Ващенко (18781967), теоретик і практик, професор — широко відомий у діаспорі, але все
ще малознаний на Батьківщині.
Широко знаним він був у 20-х роках, коли працював у Полтавському
інституті народної освіти. За його підручником «Загальні методи
навчання» (1929 р.) навчалися майже у всіх українських педагогічних
інститутах та технікумах.
Далі, у 1933-му – звинувачення в націоналізмі, пошуки порятунку у
Сталінграді, де він очолив кафедру педагогіки. По війні Г. Ващенко —
професор Українського Вільного Університету (УВУ) у Мюнхені,
упродовж кількох років був також ректором Богословської академії у
тому ж Мюнхені.
За 22 роки життя в еміграції Г. Ващенко написав багато праць, які
мають значну наукову цінність для педагогів і вихователів, для всіх
українців, бо писалися вони з думками про долю рідного народу, про
національне виховання юного покоління. Це, зокрема, «Основи
естетичного виховання», «Виховна роль мистецтва», «Система освіти в
самостійній Україні», «Український ренесанс ХХ століття», «Виховний
ідеал», «Завдання виховання української молоді», «Релігійне виховання
молоді», «Тіловиховання як засіб виховання й волі», «Виховання волі і
характеру», «Виховання любові до Батьківщини», «Психологія в СРСР»,
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«Релігія і майбутнє людства», «Основні лінії у розвитку совєтської
педагогіки і школи» тощо.
Замислюючись над майбутнім нової української школи та нових
методів навчання і виховання у ній, Г.Ващенко за пошуками відповіді
звертається, насамперед, до світової історії педагогічних систем.
Педагогічні висновки й узагальнення вченого про виховання увібрали в
себе також історію, культуру, мудрість українського народу. Ось чому
педагогічна спадщина вченого, його міркування та рекомендації щодо суті
методів навчання і виховання, їх вибору і застосування вчителем у своїй
абсолютній більшості є слушними і для сучасної школи, педагогів.
Вибираючи все краще з минулого, Григорій Ващенко створив
яскравий образ виховного ідеалу і став фундатором системи виховання
свідомої любові до Батьківщини, що відповідає духовності українського
народу, його історичній місії, потребам незалежного державного
будівництва України.
Визнаючи основне завдання педагогів, вихователів, Г. Ващенко
підкреслював, що воно полягає в підготовці людей, які могли б служити
своїми знаннями й працею Батьківщині. Провідним елементом виховної
системи він вважав розумове виховання. Друге завдання у вихованні
молоді — це виховання моральне. Мета вихователів полягає в тому, щоб
традиційні ідеали, які пройшли випробування протягом століть, відновити
та застосувати до сучасних умов і тих вимог, що ставить перед нашим
народом історія.
З моральним вихованням міцно пов’язане виховання волі і характеру .
Найважливішою рисою вольової людини є принциповість і здібність чітко
поставити перед собою певну мету. Поставивши мету, вольова людина
докладає всіх зусиль, щоб за всяку ціну осягнути її. Ось чому важливими
для людини є любов до праці і працездатність.
Велике значення у вихованні має естетика на основі високоякісного
мистецтва — музики, пісні, образотворчого мистецтва, скульптури, театру
тощо. Виховання молоді повинно включати розвиток творчих та
мистецьких здібностей, а також, що не менш важливо, фізичне виховання.
Поставлені вище завдання можуть бути здійснені через виховання молоді:
моральне, національно-патріотичне, інтелектуальне і фізичне.
Аналіз змісту праць педагога, особливо «Виховного ідеалу», дає змогу
стверджувати, що Г. Ващенко будує ідеал української людини на двох
головних принципах: християнській моралі й українській духовності, що
витворилася впродовж століть. Він розробив виховну систему, спроможну
на його думку, очистити українську духовність. Важливо, що свою
педагогіку Г.Ващенко не будував ні на вузько партійних, ні на якихось
національно-замкнених засадах, вона у нього водночас українська й
загальноєвропейська. Фундаментальне знання української історії і
розвитку етнопсихології та етнопедагогіки українського народу ставить
вченого на високий рівень практикування з точки зору виховання
молодого покоління відповідно до психоструктури українця, заснованої
на народних традиціях та обрядах.
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Г.Ващенко грунтовно висвітлює українські традиції, відображені у
народній творчості й у творах кращих митців і письменників. Педагог
звертає увагу, перша за все, на українську гостинність та доброзичливість,
уважність та щирість, потяг до краси й мистецької творчості, до музики,
співу й танців, статеву культуру і здорове сімейне життя, найвищі чесноти
лицарства, готового до геройських звитяг. Усе це дає йому можливість
стверджувати, що вихований ідеал українця криється у пісенній скарбниці
України, у звичаях українського народу, у його літературі, мистецтві,
християнській вірі та історичному минулому. На думку педагога,
відтворення цього минулого з його культурними скарбами і черпання зі
скарбниць інших народів того, що є найкращим і відповідає нашій
духовності, дасть нам тверду основу для створення свого власного
виховного ідеалу. Вихований на християнських принципах гуманності й
толерантності, він високо цінує людську гідність, а отже, національну
гідність у цілому.
В основу виховання української молоді професор ставить
загальнолюдські й національні цінності, до яких належать моральний
закон творення добра і боротьба зі злом, шукання правди і побудова на
любові й красі справедливого ладу. Джерелом високоморальних людських
цінностей є християнство. Квінтесенцією його розуміння виховання
української молоді є християнський виховний ідеал, який включає в себе
євангельський вихований ідеал у його історичних і національних формах і
загальноєвропейський вихований ідеал, який також має християнську
основу. Саме від них і має відштовхуватися український виховний ідеал.
На підході до нього Г. Ващенко характеризує ще два типи виховного
ідеалу, що сформувалися вже у ХХ ст.. Це — націонал-соціалістичний та
більшовицький.
Зокрема, з-поміж характерних рис націонал-соціалістичного виховного
ідеалу Г. Ващенко виділяв такі: «безоглядну відданість інтересам свого
народу й любов до нього», «міцну волю і твердість вдачі», «тверду
дисципліну», «пошану до партійного керівництва …», «презирливе й
жорстоке ставлення до інших народів як до унтерменшів» та
«переконання, що право на землю і блага її мають лише німці, — інші
народи мають бути частково знищені, а частково обернені на німецьких
рабів», «фізичну міць, здоров’я, спритність і витривалість», «навички,
потрібні на війні». Як підкреслює Г. Ващенко, деякі з цих рис «самі по
собі не мають нічого негативного». А основні риси більшовицького
виховного ідеалу такі: «безумовна вірність вченню марксизму-ленінізму,
непримирима ворожість до інших ідеологій і активна боротьба з ними, а
також до релігії, зокрема до християнства, безоглядна відданість
комуністичній партії та її вождям, совєтський патріотизм».
Порівнюючи загальноєвропейський, більшовицький, націоналсоціалістичний та християнський виховні ідеали, Г. Ващенко вибирає те
найкраще, що, на його думку, може бути застосовано у вітчизняній
виховній системі та вибудовує виховний ідеал української людини на
двох головних підвалинах: християнській моралі й українській
духовності.
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Характеризуючи тоталітарні, антигуманні, імперіалістичні і жорстокі
системи виховання, Г. Ващенко розпочинає аналіз українського
національного виховання з розкриття суті поняття «нація» та засад
здорового національного патріотизму. Нація, на його думку, це
своєрідний організм, що, колись народившись, росте, розвивається і за
несприятливих умов може загинути, себто розчинитись в інших націях.
Абсолютно необхідними умовами для існування нації, за висловом
педагога, є спільність території, мови, культури, традицій і усвідомлення
своєї окремішності. Нормальний розвиток нації можливий лише за умови
існування власної держави. Подібно до того, як творчість окремої
особистості є проявом її індивідуальних властивостей і здібностей в
умовах свободи, творчі сили народу, його національне обличчя можуть
виявлятися і розвиватися в умовах самостійності. Лише вільні, самостійні
великі і малі народи мають щось своє, оригінальне, неповторне, що
відповідає потребам єдиного загального організму. «Раб або людина,
психіка якої формувалася за якимось спільним для багатьох стандартом,
творити не може», — стверджує педагог. Ідеал людини – це те найкраще,
що створив народ у розумінні властивостей людської особистості та її
призначення.
Ретельно проаналізувавши історичний розвиток українського
національного ідеалу, психологічні особливості українців, народні
традиції, він попереджав, що відмова від національних традицій
рівнозначна відмові від своєї національності. Це твердження і сьогодні
важливе. Надто велике захоплення зарубіжним мистецтвом, школою і
педагогікою, прихильність до всього закордонного загрожує
денаціоналізацією.
Г.Ващенко в реалізації своєї життєвої мети – служіння Богові й
Україні – визначив для себе завдання створити освітньо-виховну систему
для України. І цьому він присвятив усе своє життя поза Батьківщиною,
користуючись свободою в умовах вільного світу. Він, як ніхто інший,
зумів зібрати матеріал з українських і зарубіжних джерел, творчо його
переосмислити, створюючи потім праці, що можуть стати значним
внеском для створення освітньо-виховної системи в Україні.
Служіння Богові – це плекання у людині вищого, божественного,
одухотвореного начала, що вбереже її від ницого, брудного, аморального,
дарує душі чистоту і світлість. А служіння Україні – то служіння рідному
своєму краєві як найбільшій цінності, тій, що має бути невід’ємною,
органічною часткою цього духовного та божественного, що мали бути в
душі кожного українця.
Порівнюючи системи освіти Західної Європи й Америки,
наголошуючи на значенні християнської ідеології в розбудові засад
української освітньої системи в «Проекті системи освіти в самостійній
Україні», професор робить висновок, що запорукою належного рівня
функціонування освітньої системи мають бути школи державні чи
приватні з єдиною програмою й ідеологічним спрямуванням. На високому
рівні повинна бути поставлена наукова робота в галузі теоретичної
педагогіки, що відповідала б науковим традиціям України.
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Функціонування цієї системи неможливе без зв’язку з родиною. Важливу
роль у вихованні відіграють також молодіжні організації, включені до
освітньо-виховної системи.
Обумовлюючи поєднання мови з національним вихованням,
Г.Ващенко виголосив своє кредо, стверджене науковою та практичною
діяльністю: для українського народу – одна державна мова, один
правопис. Мова, на думку вченого, – один з найдорожчих скарбів народу;
мова – культурний здобуток народу, його історія, світогляд та його
психічні властивості; мова – найважливіший найповніший і найміцніший
зв’язок, що поєднує минулі, сучасні і майбутні покоління у велике
історичне, живе ціле; мова – ознака національного визнання; мова являє
собою не тільки життєдіяльність народу, а є сама цим життям.
Педагогічну діяльність Г.Ващенко розглядає як творчу. Діяльність
педагога має бути спрямована на розвиток індивідуальної творчої
особистості дитини. Вибір педагогічної професії повинен бути
педагогічним покликанням.
Будуючи свою педагогічну концепцію, він привертав увагу педагогів
до виховання молоді на принципах національного традиційного
родинного виховання, відстоював гармонійне виховання особистості,
зробив спробу систематизувати сукупність методів та принципів
навчання, виступав за виховання у дітей та молоді любові до
Батьківщини, одним із перших дав ретроспективний аналіз українського
виховного ідеалу. Головна заслуга його полягає у створенні національної
педагогіки, яка відповідає ментальності, історичній місії, потребам
державного будівництва українського народу.
Серед вчених і громадських діячів кінця ХІХ – першої половини
ХХ ст. виділяється постать визначного педагога, борця за народну справу,
поборника духовності народу Августина Волошина (1874-1945). Він був
видатним вченим-педагогом, філологом, активним громадськокультурним діячем, організатором народної освіти на Закарпатті, його
перу належать десятки підручників і теоретичних психолого-педагогічних
досліджень. Працюючи на різних ділянках громадсько-політичного
життя, А. Волошин приділяв освітній роботі значну увагу. Його праці з
педагогіки, психології та логіки є значними досягненнями педагогічної
науки.
Важливу роль у формуванні світогляду А.Волошина відіграло родинне
оточення, ті демократичні, патріотичні, духовні начала, які були
притаманні родині сільського священика Івана Волошина.
Після окупації Карпатської України угорськими військами А.Волошин
переїжджає до Праги. Колегія професорів УВУ обрала його професором
педагогіки у 1938/1939 навч. році. В УВУ він читав педагогічну
методологію, методику навчання мови та історії, методика навчання
арифметики та природознавчих наук. У 1940-1941 рр. його обрано
деканом філософського факультету, а в квітні 1945 р. він стає ректором
УВУ.
В основу освіти А.Волошин ставив принцип народності, гуманізму,
демократизму, духовності, патріотизму. Ідея народності пронизує всі його
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підручники, наукові дослідження з педагогіки та психології, у яких він
розвиває свої новаторські ідеї. Уже на початку 20-х років учений
включився в диспут з проблеми мови. У праці „О письменном языці
подкарпатських русинов” (1921) автор досить переконливо доводить
необгрунтованість положень про відособленість карпатсько-руської
говірки від української мови. На його думку, боротьба проти
малоросійської мови була викликана тільки релігійними, політичними та
економічними інтересами. Мова русинів Підкарпатської Русі є частиною
української мови і на ній потрібно писати підручники. З цією метою він
пише підручники з граматики рідної мови, математики, читанки і букварі.
На думку А.Волошина, навчання мови є також навчання національної
етики, пізнання душі національного генія, пізнання способу думання
нації, що живе і розвивається. Аналіз цієї праці свідчить про глибоку
обізнаність автора з історією української, російської та інших
слов’янських мов. Він показав себе як досвідчений мовознавець.
А. Волошин залишив після себе велику педагогічну спадщину. Умовно
її можна поділити на 3 групи. Першу групу складають підручники та
книжки для початкових класів руських шкіл. Це букварі та читанки:
„Читанка для угро-русской молодежи”, „Методическая граматика угрорусского литературного язика для народных шкіл”, „Буквар”, „Азбука и
первая читанка для 1-го класу народных шкіл”, „Азбука угро-руського і
церковнослов’янського чтенія”, „Мала читанка для ІІ и ІІІ класы
народных школ”, Практична граматика руського языка для народных,
горожанських и средних школ”, „Читанка для VІ-VІІІ класов народных
школ”. У них автор опирається на основні принципи навчання: наочність,
доступність, відповідність вікових та психологічним особливостям учнів.
Матеріал у них подається з наростанням складності. Значно розширено
порівнянно з попередніми виданнями, добірку оповідань про рідний край,
рідне село, про свою домівку, рідну школу. Ці підручники вчать
патріотизму, любові до бога, до рідного народу та його культури, доброти,
чесності.
А. Волошин у підручниках наводить уривки не тільки з творів
письменників Закарпаття – О.Духновича, О.Павловича, Ю.СтавровськогоПопрадова, В.Гренджі-Донського та ін., а й з творів західноукраїнських
діячів культури — Ю.Федьковича, С.Руданського, І.Франка та інших
українських діячів. Цим стверджувалася ідея єдності культури Закарпаття
з культурою всієї України.
Другу групу складають підручники для середніх та старших класів з
математики, фізики та хімії. Зокрема, це «Наука о числах», «Физика для
народных и горожанських школ для низших клас гімназій» та ін.
Створюючи їх, А.Волошин ставив собі за мету зробити викладання цих
предметів доступнішим для дітей. Структура підручників і підбір вправ
для окремих тем спираються на знання індивідуально-психологічних
особливостей учнів, на досягнення методики викладання предметів
природничо-математичного циклу. Крім підручників та посібників,
А.Волошину належить багато праць з питань організації національної
школи, які й складають третю групу праць: «Педагогічна психологія»,
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«Педагогіка та дидактика», «Коротка історія педагогіки для учительских
семінарій», «Исторія педагогіки для учительских семінарій», «О
соціальнім вихованю», «Методика», «Логіка», «Методика шкільного
навчання», «Демократична шкільна реформа. До питання новелізації
шкільних законів», «Шкільні книжки», «Безплатное школьное обученіе»,
"Про шкільне право будучої Української держави" та ін.
Аналіз педагогічної спадщини А. Волошина дає підстави
стверджувати, що у своїх працях учений-педагог продовжував і розвивав
ідеї народності, патріотизму і духовності навчання та виховання. Він
поєднав найкращі й найпрогресивніші досягнення світової педагогічної
науки та надбання народної педагогіки Закарпаття. Ці книжки мали як
наукове, так і практичне значення. На них навчалися не лише студенти
педагогічних закладів освіти, а й підвищували кваліфікацію всі учителі
краю. Він добре знав педагогічні проблеми, вітчизняну і світову
літературу з педагогіки та психології, практику роботи школи, виступав за
поєднання морального і релігійного виховання. Педагогічні ідеї,
викладені в підручниках А.Волошина і втілені в його практичній роботі як
директора семінарії, керівника педагогічних організацій відповідали
досягненням тогочасної педагогічної науки.
Педагогічні погляди Августина Волошина не втратили своєї
актуальності і сьогодні. Уся його педагогічна, громадська й освітня
діяльність була спрямована на поширення знань у народі, на виховання
української самосвідомості. У нових соціально-економічних умовах
провідні ідеї його педагогічної спадщини можуть бути використані з
метою удосконалення форм і методів навчання та виховання у початковій
школі; формування цілісної системи науково-методичного забезпечення
середньої освіти, зокрема спеціальної педагогічної; удосконалення
управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами; розробки
варіативних програм для викладання окремих предметів у школах та в
педучилищах; організації творчих колективів для створення підручників
за варіативними програмами.
Початок науково-педагогічної та освітньої діяльності Степана
Рудницького співпадає з початком ХХ століття. Працюючи в гімназії
вчителем географії, він реально оцінив становище географії як
навчального предмета. Вчений розумів, що мізерна кількість шкільних
підручників з географії з «кардинальними хибами», з «браком майже
всякої генетики в пониманю річи» не дає можливості на належному рівні
вивчати географію. Його увагу привертають проблеми шкільної
географічної освіти. Їх розв’язанню він присвячує свою роботу «Нинішня
географія», що стала першим методичним посібником з географії.
Вчений був глибоко переконаний, що вивчення географії України —
це одна із усвідомлених першочергових потреб української науки і освіти.
Нами досліджений еміграційний період наукової і педагогічної діяльності
С.Рудницького (1920-1926). У ці роки він бере участь в організації
Українського Вільного Університету в Празі, стає деканом його
філософського факультету, веде активну педагогічну діяльність в
Карловому і Німецькому університетах Праги та в українських вищих
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школах. Протягом цих років вчений невпинно працює на науковій і
освітянській ниві, відстоює інтереси й потреби рідного народу. Більше 30ти років свого життя С.Рудницький присвятив науково-педагогічній і
освітній діяльності. За цей період він працював на посадах учителя
гімназії, викладача Львівського університету й Академії світової торгівлі
у Відні, декана філософського факультету Вищого педагогічного
інституту ім. М. Драгоманова в Празі, професором Українського Вільного
Університету (УВУ).
Аналіз педагогічних праць і підручників вченого, таких як «Нинішня
географія» (1905), «Початкова географія для народних шкіл» (1919),
«Україна — наш рідній край» (1917), «Коротка географія України» (1910,
1914), «Кілька гадок про географічні екскурсії в середній школі" (1905),
«Оборона краю і навчання географії» (1927) дають можливість
стверджувати, що видатний географ С.Рудницький водночас був і
досвідченим фахівцем у галузі педагогіки.
С.Л.Рудницький вважав українську мову не лише символом єдності
народу, а й основою для його культурного й економічного розвитку. Він
зазначав, що необхідно вивчати рідну мову, викладати предмети
українською мовою як у школах, так і в вузах. С.Рудницький був одним із
перших викладачів Львівського університету, які читали лекції
українською мовою. Усі природничі дисципліни у педагога ставилися у
прямий зв’язок з "українською справою". Рідна мова, культура, наука
народів України становлять основний національний і загальнолюдський
зміст освіти і виховання в педагогічній спадщині вченого.
Він не лише критикував тогочасний стан народної освіти, а й активно
розробляв концепцію нової національної освіти. Для цього, на думку
вченого, слід не тільки вивчати рідну мову, а й внести зміни до
навчальних планів, підручників, розробити конкретні питання змісту
освіти, навчання і виховання учнів у рідній школі.
С.Рудницький наполягав включити у шкільні навчальні плани
самостійний навчальний предмет «Географія України». Слушність його
думки про те, що географія й астрономія повинні бути виділені в окремі
предмети, підтверджує сучасна шкільна практика. С.Рудницькому
належить ідея пропедевтики географічних знань у початковій школі, при
цьому матеріал треба відбирати з географії рідного краю. Фундатор
географічної науки в Україні відстоював принцип неперервності вивчення
цього предмета в школі: на географію потрібно відводити хоча б по одній
годині на тиждень з першого по останній класи школи.
Вчений був переконаний у тому, що ефективність навчання істотно
залежить від якості підручників, більше того, мови, якою вони
видавалися. Тому він прагнув до створення підручників і посібників з
географії, які б за формою і змістом відповідали втіленню української ідеї.
Першим україномовним посібником з географії була книжка
С.Рудницького «Коротка географія України. Фізична географія» (1910).
Це був перший україномовний підручник з географії України, який
отримав визнання видатних діячів науки і спеціалістів-географів. Він був
призначений для шкіл, які починають вивчати географію і свій рідний
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край. Вчений вважав, що переважати в системі шкільної освіти має
національний аспект. Саме тому всі його підручники характеризують
Україну, її історію, культуру, природні багатства, географічне положення
і місце, яке вона займає серед інших держав. За його переконанням, разом
із знаннями в дитини розвивається любов до Батьківщини і бажання
застосовувати в процесі навчання досвід для забезпечення в майбутньому
потреб не тільки власних, а й загальнонародних. Ця ідея є провідною в
усіх працях С.Рудницького.
Цінним у його педагогічній спадщині є те, що вчений-географ не
тільки створив підручники, у й написав методичний посібник «Нинішня
географія» (1905), в якому висвітлив своє ставлення до методики
складання підручників з географії. На той час це була єдина праця, яка
містила методичні поради з питань змісту, структурної побудови і
методичного апарату підручників з географії.
Педагогічна спадщина свідчить, що предметом уваги С.Рудницького
було формування пізнавального інтересу студентів та учнів. Наочність, на
його думку – одна з головних умов, яка забезпечить одержання
повноцінних знань і розвиватиме логічне мислення. Він не тільки збагатив
і розширив новими прийомами методику навчання географії, а й зробив
великий внесок у створення і виготовлення наочності, зокрема, карт та
атласів. С.Рудницький — фундатор української наукової картографії.
Заслуга його полягає в тому, що він першим поставив проблему видання
карт і атласів для народних шкіл, спеціальних середніх закладів і вузів, які
включають не тільки загальні, а й спеціальні карти.
С.Рудницький акцентував увагу на структуруванні процесу навчання.
На думку вченого, воно повинно будуватися у логічній послідовності і
систематичності, щоб попередні знання були основою для нових. Це
проявляється зокрема у його вимозі щодо початку шкільної освіти з
вивчення навколишньої місцевості, введення інтегрованих курсів.
Вчений вважав, що зміст навчання має відповідати сучасному рівню
розвитку науки, враховуючи при цьому вікові особливості дітей. Шкільну
дисципліну він пропонував будувати так, що у ній відображалися всі
найголовніші методичні, методологічні й теоретичні висновки і
положення самої науки. У навчанні він дотримувався правил «від
близького до далекого», від «знайомого до незнайомого», «від
конкретного споглядання до абстрактного мислення», «від рідної землі до
далеких країв». Ці правила педагога мали логічну послідовність, а не
виконувались механічно.
Вирішальну роль у навчанні вчений відводив учителю. До нього він
ставив відповідні вимоги: добре знати свій предмет, бути всебічно
освіченою людиною, володіти словом і увагою слухачів. Учитель повинен
стимулювати активність учнів, керувати і контролювати його діяльність.
Педагог був упевнений в тому, що ефективність навчання залежить
насамперед від організаторських умінь і здібностей учителя, від його
вміння об’єднати і згуртувати колектив. Він цінував співробітництво учня
і вчителя, студента і викладача.
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Аналіз педагогічної спадщини С.Рудницького свідчить, що розумове,
естетичне, патріотичне, екологічне виховання займають у ній провідне
місце. Вчений вважав, що важливе значення у розумовому вихованні має
навчання, а воно залежить від навчальних планів, програм, методів,
організації розумової праці на уроках, екскурсій, духовних цінностей
учителя, його кругозору, ерудиції, культури.
С.Рудницький дотримувався думки, що для гармонійного розвитку
особистості потрібно вивчати у школах історію, математику, рідну мову,
літературу, суспільні науки, оптимально поєднуючи з природничими
дисциплінами, виділеними у самостійні предмети. Він неодноразово
підкреслював, що не може людина вважатися інтелігентною і розумною,
якщо вона не знає свій край, народ, природу. У природі педагог бачив
засіб розвитку абстрактного мислення й цілеспрямованого навчання, тому
в розумовому вихованні важливе місце відводив екскурсіям, на яких учні
виконують самостійну роботу. Це сприяє розвитку мислення, розвиває
їхні здібності.
Основними засобами естетичного виховання, на думку С.Рудницького,
є підручники та природне середовище. Він дотримувався думки, що
тільки в природі «людина розуміє краєвид, що манить його своєю красою,
і вдвоє її відчуває, пізнавши закони життя природи».
У працях видатного географа, таких як «Україна — наш рідний край»
(1917), «Кілька гадок про географічні екскурсії в середній школі» (1905),
«Коротка географія України» (1910) знаходимо тісний зв’язок
естетичного виховання з моральним. С.Рудницький розумів, що людина
повинна розвиватися гармонійно, в тісному контакті з природою.
Виховання в учнів бережливого ставлення до природи С.Рудницький
здійснював на основі таких принципів: єдність і взаємозв’язок
компонентів виховання; культура взаємодії людини з природою як
складовий компонент виховання особистості; гуманізм і народність;
зв’язок навчання і виховання з навколишнім життям; врахування вікових
та індивідуальних особливостей школярів.
Чільне місце у педагогічній спадщині С.Рудницького займає
патріотичне виховання. Тексти підручників вченого зорієнтовані на
виховання громадянина України, вчать любити свій рідний край, народ,
його мову, історію, культуру, свою Бітьківщину.
Всебічний аналіз праць педагога-географа дає підстави стверджувати,
що погляди С.Рудницького на навчання і виховання не втратили своєї
актуальності і зараз. Цінним для змісту шкільної географічної освіти є
розроблена ним структура географічної освіти. Для методики навчання
географії непересічними є методи і форми навчання географії,
обгрунтування необхідності проведення екскурсій, починаючи з
початкових класів. Усе це, на нашу думку, має знайти гідне відображення
у змісті підручників і посібників з «Методики навчання географії», а
також у відповідних розділах історії педагогіки для студентів
педагогічних вузів.
Таким чином, у першій половині ХХ ст. українські емігранти
створили мережу культурно-освітніх закладів у Чехословаччині,
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Німеччині, Австрії та інших європейських країнах. Відірвані від рідних
земель, у несприятливих умовах еміграції українці продовжили розбудову
власної національної системи освіти, побудованої на демократичних
засадах. У галузі початкової і середньої освіти першочерговим завданням
була націоналізація школи, тобто розбудова національної системи
навчання й виховання дітей та молоді. В українських таборах розгорнули
активну роботу курси письменності, народні школи, гімназії й гімназійні
курси, різні фахові курси, народні університети тощо. Усі вони проводили
значну національну культурно-освітню роботу.
Характерними рисами заснованих в еміграції шкіл стали: по-перше,
українська мова викладання; по-друге, особлива увага до українознавчих
предметів, які допомагали формувати національну свідомість
підростаючого покоління; по-третє, наближення початкових і середніх
шкіл до широких мас, повернення школам народного характеру,
традиційний український національно-християнський виховний ідеал, що
базувався на багатовікових народних традиціях. Тобто освітня діяльність
української еміграції дала змогу зберегти ті давні історичні традиції
української народної освіти, що були примусово перервані наприкінці
ХVІІІ-ХІХ ст. внаслідок політики централізації та русифікації, та
відновлені за часів української революції й національно-визвольної
боротьби.
Українська еміграція може сміливо пишатися успіхами й
досягненнями незалежної української освіти за останні 80 років.
Педагогічні праці українських педагогів за кордоном, які за часів утисків
та тоталітаризму не були відомі, стали першими систематичними
викладами педагогічних поглядів, заснованих на багатовіковому досвіді
українського народу. Вони заклали міцний фундамент української
національної освіти, педагогіки, яка відповідає духовності українського
народу, його історичній місії і потребам державного будівництва в
Україні, продовжили й збагатили багатовікові традиції українського
народу, забезпечили їх спадкоємність і безперервність у важкий для
України період 20-30-х років.
Сучасні державотворчі процеси в Україні потребують творчого
використання історичного досвіду діяльності еміграційних освітніх
закладів. Реформування вищої освіти України обумовило впровадження
демократичних засад побудови вищої школи, на яких саме й базувалися
еміграційні навчальні заклади. Інтеграція вищої освіти України в
міжнародне науково-освітнє співтовариство потребує удосконалення
системи співпраці з українською діаспорою, ефективне використання її
досвіду з метою координації зусиль у сфері освіти, науки і культури.
Сурма Н. В. (Київ)
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ
ЯК МОДЕЛЬ ГУМАНІЗАЦІЇ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОСВІТИ

233

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

У статті акцентована увага на особистісно орієнтованій (у
порівнянні з авторитарною) системі навчання та виховання, яка була б
ефективною в умовах будь-якого навчально-виховного закладу і
забезпечувала б успіх співпраці учня і вчителя.
Утвердження України як самостійної європейської держави,
демократизація суспільно-політичного життя безпосередньо торкнулися і
перебудови освіти. А саме: реформування навчально-виховного процесу,
впровадження нових виховних систем, форм і методів. Закон України
“Про освіту” (1991 р.) визначив стратегічні напрями розвитку освіти:
“Освіта – основа духовного, соціального, економічного, культурного
розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток
людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її
талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних
якостей, формування громадян, здатних до свідомого вибору, збагачення
на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу,
забезпечення народного господарства кваліфікованими працівниками,
спеціалістами”1. В проекті “Національна доктрина розвитку освіти
України у XXІ столітті” говориться: “XXІ століття висовує до освіти нові
вимоги. Провідні держави світу освоюють стратегію сталого людського
розвитку. Людство помітно змінює орієнтації в бік демократії, піднесення
авторитету особистості, культури миру”2.
Освіта, навчання носить випереджаючий характер, а навчальний
заклад повинен сприяти і забезпечувати засвоєння знань, умінь,
формувати навички до інтелектуальної праці. У посланні Президента
України до Верховної Ради (2000 р.) зазначається, що примноження
наукового та інтелектуального потенціалу суспільства належить до
найвищих національних пріоритетів3.
Демократичні перетворення останніх років в Україні, законодавчо
закріплене право на свободу педагогічної творчості вивільнили творчий
потенціал вчителів, викладачів, який був спрямований на подолання
одноманітності в організації навчально-виховного процесу. Розвиток
творчості педагогів-новаторів сприяв широкому запровадженню
педагогічних інновацій в масову практику, що дало поштовх до успішної
реалізації освітньо-виховних завдань навчально-виховними закладами4.
Педагогічні інновації – це те нове, що виникло внаслідок творчого
поступу оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних
1

Закон України “Про освіту”. – К., 1991.
Програма розвитку ООН та Міжнародного фонду “Відродження”: Національна
доктрина розвитку освіти України у XXІ столітті.
3
Україна: поступ у XXІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на
2000-2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд.
кур’єр. – 2000. – 28 січня.
4
Кремень В.Г. Нам треба подивитись дітям в очі // Освіта. – 2000. – 23 лют. –
1 березня; Концептуальні засоби демократизації та реформування освіти в Україні.
– К.: Школяр, 1997. – 149 с.
2
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проблем і знайшло відображення насамперед у змісті освіти, формах і
методах навчально-виховної роботи, структурі і режимі діяльності
навчально-виховного закладу, управлінні ним.
Запровадження інновацій веде до інтенсифікації інтелектуальнопізнавальної діяльності учасників навчально-виховного процесу,
переорієнтовує педагогів на індивідуальну роботу з суб’єктами –
учасниками навчально-виховного процесу), оволодіння ними методами
особистісного підходу, озброює вихованців засобами самовизначення і
самореалізації.
Однією з найактуальніших проблем сучасної педагогічної науки є
впровадження особистісно зорієнтованих технологій навчання і
виховання.
З розвитком педагогічних технологій вчені та практики (вчителі)
пов’язують можливість такої побудови навчально-виховного процесу, яка
б була ефективною в умовах будь-якого навчально-виховного закладу, в
умовах масової школи і забезпечувала б успіх діяльності вчителя
(суб’єкта навчально-виховного процесу).
Традиційно навчально-виховний процес базувався на ланцюгу: вимога
дорослого (суб’єкта) до дитини (об’єкта) – сприймання вимоги об’єктом –
дія учня (об’єкта) на виконання цієї вимоги. Такий ланцюжок сьогодні не
спрацьовує. Як же маємо поставитись до учня (об’єкта), щоб наша вимога
викликала у дитини бажання виконувати її?
Виникає проблема: створити спеціальну технологію, щоб було
сприйняття і була дія дитини (об’єкта навчально-виховного процесу).
Особистісно орієнтована модель виховання акумулює в собі
найпрогресивніші педагогічні ідеї. Вона базується: на: а) на розумінні
учня (об’єкта навчально-виховного процесу) вчителями (суб’єктом
навчально-виховного процесу). Учень (об’єкт навчально-виховного
процесу) чекає позитивної оцінки своєї діяльності, поваги до себе; б) на
визнанні дитини – об’єкта навчально-виховного процесу: робити все
заради нього, враховувати його права і обов’язки під час здобування
освіти, орієнтуватися на самоповагу об’єкта навчально-виховного процесу
(дитини, учня). Визначення об’єкта навчально-виховного процесу
ґрунтується не на інтуїції і власних почуттях суб’єкта навчальновиховного процесу (вчителя), а орієнтується на знаннях природи об’єкта
(учня, дитини). Панівною має бути “Я концепція” – установка об’єкта
навчально-виховного процесу (дитини, учня) на самого себе; в) на
прийнятті об’єкта навчально-виховного процесу (дитини): позитивне
ставлення до дитини незалежно від його сьогоднішніх успіхів.
Узагальнення здобутків теорії і педагогічної практики дає змогу
виділити ідеї особистісно орієнтованої системи навчання і виховання, які
найбільше відповідають ідеям гуманізації освіти. А саме:
1. Особистісно орієнтоване спілкування.
Замислимось над тим, як учитель спілкується з учнями під час уроку.
Чи всі засоби педагогічного спілкування: слово, інтонація, жест, міміка,
припинення дії, погляд, дотик до учня використовується вчасно? Чи не
зловживає словами “повинен”, “треба”? Чи не часто вчитель вдається до
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“хірургії” там, де вистачало б “народної медицини”? Чи вистачає терпіння
шукати все нові й нові слова для роз’яснення і переконання? Чи
говориться учням “дякую”, “вибачте”?
На жаль, не всі педагоги замислюються над тим, як, спілкуючись з
учнями, досягти взаєморозуміння. Серед багатьох умов взаєморозуміння
між учнем і вчителем є вміння відчувати душевний стан учня в момент
розмови, вміння володіти словом. Педагогічна майстерність полягає в
умінні досягти спільності поглядів, оцінок учителя і учня. А від такого
взаєморозуміння найкоротший шлях до оптимальної моделі навчального
спілкування – ділового співробітництва вчителя і учнів під час навчальновиховного процесу.
Типові ознаки різних стилів спілкування вчителів:
Авторитарний
Особистісно-орієнтований
1. Завдання уроку повідомляє 1. Завдання уроку визначає через
прямо, чітко, економно, нехтує діалог із класом, заохочує вияв
особистісного
ставлення
до
думкою класу
виконуваної роботи.
2 Перебиває висловлення дітей, 2. Схильний приймати варіативні
часто вживає вирази: “Не рішення.
запитуйте, я зараз все поясню”.
“Робіть тільки так, як я
сказала”.
3. Схильний приймати єдине 3. У будь-яких ситуаціях зберігає
правильне рішення. “Останнє” особисту гідність учня.
слово залишає за собою, шукає
причину невдачі в учнях.
4. Дозволяє учням підходити до
себе для одержання додаткових
матеріалів та завдань.
5. Шукає причину непорозуміння з
учнями в своїх діях.
Таким чином, особистісно орієнтоване спілкування – це задоволення
потреби особистого контакту об’єкта з суб’єктом навчально-виховного
процесу, можливість одержати підтримку своїм діям, утвердження
людської гідності, відчуття душевного стану в момент спілкування, зміна
“залізної” дисципліни діловим співробітництвом, гармонія дій “хочу” і
“треба”.
2. Збагачення змісту освіти емоційним особистісно значущим
матеріалом, стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів,
диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу.
3. Протягом багатьох років в освіті розглядалися окремо такі поняття
як “засоби досягнення результативності навчання" та “вплив цих засобів
на розвиток і самопочуття учнів”
На уроках це проявлялося у перевантаженості учнів, у їх надмірній
заорганізованості, зацікавленості учнів, батьків і самого вчителя в
оцінках, а не в якості роботи, невиправдано великій кількості
236

Україна – освіта

одноманітних тренувальних вправ, зневажливому ставленні до так званих
другорядних предметів (музики, праці, образотворчого мистецтва,
фізичного виховання).
Шкідливо позначилось на результативності уроків намагання частини
вчителів будувати й аналізувати їх, беручи до уваги насамперед зовнішній
бік справи. Наприклад, до уроків, різних за змістом і метою,
застосовувати єдину структуру, підганяти зміст конкретного уроку під
універсальний тип комбінованого, механічно слідувати методичним
розробкам.
Для якісного оновлення уроку організація навчальної діяльності учнів
повинна залежати від змісту уроку і готовності до нього дітей. Саме це
має особливий вплив на навчальні результати, розвиток особистості, її
емоції та почуття.
Вчителеві доводиться самостійно розв’язувати щодня безліч
педагогічних завдань. Як найкраще поєднати методи і прийоми під час
пояснення даного матеріалу? Як диференціювати самостійну роботу? Як
вивчити особистість учня? Як вплинути на байдужих дітей? Як знайти
довготривалі стимули до праці? Як краще перевірити домашнє завдання?
Як подолати мовленнєву нерозвиненість учнів? Таких проблем безліч…
Щоб опанувати на творчому рівні нові методики, потрібно, аби на
окремому уроці й системі уроків учитель досягав взаємозв’язку
навчального і мотиваційного компонентів навчальної діяльності, активно
використовував різні форми співробітництва з учнями. Дуже важливо,
щоб навчальний результат уроку поєднувався з розвитком пізнавальних
здібностей учнів, їх умінням вчитись.
Що стосується мотиваційного компонента уроку, то він реалізується
насамперед у гуманізації взаємовідносин
у класному колективі,
задоволенні актуальних потреб дитини (особливо в особистому
спілкуванні з учителем і учнями), застосуванні групових форм роботи,
розвитку
інтелектуальних
почуттів,
стимулюванні
самооцінки,
саморозвитку, у створенні “ситуацій успіху” для слабо встигаючих учнів.
Добре вчити дитину, яка тягнеться до вчителя. Щоб не перервати цей
ланцюжок довір’я, вчитель повинен утверджувати в своїх стосунках з
учнями людську гідність кожної дитини незалежно від того, які в неї
навчальні успіхи, а отже, бачити спочатку людину, а потім уже учня.
Особистісно-орієнтоване спілкування на уроці – стрижень
стимулювання навчальної праці. Воно не може бути зорієнтоване на
абстрактного школяра.
Які ж актуальні потреби дитини маємо задовольнити в навчальній
діяльності? Насамперед – потребу особистісного контакту з учителем на
уроці, прагнення дістати схвалення, підтримку своїх дій. Вчитель має
бути професіоналом і романтиком, але, крім натхнення, багато залежить і
від швидкості та справедливості реакції вчителя на непередбачені
ситуації. Зокрема, як керувати дисципліною на уроці, коли все
суспільство переходить від адміністративно-командних відносин до
гуманно-демократичних? Найчастіше вчитель вдається до зауважень.
Часто зауважує учням, які повільно працюють або невчасно з усіма
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починають роботу. Тут доцільно зосередити увагу на позитивному:
звертаючись до всіх, назвати тих учнів, які включилися в роботу. В
кожному випадку потрібна винахідливість учителя.
В цілому ж усе зводиться до утвердження гуманних стосунків,
людської гідності кожного учня, відвернення страху перед покаранням та
залежності від настрою вчителя.
Турбота про емоційне благополуччя дитини на уроці аж ніяк не
знецінює найнеобхідніших умов навчального спілкування.
Учитель використовує у своєму мовленні іллогічну паузу, іллогічний
наголос, виразний жест і вольове забарвлення голосу. Але це зовнішній
бік справи. Головне ж – у його внутрішньому змісті спілкування з учнем,
тобто у тих стосунках, які виникають і розвиваються між ними. Тому
обов’язковим є постійне збагачення й уточнення наших знань про мотиви
поведінки кожного учня. Особливо важливо, щоб розумна вимогливість
поєднувалась з неоціненною рисою гуманного вчителя – уміння не
пропустити момент, коли дитині особливо потрібні допомога і увага.
Дані експериментальних психологічних і дидактичних досліджень,
передового педагогічного досвіду свідчать, що ефективність навчання
значною мірою підвищується, коли вчитель не тільки викладає готові
істини, а й керує процесом самостійного їх відкриття й оволодіння
учнями, формує в них потрібні для цього розум, прагнення самостійно
поповнювати свої знання, користуватися ними в подальшій навчальній і
практичній діяльності. Тим самим він успішніше виховує в учнів
прагнення, інтерес до набування знань, допитливість та інші мотиви
навчання.
Учитель має усвідомлювати те, що в його професійній діяльності
навчання й виховання нероздільні. Учитель виховує учнів своїм
ставленням до навчання, його організацією, стосунками з учнями,
спілкуванням з ними, ерудицією, багатством духовних інтересів,
принциповістю, справедливістю, вимогливістю, розумінням особистості,
уважністю, спостережливістю, розумінням особистості кожного учня,
щирістю у стосунках з учнями. “Учитель працює, - писав К.Д.
Ушинський, у сфері психічних і психофізичних явищ, тому в
майстерності його навчально-виховної роботи важливе значення має
психологічна підготовка. Адже відповідальне ставлення до навчання
проходить складний і довгий шлях – від простого і якісного виконання
вимог учителів до складної системи дій учня, націлених на вдосконалення
навчальної роботи, яке визначається, в основному, внутрішніми
факторами і світоглядом, що формується, розумінням суспільного
обов’язку, життєвою метою, пізнавальними потребами, інтересами, тобто
ідейною спрямованістю й активністю особистості в навчальному процесі".
Для кожного вчителя основним завданням є підключення учня до
активної та самостійної діяльності, прагнення поставити його в позицію
суб’єкта цієї діяльності, адже він несе за неї відповідальність. Тільки тоді,
коли ми даємо учневі можливість самостійно приймати рішення, ми
можемо виховати у нього відповідальність.
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Відповідальне ставлення до навчання є результатом цілісного
формування особистості. Практична самостійна діяльність – це
найважливіша умова формування відповідальності. Ось чому таким
важливим є взаємодія вчителя та учня на уроці. Зацікавленість, викликана
вчителем на уроці, як тимчасовий психічний стан, за певних умов може
перерости в стійкий інтерес до знань чи предмета.
Для організації колективної пізнавальної діяльності в дослідній роботі
доцільно використовувати нестандартні уроки (конференції, урокиконсультації, інтегровані або бінарні уроки), адже це згуртовує
учнівський колектив, виховує учнів. Отже, до тези філософа Ільєнкова
про те, що “школа мусить вчити мислити”, треба додати, що доцільним
буде завдання – вчити розумно, практично, тобто раціонально діяти.
Особливість діяльності школяра, безпосередньо навчальної, і
практичної, є те, що в ній реалізується деяка система цінностей,
вироблених суспільством. Тому в структуру розгорнутої раціональності
учнівської діяльності має включатися і цей її аспект.
Діяльність школяра, як ніяка інша, насичена міжособистісними
взаєминами, які одночасно формуються і реалізуються в ній.
Нормативний бік даних представлений сукупністю соціально-моральних
цінностей, які мають бути свідомо привласнені дитиною і складати
сутність її особистості. Отже, мова повинна вестися про моральноособистісну раціональність учення, яка має домінувати в освітніх
закладах. Лише за умови узгодженості, гармонійності та взаємодії
навчальна діяльність буде раціональною та адекватною стосовно
загального інтелектуально-духовного розвитку учня. В.О.Сухомлинський
писав: “Той, хто за партою навчився виляти й хитрити, не може бути
справжнім громадянином, і вчитель повинен знати, що трудівник
починається за партою, ось чому в нашій школі виховання –
найголовніший предмет”.
Соціальні процеси нашого суспільства дедалі відчутніше створюють
стійкий імпульс до перегляду стратегічних орієнтирів сучасної освіти.
Задаючи загальну логіку будь-якої діяльності, здібність діяти раціонально
однозначно визначає її необхідну результативність. Це вимагає такої
спрямованості навчальної діяльності підростаючої особистості, щоб
здібність діяти раціонально досягла високого рівня розвитку.
Ідея формування навчальної діяльності школяра нині виступає
наріжним дидактико-методологічним принципом педагогічної праці. Дана
ідея суттєво впливає, визначає професійний світогляд педагогів, орієнтує
їх на систематичне утвердження жорсткої нормативно-діяльнісної позиції
в навчальному процесі. Згідно з нею, від того, наскільки вчитель
забезпечуватиме бездоганну довершеність учнівської діяльності, її
глибину, системність, залежить загальний інтелектуальний розвиток
дитини.
Начальник Головного управління освіти м. Києва Б.М. Жебровський
вважає можливим виділити різні типи вчителів за ставленням до них їхніх
учнів-випускників. Найбільше викладачів – це середній прошарок, які
добросовісно виконують свою роботу. До них не може бути претензій, бо
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вони роблять те, що можуть. Значно менший відсоток тих, які не мають
ніякого права – ні морального, ні професійного – працювати в школі, бо
вони ненавидять і не розуміють дітей. Стільки ж і тих, яких люблять усі.
Дані статистичного дослідження про референтність учителів
підтверджують такий розподіл: тільки 11 % учителів є референтними
особами для учнів 5 – 8 класів шкіл України, тобто тільки кожний
дев’ятий педагог здатен бути вихователем. Можна припуститися думки,
що це саме ті, яких “люблять усі”.
Допомогти їм і “середньому прошарку” вчителів, яких більшість у
наших школах, покликані особистісно зорієнтовані технології.
Духовний вакуум став ознакою нашого сьогодення. Діти ростуть
пасивними споживачами суспільних благ, не роблячи для цього над собою
ніяких зусиль. Апатія дедалі більше виявляється їх звичним психічним
станом. Це ж ознака внутрішньої порожнечі. Такий стан вихованості
молодого покоління обумовлений і нині діючою освітньою системою.
Виховний процес, який будується на беззаперечному підкоренні,
приниженні гідності дитини, не сприяє її моральному становленню, а
сприяє спалахам дитячої агресивності.
Тож необхідні нові виховні технології, які б враховували, перш за все,
глибинні психологічні закономірності емоційно-чуттєвого розвитку
особистості. Адже для людини має цінність лише пережите в почуттях.
Йдеться про почуття, просвітлені розумом, і завдяки цьому вони морально
збагачують особистість, працюють для істини, добра і краси.
Характер сприйняття дитиною виховних впливів залежить від того, як
вона сприймає особистість вихователя, від якого “виходить” виховна дія,
яке ставлення до нього у неї виникає. Якщо педагог хоче, щоб його
виховні дії справді “доходили” до дітей, він мусить своїм моральним
складом викликати у них повагу, довіру, бути авторитетом у їхніх очах як
вихователь і як людина, а також навчитися розуміти за реакціями дітей, як
його сприймають, оцінюють його особистість. Адже якраз індивідуальноспецифічні риси вихователя, особистісний характер його виховних
впливів, виявляючись у його функціональній ролі, визначають у
кінцевому підсумку соціальні установки, моральні принципи, поведінкові
стереотипи, що формуватимуться у його вихованців.
Слід пам’ятати, що вихованець перебуває у стані постійних змін, його
теперішня особистісна структура набуваю певних доповнень порівняно з
учорашньою. Тому вихователю необхідно розвивати власний інтерес до
особистості кожної дитини.
Взаємини педагога і вихованця – це один із найважливіших чинників,
що впливають на ефективність виховного процесу. І авторитет вихователя
у цьому контексті виявляється необхідною складовою у стосунках з
дітьми.
Довіра до вихованця – важлива умова авторитету вихователя. Діти
надзвичайно тонко розуміють ставлення до себе, хворобливо
переживають найменші прояви недовіри до їхніх слів. Для авторитетного
педагога думки вихованця про нього мають визначальну цінність.
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За даними спеціального опитування, проведеного серед підлітків,
справжній учитель це той хто: поважає і розуміє дітей (35%), добре знає
свій предмет і любить його (20%), спокійний, не кричить (10%), стежить
за своїм зовнішнім виглядом (5%), не має любимчиків (7%).
Старшокласники найбільше оцінюють професійну майстерність
вчителя (35%), його ерудицію, критичність мислення, наявність власної
точки зору, переконаність.
Високо цінуються моральна гідність вчителя (21%), принциповість,
чесність, скромність, працелюбність.
Найґрунтовніше судять школярі про комунікативні властивості
вчителя (34%): чуйність, доброту, вміння співчувати і розуміти стан іншої
дитини.
Великого значення надають старшокласники загальній культурі
вчителя (10%), що відображається в широті кругозору, вмінні розуміти
мистецтво, у розвиненому мовленні, хороших манерах, вишуканому
зовнішньому вигляді, у способах розв’язання конфліктів.
Особистісні взаємини педагога з вихованцями вимагають від нього
розвиненого вміння володіти собою. Він не повинен допускати, щоб ним
володіли гнів, злість, ненависть, поганий настрій. Якщо вихователь
збуджений чи пригнічений, то він неадекватно реагуватиме на дії дитини.
Суть не в тому, щоб уміти приховати негативні емоції, а в тому, щоб
уміти відвернути їх, запобігти їх виникненню.
Натомість педагогу не варто обмежувати себе у виявленні своєї
радості, втіхи, симпатії, якщо дозволяють обставини. Неправильною
вважається думка, що недоцільно вихователю показувати дітям любов до
них, вважаючи, що, коли дитина добре знає, що її люблять, це призводить
до розбещеності, егоїзму, себелюбства. Однак це не відповідає дійсності.
Всі ці риси якраз і виникають через брак любові, коли створюється
емоційний дефіцит.
Глибокий постійний психологічний контакт з дитиною – це
універсальна вимога до виховання дитини у будь-якому віці. Але контакт
ніколи не може виникнути сам по собі, його потрібно розумно
створювати.
Шлях любові вихователя до вихованців пролягає через справедливість
до них. Справедливе ставлення педагога, що дає можливість глибше
заглянути в душу дитини, породжує почуття любові до неї. Там, де
існують лише формальні взаємини, любові між вихователем і вихованцем
бути не може. Не можна сказати людині: “Полюби мене”, але можливо і
виправдано звернутися до неї зі словами: ”Будь до мене справедливим”.
Адже лише справедливість не допустить всепрощаючої любові, коли
дитина заслуговує на докір, на негативну оцінку своїх нахилів. Отже,
неможливо вимагати від вихователя, щоб він був інтелектуально і
морально довершеним, але справедливим він має бути обов’язково,
оскільки це головна якість його професійної принадності.
Як свідчать психологічні дослідження, “глибоко знати і розуміти ми
можемо лише двох-трьох осіб. Більш чи менш успішно орієнтуватися в
поведінці десь близько десяти осіб. А стосовно більшої кількості –
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вступають в дію еталонні стереотипи”. Тому педагогу слід розвивати
соціальний інтелект – здатність розуміти стан інших людей і передбачати
розвиток різних соціальних ситуацій.
Уважне ставлення до почуттів, переживань, до внутрішнього світу
дітей надасть можливість педагогу розраховувати на те, що будуть також
уважними і чуйними до його проблем і проблем інших людей. Тож
ставитись вихователю до дітей слід так, як би він хотів, щоб вони
ставились до нього.
Педагог має чітко відповісти на ряд питань:
• Яким мене бачать вихованці?
• Чи відчувають вони мою любов?
• Чи вважають вони, що я їх розумію?
• Чи є у них підстава вважати мене справедливою, доброю, чуйною
людиною?
• Чи хотів би я, щоб вони розмовляли зі мною так, як я з ними?
• Чи хотів би я, щоб мене зараз виховували так, як я їх?
• Яких тем я уникаю в розмовах з ними?
• Чи не відчувають вони себе незрозумілими?
• Від чого вони страждають? Чи знаю я про ці переживання чи навіть
не здогадуюсь?
Якщо педагог сам не в змозі створити нового, то він може професійно
оволодіти нестандартними, нетрадиційними методами. Це теж може
кваліфікуватися як акт поведінки творчої людини.
Існує три джерела творчості:
• Спілкування з колегами-вчителями з метою поповнення і
уточнення свого професійного досвіду.
• Постійне опрацювання наукової літератури.
• Власне натхнення, яке безпосередньо стимулюють вихованці.
Треба бути відкритим вихователем.
Звідси перша заповідь: вірте в дитину!
Якщо у вихованця не вірити, він стає повністю безпорадним, втрачає
життєву опору.
Друга заповідь: вірте в себе!
Я педагог. Я професіонал. Якщо не я, то хто ж допоможе дитині? Якщо
педагог вірить в себе, він обов’язково знайде вихід з будь-якого
становища.
Третя заповідь: вірте в педагогічну науку!
Це складна праця над самим собою, це вироблення професійної
здатності до аналізу різноманітних виховних явищ, прийняття
оптимальних рішень.
Практично втілюючи особистісно зорієнтовані виховні технології,
педагог у стінах школи моделює майбутнє суспільство. Досягнення цієї
мети безпосередньо пов’язане з виховною установою, синтезом
професійних та індивідуальних рис особистостей вихователя. В умовах
демократизації суспільного життя відповідними характеристиками
виховної установи, на думку Петровського, мають бути:
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• Дотримання у спілкуванні з дітьми принципу: “Не поряд і не над, а
разом!”
• Основна лінія поведінки – не підтягувати дитину до деяких
заздалегідь відомих стандартів, а координувати свої очікування і вимоги
із завданням максимально повно розгорнути можливості особистого
розвитку вихованця.
Таким чином, особистісно зорієнтовані виховні технології вбачають в
дитині повноцінного партнера, не лише учня, а й людину, допомагаючи їй
знайти себе.
Мистецтву душевного контакту неможливо навчитися за підручником
чи звести його до певної суми правил. Його найважливіша передумова –
чуйність і душевна відкритість самого вихователя, його готовності
зрозуміти і прийняти щось нове і незвичайне, здатність відповідати
повною щирістю на його щирість.
Але, розкриваючись назустріч учневі і отримуючи доступ у його
внутрішній світ, учитель тим самим розсовує межі і збагачує зміст
власного “Я”.
В основі педагогічного почуття лежить інтерес до людей, любов до
них, уміння віднайти психологічну гармонію з кожним вихованцем.
Діти 1 і 2 класів орієнтуються на норми поведінки і цінностей вчителя
більше, ніж ровесників. Отже, вимагаючи необхідної поведінки від
дитини, педагогу треба постійно стежити за своєю власною поведінкою,
бути зразком для дитини.
Все, що вчитель говорить і робить, здійснює психологічний вплив на
дитину.
Я хочу виділити деякі закономірності, які гуманізують процес
виховання, збільшують його особистісно-розвивальні можливості.
Вікова особистість 7 – 10 річних дітей – невідповідність між знаннями
моральних норм і поведінкою. Вони тільки вчаться орієнтуватись в
життєвих ситуаціях. Обговорюючи ці ситуації, педагоги будують бесіду з
дітьми так, щоб про добрі вчинки когось із учнів говорили інші діти. Бо
молодші школярі легше усвідомлюють вчинки інших людей, ніж свої
власні. Навчаючись бачити добре у вчинках інших людей, дитина потроху
навчається розуміти мотиви, якими керуються, роблячи добру справу.
Одним з виховних завдань, яке я ставлю перед дітьми, – вчитись
серцем відчувати іншу людину.
Через кілька років навчання в школі колективні інтереси і спілкування
з товаришами стають для дитини сферою життя, сповненою турботами,
радощами, інтересами.
У них дійовими стають позитивні переживання, виникає бажання
допомогти хворому, старій людині, поділитись з іншими.
Умовою успішного формування цінних якостей молодшого школяра є
позитивний психологічний клімат у сім’ї та колективі.
Прекрасні діти виростають у тих сім’ях, де панує любов та злагода,
повага до людей. Таку людину відразу видно, у неї мир та спокій на душі,
стійке моральне здоров’я, щиросердечна віра в добро і людську красу.
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Але є і конфліктні діти. Від найменшої, на їхню думку, образи вони
учиняють бійки. Як виявляється, діти поводиться так не з своєї вини.
Вони постійно бувають свідками конфліктів між батьками. Тому спокійна,
доброзичлива атмосфера в класі – найкращі ліки для дітей. Минає час,
сутички припиняються, діти стають спокійніші.
Більшість наших дітей “просто” діти, рідні, але “звичайні”. Мені
здається, не треба намагатись зробити з них вундеркіндів, ставлячи
непосильні задачі. Дитина має відчувати задоволення від того, що вона
щось може, ніж тривожність із-за своєї неповноцінності. Вчителеві треба
виключати зі своєї мови вислови: “Роби, раз я так сказала”, а привчити
мислити дітей так: ”Це не можна не зробити” або “Роби, бо це принесе
комусь користь!”.
Таким чином, в спілкуванні з дітьми вчитель завжди добрий друг, він
надає дитині підтримку-допомогу, підтримку-віру.
Навіть оцінюючи дитину (оцінка обов’язково аргументована зі
словесною підтримкою), кажу йому не тільки про те, чим я незадоволена,
але й про те, що в ній радує. Дитині властиве почуття самоствердження.
Тому частіше їй слід давати відчути, що ви рахуєтесь з її думкою, що її
судження можуть бути для вас авторитетними.
Дитині треба вірити! А ще тлумачити її вчинки з кращої, а не з
гіршої сторони. Людина, яка виросла на довірі, в житті спокійна,
відкрита, доброзичлива.
В роботі з батьками рекомендую:
1. Не піддавайтесь спокусі порівнювати дитину з іншими дітьми, у
яких, на Ваш погляд, більше позитивних якостей. Дитина завжди має
відчуття, що вона неповторна і що Ви любите її такою, якою вона є.
Оцінювати дитину доцільніше, не порівнюючи з товаришем, а з тим, якою
вона була і якою стала тепер, як змінилися її особисті риси.
2. Ставтеся до дитини серйозно. У житті нема чернеток, нема
підготовчих періодів. В кожний момент життя дитина або реалізує себе,
або ні.
3. Ніколи не кажіть, що Вам ніколи виховувати свою дитину. Ми
виховуємо її способом свого життя, системою своїх цінностей,
спілкуванням з друзями, своїм ставленням до людей, до праці і
відпочинку. Навіть обстановкою свого дому. Виховуємо своєю
присутністю і відсутністю.
4. Ростіть щасливу дитину, адже “Ближча всього до успіху людина,
яка хоче чути про себе тільки хороше”.
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Король О. В. (Новомиргород)
ЗЛАТОПІЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ –
НАША ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
У статті висвітлюються основні віхи історії і діяльності
Златопільської гімназії – від створення в 1868 р. до сьогодення.
Створення інноваційних навчальних закладів в Україні – об`єктивна
реальність сьогодення та крок уперед до реалізації ідеї гуманізації освіти
та розвитку масової загальноосвітньої школи. Безсумнівним є
доцільність існування гімназії і ліцеїв як навчальних закладів, які,
маючи різні статути, навчальну спрямованість, повинні давати
енциклопедичну освіту, сприяти підготовці інтелектуальної еліти
держави. Нагальним за часом та доцільним за змістом видається
дослідження впливу на становлення та розвиток системи освіти в
Україні як у минулому, так і в наш час.
Історія навчально-виховного закладу розпочалася навесні 1868
року,
коли
вийшов
Височайший
Указ
про
перетворення
Златопільського повітового дворянського училища в чотирикласну
класичну прогімназію. І відразу ж у житті і діяльності учнівського й
педагогічного колективів закладу почали відбуватися якісні зміни. До
прогімназії почали прибувати свіжі педагогічні сили, молоді люди з
університетською освітою, скажімо такі, як от відомий статистик
Олександр Русов. І вже незабором, 6 червня 1882 року надійшов
указ про перетворення
Златопільської прогімназії в шестикласну.
Впродовж трьох років її діяльності, завдяки меценатам зміцнювалась
навчально-матеріальна база навчального закладу, поліпшувалися
умови для творчої праці педагогів. Усе це і визначило передумови
для створення в Златополі повної чоловічої класичної гімназії, про
що був прийнятий Височайший Указ 5 березня 1885 року.
Лейтмотивом діяльності Златопільської гімназії, як освітнього
центру в Південно-Західному регіоні імперії, стала підготовка
освічених людей, необхідних для розвитку краю фахівців, чому
сприяв високий науково-методичний рівень навчально-виховного
процесу, ретельний
відбір
викладацького
складу, специфічна
організація навчально-виховної діяльності, створена міцна матеріальна
база. В результаті цей освітній заклад став осередком підготовки
цілої плеяди талановитих діячів, що своєю працею на теренах
України сприяли розвитку прогресивної суспільно-громадської думки,
відродженню української мови, національної свідомості, культури,
освіти в ХІХ-ХХ ст.
Специфічний характер мала організація процесу навчання в
Златопільській гімназії, що дозволяє стверджувати короткий екскурс
у зміст програм.
Особливе місце належало предметам гуманітарного циклу. Так,
основною метою навчання в гімназії було досягти грамотності
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письма й опанувати вмінням висловлювати власні думки. До того ж,
уроки мови і літератури повинні були сприяти розвиткові
літературних здібностей обдарованих учнів. Існував розподіл
програми за роками навчання: у першому – мовлення і письмо, у
другому – твори російських письменників: М.Ломоносова, М. Гоголя,
О. Сумарокова. Наступного року вивчався героїчний епос, і далі були
введені лекції з драматургії, з часом запроваджено курс давньої
російської літератури, російська палеографія. Викладання російської
мови попечитель навчального округу А. Каливода пояснював так:
“Мова російська є для нас потрібна не тільки тому, що є мовою
влади, а й тому, що є мовою слов`янського народу, який займає
найширші території в Європі та Азії”.
В гімназії вивчалися грецька, латинська, французька і німецька
мови. Для їх викладання часто залучалися люди, для яких ці мови
були рідними. Так, німецьку мову в гімназії викладала Маргарита
Юхансон, французьку - вже згадуваний Вільєтті. Педагоги були
небайдужими до якості підручників, змісту навчальних програм,
вимагали їх змін, посилаючись на свій практичний досвід. Так,
учитель М.С. Дорожинський у березні 1909 року звернувся до
дирекції гімназії з пропозицією “дати в руки учням розумний, дійсно
корисний підручник, при допомозі якого і пересічний учень легше і
швидше міг би засвоїти все, що при вивченні даного предмета
вимагається програмою”1. З його пропозицій щодо заміни підручників
проглядається не лише турбота про учня, який був у центрі уваги
освітнього процесу, а й про добре ім`я учителя: “Як я переконався
на власній практиці, такою є в даному випадку книга “Начальное
руководство к изучению латинского языка” М.М. Михайловського,
замість введеного мною багато років тому в Златопільській гімназії
підручника
латини
“Начальный
курс
латинского
языка»
П.Виноградова - застарілого, упорядкованого, вочевидь для довшого
вивчення латини, ніж тепер годиться. Крім того, виклад у ньому
досить туманний не тільки для маленького учня, а навіть для учня
середніх класів, і цілком недостатньо висвітлений синтаксис, добрий
учитель посоромиться примусити дитину засвоювати ці правила
буквально…”2
Велика увага в Златопільській гімназії приділялася викладанню
історії й географії. Документи свідчать, що викладач історії
Г.П.Куницький дотримувався певного порядку викладання: спочатку сучасна історія, а на другий рік - стародавня, що свідчить про
своєрідний підхід до методики викладання даного предмету, за якою
гімназисти застосовували поняття сучасних історичних реалій у
контексті минулих подій. Крім того, Г.П.Куницький вважав, що при
викладанні історії треба звертати увагу не лише на політичні події,
суперечки династій або війни, але й на господарство, правознавство,
1
2

Кіровоградський обласний державний архів, ф. 499, оп. І, арх. № 668, арк. 6.
Там само.
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звичаї, науку, освіту. Він стверджував, що тільки тоді можна добре
пізнати історію будь-якого народу, коли знаєш і розумієш його
народження, піднесення, ослаблення, занепад і відродження.
Курс предметів складався так, що вивчення географії та історії
давало учням уяву про навколишній світ та закономірності
суспільного розвитку і сприяло зацікавленню оволодінням суспільноприродничими дисциплінами. Саме природознавство викладалося на
високому рівні учителем К.К. Коршун-Осмоловським, в добре
обладнаному ккабінеті, який репрезентував розділи ботаніки й
зоології. На фізику в гімназії відводиться 10 годин на тиждень, чому
могли б позаздрити сучасні гімназисти.
З виключною увагою ставилися в гімназії до викладання Закону
Божого, виконуючи вказівку циркулярів навчального округу:
“Належить установити так, щоб кожний шанував загальноприйняті
норми, не забував релігійні обряди, тому що це може викликати
небажання батьків посилати дітей до школи”.
Із тексту звіту за 1914 рік, який підготувала дирекція гімназії
Попечителю Київського навчального округу, стає доступною для
сучасника інформація про якість навчання в гімназії: “Успішність з
предметів за І-ше півріччя звітного року виразилась у таких цифрах:
- із Закону Божого - 100%
- російської мови - 86,77%
- філософської пропедевтики - 100%
- латини - 92,67%
- математики - 81, 69%
- фізики - 100%
- історії - 99,62%
- французької мови - 100%
- німецької мови - 96,26%
- природознавства - 97,54%
- законодавства - 100%”
В 1907 році на базі гімназії апробується зміст естетичного і
художнього навчання. Цього ж року до навчального плану вводиться
гімнастика, ще через 2 роки - військова підготовка.
У травні 1908 року на засіданні педагогічної ради порушується
клопотання перед Попечителем навчального округу про надання
дозволу на введення наступного 1909-1910 навчального року в 7-х та
8-х класах по одній годині у кожному на вивчення гігієни і
пропонується доручити його викладання учителю природознавства
К.К.Коршун-Осмоловському за винагороду по шістдесят карбованців
за урок з спеціальних коштів гімназії, на що було отримано такий
дозвіл.
Значна увага в Златопільській гімназії приділялася виховній
роботі. Виховна діяльність педагогічного персоналу головним чином
була направлена на підтримку дисципліни в стінах гімназії, а також
поза нею, і на підтримання класних занять. Діяльність класних
наставників виражалася у спостереженні за знаннями і виконанням
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учнями їх класів статуту і правил закладу, в особистих стосунках з
батьками маловстигаючих учнів, які порушували поведінку, у
відвідуванні учнівських квартир і керівництві розумовим і моральним
розвитком учнів.
Виховання в гімназії не розглядалося окремо від навчання, а було
спрямоване на гармонійний розвиток учня. Саме у формуванні
особистості, яка б мала глибокі знання та міцні моральні принципи,
вбачали викладачі кінцеву мету своєї діяльності, до чого їх
зобов`язувало суспільство.
В гімназії працювали творчі гуртки. Так, учні ІІІ класу були
об`єднані в гурток “Комиші”, п`ятикласники - “На порозі юності”.
Загальногімназійним був гурток любителів словесності. Атмосферу
гімназійного життя можуть передати завдання, які ставилися перед
членами
гуртків.
Наприклад,
гуртківці
- п`ятикласники
зобов`язувалися:
- влаштовувати вистави, збори, прогулянки;
- видавати журнал “На порозі юності”;
- здійснювати матеріальну і духовну підтримку тим, хто її
потребує.
(Якраз на сторінках ілюстрованого журналу “На порозі юності”
був вміщений один із перших перекладів М.Зерова з Леконта де
Ліля - найвизначнішого представника французького “Парнасу”. Тож
вибір вірша для перекладу, датований 1917 роком, засвідчує, що
саме в означений період Зерову “була близькою творчість
французьких парнасівців”, з якою він не поривав протягом усієї своєї
творчості).
За завданням вчених Миколаївської Головної державної фізичної
обсерваторії
гімназисти
вели
ситематичні
метеорологічні
спостереження, результати яких друкувалися в літописах обсерваторії.
Науково-пошукова діяльність метеорологічної станції Златопільської
гімназії високо оцінювалася ректором Миколаївської обсерваторії
академіком М.Рикачиним.
Педагоги гімназії прагнули забезпечити науковий підхід до
навчально-виховної роботи. В архіві зберігся план проведення
науково-педагогічних читань за участю батьківського активу, що
відбулися у березні 1911 року. Наводжу мовою оригіналу:
1. Чтения о в.Кирилле и Мефодии, просветителях славянских, с
туманными картинами и, если возможно, с участием хора
воспитанников мужской гимназии.
2. Лекция директора Н.Л.Лятошинського на тему «Венеция, её
процветание и падение» тощо.
Учні гімназії брали участь в оформленні цікавих виставок, в
екскурсіях до Києва, Черкас, Чигирина.
В закладі на досить високому рівні діяла художня самодіяльність,
проводилися тематичні вечори, присвячені М.Гоголю, М.Лермонтову
тощо.
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Відрадною була культура поведінки гімназистів. У звіті
попечителю округу за 1914 рік “Поведение учащихся” зазначалося:
“Поведінка учнів характеризується такими цифровими даними: у
першому півріччі із 298 учнів бал “5” мали 283 учні, або 96,3%, бал
“4” мало 26 учнів, або 8,28%, бал “3” мали 3 учні, або 0,95%.
У другому півріччі із 308 учнів бал “5” мали 275 учнів, або
89,25%, бал “4” мали 17 учнів, або 5,51%, бал “3” мали 16 учнів,
або 5,1%.
Водночас з дотриманням культури поведінки гімназисти прагнули
до забезпечення демократичних форм керівництва в закладі. Ось як
відреагували вони на події 1905 року:
Заява, подана учнями Златопільської гімназії 19 жовтня
року до Педагогічної ради:
“Розглянувши й обговоривши пропозицію п. директора і деяких
викладачів відносно відновлення занять, ми, Златопільські гімназисти,
більшістю 137 проти 3, дійшли такого висновку: стара постановка
навчальної і виховної справи не відповідає запитам нового життя: з
огляду на те, що Златопільська гімназія не може окремо від інших
провести докорінні реформи, ми повинні дочекатися виявлення цього
питання в інших страйкуючих гімназіях; невизначеність даного
становища змушує нас не відновлювати занять; молодші класи
чоловічої гімназії і всі класи жіночої гімназії повинні бути відпущені
педагогічною радою; гімназистам повинно бути надано право
збиратися у стінах гімназії.”
Щоправда, на все те попечитель Київського навчального округу
Андріанов відповів із Києва златопільським гімназистам: “Шкільна
реформа - справа Державної думи і до реформи необхідно
дотримуватися чинного законодавства. Ті, хто думають інакше,
можуть залишити гімназію”1.
Серед гімназичного контингенту широко велася профорієнтаційна
робота. Починаючи з 1900-1901 рр. в Златопільській гімназії
починають готувати “кадри масових професій”, а саме учителів
повітових училищ з російської мови, математики, початкових класів,
вільнонайманих робітників І та ІІ розряду, аптечних працівників та
ін.
Гімназія мала 15 десятин землі та 3 десятини саду, де працювали
учні. Останній був предметом гордості гімназистів.
В 1865 році була організована учнівська бібліотека. Заклад
пишався багато обладнаними кабінетами, слюсарною майстернею.
Учні здійснювали свій вибір на перспективу, і значна їх частина,
одержавши в гімназії ґрунтовні знання, пробувала свої сили і
добивалася успіху, вступаючи до престижних вищих навчальних
закладів царської Росії. Наприклад, з числа випускників 1903-1904
н.р. 9 вступило на природничий, 10 – на медичний, 1 – на
1
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факультет східних мов університетів, 8 – у будівельне училище, 2 –
в училище лісового господарства, 2 – зайнялися практичною
діяльністю.
Учнем Златопільської чоловічої гімназії був видатний український
письменник, голова першого Українського Уряду Володимир
Кирилович Винниченко. Зневага до українського, презирство до
мужицького у стінах Єлисаветградської чоловічої класичної гімназії,
де навчався Володимир, викликала у нього великий протест. Маючи
на увазі його простий одяг і українську мову, там йому не раз
зауважували: “Ми тебе навчали не на свинопаса, а на чиновника”. І
тоді він кинув тій зверхності свій напівхлоп`ячий виклик - на
випускний іспит одягнув солом`яного бриля, вишиту сорочку, а на
руку взяв кирею… Документи про закінчення Єлисаветградської
гімназії В.К.Винниченку не видали, бо його вчинок загострив
стосунки з учителями й частиною учнів. Тоді, в 1900 році він
подався до Златопільської гімназії. У Златополі жив і працював його
старший брат по матері Андрій Павленко. У нього й мешкав
Володимир і готувався до одержання освіти. Цікаву деталь, яка
характеризує світобачення Винниченка, відзначає Ю.Тищенко:
“Оповідали товариші на іспитах у Златополі, що поява Винниченка
дала багато приводу для балачок і дивувань, бо явився він у
селянському вбранні й говорив з товаришами і з гімназійним
начальством тільки українською мовою. І це “нервувало” панівучителів гімназії. Володимир склав іспити екстерном, і отримавши
атестат, поїхав навчатися на юридичний факультет Київського
університету Св. Володимира”.
Шлях до професорського звання, шлях у літературу розпочинався
із шкільної лави Златопільської гімназії для Петра Филиповича.
Батько майбутнього поета привіз навчатися сина до Златополя з
Кайтанівки
Звенигородського
повіту,
знаючи
про
неабияку
популярність гімназії. До речі, слідом за старшим Петром до
Златополя поїхали і молодші брати. При вступі десятилітній Павло
виявився одним із двох абітурієнтів, хто отримав лише відмінні
оцінки. І протягом наступних п`яти років навчання у Златополі він
був найкращим учнем гімназії. А 1906 року з п`ятого класу Петро
Филипович переходить для продовження навчання до колегії Павла
Галагана у Києві, яку закінчує 1910 року із золотою медаллю. Ім`я
П.Филиповича, як і його колеги по професорській кафедрі в
Київському інституті народної освіти (таку назву в 20-х роках мав
універсистет) М.Зерова, нерозривно пов`язане з становленням
української літератури. Багатогранність творчого обдарування вченого
і митця
помножувались на його кипучу енергію, громадську
сміливість, культурницьке подвижництво. На жаль, життєвий і
творчий шлях Павла Филиповича обірвався за соловецькими мурами.
В Златопільській гімназії навчалися й брати Павла Филиповича –
Микола й Олександр. Микола навчався у класі, де керівником був
Микола Зеров. Олександр Филипович, проживаючи в США, написав
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теплі спогади про вчителя Зерова, був достойним учнем
Златопільської чоловічої гімназії.
В цьому закладі пройшли дитячі і юнацькі роки великого
українського композитора Бориса Миколайовича Лятошинського.
Нещодавно в краєзнавчих матеріалах було знайдено неопублікований
лист композитора (від 29 січня 1969 року), який був адресований
ювілейному комітетові теперішньої середньої школи № 1 в час
відзначення 125-річчя від дня заснування школи. В листі автор
зупиняється на діяльності свого батька – Миколи Леонтійовича
Лятошинського, який близько трьох років (1908-1911) очолював
Златопільську чоловічу гімназію і жіночу прогімназію. Зовсім новою
видається та частина спогадів композитора, де він говорить, що під
час перебування сім*ї в Златополі він навчався в 4-му, 5-му і до
половини 6-го класу: “Хочу відзначити один цікавий факт. Саме в
роки свого навчання в Златопільській гімназії я почав посправжньому цікавитись музикою, спершу я почав учитись грати на
скрипці
у
тамтешнього
гімнастичного
викладача
Бенціона
Симоновича Хайловського, причому грав Хайловський, а згодом, на
початку 1910 року, пробував творити, будучи учнем 5-го класу.
Таким чином, перші композиторські, звичайно дуже незрілі спроби
творити належать якраз до періоду мого Златопільського життя”.
Лауреат двох Державних премій СРСР, заслужений діяч Мистецтв
України, Борис Миколайович завжди тепло згадував місто свого
дитинства, його красу, сердечність людей.
В 1916 році, в Златопільській чоловічій гімназії починав своє
навчання майбутній письменник, Лауреат Державної премії, автор
“Великого розливу”, “Родини Рубанюків” Євген Поповкін. В
літературному гуртку поруч з Г.Мелинським, І.Чернявським,
С.Плачиндою писав він свої перші твори, формувався як літератор,
письменник.
В цій гімназії навчалися й кінорежисер Віктор Вікторов, лікарепідеміолог І.Дудченко, професор О.Назаревський, доктор технічних
наук М.Олофінський, письменниця Наталя Романович-Ткаченко.
Учителі Златопільської гімназії відносилися до найзаможнішої
частини мешканців міста. Вони не думали про хліб насущний, про
необхідність “набрати” максимальну кількість годин, щоб хоч якось
прогодувати сім`ю, вони не хапалися за репетиторство (цим способом
заробити зайву копійку промишляли учні старших класів гімназії).
Усім своїм виглядом учитель гімназії демонстрував кожному учневі і
пересічному жителю провінційного Златополя: інтелектуальна праця
оцінюється якнайвище, хочеш жити в достатку - вчись! Висота, на
якій стояв тодішній викладач гімназії, визначала ту висоту, на якій
стояв їх навчальний заклад в очах гімназистів та їх батьків. Гімназії
було ким пишатися. Це і заслужений викладач історії і географії,
колезький асесор, кавалер ордена Святого Станіслава другого ступеня
Костянтин Никифорович Успенський, викладач математики, надвірний
радник, кавалер ордена святого Станіслава другого ступеня
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Варсонофій Никифорович Іванов, помічник класних наставників,
колезький асесор, кавалер ордена святого Станіслава другого ступеня
Фотій Дем`янович Щербинський.
5 років працював інспектором Златопільської гімназії Олександр
Олексійович Андрієвський (1896-1902), активний діяч на ниві
народної освіти, відомий історик, надзвичайно світла і приваблива
постать у нашій історії.
Зі Златополем пов`язаний великий період життя Миколи Зерова,
який зіграв суттєву роль у становленні його творчої індивідуальності.
Впродовж трьох років (1914-1917), після закінчення Київського
університету св. Володимира, Зеров викладав у тутешній гімназії
латинську мову та історію. Саме зі Златополя починається зайнятість
викладацькою громадсько-культурною діяльністю, він створює в цей
період чимало оригінальних поетичних творів, що дають підстави
говорити про реформістське спрямування його поезії.
В Златопільській гімназії вчителював український письменник
Григорій Іванович Грушевський, який залишив нам свою
літературну спадщину: твори, опубліковані в журналах “Зоря”,
“Дзвінок”, збірку оповідань “На святім вечорі”, збірку віршів “Зірка”,
драму “Душогубка”, комедію “Розбиті надії”, записи українських
народних пісень, які він надсилав М.В.Лисенку.
Вагомий внесок у розбудову української національної освіти
зробив ще один викладач гімназії, член Кирило-Мефодіївського
братства Олександр Тулуб.
Після закінчення Київського університету працював викладачем
математики в гімназії з 1913 року Василь Петрович Імшинецький,
близький товариш російського вченого О.Ю.Шмідта.
На протязі всього існування Златопільської гімназії одним з
життєдайних його джерел було благодійництво, яке живило її
розвиток,
сприяло
вдосконаленню
навчально-методичної
бази,
поліпшенню
навчально-виховного
процесу,
розквіту
талантів
викладачів та учнів. Благодійниками гімназії був володар міста
Златополя, її почесний наглядач Іван Миколайович Лопухін, нащадок
засновника повітового училища, який пожертвував для гімназії біля
семи десятин землі і щорічно виділяв на неї 500 крб., його тітка
Ісакова Ганна Петрівна, яка встановила стипендію імені її батька
П.Ф.Лопухіна та платила за навчання одного з православних учнів.
В березні 1881 року відставний підпоручик Микола Андріанович
Цвітков, бажаючи увічнити в серцях молодого покоління пам`ять про
турботу покійного царя Олександра Миколайовича стосовно освіти
молодих, пожертвував 30 тис. крб. на будівництво приміщення,
необхідного для реорганізації прогімназії в повну чоловічу класичну
гімназію. Завдяки цьому за проектом Миколи Чекмарьова було
побудоване і в 1895 році здане в експлуатацію приміщення
Златопільської гімназії, виконане в стилі українського бароко.
З приходом радянського режиму гімназію закривають на основі
постанови Народного Комісаріату освіти УРСР від 4 липня 1920
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року. Проіснувавши 84 роки Златопільська гімназія у жовтні 1920
року, склавши останній звіт, припинила своє існування. Довгий час
саме приміщення пустувало. У 1924 році в ньому почав діяти лікбез.
А ще через рік почала функціонувати середня школа № 1 ім.
І.Франка, яка зробила перший випуск у 1937 році. В зв`язку з
катаклізмами, які відбувалися в державі, було втрачено навчальний
заклад, добрі освітянські традиції, прогресивні методи, кадри.
Пізніше середня школа № 1 відродиться, навіть в кращих
традиціях, стане одним із кращих навчально-виховних закладів
Златополя.
В середній школі № 1 складеться творчий педагогічний колектив
завдяки
наполегливій
роботі
її
керівників.
В
1992
році
Новомиргородська СШ № 1 перейде в новозбудоване приміщення, а
її приміщення (приміщення бувшої історичної Златопільської гімназії)
передане під філіал кібернетико-технічного коледжу Кіровоградського
інституту сільськогосподарського машинобудування, який проіснує
один навчальний рік. В 1993-1994 навчальному році коледж буде
реформовано в ліцей, із стін якого проведено 4 випуски учнів. І все
це буде шляхом до відкриття в 2000 році знову Златопільської
гімназії. Освітяни Новомиргорода зорієнтувалися на справжню
класичну гімназію, хоча усвідомлювали, що до основи педагогічної
системи старої гімназії повернутися дуже складно з ряду причин:
немає викладачів (Зерових, Андрієвських, Коршун-Осмоловських),
немає належної матеріально-технічної бази, благодійників на зразок
Лопухіних, перервані традиції класичної освіти в регіоні взагалі.
Наразі відобразити ситуацію думкою доктора наук Володимира
Звіняковського: “В
гімназії
вистачало
недоліків.
Перечитайте
“Сумерки просвещения” Розанова: десять років людина билась із
гімназією і зрозуміла, чому це погано. Це всі повинні прочитати,
особливо ті, хто вимовляє слово “гімназія” з придихом. Єдине, що в
гімназії не було погано - це система. Тому, пов`язуючи в єдине ціле
літературу, лінгвістику, історію, світову культуру, ми не відкриваємо
Америки. З цією єдністю свідомо працював будь-який гімназійний
вчитель…”
Засновники нової Златопільської гімназії -– гімназії третього
тисячоліття – усвідомлювали в усій повноті ідею класичної освіти.
Адже навіть в Російській імперії при всіх недоліках запровадження
гімназійної освіти та негативному ставленні до неї, сама ідея такої
освіти була надзвичайно прогресивною. Про це свідчить ривок у
розвитку культури в кінці ХІХ - на початку ХХ століття. Сплеск у
літературі, науці, мистецтві так чи інакше пов`язаний із класичною
освітою. Причому, викладання стародавніх мов не було простим
доповненням до нових мов, це був тип викладання і освоєння
тисячолітніх основ культури. Адже, як стверджує В.Розанов
(“Сумерки просвещения”) “…власне ідея класичної освіти є не лише
прекрасною, але й піднесеною ідеєю. Як на реальних знаннях, строго
дотримуючись їх методу, можна розвинути до глибокої зрілості
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розумові здібності учня; як на християнській містиці,
при
послідовності і цілісності школи, можна виховати релігійну вдячність,
так при цілісному і живому вивченні класичного світу можна
всебічно і глибоко розбудити всі сили хлопчини і юнака.
Від міфів до системи голосування на Марсовому полі, від
висловів “семи мудреців” до метафізичних понять Арістотеля, від
простодушної пісеньки Сарго і до Вергілія, до сатири Горація,
нарешті, - між Арістідом і Катіліною - тут дано повний нарис буття
людського, на якому може вирости, виховатися, навчитися людина
від ранніх років - від 8-ми років, коли її зацікавлять мандри Одісея,
і хоч би навіть до старості, коли вона почне виясняти для себе
точки зближення і розходження Платона й Арістотеля. Проте само
собою зрозуміло, що виховуватися на цьому можна лише при
повноті, заокругленості сприйняття. Ідея виховання класичного, по
суті, художнього, вимагає і неодмінно художнього втілення”.
Намагання розбудити сили гімназійної молоді закладене в
науково-методичній проблемі сучасної Златопільської гімназії “пошук
ефективних норм і методів роботи із здібними та обдарованими
дітьми”.
В гімназії поглиблене вивчення предметів фізико-математичного та
гуманітарного профілів, викладаються дві іноземні мови, ведуться
додаткові курси (риторика, основи економічних знань, художня
культура, людина і суспільство, основи інформатики), йде вивчення
українознавства елементами навчальних дисциплін.
В закладі працюють спортивні секції, гуртки художньої
самодіяльності, образотворчого мистецтва, туризму і краєзнавства,
радіотехнічний.
Важливою складовою частиною є робота клубів за інтересами
(історико-краєзнавчий клуб “Пошук”, клуб знатоків “Еврика”,
шаховий клуб “Біла королева”, музичний клуб, мале літературне
товариство, клуб “За здоровий спосіб життя”).
З 1999 року в гімназії функціонує наукове учнівське товариство
“Горизонт”, вінцем науково-дослідницької роботи є конкурс-захист
науково-дослідницьких, творчих та пошукових робіт. Щороку юні
дослідники є переможцями обласного та республіканського конкурсівзахистів науково-дослідних робіт.
Гімназія має власний друкований орган “Вісник гімназії”,
випускає літературні альманахи “Гуляйполе”, є постійним учасником
Всеукраїнських конкурсів “О мово моя, душа голосна України!”,
конкурсі, присвяченому 100-річчю з дня народження Ю.Яновського,
“Молодь за здоровий спосіб життя” тощо.
Гімназія входить до комплексу “Неперервна освіта”, співпрацюючи
з рядом вищих навчальних закладів: Кіровоградським державним
педагогічним
університетом ім. В.Винниченка,
Кіровоградським
державним
технічним
університетом,
Одеським
національним
університетом ім. І.Мечникова, Кіровоградським технікумом економіки
і права ім. Сая.
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Однією з найважливіших для розв`язання проблем навчальновиховної роботи є забезпечення високого рівня успішності та
глибини знань учнів. У 2001-2002 н.р. в Златопільській гімназії
навчалося 218 учнів у 10 класах комплектах. За результатами року
34 відмінники, що становить 16% від загальної кількості учнів.
Упродовж трьох років діяльності закладу показники успішності є
стабільними.
Багато цікавих справ ініціює й організовує орган учнівського
самоврядування “Вища рада гімназистів”. Життя учнівського
колективу будується на принципі демократизму. Всі його проблеми
вирішуються в тісній співпраці та при взаєморозумінні з педагогами
гімназії, базуючись на філософії родинності, характерній ще гімназії
19 та 20 століть.
Творчі групи вчителів Златопільської гімназії є мобільним
об`єднанням педагогів, діяльність яких спрямована на удосконалення
навчально-виховного
процесу
та
впровадження
і
вивчення
інноваційних методик і технологій навчання та виховання. Разом з
методичним об`єднанням класних керівників (голова Моргун О.В.)
творчі групи вчителів впроваджують в життя гімназійного колективу
філософію родинності, в біографії якого і заняття Школи гречності, і
зустрічі з цікавими людьми, й екскурсії по Україні, і загальношкільні
заходи за участі учнів та батьків, й орієнтація на формування
особистості, спроможної зробити свідомо свій життєвий вибір.
Спрямовують життя гімназії в надійне русло її вчителі: Барвінок
Тамара Анатоліївна, Бирзул Віталій Леонідович, Козяр Олександр
Іванович, Килівник Тетяна Іванівна, Зарудня Алла Миколаївна.
Нагальною проблемою Златопільської гімназії є реставрація
приміщення, збудованого в 1891 році за проектом архітектора
Чекмарьова в стилі Лє-Рюс, яке в 1977 році визначене пам`яткою
архітектури та містобудування під реєстраційним номером 213, але
нині є пам`ятником байдужості і пасивності. Златопільська гімназія
чекає державної допомоги і постійно звертається за нею до
державних діячів, Уряду, але на сьогоднішній день не відчула
жодного моменту їхньої уваги.
У англійців є прислів`я, яке говорить, що для навчання треба той
навчальний заклад, в якого старі стіни. Звісно, під старими стінами
розуміють дух навчального закладу, його традиції, ауру, авторитет у
сіспільстві. Все назване Златопільська гімназія має. Хоче мати і
необхідне – належні матеріальні умови й затишок. Колектив закладу
намірений боротися за те, щоб вдихнути нове життя в цю
пам`ятку архітектури, перлину нашого степового краю.
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УКРАЇНА – МОВА,
ХУДОЖНЯ СЛОВЕСНІСТЬ

Погребенник В. Ф. (Київ)
“ПІД УКРАЙНИ ЄДНАЙМОСЬ ПРАПÓР!”:
ОБРАЗ УКРАЇНИ В ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА
У статті окреслено створений І. Франком багатоаспектний образ
України, який набув символічності, втілив трагізм історичного минулого
й водночас знаменував духовне відродження нації в змаганні за державну
свободу.
Творчий феномен І. Франка винятковий уже тим, що він зумів
сполучити служіння Україні в іпостасі багатогранного її діяча з
вивершенням численних літературних замислів, огромом наукового
набутку. Був же він ученим ренесансного типу і найширшого профілю –
від філологічного та краєзнавчого до етнологічного, історичного й
економічного. Звідси ― найширші масштаби, науково-творча конкретика,
патріотизм державника в утіленні образу України взагалі й Галичини
зокрема, створюваного впродовж життя цією незвичайно значущою
постаттю в житті українства другої половини XIX – XX ст. Власне,
Франко відроджував його до повновартісного життя.
Син упослідженої нації, що піднімала тоді голову, він успадкував гени
основних її станів – як простолюду, так і шляхти (по матері). Вже в
нижчій гімназії припав до чистого джерела України, – її народної поезії
(вже тоді зібрав 800 записів). У Дрогобичу, у колі улюбленої лектури, яка
формувала естетичні смаки рудоволосого коваленка Йвася, були “Кобзар”
і “Русалка Дністрова”, щорічники “Правда” і “Переяславська ніч”
Костомарова. Шевченків Новий заповіт українцям вивчив напам’ять.
Юнаком-гімназистом Франко переклав архитвір України-Руси “Слово о
полку Ігоревім”; власні ранні писання присвячував трагедії героя,
вітчизна якого завойована ворогом (“Югурта”), проблематиці патріотизму
і зради (“Славой і Хрудош”). Містилися тут і проекції до стану Вкраїни.
Значну питому вагу національно-патріотичних обертонів має вже
перша з одинадцяти прижиттєвих поетичних книжок І.Франка. “Баляди і
роскази” (1876), передруковані 1914 р. в останній збірці “Із літ моєї
молодості”, цінні образною студією духу “мого люду”, що, “хоч у сум
повитий, Співа до серця серцем і словами” (у сонеті “Народна пісня” цей
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дух ототожнений із чудовою криницею), самого стану русинів-українців.
Сонет “Наш образ” уподібнив їх викошеній ниві та вирубаному лісові. У
зв’язку з цим ліричний герой, представляючи оптимізм ― власний і
рідного менталітету, ― ствердив: українців, мовляв, “стяла доля”, та “не
вбила силу живу; ми встанемо…”
Рання поезія Франка з 70-х років значною мірою була покликана до
життя класицистичним і запізніло-романтичним інтересом до епічної
словесної традиції. Він інтерпретував віршем історичні, переважно
літописні легенди і перекази, реконструював славні сторінки минувшини
державного Києва (“Данина” з часів Кия, Хорива і Щека, “Аскольд і Дір
під Царгородом”, “Князь Олег”, “Святослав”), Галича (“Бунт Митуси”:
герой поеми – архетип “співака, дружинника або боярина”), козаччини
(оповідання “Історії Русів” про битву з поляками під Чигирином 1596 р.,
що лягло в основу “Хреста Чигиринського”, осмислене в релігійному дусі
піднесення братолюбія народів-сусідів). Новочасну кращу долю для
слов’ян автор “Задунайської пісні” пов’язав із пробудженням їх героїв, якот Марка Кралевича, братньою взаємодопомогою в бою за волю – Бога
слов’ян. А любов до “тіснішої вітчини” породила поетизацію рис
“зеленого пишного раю”, що віддають красу Верховини (“Від’їзд гуцула”),
рідної “землі пречудної, землі широкої” (“Схід сонця”). Цей вірш,
виявляючи ідеалістичну концепцію творчості молодого автора, так
формулює призначення Бога для українства в Європі: “супроти тьми
стояти на сторожі”. Символічним є й провіщення – “орли вже шлях
знайшли В ясну світла вітчину”. Напрямні руху до неї шукав сам Франко
змолоду...
1875-го року написані вірші “Наперед!” і “Коляда” у 50-томному
зібранні відсутні. Перший із них в обраному аспекті прикметний
утвердженням молодого покоління радикалів, яких веде “хрест
огнистий” і братня любов, провіщенням “На Русі щезне Польщі слід”. А
“Коляда” в релігійно-календарній оболонці відтворила історичні взаємини
цих двох давніх держав, пригнічення старшої молодшою “сестрицею”, а
також безвідрадний стан селян-українців Галичини. Маловідомим є той
факт, що тетраптих постав як наслідок дискусій автора з маркграфом
Яном Тарновським у селі Дулібах на Стрийщині. Присвячені негараздам у
взаєминах України і Речі Посполитої, вони мали той наслідок, що Франко
зробив свого опонента українофілом, і той виступив публічно, опозиційно
до польського шовінізму.
У доробку молодого автора, прилученого Драгомановим до ідей
соціалізму, першорядною стала збірка “З вершин і низин”. Тоді в Європі
не було поета (за словами акад. О.Білецького), струна якого була б такою
героїчною і лункою. Інноваційна книжка не мала аналогій уже характером
самовиразу молодої генерації народолюбної інтелігенції, висловом
націонал-революційної перспективи, образного державництва і
соборництва (цикл “Україна”), усе це – вперше в історії нашого красного
слова.
Друге видання “З вершин і низин”, як і поезія поза збірками 18781893 рр., багатющі “пестротою” змісту, масою осіб і заторкнутих взаємин
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життя Галичини XIX ст. Цей масив реалій із “підкладом” документалізму,
фактографія дійсності надав творам типу циклу “Оси” чи поеми
“Мандрівка русина з Бідою” особливого характеру літературної
енциклопедії, панорамного літопису Західної України. Інший умовний
“блок” текстів – із народного життя – цінний “монографічністю”
характерів, за якими просвічує родова вдача цілого народу. Його життя в
розділі “Галицькі образки” відтворено за співдії реалізму та натуралізму.
Коли молодий романтик Шевченко в баладах зобразив побут українців на
доказ повноцінності буття нації, то Франко подав малюнки з натури.
Сукупно ж вони є картиною драматичного буття селян Східної Галичини,
змушених пролетаризуватися і заглядати смерті в вічі (“Максим Цюник”),
страждати в путах нужди і лихварів (“Михайло”), винародовлюватися в
зв’язку з загибеллю на чужині в війнах за чужі інтереси – синів (“Баба
Митриха”).
Розділ цінний побутово-психологічною точністю у відображенні душі
народу, його таємної думки (“Ранок на пастівнику” додав і таку рису, як
ілюзорна віра в тверду руку правителя). Значущий він і як художній
документ певного часу, країни. Тому поет-гуманіст, який убачав біди
власної нації в тім, що їй бракує “хліба й азбуки”, співчутливо змоделював
трагедію 1846 р. (“Голод” – уривок із ненаписаної поеми “Різуни”),
розкрив причину негараздів у житті Підгір’я кінця XIX ст. – “Замало
землиці!” (“Гадки на межі”). Роздуми над скибою землі того, хто ще не
стався “сіллю землі” (хлібороба); вболівання за краян, що стали
жебраками; зболені констатації про щедре вгноєння впродовж віків у
нашій історії “замерклих, заклятих”, рідних ланів рідним же трупом і
кров’ю, – усе це парадоксальним чином не позбавляє автора “святої віри в
будучність нашої землі” (М.Коцюбинський).
Багаті на спілкування з Україною й українцями й інші розділи “З
вершин і низин”. Так, Франків сонетарій промовистий вірою в надихаючу
силу рідного слова, оновленого автором “Енеїди”, піднесенням високого
творчого духу українства, що наснажує народну пісню. Миротворчі ідеї
сполучені вже в “Тюремних сонетах” із розкриттям їм ворожих огидних
“низин дійсності”. Щоденникові нотатки мешканця в’язенного дому
гострі в звинуваченнях обом тюрмам українців ― імперіям Романових і
Габсбургів. Етичні роздуми-візії мучеників-героїв людства, й між ними
Ґонти і Шевченка, стали наріжним каменем для витворення образу
Вкраїни (як Наддніпрянщини, так і Галичини) при інвективному викритті
політики Росії й Австрії. Так, Росія й Східна Україна разом із нею
зображені краєм туги та терпіння, де чути лише дзвін кайданів і свист
різок, плач сіл, цілими гнаних у тюрми. Це земля, де дрімає в печері
Святогор і непробудно дрімає козацька воля. Врешті, держава, в якій гине
молоде покоління (ці рядки 1889 р. написання ввібрали в себе трагічний
досвід історії – репресії царатом у XIX столітті зокрема “Молодої
України”). Австрія ж – "багно гнилеє між країв Європи", розсадниця
недумства і застою, тюрма народів з лише “зверхніми виглядами” свободи
для провінції Галичини.
Осмислюючи уроки взаємин у поліетнічному краї, Франко устами
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оповідача онучкаря Штенгля наголосив на потребі євреям України
приставати вже не до панів, а накладати “як свій з своїм” із народомавтохтоном, уже не шахруючи й розорюючи його (“По-людському”). В
інших “Жидівських мелодіях” відчутні підтекстові проекції зі становищем
України, коли автор пише про марні намагання зграї варварівпогромників (“Пір’я”) знищити давні традиції та мову (“Асиміляторам”),
потяг єврейського народу до волі (“Заповіт Якова”). Не випадково ці
тексти міжчасового звучання не потрапили в 50-томне зібрання, як і три
чверті щонайважливішого під обраним кутом зору циклу “Україна”.
Його чотири вірші концентрували мотиви політичні і водночас
патріотичні, особливо значущі в поетовому набутку. Зачинний монолог
“Моя любов” розкрив почуття ліричного героя до України, викликане її
“святою, чистою красою” й історичною недолею. Любов до материзни
доповнена в його серці іншою ― до її закутих дітей, висловленою
афористичними рядками ямба в фіналі. Патріотизм лірика не суперечив
братнім чуттям до інших народів. Так, в адресації “Ляхам” на противагу
тяжкому досвіду взаємин із гоноровитими сусідами автор підніс засади
рівності і толерантності у взаємних стосунках, своєрідного
‘‘взаєморозрахунку”, придатні для міждержавного спілкування.
Того ж 1880-го р., коли створено знамениті “Каменярі”, було написано
і національний гімн “Не пора!..” Франко-державник і соборник уже з
перших стоп амфібрахія ствердив тут породжену самим часом потребу
служіння вже не “москалеві й ляхові”, а матері-Вкраїні. Провістивши
настання ери змагання рідного народу за волю, поет закликав її вірних
синів єднатися під прапорами барв широких ланів і високого неба,
вибороти славу і свободу. Хоча історіософ передчасно назвав історичну
кривду вітчизни вже довершеною, важко переоцінити значення наявних у
“Не пора!..” протесту проти деспотизму “невигласків” і царя, заклику до
патріотичного єдиномислія українців, маніфестації готовності до
самопожертви задля виборення суверенності України. Вірш-пісня став
символом піднесення живого національного духу, виконувався публічно
побіч “Ще не вмерла Україна” в святкових хвилях, як було це вперше на
з’їзді “Молодої України” влітку 1900 р.
До проскрибованих в СРСР текстів належали й однотемний із “Не
пора!..” вірш “Розвивайся ти, високий дубе...” та пісня “Гей, Січ іде...” ―
яскраві вияви авторового ідеалу. У першому випадку лірик напророкував
наближення “красної весни”, коли “Не побіджена злими ворогами,
Україна встане”. Щасливу славну матір він відтворив у масштабах
“Великої України”, без пізніших утрат території ― “Від Кубані аж до
Сяну-річки Одна нероздільна”1. Наука матері, що згортає теплою рукою
дітей нещасливих і блудних сиротят ― усе своє пагіння, полягає в осуді
пролиття братової крові, служіння сусідам та піднесенні їм на противагу
чесної служби для власної хати. Воскресіння ж України на шляхах
єднання українства, братання в товариство чесне задля щирої праці в
баченні Франка неодмінно приведе до того, що рідна нація “ґаздою, не
1

Франко Іван. Встане славна мати Україна. – К., 1996. – С. 13.
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слугою” перед світом стане!
Ідеал повного, нічим не зв’язаного і не обмеженого життя і розвою
нації, обґрунтований згодом у статті “Поза межами можливого”, міг
утілитися в життя рухом січового стрілецтва України. І хоч образ її в пісні
цій, бойовій, похідній, фактично відсутній, та Франко привітав
енергійним художнім словом виникнення і ширення загонів “усусусів”
саме як тієї патріотичної сили, що проголосила: “В нашій хаті наша воля,
А всім зайдам зась!” Пісня, з якою зростав молодий січовий рух, у збірці
1913 р. “Вірші на громадські теми” знайшла місце серед гімнів Франка ―
не лиш як ілюстрація до подій початку віку, а й символ відродження нації.
Тож у цілому цикл “Україна” є однозначним доказом того, що поет і в
добу симпатій до соціал-демократизму був українознавцем-державником,
речником незалежної і соборної України.
80-ті роки, окрім “Не пора!..” й інших творів, породили низку й таких
маловідомих текстів патріотичного пафосу, що поки що не “воскресли” (за
винятком “Святовечірньої казки”, вміщеної в книжечці “Встане славна
мати Україна”). Так, присвята “Русинам-фаталістам” (1883), слідів якої
годі віднайти в циклі “Із злоби дня” книжки “Давнє і нове” в
п’ятдесятитомнику, показова художнім історизмом Франка, тоді
позитивіста і натураліста. Солідарний із мовцем-русином, він
охарактеризував як гірку долю України за часів “князів хижацьких, І
половців, і литовців, І неситих дуків ляцьких”, за експансії турчина,
татарина і московських людей. Серед лих новочасних згадано податки,
лихву, повені й голод. Фаталізмові історії доля протиставила хіба що
терпіння русинів і тривкість Руси-України...
Низка поетичних адресацій долучила до антитетичних факторів діяння
визначних українців. Окрім віршів, присвячених Шевченкові й іншими
(див. тт. 2, 3), Франко виступив друком із посвятами М.Драгоманову,
Вол.Барвінському (двічі), О.Кониському. У першому з них, зокрема
(опубл. 1882 р.), особу вчителя піднесено за прокреслення шляхів, “куди
іти”, щоб на волю вийти з “мертвоти темниці”, як “життя і кров... до
поступу будови докладати”. Значення Драгоманова в розвою свідомого
українства, зокрема його нового покоління, в тому, за Франком, що він
його переродив, навкруг “розбив невіжости границі..., На волю вивів з
мертвоти темниці”.
Нарешті, “Замість прологу. Святовечірня казка” (1885) та “Пролог”
(1888) – тексти цієї пори позначені безпосереднім спілкуванням із
образом України. Вони цінні насамперед осмисленням історичної долі
вітчизни, віщим утвердженням її кращих перспектив. Етнопедагогічного
плану Франкова “казка” явила її в подобі милоголосої “женщини”
неземної краси. В узгодженій із правдою історії візії ліричного герояавтора вона – “не в сріблі-злоті,
А в простім, хоч зовсім не вбогім, чистім строю,
З лицем, осяяним здоров’ям і красою,
І з мислі виразом могучим на чолі,
І з оком, що пройма глиб серця і цілі
Простори земнії обнять, здається, в силі”.
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Алегоричний діалог розкриває її як не останню красою й розумом між
сестрами – іншими етносами слов’ян. Розбудовуючи антитезу “минуле –
сучасне”, поет уніс пост- і антиромантичні акценти. Якщо в минулому
рідної землі цурався й “власний рід” (“тому, що бідна”), і Україна
впродовж століть змушена була сидіти Попелюшкою в попелі надій
“серед плачу гіркого”, то в нові часи вона вже повернула “коханую рідню”.
Так відтворено зрослу в другій половині XIX ст. самосвідомість рідної
нації. Заключна частина казки під Святий вечір засобами умовності (політ
на крилах херувима над Україною) відтворює бажане ― зріст сил у
народній “кожній груди”, святого завзяття – у духовенства, названого
сіллю землі. Просторий рідний край, “моя держава” міст і сіл, згідно з
натхненними словами Матері ― це “Мої терпіння всі, моя будучність,
слава: Дністер, Дніпро і Дон, Бескиди і Кавказ, Отсе, сини мої, мій чудний
рай – для вас!” Сокровенним заповітом любити його, провіщенням кінця
чужої влади, наруги над українцями вивершено цю апологію патріотизму.
Відроджуюча й визвольна функція Слова та його, рідномовного й
образного перспектива, взаємини України й Росії – таким є осереддя
“Прологу”. Присвячений 50-літтю смерті автора “Наталки Полтавки” твір
читав публічно артист Янович перед виставою п’єси 29 жовтня 1888 р.
Його засновано на тонко висловленій тотожності між долею блукача Енея
та значенням його творця, що, спраглий щастя Вкраїни, зв’язав її минуле
та майбутнє. Та українства “Сімейне щастя під неволі гнітом Не
вигрілось”: паном став рядити в хаті Вдови непроханий “Чарівник
Москаль”. Політику Росії щодо України Франко передав за допомогою
виразної синекдохи – двох лише слів Москаля, “як звір могучих”:
“Малчать, стара!” – отсе всі його чари”. Вони різким дисонансом
обірвали віщу пісню “батька Йвана”, тяжким прокляттям упали на
українство, переслідуване, мов дикий звір у лісі. Стан під Росією тієї
землі, де раніше дзвеніли пісні Бояна і грізні слова Богдана, звідкіля йшла
на північ освіта і наука, ― тихий, темний і похилий. Нарощуючи
історико-політичні аргументи, поет замкнув образне коло: на
Наддніпрянщині не можна вшанувати й пам’яті великого полтавця рідною
мовою. Це можливо лиш в однім куточку, куди не сягнула “рука грізної
самоволі”, – у Галичині, де українці є самими собою, своє шанують. За
Франком, довге і болюче Енеєве блукання українців тоді дійде кінця, коли
рідні слово і пісня вогнем очистять духовні слабості. А по тому “Упадуть
ті твердині, що нам нині Тюрмою, й залунає наше слово, Прекрасне й
свіже на весь світ, наново!”
Тож цикл “Україна” і вірші 80-х років поза збірками показали: їхній
автор ще замолоду визначив ідейно-творчі орієнтири, що вели до ліпшої
будучності рідного краю і народу – на шляхах суверенності,
національного автократизму, свободи культурного розвою, а також
міжнародного добросусідства.
Друга половина 90-х років стала порою принципових виступів Івана
Франка як ідеолога-мислителя і майстра слова. Так, у полеміці між своїми
– з Лесею Українкою – він на противагу тиску поляків щодо українства,
всупереч усім ботокудам Галичини, зневір’ю та мертвотності часу
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висловився за консолідацію українців, органічне їх зростання на модерну
націю ще в бездержавних умовах. Публіцистичний контроверс (із боку
Франка – статті “З кінцем року” і “Коли не по конях, так по голоблях”,
1896-1897) виявив єдину мету дискутантів – залучити ширші кола
населення України обабіч кордону до веденого ще лиш інтелігенцією
змагання за волю. В іншому випадку (“Дещо про себе самого”) у
роздратованому стані, керований “надмірною любов’ю”, Франко сказав і
немало гіркої правди про рідну расу ― таку непроворну, сентиментальну,
не вольову, багату на різного роду перевертнів. Ці слова продиктовані
були, звісно ж, не браком патріотизму, як закинув Ю.Романчук, а
діяльним, активним його характером.
Збірка “Мій Ізмарагд” (1898) знаменна остаточним відходом від
марксизму і соціалізму (ця “релігія, основана на догмах ненависті”1, як
сказано в купюрованій частині передмови, не імпонувала Франкові,
речнику й вірному іншої – людської і національної свободи), багатством
особистісних ноток діалогу з Україною. З диптиха “Поет мовить” –
“Україна мовить” постала нова варіація образу. “Стражденна, незабута”
батьківщина, сама вбога, й відплачує скупо, хоча накладає на вірного сина
тяжке ярмо обов’язків. Роздуми про історичну долю України й українців
набули тут невеселого автобіографізму. Бажаннями ліричного героя – щоб
із горя і голоду не лишали рідний край його не найгірші діти, “Щоб сіячів
своїх їх власне покоління На глум не брало і на сміх. Щоб монументом їх
не було те каміння, Яким в відплату за родючеє насіння Ще при житті
обкидувано їх” (“Рефлексія”). Образний аналіз не без гіркоти двох
різновидів патріотичного почуття структурувався в монолозі-відповіді
лідерові народовців Ю.Романчуку “Сідоглавому” в зіставленні
“празникової” любові до Русі-Вкраїни та патріотичного “труду важкого,
гарячки невдержимої”. Полемічне схрещення поглядів привело до
дуалізму сприйняття вітчизни. Темперамент громадянина сформував
неприйняття Франком-діячем як принаймні несвоєчасного такого почуття
до Русі, що рівнозначне любові до хліба з салом, доброго пива чи гарного
вбрання. Різними в дискутантів є моделювання автором сприйняття рідної
історії. Залюбленню в князів і декоративні пишноти гетьманування
протиставлено бачення минувшини як “відвічного страждання”. В
теперішності, що властиво і є часом лірики (час епосу - минулий), “тая
Русь” – також “Кривава в серці рана”... В іншому ж випадку (“Декадент”)
гіркоту звіряння змінив гармонізуючий драматизм світосприйняття. У нім
“друга нута” – радісного чуття: рідний народ угору “йде, хоч був запертий
в льох”.
Осердя циклу “Поклони” – українознавча медитація “Якби…” Перші
два катрени збудовані за законами сонетної тези. В них історичні
страждання України названі такими, що не мають у світі аналогій. Коли б
щастя і свобода, саме могуття краю дарувалися за міру крові й сліз,
пролитих народом, – з батьківщиною, вважає автор, ніхто б суперництва
не зніс. Злам думки в рядках 9-10 зроджує імперативний концепт: “О горе
1
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мамо! Воля, слава, сила Відмірюються мірою борби!” Її ж у рідній історії
замало. Трагізм бачення, зумовлений реаліями дійсності по-живому
роз’єднаного краю, визначив образи медитації – неораного облогу
Маминого лану широкого, непривітаних у каторзі чужій нечисленних
робітників.
Етнодидактичною є наука “Паренетікону”, що мала б бути пам’ятною
українцям, – ніколи не любити ворога Божого – “ворога правди й волі”.
Патріотичним – напучування “Строф”: “Віддай майно і жінку й себе за
Вкраїну”. Цикли ж “Мого Ізмарагду” “По селах” і “До Бразилії!” –
“етнологічного” плану. Перший відкриває образ рідного Підгір’я.
Випереджаючи час, Франко засобами імпресіоністики відтворив його
крайобраз: села простяглися, “мов край шляху на твердій постелі Сплять
старці, обвішані торбами”. “Олітературено” й традиційне житло
українців-підгірян. Так, на зміну елегійному образу села з вербами над
річкою й яворинами занотовано контрастуючі з природою чорні стріхи,
скріплені дрючками смерекові стіни, “сліповаті” віконця. Промовистими
є подробиці інтер’єру курного помешкання, через які виповіджено історію
автохтонного етносу в чужій державі. Підтекстом же натуралістичної
деталі “піч-жолудок хати, Величезний, як живіт дитини” – моторошне
явище дитячого голодування, хоча слово “голод” і не вжите. Художня
етнологічна студія висвітлила особливості побуту підгірян, заримувала
народну одіж, традиційну іконографію. Буття простолюду в цілому
схарактеризоване реалістично як сповнене кривавої праці, що вся йде
лише на хліб. Характерологія українців, окреслених докладніше,
репрезентувала психологічні й соціальні типи старого багача Пазюка
(віршові мікроновели детективної фабули виразно і по-народному
зобразили його як такого розумного діда, який і з “кропиви збирає мід”),
щирого і набожного наймита Сеня.
Еміграція краян за океан у пошуках хліба насущного стала об’єктом
відтворення ідейно-тематичної єдності з п’яти віршів “До Бразилії!”. Вже
“Лист до Стефанії”, написаний по гарячих слідах подій середини 90-х
років, розкрив такий зовнішній побудник виїзду, як ширення спритними
еміграційними агентами байок про рай для хлопів у царстві Рудольфа фон
Габсбурга в Бразилії. Цикл є літописом хресного шляху переселенців,
епопеєю селян чужиною, переліком утрат по дорозі поневіряння. Люди на
ній ― понуро-терплячі, покірні долі та владі, що їх принижувала, марно
онадієні сподіванням на кращі часи. Та ж частка розіллятого світами
“руського горя”, що дісталася-таки Бразилії, страждає на місці від
непосильної праці, боргів і хвороб (“Було нас сорок, є ще вісімнадцять”).
Позиція автора суголосна зафіксованій у словесності народу: не кидати
землю родинну навчає як цикл І.Франка, так і пісня лірника Д.Рендевця
“А в тім року вісімсотнім дев’ятдесят п’ятім” (запис М.Павлика на
Поділлі) чи й “Пісня емігрантів прощальна” (складена емігрантом
І.Греськівим у Бразилії, збережена в архіві Франка). Значення ж книжки
“Мій Ізмарагд” полягає, зокрема, в тому, що вона внесла нові мотиви у
відображення образу України, зафіксувала зміни в бутті народу.
В щонайтіснішому зв’язку з писаннями вже XX ст. перебувають
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публіцистичні виступи Каменяра початку 1900-х років – ключ до
глибшого розуміння творчості. Починаючи з рецензії на етапну працю
“Ukraina irredenta” (“Незалежна Україна”) Ю.Бачинського, у якій Франко
акцентував потребу виборення політичної незалежності нації, суверенної
самостійності України, він працював у будівничому, етноконсолідуючому
напрямку. Так, стаття 1905-го р. “Поза межами можливого”
сформулювала ідеал “повного, нічим не зв’язаного і не обмеженого...
життя і розвою нації”. Задля відродження, підкреслювалося тут, не біда
прийняти в рахунок і порцію національної виключності. Відмову від гасла
нації Франко назвав або фарисейством тих, хто “інтернаціональними
ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над
другою” або хворобливим сентименталізмом фантастів, які хотіли б
“широкими вселюдськими фразами прикрити своє духове відчуження від
рідної нації”. Ці міркування наснажили пролог до поеми “Мойсей”,
драматичну моносцену “Великі роковини”, вірші різних збірок.
Наприклад, книжка “Із днів журби” (1900) не лише продовжила лінію
деідеалізаційного малювання села (цикл “Спомини” підкреслив тут
ворогування, темноту, пияцтво). Щоб Україна не опинилася “в ролі
ковадла, на якому різні чужі молотки вибиватимуть свої мелодії, або в
ролі крілика, на якому різні прихильники вівісекції будуть доконувати
своїх експериментів”, лірик поетизує січовий рух. Осуджує байдужих до
долі вітчизни та рідного народу (“Сучасна приказка”). Стає в опозицію
проти польських дій щодо України (“Майстер Свирид”). Переосмислює
минуле українців – соколиного племені Ігоревичів: якби свого часу русичі
стали над Доном залізними рядами і відперли орди, то були б не
бурлаками-заробітчанами на “нашій, не своїй землі” Придоння.
Власне, сприйняття її образу в поемному жанрі започаткувалася
сатирично-іронічною компрометацією обскурантизму “ботокудів”
Галичини в основних моментах їх історії чи й окремих постатях.
Важливою була й відсіч експансіонізмові Росії – у незакінченому “Сні
князя” вістря політичного поета скероване проти гасла “Росія від Тиси аж
до Амура!” та його прибічників-“москвофілів” у Галичині. Високої міри
фактографічності набула й поема “Панські жарти” (1887).
Українознавчого профілю їй надали не лише своєрідний документалізм у
студіюванні панщизняних і післяпанщинних часів у краю, а й осягнення
родової вдачі українців. Зокрема, наголошене шляхетне прагнення
“бидлом” волі, спромога багато за неї перетерпіти; високо піднесене
гуманне всепрощення за співдії первнів християнства і толерантної етики
народу. Ствердження духу волі, протидія неправді й злу набуло в поемі
звучання заповіту всім українцям: “В зневірі рук не покладайте І
увільняйтеся з ярма”. Твір переріс рамки “естетичної етнології”, давши
думки, що “організовують психіку українця й оздоровлююче впливають на
його пом’яту віковими історичними негодами волю” (С. Петлюра).
Ще змолоду виявлений інтерес до історії в І. Франка втілився в поемі
“На Святоюрській горі” в дотриманні її букви. Їй відповідає піднесення
Богдана Хмельницького як мудрого державця-політика. Устами героя
здекларовано єдиноможливі для Франка принципи зовнішньої політики
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незалежної України – не поспішати зразу ж інтегруватися в структури в
дусі СНД, а розмежуватися з колишніми недоброзичливими сусідами
років на 100 чи 200, доки не заживе кривава межа в серцях. Коли ж
запанує кожен у себе, стане розумом міцний, зросте скарб добросусідства
– тоді надійде, мовляв, час для інтеграційних процесів.
Поема “Іван Вишенський”, увійшовши, як і попередня, до збірника “Із
днів журби”, стала вишневоцвітним вічним нагадуванням пам’ятати про
Україну й українців (хай вони і не завжди вдячні до своїх провідників).
Історичний факт 1621 р. прибуття на Афон послів-лучан послужив у творі
поштовхом до віднайдення героєм самозреченого рішення служити Богові
в праці для рідного народу, в безпосередніх зв’язках із вітчизною через
любов і змагання за краще майбутнє. Активна любов витворює чудо:
аскет рушає по морю як по суші в Україну в символічному фіналі.
Побачивши в революції 1905 р. у Росії новий шанс для українства
реалізувати державні й соборні устремління, поет урочисто звістив у
натхненних терцинах знаменитого прологу до “Мойсея” саме прийдешнє
відродження України. За формою це звертання-апострофа (перекладена 30
мовами) до всієї рідної нації, на що має право далеко не кожен.
Український народ із болем уподібнено тут паралітику на роздоріжжі,
вкритому струпом людського презирства. Наростаюча градація
риторичних фігур увиразнила позицію патріота, який не може змиритися з
долею українців як погною в зростанні народів-сусідів, із марністю офір
на олтар свободи. На підставі безмірних сил нації, обдарованості
народного генія поет усупереч обставинам маніфестує віру “в силу духа і в
день воскресний твойого повстання” (саме ці слова автор епопеї “На
високій полонині” поляк Ст.Вінценз викарбував на п’єдесталі першого на
Західній Україні пам’ятника Франкові в селі Слободі на Коломийщині). В
образному баченні Франка візія “державної “путі спасенної” має пірвати
українців до здобуття втраченої батьківщини, гідного місця в суверенних
“народів вольних колі” – вже “хазяїном домовитим” у власній хаті та на
власнім полі від Бескиду до Кавказу1.
Значущі проекції й алюзії сюжетної частини “Мойсея” говорять: кожен
народ, якщо не задрімає в ході, зможе виконати Божий заповіт і “статися
сіллю землі”, “будучим царем світу”. Саме рух до ясної мети ―
незалежності, свободи здатен зродити цінності духа, зробити націю ―
нацією, а людину ― людиною. Тож поема – весільний дар генію
українського народу є незвичайної глибини “філософським твором про
суть історії, національного і особистого життя” (Ю.Шевельов),
заповітом нашої красної словесності рідному народові й уселюдству.
Збірки 1910-х років і ті “пізні” тексти, що не вийшли і по смерті
автора, переважно варіювали й дещо доповнили (писання 1914-1916 рр.)
основний патріотично-україноцентричний зміст літературної спадщини
Франка. Так, у двох розділах книжки “Давнє й нове” (1911) надибуємо
відсутній у 50-томнику гімн радикалів “Новітні гайдамаки”, що підніс
1

Див. про це докладніше: Скоць А.І. “Засяєш у народів вольних колі” // Укр.
літературознавство. – Львів, 1989. – Вип. 52.
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тих, хто дбає про рідну Україну й її кращу долю, ставши на ворога.
Сатиричні ж куплети “Де єсть руська вітчина?” вивірили образ-ідеал
України контрастуючою з ним дійсністю: “голоден оре хлоп”, всі “смирно
хилять лоб”, “плює на правду лож”, “незгода з давніх пор”, а “хто сліп,
той проводир” – там-то вітчинá...
Сатиричні конотації триптиха “Наші чесноти” розбудувалися в віршах
доби Першої світової війни вже в інших ідейно-тематичних площинах.
Зокрема, перо в уже скорчених хворобою руках остерігало проти
експансіонізму царату, що прагнув слов’ян “істинно-руськими” хоч
силою зробити. Цитований монолог “Царські слова” розкриває
лицемірство гасел “визволення” “братушек” Галичини від “іга папістів”.
У полі зору поета – трагізм вояків, які гинуть за “неділимий рай” чиновних
і шпіонів (“Інвазія”), а також горе мирного населення краю (“Два гості”).
Поряд із відтворенням хроніки воєнних подій Франко ще в одному
архівному тексті, рефлексії “А ми з чим?” (1915) піднісся до ствердження
необхідності українцям, зведеним до рангу всесвітніх жебраків, ставати за
прикладом інших націй до “високих брам державного життя”. Проте
сам він не дочекався “розвидняющогося дня” України ― проголошення
ЗУНР, свята злуки її з УНР, хоча сам і виховав ту “команду”, що це
вікопомне завдання здійснила...
Будучи гуманним літописцем народного життя й ущипливим критиком
вад дійсності Галичини, Іван Франко навіки вписався в історію рідної
словесності також як “поет національної честі” (С.Петлюра), єдності й
волелюбства. Створений ним багатоаспектний образ України,
переломлений через епіко-героїчну, ліричну, драматичну тощо грані,
набув символічності (порівняння з Троєю в “Великих роковинах”), втілив
трагізм історичного минулого, але й знаменував духовне відродження
нації в змаганні за державну свободу. Тестаментом українцям стало його
рвійне слово: “Довго нас недоля жерла, Досі нас наруга жре, Та ми
крикнім: “Ще не вмерла, Ще не вмерла і не вмре!”1

Качкан В. А. (Івано-Франківськ)
ІЗ ШЕВЧЕНКІАНИ БОГДАНА ЛЕПКОГО
У статті акцентовано увагу на шевченкознавчих студіях Богдана
Лепкого, на роздумах митця про феномен Т. Шевченка. Ґрунтовне
опрацювання джерельної бази дало змогу окреслити характерні
особливості аналізованих історико-культурологічних розвідок.
Перу Богдана Лепкого належить значне число шевченкознавчих
наукових розвідок, популярних студій, публічних виступів, згодом
видрукуваних у періодичній пресі як в Україні, так і поза її межами,
1

Франко Іван. Встане славна мати Україна… – С.50.
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упорядкованих та належно прокоментованих, підготовлених і виданих
ним
творів Тараса Шевченка, а також власних творів-присвят,
перекладів1. Б. Лепкий часто-густо сам оформляв твори Т. Шевченка, які
готував до друку.
1

На Тарасовій могилі: Річ сценічна. – Тернопіль, 1902. – 7 с.; Краків, 1910. – 11 с.
(2-ге вид.); Про “Наймичку” – поему Тараса Шевченка. – Львів, 1907. – 64 с.; Про
житє великого поета Тараса Шевченка: в п’ятдесятьлітню річницю його смерти. –
Львів: Просвіта, 1911. – 48 с.; За люд (у сотні роковини уродин Тараса Шевченка).
– Краків, 1914. – 24 с.; Про Шевченків “Кобзар”: В сотні роковини уродин Поета.
– Львів: Просвіта, 1914. – 64 с. (передрук: Українське Слово (Львів). – 1916. –
Ч. 65 (9 берез.); В Тарасові роковини. – Відень, 1915. – 31 с.; Прийди до нас!
(Промова на концерті в честь Тараса Шевченка, уладженім заходом Української
культурної Ради і других українських організацій у Відні дня 7.VII.1917). –
Відень, 1917. – 7 с.; Про життя і твори Тараса Шевченка. –Київ; Ляйпціг, 1918. –
98 с.; Шевченко Тарас. Кобзар. – Манітоба, 1918. – 512 с. (Народна бібліотека
“Просвіти”, ч. 2); Шевченко Тарас. Твори: У 3-х т. – Київ; Ляйпціґ, 1918. – Т. 1. –
544 с.; 1919. – Т. 2. – 658 с.; Т. 3. – 467 с.; Три поеми Тараса Шевченка (Сон. Великий Льох. Неофіти) / Передмова та пояснення Б. Лепкого. – Київ; Ляйпціґ, 1918. –
134 с.; Шевченко про мистецтво. – Зальцведель, 1920. – 26 с.; Тарас Шевченко.
Гайдамаки (Бібліотека “Українського Слова”, ч. 20). – Вецляр, 1920. – 100 с.; Тарас Шевченко. Кобзар.- Київ; Ляйпціґ, 1921. – 707 с.; Достойно єсть: Збірка в
Шевченкові роковини (Бібліотека “Українського Слова”, ч. 24). – Берлін, 1922. –
82 с.; Повне видання творів Тараса Шевченка: У 5-ти т. – Київ; Ляйпціґ, 1919. –
Т. 1. – 514 с.; Т. 2. – 707 с.; 1920. – Т. 3. – 451 с.; Т. 4. – 602 с.; Т. 5. – 514 с.; Достойно єсть: Збірка в Шевченкові роковини. – Вецляр: Струя. – 32 с; 2-ге вид.:
Берлін, 1922. – 32 с. (бібліотека “Українського Слова”, ч. 24); Тарас Шевченко.
Думки. – Берлін, 1922. – 18 с.; Тарас Шевченко. Кобзар (Повний ілюстрований
збірник віршованих творів поета з життєписом та передмовою Богдана Лепкого). –
Вецляр, 1922. – 309 с.; Тарас Шевченко. Повісти: У 2-х т. / Під ред. Б. Лепкого. –
Берлін, 1922. – Т. 1. – 242 с.; Т. 2. – 322 с.; Шевченко Тарас. Повне видання творів.
– Т. ХІV. – Переклади поезій на польську мову за ред. Б. Лепкого. – Варшава;
Львів, 1936. – 385 с.; Про життя і твори Тараса Шевченка. – К.: Україна, 1994. –
173 с.: іл. (книга, що має 23 анотованих розділи у змісті, - це відтворений 1-й т. 5ти томного Повного зібрання творів Т. Шевченка, підготовленого Б. Лепким); з
ориґінальних творів: В столітє уродин Шевченка (вірш виголошений дня 9 і 10
марта 1914 на концертах в честь Т. Шевченка у Львові). – Краків, 1914. – 4 с.; В
сотні роковини уродин Т. Шевченка. В 50-ті роковини смерти. Нині // Українське
Слово. – 1921. – Ч. 15 (11 берез.). – С. 1; згодом передруковано у збірнику ”В 60-і
роковини смерти Т. Шевченка” / Упор. Зенон Кузеля. – Берлін, 1921. – С. 3-4
(Бібліотека ”Українського Слова”, ч. 2); Суд над Шевченком // Вісник СВУ. –
1915. – Ч. 11-12 (бер.); Шевченко на вигнанню // Там само; Шевченко на смертному ложу // Там само; Шевченкові похорони // Шлях. – 1920. – Ч. 18 (6 бер.); Свої //
Українське Слово. – 1921. – Ч. 15 (11 бер.); з літературно-критичних студій та
розвідок: В 60-і роковини смерти Тараса Шевченка // Українське Слово. – 1921. –
Ч. 15 (11 бер.). – С. 1-2; Марко Вовчок про Шевченка // Там само. – 1922. – Ч. 151
(18 бер.). – С. 2; Нове народне видання “Кобзаря” // Там само; Причинок до
життєпису Шевченка // Шлях. – 1922. – Ч. 18 (6 бер.); Шевченко про мистецтво //
Шлях. – 1919 – 1920. – Ч. 77-80 та ін. (Частково зібрану бібліографію до теми
див.: Золота Липа: Ювілейна збірка творів Богдана Лепкого з його життєписом,
бібліографією творів і присвятами / Зладив Зенон Кузеля. – Берлін, 1924. – 253 с.;
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Якщо навіть з огрому бібліографічних позицій взяти до уваги
найвагоміше, а саме: студію про поему ”Наймичка”, роздуми над
“Кобзарем” та підготовку 3-томного і 5-томного зібрань творів Т.
Шевченка, – цього достатньо, аби підставово вести річ про Лепкого як
шевченкознавця, говорити про його своєрідний і неповторний внесок у
Шевченкіану.
Із найґрунтовніших критико-літературних досліджень Богдана
Лепкого шевченківської тематики не втратила сенсу окрема розвідка про
поему “Наймичка”. Автор спочатку простежує час написання та першої
публікації твору. Щоб усе ж таки виробити власний погляд на питання
або, зрештою, пристати до однієї з численних версій, Б. Лепкий студіює
різні джерельні матеріали, як-от: “Записки о Южной Руси” П. Куліша,
версії О. Кониського, похибкові твердження М. Петрова, габілітаційний
виклад І. Франка. Глибокий аналіз не тільки дотичного критикоісторичного матеріалу, а й вдумливе прочитання як поеми, так і повісті
Шевченка під однойменною назвою, внутрішня полеміка з версією І.
Франка,
ніби
Шевченко
саме
поезію
вважав
“згущеною,
сконцентрованою, скристалізованою дійсністю”, підвели Лепкого до
висновку, що повість “Наймичка” (російською мовою), як і решта епічних
творів, подібні між собою і мовою, і зовнішньою формою, і “способом
переведення теми”. Описи, чергування малюнків осіб і природи, багатство
ліній, фарб, відтінків, деталей говорять про те, що повість “Наймичка” –
це спокійне роздумування над враженнями, розгляд з віддаленої
перспективи, це уповільнене розмальовування і викінчування первісних
нарисів. Поема “Наймичка” (до речі, як “Варнак”, “Княжна”) – це “крик
душі, сильний, безпосередній, під першим вражіннєм”. А враження
справді були вулканні, нерідко й ідилічні, і їх потуга вочевидь обрала
собі відповідний вияв.
Б.Лепкий схильний думати, що поема “Наймичка” написана 1843 р., її
поява викликана “першим вражіннєм повороту на вітчину…” І хоча
більшість шевченкознавців схильні думати, що поема написана 1845 р.1,
Б. Лепкий, по-перше, спростував численні здогади й твердження про
написання поеми після 1850 р.; по-друге, він і інтуїтивно, і через
стилістико-образну систему як поетичного, так і прозового твору однієї
назви, дійшов правильного висновку, що повісті “Наймичка” передував
текст поетичний. Цей текст був розгорнутий Шевченком у повість (дата в
автографі повісті – 25. 02. 1844 р. не відповідає дійсності, зроблена,
ймовірно, з цензурних міркувань, бо до Переяслава, де писалася ця річ
поет потрапив тільки у серпні 1845 р.).
Друга не менш важлива позиція, – де саме написана поема. Перечитує
Б. Лепкий щоденник Т. Шевченка, його листи, вчитується у рядки
Пеленський Євген-Юлій. Богдан Лепкий (1872-1941) / 2-е вид. – Краків; Львів:
Українське видавництво, 1943. – С. 25-49).
1
Кирилюк Є. П., Шабліовський Є. С., Шубравський В. Є. Т. Г. Шевченко.
Біографія. – К.: Наук. думка, 1964. – С. 144-180; Бородін В.С. Наймичка // Тарас
Шевченко. Твори в п’яти томах. – К.: Дніпро, 1978. – Т. З. – С. 396.
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спогадів, бере до уваги різні здогади й припущення дослідників. І коли ж
справді зіставити міркування Лепкого-вченого з тими описами, які
віднаходимо в поемі (могила, степ, тополі, хутір, лісок, став, млин), та
скупими словами самого Шевченка до княгині Рєпніної про те, що він є
ворог усіляких описів, то неважко пристати на позицію саме Лепкого,
відкинувши інші версії, ніби поема мала місцем свого народження
Убіжище, в Гребінки, чи Ісківці, у Чужбинського, чи Мосівці, у
Вільхівської. Отже, мабуть, Яготин, де у помешканні князя Рєпніна Тарас
Шевченко відчув, як “ангел понад хату перелетів”.
Не менш інтриґуючою є ґенеза твору. І тут Б. Лепкий виявляє свій, у
порівнянні з “сухим” істориком літератури, пріоритет: він не відкидає
історико-літературні знання, а ще потужніше покликається на художню
інтуїцію. Отже, за Лепким, коли відсутні авторські свідчення, якісь
спогади, листи і т. п., – домінує інтуїція. І дійсно, первнем-імпульсом до
написання могли бути і правдива подія, що ожила на вустах оповідача, і
пісня, і оповідь з пережитого. Причиною ж, ґрунтовою засадою була,
очевидно, сама ідея материнства, та константа, на якій і за допомогою якої
повстало чимало поетично-драматичних творів Шевченка. Дес інтуїтивно,
а десь –конкретно за творами “Сон”, “Марія”, “Утоплена”, “Титарівна”,
“Катерина”, “Марина”, “Відьма” Богдан Лепкий підводить читача до
думки, що першопричина у написанні “Наймички” – поеми, як і інших
подібних творів, – у тій соціально невигойній рані на жіночому
суспільному тілі, яку Шевченко по-особливому “прочитував” – як
протест проти насильства. Не заперечуючи категорично і не сприймаючи
твердження А. Франса про те, ніби кожна повість літератора є його
біографією, Б. Лепкий ідучи вглиб ґенези твору, бере до уваги і різні
рефлексії, що мали або ж могли мати реальну основу, різні дотичні
зовнішні впливи, вплив довкілля і передусім живої природи, знайомих
людей. Дослідник ставить свій наголос на одному із органічних
складників поеми – хутірному житті. Роглядаючи ліризм “Наймички,
вчений вбачає тут і їдку сатиру на міщанське життя.
В органічній цілісності твору, на думку Б. Лепкого, злилися ідилія й
трагедія. Дуже перспективною для майбутніх історико-літературних
досліджень є тема впливів європейських і світових поетів на Шевченка й,
зокрема, на його поему “Наймичка”: М. Некрасова, В. Жуковського,
О. Пушкіна, А. Міцкевича, ін. Про вплив на Шевченка, зокрема,
Міцкевича писали О. Огоновський, В. Третяк, О. Колесса. Окремі шкіци
до теми віднаходимо в І. Франка та в В. Щурата. Розглядаючи різні
ступені “впливовости”, Лепкий аж ніяк не іґнорує жодну думку, але попри
все “непереможним впливом” все ж таки вважає поезію народну, з якої
поет черпав мову, фразу, ритміку, мотиви. Слушно й те, що “народний
патріотизм”, близькість Шевченка до народу не означають, що вся його
творчість, передусім поетична, така близька і зрозуміла простолюду, як і
народна пісня.
Б. Лепкий іде зіставним шляхом. Щоб переконати читача в тому, що
навіть у таких поетів, як М. Некрасов, О. Пушкін у структуру вірша
“прищеплено” холодний німецький романтизм, а в Шевченка цей
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романтичний “шпиґ” витягнуто з народнопоетичної стихії, він неначе
кладе поряд уривки з творів, сам прочитує їх і допомагає збагнути
висновок .
Можна погодитися з Лепким, що все ж таки найближчі аналогії слід
шукати на паралелі Адам Міцкевич (“Пан Тадеуш”) – Тарас Шевченко
(“Наймичка”) .
В іншій тональності постає перед нами праця Б. Лепкого “Про
Шевченків “Кобзар”. Її не стільки науково-розвідковий, а насамперед
популяризаторсько-просвітницький характер відчувається з інтродукції –
іде оповідь про місцевість, батьків поета, його дитинний вік. А далі,
сторінка за сторінкою, Лепкий ніби розповідає, при цьому щедро цитує
Шевченка, навіть мережить змістову канву більших за формою творів, на
яку накладає рядки, строфи – як на підтвердження власної думки чи
здогаду. У цій праці відсутній будь-який науковий аппарат, джерельна
база, немає спроб анатомічного студіювання, а є легкий серпанок
порівнянь поетового слова з надбаннями уснопоетичної народної
творчості (“Тополя”, “Катерина”). Коли дослідник характеризує такі
твори, як “Іван Підкова”, “Перебендя”, “До Основ’яненка”, “Тарасова
ніч”, “Розрита могила”, “Гайдамаки”, “Сон” та ін., то ніби й непомітно, а
таки вприскує соціально-філософський оціночний фермент, і тоді його не
стільки літературознавчі, а публіцистичні висновки грають актуально на
злобу дня: “Перші історичні поезії Шевченка – се пориви молодого і
гарячого серця до величі і слави, се плач сина на могилі нещасливої
матері-вітчизни”. Ще ширше розгортаючи перед читачем соціальну канву
“Гамалії”, “Гайдамаків”, Б. Лепкий ніби спрямовує увагу на найболючішу
тему як в українській літературі, так і взагалі в історії – соціальне
приниження жінки. “Черниця Мар’яна”, “Утоплена”, “Катерина”,
“Наймичка”, “Русалка”, “Відьма” – шедеври поетичного згустку болю,
вивергнутого Шевченковою ув’язненою музою. Ці твори Лепкий
особливо поцінувує, оскільки і його поетичний хист не раз брав під
художню опіку стражденну й суспільством окрадену жіночу долю і
любов.
Не можемо робити закидів Б. Лепкому, мовляв, – це науковий розбір
“Кобзаря”. Треба чітко збагнути, що автор і сам наприкінці висловився:
ми “…переглянули”, але “обов’язком кождого доброго українця є
прочитати “Кобзар” і то не раз від першого до останнього слова”. Спосіб
прочитання Лепким “Кобзаря” прагне збудити найширший інтерес до цієї
апостольсько-прогностичної книжки, до цієї духовно-заповітної біблії
кожного зрячого українця, подати в руки читачеві той ключ зрозуміння,
який і допоможе добутися до високого змісту Шевченкового слова. Саме
таку місію праці Богдана Лепкого прочитували рецензенти та львівське
“Українське Слово”, передруковуючи її на своїх шпальтах.
Десь у цьому просвітянсько-дидактичному плані характеризує Б.
Лепкий добу Шевченка та появу в ній поетичного ґенія. Справді, як
можна заперечити Лепкому в тому, що саме друга половина ХVІІІ –
початок ХІХ ст. саме той історичний період, коли “валиться старий світ і
твориться новий”. І коли українська інтелігенція почала шукати причин
265

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

втрати останків державної незалежності, відбулося нове звернення до
селянства, виникла потреба просвітити його, аби мати на кого
орієнтуватися в подальшому поступі. Цей масовий похід “у селянство”
ознаменував нову добу романтичної літератури, яка вела до духовного
відродження. Час і дав цій літературі, її народові духовного провідника,
прозірця, що мав зірвати кріпосницькі підоснови монархічного
суспільства. З’явився Т. Шевченко. Він мав стати професором Київського
університету, а через вільне слово пішов каратись у чужинецькі степи.
Богдан Лепкий коротко, але вірно говорить про романтичність ранньої
творчості Т. Шевченка (“Причинна”, “Тополя”, “Русалка”, “Калина”); цей
романтичний дух він “вичитує” і в перших історичних творах (“Іван
Підкова”, “Гамалія”, “Тарасова ніч”), акцентує, що поет брав з історії
“дух, ритм, кольорит і настрій минулого…” Розгляд великих полотен,
поем “Сон”, “Кавказ”, “Холодний Яр”, “Великий льох”, прочитання
повістей та щоденника дали змогу Б. Лепкому на вищому зрізі
узагальнень заявити, що зміни в політичному світогляді Шевченка дали
нову художню якість: поет “оспівав соціяльний бунт правобережного
селянства”, змалював “жахливу кривду кріпацького ладу”, став “в обороні
покривджених жінок”. Він зробив мову своєї творчості “спосібною до
вислову найтонших почувань і найвищих думок, до ідилічних образів і до
пророцьких візій…”1
Характерною особливістю історико-культурологічних розвідок і
спеціальних студій Богдана Лепкого є те, що він, досліджуючи тему,
персоналію, максимально простежує “контактність” тієї чи іншої
особистості з суспільними умовами, полюсність тих або інших обставин,
впливів, взаємозалежностей тощо.
Досить помітною в цьому плані є розвідка “Шевченко про
мистецтво”2, у якій автор розкриває автодидактичність Тараса Шевченка,
акцентуючи на засобах добування знань, широті “мовного виднокруга”,
енергії думки. В інтродукції Б. Лепкого Тарас Шевченко, як ґеніальна
особистість, незалежно від місця його перебування (Петербург, Москва,
Оренбург, Орськ), ґенно тримається села. Оця глибиннокорінність
українця і відбивається на філософії життєдіяльності, а, значить, і на
розгалуженому талантовиявленні: поезія, проза, мемуаристика, малярство,
епістолярій.
Будучи непересічним митцем, знавцем малярства штуки, Лепкий пофілософськи формулює думку-закид суспільтву, у надрах якого творилося
безрадісне дійство: навіть у найсвітліші часи Остаде, Берхем, Теньєр,
великі голландські артисти пензля, світової слави італійці Карреджіо й
Цампієрс завершували свій земний хід у голодранстві та голоді. Щоб
здригнути думку сучасника, автор “проходить” мистецьким набутком
1
Лепкий Б. Наше письменство: Короткий огляд української літератури від
найдавніших до теперішніх часів. – Краків, 1941. – С. 59-66.
2
[Лепкий Б.] Шевченко про мистецтво. – Зальцведель, 1920. – 26 с.; накладом автора; за криптоніном “Б. Л.” (першодрук див.: Шлях. – 1919. – Ч. 77. – С. 2-3
(26.11); Ч. 78. – С. 2-3 (29.11); Ч. 79. – С. 2-3 (03.12); Ч. 80. – С. 2-3 (06. 12)).
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Тараса Шевченка, “висипає” на сторінки тексту вибір з роздумів Поета, і
сподівається, що задумається читач над фактом: як це з сорока семи літ,
відпущених Богом і долею на земне буття, двадцять чотири – пішло на
розшлеєння з кріпацької повозки, десять – на боротьбу з поліцейськоштиковою імперією, і тільки дев’ять років – дитинний у часі вік! – на
спробу усвідомити себе вільним. Запитаймо себе: то ж звідки в Тараса
Шевченка ота неземна свідомість і просвіченість? Може, вона з
українського чорнозему, проросла з нього, бо вже малим “хрестами і
візерунками з квітками” обводив та списував Сковороду? А, може, ота
ґеніальність знайшлася у пошуках, спразі виявити свій біль. Від
“божественного” Брюллова Шевченко перебирав таїни різьбярської
рельєфності, але поглиблювався в ліричності, не копіюючи бачене, а
тільки виказував “вражіння баченого, перепущені крізь призму душі”.
Б. Лепкий справедливо потверджує, що Шевченко як митець
“безнастанно шукає краси й захоплюється нею, шукає правди, сам
ублагороджується в мистецтві і хоче ублагородити других. Не видно у
його рутини, не видно малярського джонґлєрства, тих незвичайних мазків,
що дивують нас при першому погляді на образ та скоро надокучують.
Його рисунки й малюнки… оживають, говорять. До мистецтва він заодно
підходить з діточою простотою набожною покорою, мов священик до
святих тайн. Не гордить товпою, хоче остатись артистом-чоловіком і
творити для добра людства, бо нема нічого кращого в природі, як
обличчя людини, озорене щастям”1.
З аналітичної розвідки Б. Лепкого приходить переконання, що
Шевченко
недолюблював
німецького
малярства,
ненавидів
“суздальщину” та “казьонщину”. Не сприймав мистецтва, що спутує
крила людського духу. Розумів дух часу в історії малярства й “відчував
тую вічну трагедію непорозуміння між артистами й окруженням”2.
Досі залишаються не дослідженими з боку художньої цінності ті
поетичні тексти Богдана Лепкого, написані до ювілейних дат чи
виголошені на святочних концертах та академіях: “В Тарасові роковини”,
“В столітє уродин Шевченка”, “Тарас Шевченко” (цей у віршованій формі
життєпис складається з творів: “Літ тому сто”, “До Тарасової матері”,
“Хата”, “Батькове пророцтво”, “Мрії та дійсність”, “Перші твори”, “До
Тарасових поезій”, “Розвіяні мрії”, “Суд над поетом”, “Дорога”,
“Пустиня”, “Шевченкова верба”, “Дядько”, “25 лютого 1861”, “З-поза
гробу”3. У названих поетичних творах малої і великої форм простежуємо

1

[Лепкий Б.] Шевченко про мистецтво. – Зальцведель, 1920. – С. 25.
Там само. – С. 26.
3
Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 309, оп. 1, спр.
1584, арк. 1-26. В кінці арк. 26 є примітка у вигляді листа, очевидно, ці рядки адресував Б. Лепкий Володимиру Гнатюкові в надії, що ця річ буде видрукувана на
сторінках ЛНВ. На жаль, на сторінках ЛНВ цього твору не знаходимо (Див.:
2
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в доброму сенсі популяризаторську функцію; тут переважає не стільки
пошук художнього новаторства форми, незвичності образної структури,
скільки та заданість, що приходить до найширшої читацької публіки
надзавданням: зацікавити, розворушити, збудити інтерес, задуматися над
кожним фактом, датою і віхою великої біографії великого українця. І
автор досягає цього не лише досконалістю знання життя і діяльності Т.
Шевченка як людини, митця найширшого кругозору, а й філософськопубліцистичною напругою, що її закладено в кожну строфу.
Цей публіцистичний філософізм стрижнем проходить і через публічні
виступи, промови на ювілеях. У розумінні Лепкого-оратора Т. Шевченко
– найбільший і найчистіший, він – немов “жива й животворяча мрія”,
йому нічим не дорікнеш. Саме життя Шевченка – це також прегарний
твір; у нього немає бойової лінії “між думкою а словом, між словом а
ділом, між поезією а житєм”. Шевченко був митцем слова, мови, що під
“теплим подихом його великого серця розцвилась квітом найбуйнішим”.
На думку Б. Лепкого, Шевченко – “найясніший ум народу”, що провів
“ревізію історичних поглядів”, пірнув у безодню селянської душі і
видобув звідти, з самого дна, скарби української психіки, він – освідомив
нас! Шевченко – то своєрідний містичний дух-опікун українства, він –
найбільший “єдинитель української землі й українського народу”.
Коли простежити за неопублікованими листами Богдана Лепкого до
багатьох визначних українських суспільно-громадських, культурнопросвітницьких діячів: Зенона Кузелі, Ярослава Весоловського,
Олександра Барвінського, Кирила Студинського та ін., то відчуємо, як
б’ється жива думка автора, коли він роздумує над феноменом Шевченка;
як тривожиться його душа, коли на слово великого поета вороги хочуть
насилити окуляри провінційності та примітивізму; як бідкається, аби його
ж таки поетичний текст чи розвідка якомога швидше дійшли до читачів.
“…По ночах роблю коректи. Мале видання Шевченка (3 томи) вже готове.
Як верну до Вецляру, кажу Тобі вислати. Тепер кінчаю велике, 5 томів,
кождий по 600 сторін!” – так тішився Б. Лепкий зробленим і задумами в
листі від 10 вересня 1919 р. до Зенона Кузелі.
Шевченкова муза для самого Лепкого – як бездонна криниця, з якої
черпається і думка, і снага, і сила. Надсилаючи 10 березня 1903 р. з
Кракова добірку віршів для друку в “Руслані”, Б. Лепкий пише К.
Студинському, що в цих поетичних мініатюрах – “гадка, щоби не теряти
бодрости духа, щоби не понижувати лету. Шевченко, єго злидні та єго
сила і невгнутість духа най будуть нам приміром і заохотою в борбі”. З
іншого листа довідуємося, що Б. Лепкий радий взятися за “життєпись

Ясінський Б. Літературно-науковий вісник: Покажчик змісту. Том 1-109 (18981932). – Київ; Нью-Йорк: Смолоскип, 2000. – С. 197-198).
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Шевченка, відповідну до нашого народу і загалу висуваючи наперед
постать великого поета, його незламний характер і його велетенські
заслуги коло відродження нашої народної ідеї”.

Денисюк С. П. (Київ)
ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНІЙ
ДУМЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
У статті на широкому фактичному матеріалі розглядається
проблема національної самобутності української літератури у
культурно-естетичній думці ХІХ – початку ХХ ст. Доводиться, що
упродовж зазначеного періоду українськими дослідниками було вироблено
методологічні засади осмислення проблеми національної специфіки
вітчизняної словесності, що покладені в основу фундаментальних праць І.
Франка, С. Єфремова, М. Грушевського та ін.
Проблема національної самобутності української словесності, її місця
і ролі серед інших галузей духовно-практичної діяльності як українського,
так і інших народів світу перебували в центрі уваги дослідників від самих
початків існування української літературознавчої науки. Історично склалося так, що початковий період розвитку вітчизняного літературознавства
проходив під знаком романтизму як етнокультурної домінанти першої
половини ХІХ ст. Це позначилось і на дослідницьких пріоритетах. Як
відомо, досягненням романтиків стало обґрунтування індивідуальної
специфіки та неповторності кожного народу, взаємодія яких творить
світову історію та культуру. Звернення до народнопоетичних джерел, вибух інтересу до народної словесності, її збирання, публікація та вивчення
показало, що саме народна поезія найвиразніше втілює національний дух
кожного народу, найповніше виражає істинну історію, складає його буття
"…Поезія обов’язково повинна мати на собі відбиток того народу, якому
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належить, відбиток яскравий, самобутній"1. Саме у народності криється
таємниця нетлінної краси мистецького твору, запорука його досконалості
і невмирущості, зрештою його самобутність. Про свідоме звернення до
своєрідності в літературі як знаменну ознаку духовної ситуації того часу
писав М.Максимович.
Завдяки діяльності романтиків змінюється і бачення самої словесності,
яка визначається як сукупність усних і писемних творів, у яких
виявляється специфічна духовність і життя народу. Фольклор у
трактуванні романтиків був не лише невичерпним джерелом знань про
свій народ, а й тією основою, базуючись на якій, можливий розвиток
літератури як самобутньої художньої системи. Дух нації виступає
єднальною ланкою між минулим, теперішнім і майбутнім народу, є
найважливішим фактором національної цілісності культури.
За умов колоніального становища, у якому перебували українські
землі, подібні ідеї мали не лише суто естетичне, а й неперевершене
націєтворне значення, сприяли національному самоусвідомленню,
історичному самопізнанню народу. Концептуальні засади і положення
романтиків, зокрема щодо самобутності народу, знаходили теоретичне
обґрунтування і науковий розвиток у ряді вагомих досліджень.
Серед українознавчих праць цього часу, спрямованих на пробудження
національної свідомості, формування наукових уявлень про українську й
російську нації особливе місце знімає робота М.Костомарова "Дві руські
народності" (1861). У ній вчений, спираючись на народну творчість,
історичні, етнографічні, психологічні дані, шляхом зіставлення визначив
типологічні риси російського та українського народів, розкрив історично
обумовлені особливості національних характерів, окреслив національнонеповторне у світоглядах, звичаях, побуті, традиціях, ідеалах двох
народів.
Характерною ознакою праць романтиків стала синкретичність,
багатообіцяючими були їхні спроби синтезу в галузі наук. Зокрема,
системність як особливий науковий метод обґрунтовував М.Максимович.
За переконанням вченого, тодішня наука вже підійшла до вимоги
представляти всі частини свого предмета у стрункій єдності й цілісності,
описовість відійшла в минуле. Лише системність може подарувати
вичерпне знання про предмет. І те, що М.Максимович став на грунт
історизму та системності вивчення фактів, дало змогу вченому закласти
основи не лише істинно наукового літературознавства, а й ширше
українознавства як цілісної науки.
Значних зусиль у справі обґрунтування самобутності української
словесності доклав П.Куліш, зокрема своїми літературознавчими
студіями, двотомним фольклорно-етнографічним збірником "Записки о
Южной Руси" (1856-1857). Він вважав українську словесність "новим
словом між народами, котре на те й явилось, щоб якось інакше, не подавньому, людський розум повернути"2. П.Куліш підкреслював, що
1
2

Бодянський О. О народной поэзии славянских племен. – М., 1834. – С. 11.
Куліш П. Твори: У 2 т. – Т.2. – С. 509.
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національна словесність має лише їй притаманні риси, виразно
специфічну характерологію, що визначається народним духом. Це
поняття посідає центральне місце у культурологічній та літературознавчій
концепціях дослідника. Це духовна субстанція, що інтегрує у собі вищі
духовні цінності нації й обумовлює світосприйняття, емоційно-чуттєву,
психічну сферу народу, природу і характер його художнього слова.
П.Куліш наголошує на обумовленості діяльності митця цією духовною
субстанцією: "Єсть непорушний закон правди в душі …. поета; не здолає
поет самохіть піднятись вгору душею: піднімає його дух рідного плем’я, а
не буде рідне плем’я оправданієм його лиць художественних, не
припадуть вони й до душі мирові"1. Відповідність народному духу є
основною умовою гармонійного й органічного розвитку літератури.
Усвідомлення
нерозривності
української
історії,
існування
української нації як неповторного феномена з властивими лише йому
духовно-психологічними особливостями, самобутнім характером і
культурою найповніше виражено у постаті й багатогранній творчій
діяльності Т.Шевченка. У шевченківський концепції слово не лише
відбиває всю масштабність буття нації, а й наділене колосальною
креативним потенціалом, здатним змінювати існуючу реальність.
Своєрідним ключем шевченківського розуміння окремішності української
словесності є його слова з передмови до нездійсненного видання
"Кобзаря" (1847): "А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть посвоєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово і у нас народ і слово. А чиє
краще, нехай судять люди"2. Ці слова стали не лише естетичною
декларацією поета, зреалізованою у його художній творчості, громадськополітичній діяльності, а й дороговказом, програмою для всіх наступних
поколінь української творчої інтелігенції.
Значно поглибив і розвинув попередні уявлення про національну
основу словесності М.Драгоманов. Він послідовно дотримувався "того
світогляду, що не признає
на світі нічого постійного, стоячого
(статичного), а бачить тільки переміну (еволюцію), рух (динаміку)"3.
М.Драгоманов не визнавав ні абсолютних національних характерів, ні
абсолютного національного духу, обґрунтовуючи це тим, що зміна
історичних умов життя відбивається на національному духові і зумовлює
національні відмінності народу. Гердерівсько-гегелівська містика
(визначення самого М.Драгоманова) були постійними об’єктами його
дошкульної критики. Серед ранніх праць вченого вирізняється стаття
"Література російська, великоруська, українська і галицька" (1873), яка
викликала свого часу сильний резонанс і бурхливу реакцію у колах
української громадськості внаслідок низки гострополемічних положень.
Зокрема, М.Драгоманов стверджував, що українська література повинна
бути специфічно побутово-селянською як за своїми темами, так і за
1

Кієвская Старина. – 1899. – Т. ХLVI. – Кн. 9. – С. 345.
Шевченко Т. Повне зібрання творів: У6 т. – К., 1964. – Т.6. – С. 314.
3
Драгоманов М. Літературно-публіцистичні статті: У 2 т. – К., 1970. – Т.2. –
С. 367.
2
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способами художнього відображення, оскільки вона поки що не має
можливостей розвинутись у повноцінну літературу. Саме у цьому полягає
її національна своєрідність на даному етапі історичного поступу. Добре
усвідомлюючи обмеженість цих рамок, М.Драгоманов наголошує, що
появі самодостатньої української літератури передуватиме "по меншій
мірі 15-20 літ" серйозної культурно-освітньої праці. Звернемо увагу на
запропоновані строки, які вкрай стислі і засвідчують, на нашу думку,
глибоке розуміння М.Драгомановим реального стану письменства, віру у
потенційні його можливості.
Досить цікаві думки щодо національної осібності української
літератури М.Драгоманов виклав у листі до І.Франка від 23 листопада
1883 р., коли останній звернувся до свого духовного вчителя за порадою
щодо задуманої ним концепції історії українського письменства. У
відповідь на пропозицію І.Франка М.Драгоманов подає досить детальний
"систем, свою програму", в якій яскраво виявлена методологічна
концепція вченого. У своєму плані він наголошував на необхідності
обов’язково показати оригінальність літератури українського народу, яка,
на його думку, є "Lieratura di una nattione plebea"1 (література
демократичної нації – (італ.). Саме демократичний елемент, на думку
Драгоманова, увиразнює неповторний характер національної словесності.
У саме поняття "plebea" Драгоманов не вкладає ніякого негативного
змісту, не звужує народ лише рамками простолюддя. Щодо демократизму
української літератури, то порівняно з іншими літературами – вона "сама
серйозна". На жаль, запропонований М.Драгомановим проспект історії
літератури не був реалізований І.Франком. Але методологічні принципи,
концепція М.Драгоманова мали для І.Франка величезне значення, про що
найкраще свідчать його праці.
Питання своєрідності національного письменства порушувались і в
ході полеміки між М.Драгомановим і Б.Грінченком, основною темою якої
було з’ясування стану і перспектив розвитку літератури та її взаємодія з
літературами зарубіжжя. Б.Грінченко, виходячи з ідеї самобутності
українського народу, його мови, культури, доводив, що "вкраїнська
література не була, не є і не буде часткою чи паростком од московщини, а
була, є і буде самостійною літературою, що в ній силкується виявити своє
розумове життя український народ"2.Він здійснив спробу показати
абсолютну теоретичну неспроможність уявлень про українську літературу
як письменство вузького, місцевого, провінційного значення,
стверджував, що у своїх кращих зразках вона вже з часу Шевченка
вийшла з простонародних рамок і "буде, безперечно, розвиватися далі й
далі в такому напрямкові". Б.Грінченко рішуче заперечує теорію
літератури для "домашнего обихода", оскільки "історія не знає ніяких
"підлітератур", ніяких "літератур для домашнего обихода", ніяких
літератур спеціально про пана або спеціально про мужика, а знає просто
1

Цит. за: Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т. – К., 1993. – Т. 1. –
С. 44.
2
Б.Грінченко – М. Драгоманов. Діалоги про українську справу. – К., 1994. – С. 99.
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літератури, що суть виявом розумового життя того чи іншого народу
цілком – і з панами, й з мужиками"1.
Сьогодні значно об’єктивніше оцінюється дослідниками і полеміка
молодого І.Франка з положеннями статті І.Нечуя-Левицького "Сьогочасне
літературне прямування", у якій проголошувались три основні принципи
розвитку літератури – реалізм, народність, національність. Пафос виступу
І.Нечуя-Левицького полягав у відстоюванні ідеї самостійності української
літератури, яка повинна виходити з глибин українства, з надр
українського світовідчуття? виявляє характер та етнопсихіку народу.
Відповідно кожен справжній український письменник – "Син свого
народа, плоть од плоті його і кість од його кості. Більша чи менша сила
народної фантазії, народного серця, естетичності одкинеться в творах
писалників проти їх волі"2. І.Нечуй-Левицький заперечує однобічну
орієнтацію української літератури на російські світоглядні й стилеві
зразки, обстоює її національну самобутність. Відповіддю І.НечуюЛевицькому стала одна з перших праць І.Франка "Література, її завдання і
найважніші ціхи". І.Франко, перебуваючи у той час під сильним впливом
драгоманівських ідей, не сприймав дистанціювання від російської
літератури, стверджував, що всі розмови українців про самостійну
українську літературу та її національну самобутність без самостійності
політичної – пусті і непотрібні, "це балаканина… не варта й торби січки".
У пізніших виступах І.Франка подібна категоричність суджень щодо
національної літератури зникає, натомість з’являється ґрунтовний і
зважений погляд на цю проблему. У статті "Інтернаціоналізм і
націоналізм в сучасних літературах" вказує на те, що характерною
особливістю світового літературного процесу у ХІХ ст. стала
співвіднесеність процесів інтеранаціоналізації і націоналізації кожної
літератури. А відтак більш яскраво виявляється її питомий характер,
оригінальні прикмети, пов’язані з особливостями вдачі кожного народу.
"Кожний чільний сучасний письменник… являється неначе дерево, що
своїм корінням впивається якомога глибше і міцніше в свій рідний,
національний грунт, намагається віссати в себе і переварити в собі
якнайбільше його живих соків, а своїм пнем і короною поринає в
інтернаціональній атмосфері ідейних інтересів, наукових, суспільних,
естетичних і моральних змагань"3. Ця формула займає особливе місце у
науковій концепції І.Франка.
Вчений активно використовує у своїй методології наукові принципи
культурно-історичної школи, зокрема, застосовує до українського
письменства ідеї французького естетика І.Тена про зумовленість
мистецтва загалом і літератури, зокрема епохою, середовищем, психікою
творця. Так, на початку "Нарису історії українсько-руської літератури до
1890 року" І.Франко наголошує на характерних рисах українського
1

Там само. – С. 98.
Нечуй-Левицький І. Свогочасне літературне прямування // Історія української
критики та літературознавства. – Кн. 1. – С. 218.
3
Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – Т. 41. – С. 148-149.
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народу, що проявляються і у його словесності: "та сама сонячна лагідність
і живість, спарована з тужливістю, властивою степовій країні"1.
Найповніше національне начало може проявитися лише у творчості
талановитого митця, який здатен синтезувати індивідуальне і
загальнонародне у своїй творчості. Методологія дослідження І.Франком
явищ літератури залежала від об’єкта розгляду і, відповідно, національних
особливостей письменства певного народу. Важливо, на думку вченого,
знайти певні ключі до пізнання національної літератури, виявити лише їй
притаманні риси шляхом порівняння з іншими. Наявність, паралельність і
близькість двох течій словесності – усної та писемної, є, за І.Франком,
однією з найхарактерніших особливостей українського художнього слова.
Ідея самобутності української словесності прозвучала навіть у працях
представників російської академічної науки, де були особливо міцними
шовіністичні
упередження
щодо
«малорусской
словесности».
Прикметною є поява праці М.Дашкевича «Отзыв о сочинении г.Петрова
«Очерки истории украинской литературы ХІХ ст.» (1888). На відміну від
автора рецензованої ним праці, який вважав вирішальним для
становлення і розвитку української літератури вплив російської,
М.Дашкевич акцентує на її оригінальності, ступінь якої він і прагне
з’ясувати. Дослідник підкреслює, що українська література розвивалась
насамперед як самодостатня, оригінальна художня система, яка постала
на грунті власних традицій. Незважаючи на скептичні погляди Дашкевича
на перспективи української літератури, його думки щодо її оригінальності
були на той час прогресивними.
На кінець ХІХ ст. українська наука накопичила серйозний
теоретичний досвід і підійшла до створення синтетичних нарисів історії
вітчизняної словесності, осердям концепцій яких стала ідея самобутності
українського письменства. Прикладом такого типу студій стала праця
С.Єфремова «Історія українського письменства», яка витримала чотири
перевидання і справила величезний вплив на подальші дослідження у цій
сфері. Уже у своїй «Передмові» автор насамперед акцентує увагу на долі
українського народу і його літератури, на тій ролі, яку відігравало на його
історичному шляху письменство. Історія письменства, за С.Єфремовим,
це «виборна частка духовного життя народного, що дає найдужчі докази
національної індивідуальності народу, його безперечного права на
існування й розвиток його самостійності серед інших, близьких і далеких
народів»2. Сутність національної літератури С.Єфремов вбачав у тому, що
вона органічно поєднує творчий потенціал нації і зовнішні впливи.
«Кожне національне письменство, годуючись помітними і непомітними
впливами од інших письменств, все-таки органічно переробляє й
перетворює їх і виявляє тим натуру даної нації, її ідеали й змагання, її
інтереси і потреби»3. Як письменство поневоленого народу, українська
література має спеціальні завдання, виконує громадсько-політичну
1
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функцію (у Єфремова – функція народного заступництва). Прагнення
подати цілісну історію, комплексне бачення українського письменства
поставило С.Єфремова перед проблемою пошуку стрижня основи,
інтегруючого елементу, котрий би поєднав у єдине ціле досить відмінні
періоди його історичного поступу. Він запропонував і зреалізував власний
підхід до літератури, що ґрунтувався на баченні історії письменства як
історії ідей. «Історія письменства повинна давати огляд усіх ідей, що
захоплювали в той час людськість і виявлялись в письменстві, а не однієї
тільки ідеї естетичної»1. Провідними ідеями українського письменства
С.Єфремов визначив: ідею визволення людини, національно-визвольну
ідею та ідею народності в змісті і формі.
Дослідницький підхід С.Єфремова до українського письменства «як
визвольного, в широкому розумінні, руху, що всіма сторонами обхоплює
життя українського народу й показує йому раз-у-раз стежки до кращої
будущини»2 дав змогу йому розгорнути ретроспективну картину розвитку
національної літератури від найдавніших часів до сучасності, дати
глибокий і досі неперевершений аналіз багатьом її постатям, явищам,
тенденціям. Незважаючи на всі недоліки, слабкі місця праці, яких не
позбавлена жодна робота такого плану, у цілому ця спроба
фундаментального осмислення українського письменства виявилась
вдалою
і
багатообіцяючою,
залишаючись
на
довгий
час
«безконкуренційним твором у своїй галузі»3.
Прикметно, що і представники українського модернізму, які відносно
питань сучасного літературного процесу і перспектив його розвитку мали
відмінні від С.Єфремова погляди, неодноразово вступаючи з ним у гостру
полеміку, у своїх літературно-критичних матеріалах, теоретичних
виступах приділяли значну увагу питанням національної специфіки
літератури. Особливо показовою у цьому відношенні виглядає позиція
критиків журналу «Українська хата» (1909-1914). Його провідні
теоретики М.Сріблянський, М.Євшан, А.Товкачевський трактували митця
як самобутню творчу особистість, яка є водночас представником своєї
нації, зв’язок з якою стає необхідною передумовою для творчості.
Усіх українських письменників, незважаючи на різницю соціального
стану, світогляду, політичних переконань, естетичних засад, об'єднує
належність до однієї нації, що виявляється у стійкому наборі певних
психоповедінкових стереотипів, специфічному світовідчутті та
світорозумінні, рисах ментальності. Усе це проявляється і на рівні
окремого художнього твору, куди письменник, здебільшого несвідомо,
вносить частку колективної душі нації. Це і складає його неповторний
національний колорит.
«Хатяни» визнавали «культуру рідного слова» (М.Євшан) природним
ґрунтом і мірилом самобутності літератури, без якого будь-який твір
мистецтва приречений бути "карловатим і нездалим". Ідеї «хатян»
1
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знайшли відгук і своїх послідовників і у подальші роки серед нового
революційного покоління української творчої інтелігенції. Зокрема,
суголосні погляди висловлював у своїй праці «Творчість індивідуума і
колектив» (1919) відомий літературний критик Ю.Меженко. Винесену у
заголовок проблему він розглядає, виходячи з ідеї вирішальної ролі
індивідуума у творчому процесі. Але водночас підкреслює, що
«індивідуальність сама собою передбачає колектив, без якого індивід
перестає бути індивідом і стає одиницею. Індивідуальність це є не що
інше, як тільки усвідомлення відокремлення від загалу..., від загалу, що
зв'язує кожного свого окремого члена зі всіма певною, більш-менш
одноманітною психологією, більш-менш одноманітною психікою... Кожна
людина є лише мент, що проходить в своїй психологічній особливості на
загальному тлі свого народу, який живе своїм життям, своєю традицією,
традицією, котра складається віками, котра, тому, що вона будується на
психіці, не може бути порушена»1. Індивідуальна творчість, відірвана від
психології, традицій і світогляду народу, на переконання Ю.Меженка,
«нічого не варта, бо така творчість і вся її продукція яко певна цінність
вмирає і зникає з обрію культурного життя разом зі смертю творця»2. На
початку XX ст. українська літературознавча наука наблизилась до
системного методу вивчення, розуміння і тлумачення словесності.
Найкращим свідченням цього стала «Історія української літератури»
М.Грушевського, що синтезувала методологічні традиції XIX ст. з
новочасними підходами до складного і багатогранного феномена
української літератури. Перш за все праця прикметна своєю чіткою
концепцією української літератури. «Для М.Грушевського історія
української літератури - не так сума творів чи явищ, художніх епох, як
художня система, що має не тільки етапи розвитку, зовнішні (часом наносні, не зовсім характерні) риси, а - головним чином - власну
самодостатню генетичну основу й структуру, і в силу цього - не лише
постійно оновлювану, динамічно-еволюційну, а й незмінну сутність, що
навіть під наймогутнішими впливами світової літератури не тільки не
змінює національної виразності, а ще вияскравлює її"3. Ця сутність
визначається багатогранним буттям та історією українського етносу, його
віковими культурними традиціями. Вихідним джерелом літератури, її
праосновою М.Грушевський вважав фольклор, який, на думку вченого,
найповніше характеризує риси етносу. Не випадково весь перший том
своєї «Історії української літератури» він присвятив фольклору. За
М.Грушевським, усна народна творчість (фольклор) і писемна література
– дві стадії і дві форми єдиної словесної творчості. «Творчість усна і
писемна являються до певної міри антитезами, які розвиваються одна
коштом другої»4 і відповідно підтверджують ідею цілісності і
1

Іванів-Меженко Ю. Творчість індивідуума і колектив // Музагет. – 1919. – № 1-3.
– С. 68-72.
Там само. – С. 76.
3
Грушевський М. Історія української літератури. – К., 1993. – Т. 1. – С. 24.
4
Там само. – С. 57.
2
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безперервності розвитку української словесності як самобутньої
художньої системи. М.Грушевський вміло простежує «останки старого
світогляду і зв'язані з ним форми поетичної творчості»1, які збереглися і в
подальші періоди духовно-естетичного розвитку націй, зокрема у творах
християнської доби. Саме фольклор став тим чинником, який зберіг
українську словесність від нівелювання, успадкував і передав наступним
поколінням національні риси художнього мислення, забезпечив тяглість і
неперервність розвитку українського слова. Тому М.Грушевський, як і
багато інших відомих дослідників літератури, розглядають усну народну
творчість як вихідну точку духовної культури українського народу. І в
цьому він вбачав одну з найхарактерніших специфічних рис національної
словесності.
Отже, за відносно короткий часовий термін (менше ста років),
українською літературознавчою наукою зокрема й українознавством
загалом, було закладено потужну теоретичну основу для наукового
розв'язання проблеми національної специфіки української словесності.
Від розуміння романтиками одвічного національного духу, що визначає
національну самобутність словесності й найяскравіше представлений у
фольклорі, культурно-естетична думка йшла до більш ґрунтовного
усвідомлення національної специфіки як такої, що пояснюється цілим
комплексом історично обумовлених факторів буття народу і найбільш
виразно проявляється у творчості основного суб'єкта літературної
діяльності – талановитого митця.
Губерначук С. (Київ)
ДАВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті обґрунтовується, що українські літописні географічні
назви, язичницькі імена, язичницькі обрядові пісні є свідченням
прадавнього становлення українського етносу та існування української
мови задовго до нашої ери. Висувається твердження, що українська мова
функціонує як самодостатня, незалежна система ще з доісторичних,
сонцепоклонницьких часів.
Аналіз мовних, історичних, археологічних та антропологічних
фактів2 свідчить про те, що українська мова у своєму розвитку ніколи не
1

Там само. – С. 113.
Антонович В., Драгоманов М. Історічєскіє пєсні малорусского народа. – К., 1874;
Булаховський Л. Питання походження української мови // Вибрані праці. – К.,
1975-1983. – Т. 1-5; Гнатюк В. Матеріали до української етнольогії. – Львів, 1909;
Грінченко Б. Етнографічєскіє матєріали… – Чернігів, 1895. – Т. 3; Губерначук С.
Як гул століть, як шум віків – рідна мова. – К., 2002; Етимологічний словник
літописних географічних назв Південної Русі. –К., І985; Золотослов. Космос
давньої Русі. – К., І988; Колесса Ф. Українська усна словесність. – Едмонтон,
1983; Літопис руський. – К., І979; Лозко Г. Іменослов. – К., І998; Мельник В.
Історична правда фольклору. – Львів, 1968; Наливайко С. Таємниці розкриває
санскрит. – К., 2000; Огієнко І. Дохристиянські вірування українського народу. –
2
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проходила так званих індоєвропейського, праслов’янського і
давньоруського періодів, а функціонує як самодостатня, незалежна
система ще з доісторичних сонцепоклонницьких часів. Про це свідчать,
зокрема, тисячі прадавніх пам’яток української мови, не введених в
історіографію, з-поміж яких сотні географічних назв, зафіксованих
рукописами Русі-України, сотні українських язичницьких імен особових,
тисячі українських язичницьких обрядових пісень.
Рукописи ХІ-ХІІІ ст., писані на українських теренах, зафіксували як
вкраплення у церковнослов'янське письмо всі риси української мови.
Більше того, у тих рукописах є цілі україномовні фрази, як наприклад: “В
літо 1113... Ярополк ввійде в Києв в бозі день в неділю”; “Двори ваші
пусті будуть, яко ви злі єсте і лукаві” (“Літопис руський”); “Осмомисле
Ярославе,.. заступив королеві путь, затворив Дунаю ворота” (“Слово”).
Такі ж україномовні фрази залишили руси-українці Х-ХІІІ ст. і у своїх
побутових написах: “Янка вдала пряслен Жирці” (пряслице); “О горе тобі,
Андрониче, ох тобі, небоже”; “Мати, не хотячи дитичя, біжа геть”
(графіті). Ці тексти – автентичні.
Українську мову, отже, застаємо на всій українській етнічній території
уже в добу держави Великих князів київських ІХ – ХІІІ ст. Уважну
людину здивує велика кількість (понад 400) назв міст, сіл, хуторів, річок,
озер, гір, урочищ та ін., які, як звучали в літописну добу, так звучать і
нині, причому дуже вже по-українському, наприклад: Варта, Жаден,
Житань, Дядьків, Клечеськ, Тинець, Халеп’є (населені пункти); Вир,
Корчик, Рудиця, Рутець, Сутінь, Щирець (річки); Ворота, Пороги,
Пагорби, Полонина, Гаї (урочища).
Для перерахованих вище назв основою або лексичним субстратом
була самобутня, виняткова чи типова українська лексика. Навіть побіжне
ознайомлення із літописними географічними назвами, локалізованими на
українських землях, підказує, що етимологію чи походження більшості з
них легко простежити у словах, які є маркуючими щодо української мови.
Навряд чи хто засумнівається, що саме українські слова закладені,
скажімо, в літописні назви населених пунктів: Кожухові Сіни – кожух,
Білая Вежа – вежа, Святославля Криниця – криниця, Лучин, Прилуки –
лука, Берестове Селище – берест, Пасинча Бесіда – пасинок, Перуня Рінь
– рінь, Хортиця – хорт та ін.
Від прадавніх українських слів походять і назви нашої Батьківщини та
столиці. Багато дослідників, шукаючи походження назви нашої
Батьківщини, звертають увагу на наше слово країна. У словнику
Б.Грінченка поняття “країна” та “україна” подаються як рівнозначні.
Подібних українських слів, де У-переднє не є префіксом і не впливає на
зміст слова, знаходимо у словнику Грінченка понад 50: узвар – звар, укріп
– кріп, устид – стид, усуціль – суціль, учутка – чутка і т.д. Що ж, можемо
погодитися з думкою багатьох українських дослідників, що у назві нашої
Батьківщини заховалися винятково українські слова “край”, “країна” на
Вінніпег, 1965.
Потебня О. Обяснєнія малорусскіх пєсєн. – Варшава, 1883 та інші.
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означення поняття “земля-країна” (у німців – ланд, у росіян – страна).
Корінь край відомий ще в античні часи. Автори Стародавнього Риму та
Еллади знали одну із самоназв наших предків (чи може тільки гілки) –
украни та ім’я Укрмир. Згадується про укрів і у “Велесовій книзі”:
“Детеріх убієн бяш от укрех” (укрів). Російський учений О.Вєліканов
пов’язував термін Україна із виразом індооріїв Укхраіїа. У тих же
індооріїв було й місто Украшравас (Уграшравас), тобто Украслав. Орії, за
доказами багатьох дослідників, саме із Праукраїни помандрували до Індії
задовго до нашої ери. Отже, термін “Україна”, згадуваний у наших
рукописах у 1060, 1187, 1189, 1217 роках, має свій український корінь
задовго до нашої ери.
Те саме стосується й назви нашої столиці. Античним авторам була
відома племінна чи, може, регіональна самоназва гілки праукраїнців –
кияни, куяви. Ім’я Кий згадує античний автор Страбон. Фігурує
державець Кий і у “Велесовій книзі” та “Рукопису Ора” як керманич
Праукраїни у VII ст. до н. е. Десь задовго до нашої ери постали і ті
літописні географічні назви, в які праукраїнці заклали імена своїх Богів,
святощів або й наші давні самоназви. Це приміром: Вороскол, Капич,
Лада, Лелес, Оргощь, Оржиця, Оскол, Перуня Рінь, Родень, Родунія…
За такими із назвами, як Оргощь, Оржиця, стоїть ім’я легендарного
українського культурного героя і ще ранішої назви Сонця – Ор, а за
такими назвами, як Вороскол, Оскол стоїть етнонім – сколоти.
Більшість цих назв є патронімічного походження. Саме з-поміж таких
назв, що фігурують у літописах XI – XIII ст., основна маса несе в собі
сонцепоклонницький патронім, і лише кілька – християнський. Це
свідчить, що майже всі літописні географічні назви виникли задовго до
появи в нас християнства. Про те говорять назви, що постали від зоонімів.
За археологічними даними ще в Трипільську добу в Праукраїні
пошановувалися тварини-тотеми – бик, тур, коза, лебідь, куниця (куна),
сокіл. То можна з упевненістю твердити, що зафіксовані літописами РусіУкраїни та античними джерелами назви Биковин, Турійськ, Туров,
Козлій, Козельськ, Сокольє, Куниля, Куниль та ін., витворені саме в дусі
сонцепоклонницьких традицій русів-укрів.
Правдоподібно, що від родових тотемів-тварин постали й такі
літописні географічні назви: Білка, Бобрка, Зубря, Медведиця, Ворониця,
Канів, Канин, Свинуха, Орельськ, Телич, Ужик…. На тісний зв’язок із
сонцепоклонництвом указують і ті літописні географічні назви, що
виникли від назв тотемів-дерев, особливо тих, що виступають в
українській міфології та українських язичницьких обрядових піснях
символом Прадерева. Це дуб, липа, береза, сосна, взагалі дерево, іноді
рожа, чемерушка, жито. Тому, без сумніву, своїм українським і дуже
давнім є лексичний субстрат таких літописних назв, як Березовичі,
Березина, Дерева (земля деревлян), Деревич, Деревськ, Деревля, Дубен,
Дубниця, Дубровиця, Добрий Дуб, Липа – річка, Липа – урочище, Рожне
Поле (рожа), Сосниця, Житані, Чемерин. Те саме, очевидно, можна
сказати і про інші назви, що потрапили в рукописи XI-XIII ст., наприклад:
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Вишня, Грабовець, Кропивниця, Муравиця, Ромен, Рястовець (ряст),
Великий Рут, Рутець (рута)…
Отже, за прадавніми нашими назвами стоять українські мовні корені,
українські мовні одиниці, як і українські словотвірні моделі. Про корінну
українську мовну основу чи то субстрат літописних назв свідчать наявні в
них такі винятково українські фонетичні риси, як звукосполучення –ГИ, КИ, -ХИ, пом’якшення звуку –Ц (-ЦЯ,-ЦЬ) у кінці слова, зближення
звуків –Е- та –И-, як і звуків –Ра- та –РЯ-, -РУ- та –РЮ-, а також
повноголосся –ОЛО-, -ОРО- та ін.
У випадках, коли в літописах згадуються, скажімо, географічні об’єкти
Пороги, Свинухи, Луки, Хирія, лише церковнослов’янська літера –Ызустрічається у позиціях після –Г,-К,-Х. Так само лише сполучення –КЫписали писарі й літописці Княжої доби в останніх складах
відприкметникових географічних назв: Дороговьский, Востерьский,
Торчьский (міста), Гречьский путь, Здвиженьский міст, Половецьский вал
тощо.
Як видно з рукописів Русі-України, українській мові характерне
пом’якшення –Ц- у кінці багатьох назв: Божниця, Вкраїниця, Ворониця,
Котельниця, Медведиця, Студениця, Ушиця, Вулиця, Глушець,
Грабовець, Крем’янець, Лисець, Татинець і т. д. Наші ж літописці часто
плутали склади –РА- та –РЯ-, -РУ- та –РЮ-. Приміром, літописець
записав: “Мстислав іде Володимерю”; “Олег приде із Володимеря”.
Літописні ж міста Витичев, Звенигород, Іскоростень, як і гора Хоревиця
не раз записані із підміною –Е- на –И-: Витечев, Звинигород, Іскоростинь,
Хоривиця. Українське повноголосся –ОЛО-, ОРО- відбили такі,
наприклад, літописні назви: Володарев, Городен, Городло, Городець,
Дорогобуж, Переволока, Хоробор, Золотьчя, Оболонь, Полонина…
На літописні географічні назви як пам’ятки української мови звернули
увагу українські вчені ще в XIX ст., зокрема М.Максимович. Дуже цінним
є висновок академіка-мовознавця Л. Булаховського стосовно назв, що
розглядаються: "…ці назви у великій своїй кількості становлять, без
усякого сумніву, пряме продовження давньокиївської старовини і
вимагають висновку, що ніколи, сказати б, мовний субстрат землі, де вони
збереглися, не мінявся, не поривав зв’язків одного покоління носіїв мови з
наступним… і має повне право на визнання своєї автохтонності щодо
мовно-етнічного кістяка”.
На власній самодостатній основі, на предковічному “доморощеному”
субстраті постали й українські язичницькі імена особові. У рукописах,
писаних на українських теренах у ХІ-ХІII ст., фігурує понад 250
українських язичницьких імен, а десятки таких імен зафіксували на
українських землях ще античні автори. Первісно в язичницьке ім’я
закладали певний символ-слово, яке, вірили, здатне було творити те, що
ним було означене, або й захистити від злих сил. Зрозуміло, це спонукало
виводити ім’я зі своєї рідної мови, бо потрібний був свій рідний символ, а
чи тотем-захисник. Іноді слово-символ замінювало цілі речення, які
виражали побажання батьків своєму новонародженому маляті: хай
володіє усім миром-людом – Володимир; хай буде добра й ніжна –
280

Україна – мова, художня словесність

Доброніга; хай буде славним у раді – Радислав; хай буде славним у помсті
– Мстислав; стань славним – Станіслав. У ім’я Дорожай вкладали
побажання, аби його носій був дорогим для всіх, а в ім’я Добродія, аби
творила (діяла) добро. Названому ім’ям Гордята зичили, щоб він був
гордим, іменем Пестило, щоб був пестливим, а іменем Ярун, аби був
ярим, активним. Ім’я Жадко говорило, що то жадана дитина, а ім’я Забава
– дитина-утіха.
Це все – літописні імена. І всі вони витворені зі слів, які були і є в
активному словнику українців, звичайно ж із сонцепоклонницьких часів.
Це, власне, стосується всіх язичницьких літописних імен особових та
прізвиськ: Вишко, Вовчий Хвіст, Грім, Завид, 3ернько, Кукша, Люб, Мал,
Мачушич, Милота, Миробог, Народ, Нерядець, Переніжко, Позвізд,
Положишило, Плоскиня, Рябець, Троян, Щепа, Яволод. Тут що не ім’я чи
прізвисько – то українські слова й українські форми слів та способи
словотвору.
Для повноти інформації додамо ще кілька літописних язичницьких
імен та прізвиськ, у які закладені винятково українські слова: Байдюк –
байда, байдикувати, Держикрай – край, Дядькович – дядько, Мстислав
Безокий – око, Всеволод Рудий – рудий, Могута – могутній, Творьян –
творити, Жадко – жадати, Забава – бавитися…
Багато про що говорять і язичницькі імена, зафіксовані на українських
теренах античними авторами. Так, у згадуваному візантійцем Пріском у
448 році імені Куридах маємо українську словотвірну модель, за якою
одна із двох основ імені виражена дієсловом у наказовому способі, а інша
– іменником у називному відмінку. Подібну модель маємо у сучасних
українських прізвищах, наприклад: Паливода, Непийпиво. А в
згадуваному ще в V ст. до н.е. Геродотом імені сколотського царя
Ліпоксай знаходимо українську словотвірну модель із О-середнім
єднальним – ліпий+о+ксай (цар). Те саме маємо і в іменах праукраїнських державців – Доброгость, Пирогость.
Українського колориту надає типове українське закінчення –КО таким,
наприклад, літописним язичницьким іменам: Борко, Василько,
Володимирко, Ляшко, Переніжко. Такий же український колорит маємо у
літописних язичницьких іменах, як Домило, Радило, Добрило, Пестило,
завдяки українському закінченню -ЛО. Винятково українська риса, а
саме: чергування –І- та –О-, засвідчена “Літописом руським” у
язичницькому імені Турбрід і назві міста Броди. Маємо у першому слові
основу брід, а за назвою стоїть слово броди у множині, отже брід-броди, а
разом з тим чергування –І- та –О- (порівняймо: кінь – коні, сокіл – соколи,
стіл – столи). Ця притаманна лише українській мові риса зафіксована ще
Геродотом у імені царя скіфів (сколотів) – Скіл та самоназві тих скіфів –
сколоти.
За дослідженнями українських вчених О.Потебні, В.Гнатюка,
Я.Головацького, І.Огієнка, К.Сосенка, Ф.Колесси та ін. ще у
сонцепоклонницькі часи витворили праукраїнці багато колядок, щедрівок,
веснянок-гаївок, русальних, купальських, жниварських та весільних
пісень. Учені знаходять у тих піснях відлуння ще первісної епохи в їх
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космогонічних мотивах початку Світу, шлюбу Сонця й Місяця,
Прадерева, відмикання ключем Землі, Неба, Вирію тощо. Учені
переконані, що українські язичницькі пісні були словесно-музичним тлом
(чи й молитвами), на якому відбувалися сонцепоклонницькі обряди
певних культів, і саме завдяки збереженню обрядів ті пісні отримали
життя у тисячі літ.
Про те що в українському Подніпров’ї були поширені обрядові пісні
задовго до нашої ери свідчать і античні автори. Так, один із них Піндар
писав: “Там тривають безкінечні свята, лунають гімни…” Інший античний
автор Арістотель свідчив, що насельники Наддніпрянщини та Побужжя
укладали свої закони у пісні і співали їх. Звісно, йшлося про моральноетичні норми, якими так рясніють українські язичницькі обрядові пісні.
Чимало українських дослідників прадавньої історії України
схиляються до думки, що ведійська культура була витворена в
українському Подніпров’ї, а згодом була занесена до Індії. Недаремно у
“Рігведі” знаходимо яскраві паралелі до українських язичницьких
обрядових пісень. Зокрема, маємо абсолютно тотожне трактування
початку Світу. “Як не було ще нічого: буття й небуття, ні етеру, ні Неба,
що покривало усе те, чого не було ще? Де було скрите таємне? У хвилях?
В безодні?” Цей зачин гімну із “Рігведи” у перекладі Лесі Українки дуже
вже нагадує зачин українських язичницьких обрядових пісень із мотивом
початку Світу: “Як ще не було початку Світу, то ще не було Неба, ні
Землі. А лишень було синєє море”.
Мотив початку Світу, як і Прадерева (світового Дерева) маємо у
графічному відтворенні на пам’ятках ще неолітичної доби, знайдених на
українських землях. А це – VІ-ІІІ тис. до н.е. І графічні композиції з тими
мотивами на виробах скіфської доби є ілюстраціями до наших обрядових
пісень про початок Світу і Прадерево. Зокрема, мотиви початку Світу і
Прадерева відтворені на знаменитій пекторалі із Товстої Могили та на
амфорі із Чортомлицького кургану. Напрошується висновок: ті, хто ще в
епохи міді й бронзи залишили графічні композиції з мотивами початок
Світу і Прадерева, знали праукраїнські міфи з тими мотивами і співали
обрядових пісень про початок Світу і Прадерево.
Про прадавнє походження українських язичницьких обрядових пісень
говорить і історія лемків-русинів. Багато пісень, що розглядаються
записано на Лемківщині, які нічим не відрізняються від решти
українських. Лемки, за УРЕ, вийшли із Праукраїни на територію
Прящівщини та Сяноччини у VІ ст. н.е. Лише кілька десятків років у Х-ХІ
ст. землі лемків входили до складу Русі-України і більше ніколи – до
складу українських земель. А звідки ж воно все – і українська мова, й
українські обрядові пісні, у лемків? Зрозуміло, вони прихопили все те зі
своєї Прабатьківщини-Праукраїни ще в VI ст. Отже, українська мова й
українські язичницькі обрядові пісні вже у VI ст. звучали в українському
Подніпров’ї.
Власне, зрозуміло, що після прийняття християнства не могли
виникнути і поширитися такі, скажімо, язичницькі обрядові пісні, у яких
оспівуються язичницькі Боги і святощі: “Не сам же я вийшов – Дажбог
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мене вислав”; “Гей Лелія, Лелія а по двору ходить”; ”До нас, Ярило, до
нас і ти Ладо-Мати”; “Лелю-Полелю, не стелися близько мене”; “Ходили
дівочки коло мого Вудола Купала”; “А ми просо сіяли, ой, Див Ладо,
сіяли”. А скільки років звучить ось ця українська язичницька обрядова
пісня? “Гей Око Лада, Леле Ладове… Ніч пропадає, Бо Око Лада з води
виходить”… Око Лада – то Око Боже. А поняття Око Боже існує на
українських землях, за “Рукописом Ора”, понад 6 тисяч літ. Десь у тих
часах губляться витоки подібних пісень і української мови.
Якщо усна традиція донесла до нас із сивої язичницької прадавнини
імена язичницьких Богів у згаданих піснях, то чому й решта слів тих
пісень не могла існувати у ті прадавні часи? Аналіз лексики і граматичних
категорій українських язичницьких обрядових пісень показує, що й слова,
й їхні форми, і словотвірні моделі, і синтаксичні категорії тих пісень
простежуються не тільки в добу прийняття християнства, а й набагато
раніші періоди нашої історії. Та й цілий ряд художніх засобів цих пісень
був витворений, за дослідженнями учених, ще в первісні часи.
У кількох варіантах язичницьких колядок є така кінцівка: “Пустимо
стрілу, як грім по Небу… Широкі поля переміримо. Ой засієм золотими
стрілки. Заволочимо тугими луки”. У останніх висловах не витримана
норма керування. О.Потебня, розглядаючи синтаксичні явища, “подібні
нашим: “засієм… стрілки”, “заволочимо… луки”, писав, що сполучення
такого відмінка із дієсловом є надзвичайно архаїчне”.
Про прадавню сонцепоклонницьку пору в становленні української
мови нагадує нам і безліч інших синтаксичних конструкцій із українських
язичницьких обрядових пісень. Наприклад: “Як у мати була, у мати
зросла”; “З тобою стою. За іншого бача”; “Ні я, милий, захворіла, ні я
головка заболіла”; “Видни ми виходять трьох братів рідних”; “Гатіться,
гати, дорогими шати”; “Горю, горю пень. Чого гориш? Красної пані”;
“Під вербою а три дівчини”. Наведені приклади “ріжуть слух” то не тим
часом дієслова, то перестановкою часток, то не тим відмінком іменника,
то архаїчним сполучником. У прадавні часи, виходить, усе те було
нормою української мови – усе було
спрощене, зручніше для
користування.
Із найдавніших епох донесли до нас українські язичницькі обрядові
пісні ціле розмаїття художніх засобів, що говорить про довготривалий
споконвічний розвиток нашої мови. Дослідники відгукуються про ті
художньо-стилістичні особливості поетичного стилю обрядових пісень як
про “стилістичні закам’янілості”. Ф.Колесса доводив, що подібні художні
засоби пройшли “довговіковий добір”. До таких належать епітети типу
“світле Сонце”, “ясен Місяць”, “чисте поле”, словосполучення типу “раду
радити”, “суди судити”, “мислію”, змислити”.
Тисячоліттями "напрацьовувалися" і метафори пісень. На особливу
увагу заслуговують метафори, у яких природа прирівнюється до людини:
“голубоньки радоньку радять”; “та встане з него (піску) Землиця”;
“дробен дощик сіє”; “вигравало море” та ін. Ці метафори, як і постійні у
сучасному усному мовленні українців типу “Сонце сходить”; “Місяць
заходить”; “дощ іде”; “веселка грає”; “мороз лютує”; “весна прийшла” –
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однакового походження. І.Огієнко вбачав у таких метафорах
“оживлення,.. одухотворення,.. очоловічнення,.. довкілля,.. що становлять
основу давнішнього дохристиянського вірування”. Вчений переконує, що
“для первісної людини ці вирази були пов’язані з її віруваннями, більше
того – постали з них”.
Про довготривалий споконвічний розвиток української мови говорить
порівняння засобів поетичного стилю обрядових пісень із такими ж
засобами рукописів Русі-України ХІ – ХІІІ ст., бо при цьому маємо
прив’язку до конкретного часу, правда, лише найпізнішого. Вчені
доводять, що автори рукописів Русі-України дуже щедро почерпнули із
народнопоетичної творчості. Особливо виділяється в цьому “Слово о
полку і гореві Ігоря” (саме так читається рядок, що винесений у заголовок
поеми). Автору “Слова” не потрібно було нічого вигадувати, а лише
механічно перенести в поему із язичницьких обрядових пісень
космогонічну символіку, архаїчні епітети, метафори, штампи. Саме
українські язичницькі обрядові пісні, що звучали тисячі літ раніше за
“Слово”, так рясніють відомими зі “Слова” штампами: “війна – пир”,
“війна – сіяння”, “стріли – дощ”, прирівнювання героїв до небесних
світил, звернення-молитви до явищ природи, вірування у віщі сни,
перевтілювання героїв у тварин, рослин тощо.
У всіх українських язичницьких обрядових піснях постійно
наштовхуємося на відгомін первісної епохи у космогонічних символах та
образах, знаходимо сюжети, не пізніші часів трипільської культури, чуємо
слова, мовні риси і художні засоби ще сонцепоклонницької доби, в
основному тотожні сучасним. Тож є всі підстави стверджувати, що
українські язичницькі обрядові пісні були витворені в первісному
племінному сонцепоклонницькому побуті праукраїнців, а тексти тих
пісень, що дійшли до нас із тієї сивої язичницької прадавнини, є
автентичними. Тобто витоки української мови губляться десь у золотому
мерехтінні сонцепоклонницьких часів. Тому є і документальне
підтвердження – україномовні писемні пам’ятки ще І тис. до н.е., зокрема
“Рукопис Ора” та написи на Медвинських стовпах.
Отже, українські літописні географічні назви, язичницькі імена
особові, язичницькі обрядові пісні є пам’ятками надзвичайної ваги для
українства як свідчення прадавнього становлення українського етносу та
існування української мови задовго до нашої ери. Вони становлять
величезний інтерес для українознавців і освітян: у них переплелася
історія, мова, етнографія, краєзнавство, вірознавство та ін. Ці пам’ятки є
близькими, нескладними, дохідливими і переконливими для учнівської та
студентської молоді. Тож мусимо зажадати від структур, які відповідають
за науку та освіту, введення українських географічних літописних назв,
українських язичницьких імен особових та українських язичницьких
обрядових пісень в історіографію, у шкільні та університетські програми.
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Бондаренко Г. К. (Київ)
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК МОВА
ГОЛОВНОГО РАСОТВОРЧОГО ЦЕНТРУ ПЛАНЕТИ
Стаття є спробою пов`язати часи, еволюційні періоди і свідчення
багатьох учених світу з метою доведення гіпотетичного заголовка:
українська мова – мова головного расотворчого центру планети. Мова
розглядається не як засіб спілкування, а як форма творення й
життєспроможності людини.
Колиску шумерської цивілізації “Кам’яна Могила” у 1778 р. знайдено
на території України. Шумеролог – дослідник протошумерських письмен
А.Кифішин вважає, що прабатьківщиною великих цивілізацій була не
Месопотамія, не долина Нілу, не Середземномор’я, а територія ПівденноСхідної Європи, тобто Україна.
Підтвердженням цієї думки, крім багатьох лінгвістичних, виступає
виявлена ним палеолітична карта рік України: Дніпро, Південний Буг,
Дністр, Молочна, адже така сама була знайдена при розкопках архаїчного
Ура. Знахідки надзвичайно подібні – співпадають древні назви річок,
богів, тотемні позначки. Перший напис, що його розшифрував
А.Кифішин, повідомляв: “Шара” (семітський варіант древньоукраїнського
“Чара” – Бог Місяця)1. Це є пряма вказівка на те, що початок консервації
знань у Кам’яній Могилі слід шукати в праісторії України часів місячного
календаря.
Пропоноване дослідження має структуру тезову. Неможливо у
невеликій статті охопити й глибоко проаналізувати надзвичайно
обширний зріз часу та матеріалу. Ця стаття – лише спроба пов’язати часи,
еволюційні періоди і свідчення багатьох учених світу. Отож, від Кам’яної
Могили, протошумерської (праукраїнської) мови, Місячної і Сонячної
систем літочислення через лексеми – поняття “мова”, “раса”,
“расотворчий казан” в’ється ланцюг співставлень, узагальнень і висновків
щодо доведення гіпотетичного заголовка. У контексті статті всі означені
лексеми розглядатимуться під новим кутом зору – емоційно-логічним, у
зв’язку з чим лексема “мова” виступатиме не як засіб спілкування, а як
форма творення й життєспроможності людини. Для пояснення висунутої
гіпотези ми скористаємося визначенням декількох із українських
дослідників мови. Так В.Московченко наголошує, що мова – це
енергетика, котра, діючи вкупі з енергетикою землі, формує менталітет,
культуру, світогляд народу2. Неоніла Диб’як зауважує: “… мова – це
найімовірніше, один із видів енергії, яким послуговується універсум.
Ідеться не про фізичну енергію, а про енергію вищого порядку – духовну,
1

Кифишин А. Древнее святилище Каменная Могила // Опыт дешифровки протошумерского архива 12-3 тисячелетий до н.э. Аратта. – К., 2001. – С. 27.
2
Московченко В., Поправко А. Карма України. – К., 1997. – С. 246.
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наділену особливими властивостями"1. Ця енергія не вичерпується, не
втрачається, вона надпотужна й усепрониклива. Гумбольтд свого часу
твердив, що мова народу є його дух і дух народу є його мова. О.Потебня
порівнює мову із зором і говорить про мислетворчу активність мови.
В.Вернадський стверджує, що мова – це ноосфера, бо рушійною силою
ноосфери є колективний розум, який оперує словом. Ігор Каганець,
аналізуючи всі традиційні визначення мови, переконаний, що мова – це
нова психофізична зброя неоантропів у боротьбі з палеоантропами, це
єдино можлива форма життєствердження й життєспроможності людини2.
Для з’ясування лексеми “раса” звернемося спочатку до традиційного
потрактування: словники виводять це слово від французького “rase” чи
італійського “razza”, що буквально означає “порода”. Етимологічно це
слово походить від прадавнього українського кореня “ра” (“ар”, “яр”,
“рус”, “рос”), що означає сонячний, божественний, сяючий, світлий,
русявий, чистий, красивий, радісний, ярий, сповнений життєвої сили.
Н.Реймерс пояснює: “Річ у тім, що первинно слово “раса” стосувалося
лише людей білої раси”3. Нині воно використовується в ширшому сенсі –
для позначення великої групи людей, що склалася історично і
характеризується спільністю спадкових особливостей. Поняття
“Расотворчий центр” означає місце на планеті Земля, де постійно
відновлювалась біла раса людей. У якості расотворчого центру або
расотворчого казана виступило північне Надчорномор’я – територія від
вкритих льодовиком Карпат до ріки Ра (найдавніша назва Волги) і від
Руського (Чорного) моря до Північного (Валдайського льодовика). Тут, в
умовах достатньо ізольованої території сформувалось ядро білої раси.
“Ядро базової європеоїдної раси від 5 до 10 тисяч років знаходилося в
ізоляції, що дозволило йому випрацювати і закріпити свою прамову і
свою ментальність, зберегти свої підвидові ознаки”4. Закономірно виникає
питання: як пов’язуються ці, на перший погляд, такі різні лексеми:
“мова”, “раса”, “расотворчий центр”? Філософ, психолог і лінгвіст
І.Каганець стверджує, що всі ці лексеми
тісно взаємодіють: без
спеціального расотворчого центру не було б білої раси; без раси білих
людей не було б мови як засобу життєспроможності білої людини, що
з’явилась приблизно 35-40 тисячоліть тому. А російський антрополог
А.Дерягіна зауважує: “Саме з народженням неоантропів пов’язане
виникнення першої у світі мови, яка лежить в основі всіх мов світу”5.
Відомий палеопсихолог Б.Поршнєв підкреслює, що в неоантропів
генетично і культурно була закріплена відкритість до сприйняття
словесних інструкцій (повідомлень, команд) і це стало головним
1

Диб’як Н. Філософія мови: шлях до істини // Дивослово. – 1997. – № 5-6. – С. 15.
Каганець І. Політична антропологія // Перехід – IV. – 2001. – № 2 (7). – С. 7-29.
3
Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. – М.: Наука, 1990. – С. 377.
4
Петухов Ю.Д. История русов. 40-5 тыс. до н.э. – М.: Метагалактика, 2000. – Т. 1.
– С. 25.
5
Дерягина М.А. Эволюционная антропология: биологические и культурные аспекты. – М.: УРАО, 1999. – С. 185-188.
2
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чинником їх перемоги над палеоантропами-неандертальцями1. Російський
історик Ю.Пєтухов, досліджуючи історію русів, стверджує, що
неоантропи десь приблизно 35.000 років тому трьома хвилями
переселенців заселили землю: І хвиля пішла в Африку і породила
негроїдну людність; ІІ хвиля у Південно-Східній Азії започаткувала
монголоїдну расу; ІІІ хвиля пішла на північ і дала початок білій расі2.
Спробуємо дослідити думку відомого історика, етнолога й антрополога
Ю.Пєтухова й відповісти на запитання: з ким змішались неоантропи у
Причорноморській Гіпербореї, звернувшись до наслідків археологічних
пошуків молодого українського археолога Владислава Гладиліна. Він у
середині 70 років ХХ ст. виявив поблизу с. Королеве на Закарпатті
стоянку первісної людини, яка користувалась “індустріальними
комплексами” ще мільйон років тому3. Санскритолог В.Кобилюх
підкреслює, що терени Закарпаття, як і всього Карпатського регіону та
Поділля протягом останнього мільйона років не були вкриті кригою і не
затоплювалися потопом4. Відомий учений І.Шовкопляс, підтверджуючи
попередні доводи, вказує, що Карпатський кряж і Подільські висоти були
тим Раєм, що описаний у Біблії. Дослідник української історії І.КузичБерезовський, посилаючись на повідомлення арабських літописів,
підтверджує думку Шовкопляса й характеризує територію з трьома
ріками – Дунаєм, Дністром, Дніпром і Чорним морем як земний
першорай. Він пише, що ця територія виглядала тим островом, якого вже
більше сто літ шукають учені мужі на дні океанів. І.Кузич-Березовський
називає той острів Атлантидою – “Краєм білих”. Дослідник-археолог
П.Борисовський у 1946 р. виявив у Товтрах (Поділля) скелет білої
людини, що жила близько 300000 літ тому в допотопному раї і
характеризує українсько-шелленську добу. В.Кобилюх виводить значення
лексеми “Атлантида” із прадавнього санскриту: “arc-Lan-titi-dha”
(арцлянтітіда), що означає “надане місце тривалого терпіння тих, хто
випромінюють світло, шанованих, співучих, привітних”5. Отже,
Атлантида для білого народу була і місцем, і терміном, і ситуацією
виживання. Це підтверджується лексико-семантичним аналізом складу
лемківських, галичанських діалектів, пісень, гагілок, у яких лексема
“білий” означає не колір, а жаль, співчуття: “білий сину”, “біла доню”,
“біла Марічка”, “біле чадечко”, “білий хлопче”, “Янічко білий” (мертвий).
Усе попередньо сказане спрямовує на висновок, що на теренах України
уподовж 1.000.000 років жили одні й ті ж люди однієї і тієї ж раси – білої
чи світлорусявої. Як тут не згадати сім чудес української землі О.Братка1

Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории // Проблемы палеопсихологии. –
М.: Мысль, 1974. – С. 12.
2
Петухов Ю.Д. История русов. 40-5 тыс. до н.э.– М.: Метагалактика, 2000. – Т. 1.
– С. 56-59.
3
Кухарчук Ю. Знахідкам – мільйон років // Наука і суспільство. – 1991. – № 11. –
С. 79-81.
4
Кобилюх В.О. Україна в праісторії Гуцульщини та Лемковщини // Літературний
Львів. – 1999. – № 74. – С. 22.
5
Там само. – С. 23.
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Кутинського: “… перше чудо і перша загадка України полягає в
унікальній тривалості й стабільності етнотворення. Попри відсутність
фізичних рубежів, попри перебування на шляху великого переселення
народів…, етногенез українців триває в одних і тих же межах…
Глибинний аналіз українських традицій, світосприймання, мислення,
народних свят, звичаїв, обрядів, казок, міфів, народного мистецтва і
зіставлення їх з даними сучасної археології, історії, антропології,
етнографії, світової міфології свідчить, що багатотисячолітній етногенез
на теренах України охоплює один і той же сталий народ. Про це свідчить
специфічна риса української етнографії – можливість реставрувати
прадавні міфи, поєднуючи їх фрагменти, що збереглись у різних регіонах
України. Така спільність міфологічного мислення можлива лише за умов
єдності процесу етнотворення, спільності енергоінформаційної основи
суспільного розвитку місцевої людності протягом багатьох тисячоліть”1.
Українська мова в нашому дослідженні виступає, як вказувалось на
початку статті, засобом життєспроможності, життєтворчості та
життєствердження. Бо є складним інформаційно-енергетичним чинником,
породженим третьою сигнальною системою, яка дала спроможність
людям взаємопорозумітися. Що ж це за явище “третя сигнальна система” і
яке відношення вона має до нашого дослідження. Адже, як стверджує
Б.Поршнєв – третя сигнальна система – це унікальний винахід людей
білої раси. У їхніх попередників – неандертальців, пітекантропів здатності
до згуртованих дій, дружелюбності до одноплемінників, загостреної
чутливості до слова не було. Її проявами є совість, співчуття, милосердя,
враховування інтересів інших людей, не чинити зла ближнім і природі. Ці
якості в людині вроджені, спонтанні. Завдяки третій сигнальній системі
людина стає доброзвичною. Третя сигнальна система і була головною
зброєю білих людей у боротьбі з палеоантропами2. Третя сигнальна
система дала змогу європеоїдам-бореалам витворити мову і приборкати
агресію. Цікавим у цьому плані є свідчення директора заповідника
“Кам’яна Могила” Б.Михайлова про те, що система “латинських” і
“кириличних” літер склалася на Подніпров’ї ще в 5-6 тисячолітті до
Христа3. Європеоїди-бореали
володіли розвиненою пам’яттю,
раціональним мисленням і витворили мову якісно вищого рівня – так
звану бореальну мову. Їм належить авторство першого магічноритуального піктографічного письма, найдавніші зразки якого відкриті на
скельних брилах Кам’яної Могили – головного святилища білої раси.
Пізніше піктографічне письмо розвинулось в ієрогліфічне (ідеографічне),
яким і донині користуються народи Китаю, Японії, угро-фіни тощо.
Наступним еволюційним стрибком людства стало народження орійської
раси, яке відбулося на території того ж расотворчого центру – у
1

Братко-Кутинський Л. Феномен України. – К., 1996. – С. 14.
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории // Проблемы палеопсихологии. –
М.: Мысль, 1974. – С. 14.
3
Михайлов Б. Храм найдавніших письмен. Індоєвропа // Такі справи. – 2001. –
№ 1. – С. 60.
2
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Північному Надчорномор’ї. Орійська раса піднесла на вищий рівень мову
– витворила сенсар і санскрит, досягла якісного стрибка в писемності
(алфавітне письмо) і мовленні – милозвучність і природність. Особливої
уваги заслуговує вища форма мовлення – славнозвісна орійська
співучість, збережена донині на території українського расотворчого
центру. Пісенність української мови, що дала світові більше, ніж 500000
пісень, є ознакою еволюційної розвиненості. Саме пісенність є
найхарактернішою ознакою українського роду в усі часи його існування.
Очевидним є той факт, що первинною мовою українців була пісня.
Завдяки феноменальній співучості орійців їх стали називати галами
(галатами, галілеянами, галичанами). Різниця між Людиною-Ерудитом і
Людиною-Творцем на прикладі білої раси яскраво виявляється у системі
письма. Китайська грамота має близько 50000 ієрогліфів, європейці мають
три-чотири десятки знаків. Жовта раса пішла шляхом накопичення
кількості піктограм-ідеограм до їх збільшення, біла раса зменшила
кількість знаків, збільшивши кількість правил щодо їх застосування. Ці
дані лише підтверджують той факт, що раси (чорні, жовті, червоні, білі)
виникли на землі паралельно одна до одної, а не одна з одної. Тому й
першою мовою білої раси, що зародилась і виникла у
Причорноморському расотворчому казані, була мова сенсар (мова Сонця).
Саме вона стала основою для створення індоорійського санскриту.
Початково це була сакральна мова – мова богослужінь і духовних гімнів,
тому в ній не було і не могло бути лихослів’я. Ця особливість сенсару
збереглася в українській мові, яка не має до сьогодні власних лайливих
слів, а спілкування нею дає лікувальний ефект. На зміну мові сенсар
прийшла мова санскрит. Учені-лінгвісти всього світу визнають цю мову
священною. Її створенням ми завдячуємо орійським брахманам. Слово
“санскрит”
означає
“досконало
оброблений”,
“культурний”,
“відшліфований”. Цією священною мовою жерці спілкувалися з Богом,
писали релігійні тексти. Так, завдячуючи санскриту, ми сьогодні можемо
зрозуміти мову трипільців, їхній лексичний фонд, граматичну будову,
тотожність численних префіксів, суфіксів, часток, наявність відмінків,
відмінкових закінчень, кличної форми1. Основа релігійної системи орійців
– священні Веди були записані індооріями мовою санскрит, тобто на
індійському варіанті мови, яка вже дещо відрізнялася (зазнала певних
спотворень) порівняно з первинною мовою оріїв Подніпров’я –
праукраїнської священної мови сенсар. Українська мова безпосередньо
виросла з цієї прадавньої мови, тому навіть сучасна українська мова
пояснює те, чого три тисячоліття тому вже не міг пояснити індоорійський
санскрит, навіть найголовніше – первісне ім’я і головні епітети Бога-Отця:
ім’я Брахма в індуїзмі не має пояснення, українською ж це – Бог неба і
землі – видимого і невидимого. Вішну – українською – “Вишній”,
“Всевишній”, “Верховний”. Шива – “Сіва” – святий, другий епітет БогаОтця. У пам’ятках, писаних санскритом – “Рігведа”, “Махабгарата”,
“Рамаяна” – багато точок дотику з Україною. Так, громовержець Індра
1

Каганець І. Арійський стандарт // Перехід – IV., 2000. – № 2 (4) – С. 60.
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виступає в наших веснянках Перуном, а демон Врітра – злим Воротарем.
Боги, царі, мудреці цих пам’яток носять імена, що сьогодні побутують в
українців як прізвища. Племена й народи, що діють у згаданих
санскритських пам’ятках, фіксуються як племена й народи Давньої
України. Характерним є те, що подібних прізвищ, імен, народів у сучасній
Індії немає. В Україні ж вони побутують і досі1. З усього попередньо
сказаного очевидно – мова – це, перш за все, основний засіб згуртування
етносу, його розвитку й самоусвідомлення як нації. Це засіб існування,
виживання й творення нації. Закономірно, що Україна виступає не лише
расотворчим центром, а й еволюційно мовотворчим. Так, доктор Юрій
Лісовий (Канада) наголошує: “Після виникнення памірської і
скандинавської гіпотез, учені, порівнюючи мови білих людей в оперті на
археологічні відкриття, дійшли висновку: місцем, де білі люди могли
вперше зародитися, була Україна”2. Доказами цього твердження у вченого
виступають: 1) тисячі наукових праць у світі про те, що індоорійці
вродилися у Південно-Східній Європі; 2) історико-археологічні дані про
те, що індоорійці з’явилися вже в палеоліті та мали спільні релігійні
вірування, а значить творили духовно-матеріальну цілісність; 3)
підтвердження різних наук, що саме білі люди (а ними й були індоорійці)
своїми психофізичними прикметами творять органічну цілісність; 4)
початок білій людині вчені світу відводять більше 30000 років; 5) до
висновку, що білі люди зародилися в Україні, дійшов свого часу ще
Гіпократ у IV ст. до нової ери; 6) нині теза, що білі люди вродилися в
Україні, є прийнята догма скрізь у світі; 7) спільна назва, якою себе
називали білі люди у першому центрі зародження – Україні – роси (лоси).
Саме ця назва лежить в основі наукової класифікації. Звідси – Русини – бо
почитався рос-рус-прапредок Олень, який у зоології має латинську назву
“rusinaе”; 8) індоєвропейці та арійці – назви неточні, найбільш логічна їх
назва Прарусини – Праукраїнці; 9) русинами в давнину називали гіттитів,
гіксосів (так пояснюють орієнтологи в ієрогліфічних словниках: автором
було знайдено 9 варіантів тієї назви – це рутени, роси, русичі, руси, рус,
рустени, рос, роксолани, русколани тощо); 10) назва русини на
позначення емігрантів з України записана у східних трактатах (автор
пише, … в Орієнті…”) вже 5 тисяч років; 11) гіксоси, гіттити, сумери – всі
вихідці з України (гіксоси вийшли з сучасної Галичини; гіттити – з
Причорномор’я; сумери – із Східного Закарпаття). Польський ученийіндоєвропеолог Я.Щепанський потверджує походження цих народів як
частини неолітичного населення України (це трипільці в археологів,
гіперборейці – у грецьких істориків)3. Думки Ю.Лісового та
Я.Щепанського підтверджуються відкриттями українського лінгвіста
І.Каганця, американських лінгвістів Дж.Стойка, Й.Терелі, англійського
1

Там само. – С. 190.
Лісовий Ю. Індоєвропейці-арійці. Індоєвропа // Такі справи. – 1996-1997. – Кн. 12. – С. 13.
3
Щепанський Ян Альфред. Imperium tysiaka bogov. – Krakov, 1977. – С. 91-92, 229230.
2
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історика А.Кемпа, французького лінгвіста Ж.Шампольона, який
розшифрував древньоєгипетське письмо за допомогою сколотської
(скитської) абетки, що зберегла фонетичну вимову праукраїнських слів із
6-4 тисячоліття до н.е.1 У допотопному світі європеоїди-бореали були
оріянами, тобто найкращими, наймогутнішими духовно. Найбільший
їхній винахід – бореальна мова, починаючи з 25 ст. до н.е. була рознесена
по світу у процесі кількох хвиль розселення білої раси. Цьому є безліч
підтверджень у світовій науці. Учені – лінгвісти, історики, філологи,
державні діячі світу: А.Діамант “Історія та оригінальність мови”;
С.Радгакрішнан “Індійська філософія”; Дж.Неру “Відкриття Індії”; П.Крат
“Українська стародавність”; Л.Веделл “Шумерсько-орійський словник”,
Р.М.Вілсон “Енциклопедія Британіка”, “Англійська мова”; Р.Латгем
“Етнологія Європи”; Дж.Гавкс і Л.Вулли “Історія створення культури і
проявлення науки: праісторія, початок цивілізації”; Г.Біббі “Чотири тисячі
років тому”; Р.Гіршмен “Іран”; Дж.Бовле “Людина у віках”; М.Маюмдар
“Історія і культура індійського народу”, “Ведійська епоха”; А.Кемп
“Марш титанів”; Дж.Мюллер “Воля у стародавньому світі” одностайно
стверджують що: так звана індоєвропейська мова започаткувалася більше
ніж 5000 р. до н.е. у степах Східної Європи, а це означає, що українська
мова виникла раніше від будь-яких інших мов; у “Ведах” ідеться про
поняття, вірування та природу Оріяни-Скитії-Руси-України; чітко
прослідковується на порівняльному рівні спорідненість між мовою
шумерів, трипільців і давніх українців; усі мови світу, особливо тих його
частин, де мешкають представники білої раси, походять із прамови, що
нею розмовляли десь 5000 років тому у Південній Русі; сумеряни,
кімерійці, міттани, кассити, перси, гіттити, гіксоси, агеї, бритти, тевтони,
латини, етруски, англо-сакси, гети, сіри, пеласги, гали, кельти, фінікійці,
палести, борути-лівійці, тохарці, айни, міди, гунни – народи, що виходили
з Оріяни-України і прямували через Кавказ на Південь, Схід, Північ і
Захід; Україна – найбільш правдоподібна батьківщина Індоєвропи і мови;
санскритська мова є європейського походження, що запліднила численні
мови та діалекти на всіх континентах, у т.ч. і в Індії, бо далеко перед
народженням Христа до Індії прибули Орії з України; усі індоєвропейські
племена, хоч мали різні назви, походили від однієї породи людей, їхні
мови виникли з однієї протоіндоєвропейської мови, що сформувалася на
первісній індоєвропейській базі – Причорномор’ї. Думки щодо спільності
мов усіх індоєвропейських народів хвилювали і наших співвітчизників.
Так етнолінгвіст В.Багринець зауважує: “… Троянь, яку згадано у “Слові
о полку Ігоревім” та у “Влес-книзі”… була… заснована… у
післяльодовиковий кліматичний період, названий атлантичним (5000025000 р. до н.е.)”2. В.Рен-Бойкович, дослідник нашої історії пише: “Після
того, як В.Хвойка відкрив Трипільську культуру, вчені констатували її
1
Кобилюх В.О. Праукраїнська мова давніша від культури стародавніх єгиптян //
Освіта. – 2000. – 2-9 серпня. – С. 5.
2
Багринець В. Що в імені твоїм, Україно? // Індоєвропа. – 1996-1997. – Кн. 1-2. –
С. 81.
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зв’язок із культурою гетів, самаритян, фінікійців, сумерів”1.
Астроетнограф О.Знойко, що все життя присвятив дослідженню історії
України, зазначає: “Понад 5000 літ у Русі – Україні зберігаються
прислів’я, приповідки, національні риси побуту, тотожні для пелазгів і
етрусків”2. Узагальнено дослідження О.Знойка можна подати так: 1.
Алазони Геродота – то галичани (греки позначали укр. “ч” – “Z”); 2.
Трипільці і кімери – то пелазги, гетотракійці, етрускоїди; 3. Троянці – то
венеди, а значить етруски (раніше Карпати називалися Венедськими
горами); 4. Етруски за Діонісієм Галікарнаським були расенами (так самі
себе називали); 5. Словени (рети, рутени) одного з етрусками племені;
6. Потомки етрусків – расени – русини – венеди – словени – рети – рутени
– анти – тирсагети – тирсени – тірени – ілірійці – пелазги – лемки – еліни;
7. Язичництво – то спадщина попередніх великих праукраїнських
цивілізацій, у центрі світосприймання яких завжди панував культ
природи, небесні тіла вважались Богами, їх імена і склали основу мови
України.
Цікавою, на нашу думку, з точку зору теми дослідження є наукова
класифікація мовознавця П.Кречляра так званих шарів мов та народів.
Учений виділяє п’ять основних шарів мов: І. Анатолійський (був
гетитський, тобто праукраїнський, про що твердить Б.Грозни); ІІ.
Дунайський або пелазго-етруський, що як ми переконалися, також є
праукраїнським; ІІІ. Грецький (мав 1300 р. тому назад старогрецьку мову,
потім – класичну грецьку, зараз – новогрецьку мову. Чому греки тричі
міняли мову? А тому, що ота старогрецька була сплавом пелазгоетруської і вичитувалась лише з давньоукраїнської); IV. Венедський (був
староукраїнський, бо венеди – це потомки етрусків – расенів – русинів –
… пелазгів – лелегів…); V. Ілірійський (який об’єднував догрецьку мову з
етруською, а значить виявляв спорідненість не лише з етруською, але й з
тіренською, пелазгійською, ретійською мовами)3.
До сьогоднішніх часів замовчувалися справжні знання про
зародження, виникнення та розвиток мови у світі. Та сьогодні, коли тисячі
досліджень про походження не лише мови, але й історію рас і цивілізацій
дійсно розставили все на свої місця у свідомості мешканців планети
Земля, ми не можемо не згадати такі важливі імена в контексті нашого
дослідження, як М.Красуський, М.Максимович, М.Драгоманов,
А.Кримський. Їх об’єднує творчий неспокій, дослідницький пошук як
вищий вияв любові до рідної землі, до істини. Так, М.Красуський,
польський і російський лінгвіст вважав, що Україна є колискою орійських
племен, а українська мова не тільки старша від усіх слов’янських, а й

1

Рен-Бойкович В. Колиска культури людства. – Нью-Йорк, 1983. – С. 102.
Знойко О. Коли сузір’я були богами // Індоєвропа. – 1996-1997. – Кн. 1-2 – С. 3237.
3
Кречляр П. Про догрецькі шари мов та народів // Общее и индоевропейское языкознание. – М., 1956. – С. 185-186.
2
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санскриту, грецької, латинської та інших орійських мов1. М.Максимович,
етнограф, лінгвіст, перший ректор Київського університету свого часу
зробив унікальне відкриття про істинне значення суфікса –ук- у назві
нашої землі – Україна, що походить від прадавньоукраїнського
“иіуктиріяни” й означає “мудреці”, “люди науки”, “ті, що володіли
словом”. М.Драгоманов, продовжуючи справу свого попередника
М.Максимовича, відкриває в Київському університеті студії з
праукраїнської мови та санскриту, робить дослідження про прадавню
спорідненість цих мов. А.Кримський доводить взаємозв’язок, еволюційну
закономірність виникнення санскриту з прадавньої української мови.
У ситуації політичної диглосії великий вклад у ствердження ідеї, що
українська мова є фундаментом усіх мов світу, вносять багато вчених і
серед них – найвідоміші санскритологи С.Наливайко та В.Кобилюх. Їхні
феноменальні дослідження в царині вичитування української мови в
санскриті стоять в одному ряду з дешифруванням панно Кам’яної
Могили. Результати наукових відкриттів останніх років перевертають у
свідомості пересічного громадянина уявлення про українську мову.
Українська мова виступає мовою духовної та державотворчої еліти,
мовою, що творить людину, світогляд, менталітет і є засобом
життєспроможності та згуртування нації. Як усе це стосується до
расотворення? Нова раса чи нація формується передусім з елітарного
середовища, а це середовище в Україні (в міру зміцнення й оновлення
свідомості) розмовляє все чистішою українською мовою. Повторюється
ситуація Трипільської Оріяни: з мови широких мас (пракрит) виділяється і
шліфується спочатку окультурена мова сенсар, а потім і божественний
санскрит. Чиста українська мова, яка сьогодні формується в Україні – це
новий санскрит. Така аналогія має підстави ще й тому, що українська
мова є найближчою до ведичного санскриту, який було створено на
території сучасної України. Нація українців, що народилась 500 р.
тому як козацтво, сьогодні завершує новий цикл свого розвитку й
формує новий образ України – геосоціального організму, котрий
складався на її теренах упродовж 35-25 тисячоліть (біла раса) і
безперервно розвивається.

1
Красуський М. Древность малороссийского языка // Індоєвропа. – 1991. – № 1. –
С. 9-10.
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Cеменог О. М. (Глухів)
ПІДГОТОВКА
МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
НА ЗАСАДАХ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті йдеться про те, що нові вимоги до системи професійної
підготовки майбутнього вчителя-словесника зумовлюють потребу
насичення українознавчим, культурологічним матеріалом усіх фахових
дисциплін
у вищій
школі.
На
часі
проблема
підготовки
висококваліфікованого українського філолога як спеціаліста й
національно свідомої мовної особистості.
Понад сто п'ятдесят держав світу визнали право українського народу
на суверенний, незалежний розвиток. Насьогодні загальновизнано роль
України у збереженні державно-політичної, соціально-економічної
стабільності, демократії, миру, утвердженні життєтворчих, духовних
начал. Усе це визначає історичну місію української мови – бути
унікальним національним скарбом, джерелом духовної енергії, свободи,
честі українського народу.
Мова – найвеличніший учитель. Саме мова – від колискових пісень до
віршів Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко, творів Євгена
Маланюка, Миколи Хвильового, Івана Багряного та інших формує
світосприйняття, людяність, розвиває національну самосвідомість. На
ґрунті національної мови створюється система понять, що визначає
лінгвістичну картину світу.
На важливість мови як універсального засобу національного
виховання особистості вказували О.Бодуен де Куртене, Ф. Буслаєв, К.
Ушинський, Г. Ващенко, Д. Овсянико-Куликовський, І. Огієнко, О.
Потебня та ін. Зокрема Олександр Потебня неодноразово підкреслював:
традиції і дух народу – у мові; оволодіння мовою сприяє прилученню до
виховних традицій родини, народу. К.Д.Ушинський вважав, що саме в
“рідному слові втілюється творчою силою народного духу в думку, в
картину і звук вітчизни, її повітря, її фізичні явища, її клімат, її поля, гори
й долини, її ліси й ріки – весь той глибокий, сповнений думки й почуття,
голос рідної природи, який гучно лунає в любові людини до її інколи
суворої батьківщини, який виразно відбивається в рідній пісні, в рідних
мелодіях”1.
Саме рівень володіння словом, а отже, і мовного виховання, мовної
освіти упродовж століть визначав соціальний статус. Від рівня
насамперед мовної культури, мовної освіченості, філологічної підготовки
у середній чи вищій школі залежав (і залежить) професійний рівень, а
отже, рівень розвитку держави в політичній, економічній, соціальній
сферах.

1

Ушинський К. Рідне слово // Твори: В 6 т. – К.: Рад. шк., 1954. – Т. 1. – С. 269.
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Підтвердження знаходимо у статутах бpатських шкіл, де
підкреслювалось, що наставник повинен вміти “володiти словом”, бути
“пiдмогою благочестя, що являє собою обpаз добpа у всьому", а
спiлкування з учнями повинен
будувати на засадах гуманiзму i
добpопоpядностi1.
Здійснюючи у низці концептуальних статей системний аналіз сучасної
шкільної мовно-літературної освіти, відомий літературознавець
Г.Д.Клочек слушно нагадує нам, що звичайний випускник гімназії
перших десятиліть ХХ ст. за всіма критеріями філологічної підготовки
навряд чи поступився б навіть червонодипломнику – сьогоднішньому
випускнику університету.
Причина цьому те, що довгий час вчителі готували швидше людину“гвинтика”, людину-“фактор”, а не людину як особистість. Отже, освіта
нагадувала до певної міри “безлюдний”, “безособистісний” простір. З
болем писав про це В.Сухомлинський: “Олюднення знань,
одухотвореність викладання” має стати проблемою номер один і в
шкільному, і у вузівському вихованні.
Прийняття “Закону про мови в УРСР”, набуття Україною
незалежності, конструктивний діалог нашої держави з іншими народами,
затвердження Державної програми розвитку української мови, змiна
полiтико-правового статусу української мови в житті суспільства
кардинально вплинули на освітній процес: фундаменталізація та
гуманізація стають сутнісними характеристиками розвитку сучасної
освіти.
Нові підходи в освіті, зокрема у філологічній освіті, яка орієнтується
на сучасні тенденції розвитку полікультурного освітнього простору,
зумовлюють якісно нові вимоги і до системи професійної підготовки
майбутнього вчителя української мови та літератури. На часі проблема
підготовки висококваліфікованого українського філолога як спеціаліста й
особистості (мовної особистості), у якої сформовані спонукальномотиваційна,
пізнавальна,
практично-діяльнісна
готовність
до
інтелектуально-творчої професійної та самоосвітньої діяльності.
Формуванню національно свідомої мовної особистості сприяють
глибокі знання з фахових, а також гуманітарних, соціально-економічних,
психолого-педагогічних дисциплін на засадах українознавства, уміння та
навички використання набутих знань у реальній педагогічній практиці.
Поряд з цим йдеться про виховання особистості, котра не лише
репродукує рідне мовлення, а й виявляє мовне чуття естетичної цінності
рідного слова, мовний смак, мовну стійкість, виступає за збереження і
подальший розвиток національної культури та державності.
Саме такий, творчий, культуромовний учитель буде виховувати в
учнів потребу вивчати рідну мову, власним прикладом ставлення до
рідного слова сприятиме формуванню духовного світу, цілісних
світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів учнів
1

Митюpов Б.Н. Роль Львовской бpатской школы в pазвитии отечественной педагогической мысли (1586-1709): Дисс. ... канд. пед. наук. – Львов, 1984. – С. 22-23.
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шляхом прилучення через мову до культурних надбань рідного народу і
людства. Готуючи такого вчителя в умовах педагогічного університету,
слід особливу увагу приділити концептуальним положенням праць
мовознавців та педагогів М.С.Вашуленка, С.Я.Єрмоленко, Л.І.Мацько,
М.І.Муравицької, Л.М.Паламар, М.І.Пентилюк, Т.Симоненко та ін.
Досвід показує, що у викладання фахових, психолого-педагогічних
дисциплін у педагогічному університеті важливо покласти перспективний
напрям, запропонований авторами Концепції мовної освіти 12-річної
школи1. Цей напрям передбачає поступове повернення до забутої
істини, що “загальноосвітня школа повинна готувати не мовознавцівтеоретиків, а передусім гуманних, освічених людей, які на належному
рівні
вміють
практично
користуватися
рідною
мовою
в
найрізноманітніших життєвих ситуаціях”2. Кожен з принципів навчання
української мови – комунікативно-діяльнісний, проблемно-пошуковий,
культурологічний - покликаний виховувати потребу в опануванні
лексичними, фразеологічними, словотворчими скарбами взірцевої рідної
нормативної літературної мови, формувати духовний світ, пізнавальну,
творчу діяльність особистості.
Українознавчим, народознавчим, культурологічним
матеріалом
мають бути насичені всі дисципліни. Мова йде про включення до програм
курсів таких тем, які вчать пізнавати “світ слова високої моралі,
інтелігентності”, адже глибинні знання про народ закладені передусім у
скарбниці слова, куди народ упродовж віків складав “своє давнє життя,
свої сподівання, розум, досвід, почування” (Панас Мирний).
Наприклад, розглядаючи тему “Лексикологія”, впроваджуючи тему
“Етимологія”
курсу
сучасної
української
літературної
мови,
характеризуючи слово і поняття, внутрішню форму слова, звернемось до
міркувань І.Огієнка: “Слово – це символ, розуміння предметів: слово
“дім” – значок поняття того, в чім живе людина... Відбудувавши словник,
побачимо, чим користувалися люди в своєму найпершому житті, отже,
з'ясуємо для себе й культуру того часу, культуру пранароду”3. Міркування
вченого допомагають осмислити природу слова, проникати в життя словамудрості, зрозуміти його роль у дослідженні етнопсихології,
етнокультури.
Розкриттю можливостей рідного слова, а отже і збагаченню
“світоглядного словника” майбутнього вчителя української мови та
літератури (на думку мовознавця В.Жайворонка, світоглядний словник це набір понять, які усвідомлює людина у процесі пізнання

1

Дивослово. – 2002. – № 8. – С. 59-65.
Нововведення до програми Міністерства освіти України. “Рідна мова”, 5-11 класи. 1998/1999 навчальний рік // Спецвипуск журналу “Українська мова і
література в школі” до серпневих учительських конференцій. – К., 1998.
3
Огієнко І. Історія української мови. – Кам'янець-Подільський, 1919. – Т. 1: Вступ
до історії української мови. – С. 17.
2
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навколишнього світу і самої себе та відтворює їх у слові1) сприяють
курси українського фольклору, літературного краєзнавства, виразного
читання, культури мови і стилістики тощо.
На українознавчій основі, із залученням актуальних питань етно-,
соціолінгвістики, історії України, історії української літератури базується
курс історії української мови. На лекціях, практичних заняттях, у години
самопідготовки, застосовуючи особистісно зорієнтовані технології,
спрямовані на розвиток таких здібностей, як здатність бачити проблеми,
висувати гіпотези, аналізувати, трансформувати
інформацію,
здійснювати самостійну, пошуково-дослідницьку діяльність, студенти
аналізуватимуть особливості мови творів видатних українських
письменників. Аналізуючи їх мову наші вихованці повинні замислитись: а
як вони спілкуються поза межами навчального закладу, чому частина з
них, майбутніх українських філологів (!) і досі соромиться рідної маминої
мови? То ж варті уваги, усвідомлення мовні заповіді Івана Огієнка:
“Головний рідномовний обов'язок кожного свідомого громадянина –
працювати для збільшення культури своєї літературної мови”, “Як про
духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу судять
найперше з культури його літературної мови”.
Мовотворчість кожного письменника – цікава і корисна річ як при
вивченні історії української мови, так і при опануванні історії української
літератури. С.Єрмоленко, наприклад, досліджуючи епістолярну спадщину
Лесі Українки, розкриває різнобічність поетеси як мовної особистості.
Живучи в інтелектуальному контексті інших літератур, письменниця була
“вихована в українській мові”, тому поєднувала мовний європеїзм з тим
глибоко національним світовідчуттям, яке ніколи не полишало її й
відбилося навіть у вибраному псевдонімі “Українка”2.
А яка ситуація сьогодні? Чи не доводиться українській мовній
особистості долати комплекс “білої ворони”, чи не живемо ми й досі в
дзеркалі іншої мови чи швидше “суржику”, де втрачається ритмомелодика
мови матері, бабусі, народне висловлювання, чи не шукаємо рідної
батьківщини за її межами? З цією метою на заняттях з українознавства,
характеризуючи національно-мовну свідомість, застосовуючи умови для
пошуково-дослідницької діяльності розглянемо твори О.Забужко про
українців, які й досі себе не знають. Письменниця пише: “...дім твій –
мова, яку до пуття хіба що кількасот душ на цілім світі й знає, - завжди
при тобі, як у равлика, й іншого, неперсувного дому не судилось тобі”.
Підбираючи народознавчий матеріал для формування мовної
особистості акцентуємо увагу на такі позиції в роботі студентів, як
уважне прочитання, розуміння даної статті, книги, положення;
можливість аналізу, порівняння, проблемність матеріалу, звернення до
1

Жайворонок В. З чорнозему, любистку, з душі невмирущої // Урок української. –
2002. – № 5-6. – С. 34.
2
Єрмоленко С. Національна свідомість і виховання української мовної
особистості // Мовознавство: Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу
україністів. – Харків: Око, 1996. – С. 224-227.
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власного життєвого досвіду, створення ситуації самостійних роздумів,
прояв творчої активності. Звичайно, акцент робимо на особистіснозорієнтований підхід, на вивчення таких тем, творів, котрі значною мірою
впливають на духовний розвиток майбутніх словесників.
Сьогодні вища школа пеpебуває в твоpчих пошуках оновлення
змiсту нацiональної системи виховання. Ефективним засобом формування
майбутнього вчителя української мови та літератури у вищому
навчальному закладі є народознавчий підхід, pодинно-мовні виховнi
тpадицiї, що є джеpелом етнокультуpної iнфоpмацiї для pозpобки
пiзнавальних дидактичних матеpiалiв, якими доповнюється змiст
навчальних дисциплін,
пpедметом пошуково-дослiдницької pоботи
студентiв.

Триліс В. Г. (Київ)
ФОЛЬКЛОР У СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА
(до постановки проблеми)
У статті фольклор осмислюється як знакова система етносу.
Зосереджено увагу на вищій формі українського фольклору – народній
пісні – та на її вищій функції – духовній.
1. До визначення поняття
Слово folklore – англійське: folk – народ, lore – наука, мудрість, знання.
Первісне значення терміна, таким чином, досить широке й не досить
визначене: можна розуміти, що це „наука про народ”, „знання про народ”;
а можна – „народна наука”, „те, що знає народ”, „народна мудрість”. Усе
це різні речі, що не раз створювало плутанину; саме тому треба
домовитися, про що йтиметься далі.
Фольклор, або ж народна наука, -- це ті знання, які народ накопичив
упродовж своєї історії і для кращого збереження зафіксував у художній
формі. Цьому визначенню не відповідають авторські художні твори,
якими б глибокими й важливими не були відкриті в них знання: твір,
незалежно від авторства, стає фольклорним, тобто народно-науковим,
лише після тривалої перевірки (і, найчастіше, вдосконалення) в процесі
всенародної практики упродовж історії. Щодо тривалості перевірки, то
вона визначається за тими ж принципами, що й вік вина: чим старіше, тим
краще. Добрий фольклор визріває століттями, а часом несе в собі знаки
тисячоліть! І це цілком природно й зрозуміло: довго живуть посправжньому потрібні й гарні зразки, а живучи довго, вдосконалюються,
стаючи ще кориснішими й кращими.
Разом із тим, фольклор у здоровому суспільстві – не тільки
енциклопедія, не тільки музей; це обов’язково живий, активний організм,
що чутливо реагує на всі рухи життя. Якщо це не так, фольклор
залишається в минулому (у багатьох цивілізованих націй так і сталося).
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Допоки фольклор живий і продовжує розвиватися, про жоден авторський
твір не можна сказати, що він не стане фольклорним – із часом, після
тривалого всенародного вдосконалення. Вгадати, якому творові судилася
доля стати народним, – таке ж тонке мистецтво. Ніякий твір не можна
назвати фольклорним, якщо він не художній. Краса – неодмінна ознака
народної науки. І це теж не випадково: знання передавалися усно, а гарне
легше запам’ятати, бо душа кожної людини вітає красу й хоче милуватися
нею.
Отже, згідно з нашим визначенням, головними (визначальними)
прикметами фольклорного твору є:
- художня форма (власне краса);
- глибокий зміст (важлива, корисна інформація);
- тривала всенародна перевірка і вдосконалення.
2. Про класифікацію фольклору
Кожна класифікація має право на існування, якщо відповідає природі
предмета. Природа фольклору неймовірно багата, і це обіцяє невичерпні
можливості для тих, хто любить класифікувати. Вважається, що хороші,
вдалі класифікації полегшують вивчення предмета. На жаль, це
стосується фольклору лише тоді, коли він опиняється в становищі
зовнішнього об’єкта (чужий фольклор – мертвий фольклор). Живий
фольклор може бути засвоєний лише „зсередини”, як засвоюється рідна
мова. Власне, мова і фольклор – явища одного порядку.
Нам класифікація майже не знадобиться, бо ми не маємо на меті
систематично вивчати фольклор як стороннє явище. Для українців це
було б надто принизливо. Та все ж кілька загальних слів треба сказати, бо,
можливо, це говориться не тільки для українців.
Види фольклору відповідають усім відомим видам мистецтв.
Найприродніше розглядати цю відповідність у хронологічному напрямку:
кожний вид фольклору породив, породжує або породить відповідне
професійне мистецтво, яке далі може ділитися на підвиди, жанри та
форми без кінця.
Наративний (оповідний) фольклор включає казки, притчі, байки,
прислів’я, приказки, примовляння, замовляння, побажання, привітання,
прокльони, лайки і т. ін. Породжує літературу, віршування, театр,
художнє читання.
Музичний фольклор поділяється на вокальний та інструментальний;
кожний із цих видів має безліч жанрів та форм; скажімо, до вокальних
жанрів належать народні пісні та думи; пісні можна класифікувати за
цільовою функцією (обрядові, побутові, трудові, військові, колискові і т.
ін.), за становою приналежністю (козацькі, чумацькі, селянські…) та за
силою-силенною інших ознак. Породжує професійну музичну культуру.
Хореографічний фольклор несе в собі мудрість рухів, жестів, пластики,
поз. Усе це складає дуже непросту й дуже важливу невербальну знакову
систему, тобто безсловесну мову. У справжньому фольклорі цією мовою
висловлюються справжні, життєво важливі послання – любов, радість,
виклик, торжество; часом – боротьба, загроза, потуга; і завжди – безліч
емоційних нюансів та елементів магії, що їх годі перекласти іншою
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мовою. Народна хореографія – основне джерело різноманітних форм
балету, танцю, мімічного мистецтва, сценічного руху, багатьох циркових
жанрів тощо.
До фольклору належать усі форми народного мистецтва, що
відповідають нашому визначенню, як-от вишивання, писанки, кераміка,
різьблення і т. ін. – саме тою мірою, якою несуть знання, повідомлення,
послання, народну науку. Не слід абсолютизувати навіть цю очевидну й
просту класифікацію. У наративному фольклорі завжди є елементи
музики, вокалу (без музичних інтонацій наша мова взагалі немислима);
ще важче уявити розмову, а тим більше спів та музичну гру без жестів,
тобто елементів хореографії. А куди віднести, скажімо, голосіння, де ці
три елементи майже рівноправні?
3. Фольклор як знакова система етносу
Не все скажеш словами. А часом і скажеш, і навіть усе, що хотів
сказати, висловиш, але воно чомусь не сприймається. Або сприймається
погано. Або повільно. Прагнучи будь-що донести, передати думку,
почуття чи емоцію, людина вдається до інших засобів – до інтонації,
жестів, міміки, посилення голосу, спеціальної (художньої) організації
висловлювань тощо. Отут і з’являються інші знакові системи, серед них і
фольклор.
Здавалося б, таке повернення до примітивних первісних, навіть
тваринних форм спілкування свідчить про безпомічність, недосконалість
людської мови. Але ж очевидним є й те, що з розвитком мови інші знакові
системи не тільки не відпадають, а й розквітають; чим багатша й
розвиненіша мова етносу, тим багатший і його фольклор, тим
ефективніше працюють саме фольклорні технічні, а власне художні
засоби – жест, міміка, інтонація, імітація, сила звуку. Модулюючи силу,
тривалість і висоту звуку, людина неминуче приходить до мелодії, а
сполучаючи мелодію з словами, творить пісню. Формально очевидно, що
пісня – потенційно найпотужніший засіб спілкування, оскільки включає в
себе, крім слова, ще й багатющу знакову систему музики, в яку неявно
закладена й система хореографічних ритмів.
А чому ж тоді люди не спілкуються співом? Чи танцями? Правду
кажучи, таке буває, але дуже рідко. Такі випадки люди навіть
намагаються запам’ятати, зафіксувати – і з’являються обрядові дійства,
що іноді виливаються в грандіозні музично-драматичні форми (українське
весілля), або дещо штучно вибудовані та все ж прекрасні завдяки
рівнянню на народний звичай сюжети (пісні Марусі Чурай; так звана
„опера” Наталка-полтавка).То чому ж це – лиш випадки? А саме тому, що
вони і є найдорожче золото. Це ті найвищі сягання народної мудрості й
краси, які ще належить опанувати, вдосконалити, зафіксувати, ввести в
музей і в шкільну програму. То є мова першотворення, те саме Слово, що
буває напочатку. Величезній же більшості народу цей рівень доступний
лише для споглядання і вжитку. У повсякденному житті достатньо
звичайної мови, ще й дуже спрощеної. Хоча комусь і мова не дуже
дається, і людина віддає перевагу не стільки досконалості мови, скільки
жестам, інтонаціям та силі горла.
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Кожний етнос не просто зберігає, а й удосконалює, розвиває свої
неформальні засоби спілкування паралельно з звичайною мовою. Цей
факт і є найкращим доказом того, що фольклор – не рудимент, не залишок
минулої культури, а живий організм, актуальне знаряддя етносу, таке ж
важливе, як і мова, і таке ж живуче, як і сам етнос. Нехтування цим
знаряддям є не меншою загрозою самому існуванню етносу, ніж
нехтування мовою, господарством чи захистом території; в окремих
випадках, у тому числі для українців, ця загроза навіть більша. Щоб
пояснити це твердження, я мушу зосередитися на вищій формі
українського фольклору – народній пісні – та на її вищій функції –
духовній.
4. Пісенний фольклор
Чи відповідав хто коли на просте питання: чому українці склали так
багато пісень? Якщо стане на силі, то зберуть же колись небайдужі
дослідники ніколи ніким не лічені сотні тисяч народних пісень – всіх не
зберуть, звичайно, бо на пам’яті кожної людини щезла з ужитку ой не
одна дивовижно гарна пісня, – але й те, що зберуть, подивує багатьох уже
самою кількістю: ні в одного народу немає й близько стільки.То це
кількість. А ще ж є якість. Ще є вражаюче музичне багатство, з яким якщо
й можна когось порівняти, то хіба по одному показнику (італійців – по
мелодії, грузинів – по гармонії); ще є непостижима поезія текстів, що
вражала своєю довершеною простотою навіть чужинців; і, чи не головне
(а хто насправді знає, що тут головне?), – зміст. Важко навіть змістом
назвати цілий світ, що його відкриває народна пісня тому, хто її чує. Зміст
– це у роману чи повісті. У нашої пісні це теж є. Більшість народних
пісень сюжетні, і кожний сюжет еквівалентний цілій книжці. Послухайте
уважно „Над річкою, бережком, ішов чумак з батіжком”. Самі слова –
це вже повість про чумацьке життя; так мало слів, а так багато сказано.
Навіть дрібничка „з батіжком” – ніяка не дрібничка: як би чумак не
опустився, яка б лиха година його не спостигла, батіжка губити не велить
йому звичай, бо то його оберіг, остання крихітка чумацького стану,
остання надія; українець вірить – і ця віра, перевірена тисячоліттями стала
опорою його хліборобської душі, – що з малесенького зерняти знову
виростає повноцінне життя. І чумак, який, може, в гордині своїй і зарікся
сіяти гречку, несвідомо кріпить душу древньою як світ хліборобською
прикметою, що давно стала магічним правилом: не віддавай, не втрачай
усе, щось залиш на розвід, збережи на насіння.
Ходімте лиш за тим чумаком. Он він іде далі – „з Дону додому”. Повна
географічна визначеність місця дії. І натяк, що Дон – то не Брайтон Біч і
не Канари. Взагалі, про чумацький Дін треба знати…
За плечима торбина,
Ще й латана свитина,
Гей-гей, дочумакувавсь.
Тут і коментарів не треба, надто все зрозуміло. Хоча латану свитину
тепер мало хто чує.
Постій, чумак, постривай,
В людей шляху розпитай,
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Гей-гей, може заблудивсь.
У цій строфі яскраво світить те, що не завжди розуміють чужі люди –
щирість українця: слухач чи виконавець – це не байдужий естетспостерігач, і природне його поривання – зупинити, розпитати, допомогти
бодай порадою.
Мені шляху не питать,
Прямо степом мандрувать,
Гей-гей, долю доганять.
Пішла доля ярами,
Зеленими лугами,
Гей-гей, не вмів шанувать.
Гідна відповідь мужньої людини, яка вміє тримати удари життя. Чумак
знає, що питати шляху марна справа. Всі шляхи він уже переходив та
щастя-долю стратив. Ох, яка то гірка й глибока правда – „не вмів долю
шанувать”. Тепер… хіба що чудо. А чудо битим шляхом не ходить.
Трагічно? Безнадійно? Якщо читати лише слова, то, мабуть, так. Хіба
отой батіжок у руці допоможе? То ж просто дитячий забобон.
Але є ще мелодія! Така сама проста й невибаглива, як і слова, та
скільки відтінків, скільки несподіваної сили й краси додає вона словам,
образові чумака, всьому настрою пісні. Який безмежний – степовий –
простір з’являється в пісні, який гарний стає цей обідраний чумак, яка в
нього велична хода – в ній і сила, і якась ніби недбалість, презирство до
біди, і ще десь далі щемка туга за проминулим життям, і ще далі, зовсім
далеко – іскорка надії. Хоча яка там надія:
Як я долі не знайду,
До шинкарки в шинк зайду,
Гей-гей, забуду біду.
Тут вже точно інший дух. Схоже, пізніший „додаток”. (Таке часто
буває в нові часи, і оскільки подібні доповнення майже завжди знижують
етичну й естетичну тональність пісні, то мусимо припустити, що
фольклорна культура деградує. А це, як колись переконаємося, надійна
ознака загального, в тому числі й мовного, занепаду).
Ні, до слів таки треба приглядатися, бо чим давніша пісня, тим більше
занепадів вона пережила і тим імовірніше покалічений її текст. А от
мелодія – це така таїна, яку скалічити досить важко. Тобто, можна, і
навіть легко, але ті каліки довго не живуть. Тому давня пісня – це справді
скарб, і в першу чергу музичний. А що не всім музична мова дається, то
тут уже нічого не вдієш. На те й існують дуже різноманітні види
фольклору, аби кожний знайшов собі по кебеті. Так, пісня – це найвища,
найскладніша форма в українському фольклорі. (Але ж кажуть ще й те,
що колись (і то був час, коли творилися наші найкращі, найрозкішніші,
найскладніші пісні) співати вміли всі українці. Як сьогодні розмовляти.
Тому скажемо так: як ми захочемо, так і буде. Захочемо – повернемо собі
хоча б той рівень фольклорної культури, який ще застали Номис,
Чубинський, Леонтович, Кошиць. А не захочемо – не повернемо того
рівня; більш того, не захочемо – внуки будуть колись так само
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розмовляти, як ми тепер співаємо. Або виберуть собі іншу мову, де легше
вимовляється слово „гроші”. Все в наших руках).
5. Релігійна функція народної пісні
Року 1993 чи 94-го Патріарх Української Церкви Мстислав учинив
досить несподівану річ: він приїхав до музею в Пирогові надвечір у
самісінький розпал Купальського свята. Чоловічий хор „Чумаки” саме
збирався перестрибнути вогнище, а тому всі були вкупі. Недовго
думавши, хлопці (з поважної відстані) хвацько взяли „Многая літа”
Бортнянського. Мстислав не залишився байдужим і прикликав нас
ближче; ми з задоволенням і великим піднесенням співали йому давні
чумацькі й козацькі пісні, а потім він попросив мене, диригента, підійти
до його візка (патріарх тоді вже майже не ходив). Я схилився до його
руки, а він поцілував мене і сказав: „Поцілуйте за мене всіх „Чумаків”, бо
ваші пісні об’єднують Україну”.Власне, цим епізодом усе сказано. Якщо
релігію розуміти як „те, що об’єднує”, а проблему об’єднання розуміти
так, як її розумів Мстислав, то наші давні народні пісні здатні вирішувати
цю проблему принаймні не гірше, ніж це робить християнська чи будь-яка
інша церква. Принаймні нам, співакам, доводилося попадати в мітингові
політичні „розборки”, які відверто хилилися до бійки, і простим
аполітичним співом гамувати пристрасті так, що люди спочатку забували,
за кого вони, потім згадували, чиї вони, а потім розходилися трохи ніби
аж присоромлені. Можливо, таким же робом можна було б гамувати й
міжконфесійні сутички, але нам ні разу не трапилася нагода. Але гріх
було б і не сказати про колосальну релігійну – і то в найвищому,
духовному, навіть містичному сенсі цього слова – потугу української
народної пісні.
Кожний етнос, оскільки він є природним явищем, творить свою
релігію стихійно, без плануючих, регулюючих, контролюючих втручань
людського розуму. Якщо розум десь втручається, то це вже не етнічний
процес, а скажімо, державний чи ще якийсь штучний. У такому разі
релігію можна було б не відділяти від фольклору як ми його визначили
вище. Вона й справді належить до народної науки, формується віками й
тисячоліттями і тяжіє до художньої форми. Але цим не обмежується.
Етнос для свого впевненого існування потребує не лише знань і вмінь, а й
єдиної віри. А віра – це вже не зовсім наука. Часто кажуть, що віра –
зовсім не наука („вірую, бо безглуздо”); але це не про українців. Власне,
жоден етнос у безглузді речі не вірить і ніколи не вірив; але якщо він
вірить, що тільки мечем забезпечить собі існування або що він кращий за
інші етноси, то мусить якось приховувати свої вірування від сусідів, і тоді
витворюється складна, багатоповерхова, неоднозначна релігія, де
войовнича грабіжницька віра легко набирає вигляду віри у велику місію
народу-воїна, що несе свободу всім іншим народам, а виразно
шовіністична віра одягається в шати чесної богообраності.
Українцям такі премудрості були зайві. Життя на українській землі,
хто б і звідки сюди не прийшов, протягом двох-трьох поколінь формувало
з гостей добрих господарів – цього категорично вимагала земля,
спокушаючи надійною платою за вкладену в неї працю. Тисячі поколінь,
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які жили на цій землі, пересвідчилися, що земля не дурить, вона віддає
сторицею. Землі вірили. І, мабуть, ніде в світі земля так не виправдовувала
віру в неї. Оця віра в землю (і природу взагалі), ставлення до неї як до
Матері, не могла не утвердитися в Україні, не могла не стати найглибшим
фундаментом української релігії. Уся українська міфологія, весь пантеон
– це сили реальної природи; люди вірили саме в реальність (а не
безглуздість) природних сил, хоч та реальність залишалася
непостижимою і не могла стати об’єктом науки.
Релігія, яка неминуче народжувалася з таких вірувань, не могла бути
складною та плутаною – у тому не було потреби. Не було й потреби
шукати тій релігії політичного (експлуатація) чи мілітарного (збройні
грабунки) застосування, бо цей народ був самодостатнім у своїй праці.
Праця була тяжкою, навіть неймовірно тяжкою. Тому ота проста, ясна,
гарна релігія сприяла дуже важливому етнічному процесові –
становленню гуртової роботи, кооперації. Вірити сусідові, вірити
товаришеві по чумацькій валці, вірити громаді – це було глибоко
природне, навіть прагматичне почуття, бо диктувалося здоровим робочим
глуздом, а не командою згори; але це було водночас і почуття релігійне,
бо його неможливо підтримувати лише розумом, розрахунком, наукою.
Немає віри – не буде колективної діяльності; не допоможе ні наука, ні
дисципліна.
Саме така релігійність сприяла бурхливому розвиткові в Україні
колективних форм праці… щораз як сусіди давали нам спокій. Саме ця
релігійність дала змогу українцям раніш від інших народів збагнути, що
демократичний устрій держави є найдоцільнішим і найпродуктивнішим.
Козацькі січові закони і їх логічне вивершення – конституція Орлика –
мали стати взірцем для всієї Європи. І саме ця релігійність знайшла своє
найповніше відображення в народних піснях – бо сформуватися в
струнку, викінчену релігійну систему, яка б знайшла адекватні
інституційні та звичаєві втілення, не дали все ті ж сусіди. І наша справжня
релігія зайняла єдину нішу, яка була їй доступна і давала порятунок, –
фольклор, а в першу чергу – народну пісню. До речі, головні –
найважливіші й найкращі українські пісні – хорові!
Необхідно прочитати тепер ту релігію в народних піснях. Однак,
постає багато питань: Навіть якщо вона там таки збереглася, то чи
потрібна вона сьогодні? Чи така вже вона цінна, якщо не витримала
історичних випробувань? І хто це візьметься її читати та тлумачити, і хто
такому зухвальцю повірить, що він не помиляється, а тим більш не
додумує та не фантазує? Нарешті, чи сама спроба реанімувати таку
релігію не призведе до посилення й без того тяжкої конфесійної
колотнечі? Питання дуже не прості. Бо йдеться про речі досить далекі від
сьогоднішніх центрів уваги нашого суспільства та його провідників. Зате
надзвичайно цікаві для людей освічених та небайдужих до істини. Саме
на таку аудиторію розраховані майбутні дослідження над вищеназваними
питаннями.
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Яременко С. А. (Київ)
ПЕРІОДИКА ПОЧАТКУ ХХ ст.
ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті проаналізовані складні етапи становлення української мови
на шляху до досягнення нею статусу літературної. Використано
матеріали україномовної періодики початку ХХ століття: "Ради",
"Рідного Краю", "Літературно-Наукового Вісника".
З розвитком нації розвивається мова як основний чинник національної
культури. Осмислене ставлення до питань формування та функціонування
української мови на початку ХХ ст. є яскравим свідченням національної
свідомості, рівня культури й цивілізованості народу. Саме в цей період
українці прагнули якомога глибше й ширше пізнати свою історію,
культуру, ментальність, тому проблема утвердження й розвитку
української мови набула особливої актуальності.
Досліджуючи окреслений період, мовознавець С. Єрмоленко
виокремлювала думку про необхідність висвітлення історії української
мови в широкому контексті зв'язку з етногенезом українців на тлі
процесів розвитку національної культури, освіти, преси задля того, щоб
історія літературної мови була виявом "культурно-освяченого зразка
національної мови"1, тому дослідниця вважає, що найбільш
кваліфікований, фаховай аналіз власне мовного матеріалу, зокрема
пізнання звукових і граматичних законів, аналіз писемних пам’яток і
говіркових масивів не повинен заступати основний кут бачення
української проблеми – "століттями утверджуване прагнення народу за
свою національну окремішність, самобутність"2. Підтвердження
концепції С.Єрмоленко – мовно-національне бачення окресленого періоду,
яка виявлялася в незаангажованому підході до мовного-граматичного
1

Єрмоленко С. Передмова // Історія української мови: Хрестоматія / Упорядники:
С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсієнко. – К.: Либідь, 1996. – С. 14.
2
Там само.
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матеріалу, знаходимо й у інших дослідників історії мови. Зокрема
загальновідомий підхід до вивчення питань історичного розвитку мови
спостерігався й у М.Грушевського, який неодноразово наголошував, що
мовне питання завжди було в Україні й політичним питанням. Саме тому
вважаємо за необхідне показати становлення й перші спроби
функціонування української мови в періодиці на прикладі статей з
періодичних видань, що виходили на початку ХХ ст. у Наддніпрянській
Україні: "Рідний Край", "Рада", "Громадська Думка", які у подальшому
будемо маркувати абревіатурами РК, РД та ГД.
Детально проаналізував розвій україномовної літератури в окреслений
період у Наддніпрянській Україні на шпальтах часопису "Рідний Край"
Д.Д-ко (згідно з СПД криптонім належить Дмитру Дорошенку1) у допису
"Украінська література в 1905 році" (РК, 1906, 6, 2-3). У невеликому
вступі, виокремлюючи мовне питання, автор пригадав сумнозвісні укази
1863 р. й 1876 р., наголошуючи, що після їх виходу було "заборонено
друкувати на нашій мові усе, крім невинних байочок та оповідань; були
заборонені наукові книги, переклади з чужих мов, книги історичного
змісту, був заборонений театр і навіть слова пісень до нот". Далі автор
звертає увагу читача на питання правопису: "…заборонили украінську
правопись і примусили друковати украінські книги россійською
правописсю, яка не може зовсім передати нашу мову". У руслі загального
розвою автор згадав, що заборонили дитячі книги та підручники
українською мовою, "щоб наші діти не могли вивчити своєї мови з
книжок дома, коли її виганяли, наче яку заразу, з школи і шкільних
підручників (учебників)". Тобто він підводить читача до думки, що за
таких умов вітчизняна література не могла розвиватися як у інших
народів і "служити одьсвітом життя українського народу…, не могла
служити провідником в народні маси думок про поступ, про кращу
долю…"
Автор підкреслює, що в ті роки саме через мову відбивалися процеси
національного самоусвідомлення, тому, гальмуючи мовний розвиток,
влада намагалася призупинити будь-які соціальні зрушення. Що ж до
періодичних видань, то, як автор констатує, навіть мова про них не йшла:
"Ні газет, ні журналів, які на зрозумілій рідній мові подавали народу
відомости про те, що робиться дома і по чужих сторонах, як люди
борються за щастя-долю, у нас не було". Як і інші дописувачі,
Д.Дорошенко підкреслює, що в той час українське друковане слово
знайшло собі притулок у західних землях, зокрема в Галичині та АвстроУгорщині: "… там свобідно видавалися украінські газети, журнали, книги,
там люди могли друкувати те, що думали про долю свого народу". Він
вважає, що саме 1905 р. приніс оновлення, дав змогу вільно розвиватися
україномовній пресі, літературі, освіті, тобто допоміг "зняти з наших уст
замок", адже в кінці 1905 р. почав виходити перший україномовний
періодичний орган – лубенський "Хлібороб", якого дописувач назвав
1
Дей О. Словник українських псевдонімів та криптонімів (ХVІ-ХХ ст.). – К.: Наукова думка, 1969. – С. 465.
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"першою ластівкою весни нашого слова", але загадувати наперед було не
варто, бо у подальшому на шляху україномовних періодичних видань
було безліч перепон: "…до літа ще далеко – кожний ступінь приходиться
брати тяжкими зусиллями, перешкоди для видання украінських часописей
ставляться на кожному кроці". Але, незважаючи на це, 1905 рік став
зламним для україномовної преси, що з’явились "заміри видавать
украінські часописі в ріжних городах", з’явилися "переклади на нашу мову
царських маніфестів і урядових (правительственних) роспоряджень,
відозви і брошури партій".
Аналізуючи розвиток україномовних періодичних видань до 1906 р.,
автор підкреслює, що відсутність газет і журналів частково намагалися
замінити україномовні альманахи, хоча в тих збірниках, на думку автора,
була одна "белєтристіка", тобто вірші, оповідання, нариси, але вагомим
внеском було те, що вони виходили рідною мовою. Таких альманахів у
Наддніпрянській Україні було два. Один був виданий у Херсоні
М.Чернявським під назвою "Перша Ластівка", другий в Одесі –
"Багаття", виданий Ю.Липою. Порівнюючи україномовні публікації цих
видань, автор підкреслює, що одеський орган був "далеко більш цікавий і
цінний", адже там друкувалися твори М.Левицького, Дніпрової Чайки,
О.Кобилянської, О.Маковея, М.Чернявського та інших. Херсонський
альманах друкував твори переважно молодих українських письменників,
які ще не публікувались, але їхні поезії та оповідання вирізнялися
"правдивим малюванням життя і вірним розумінням людської псіхології",
хоча в них відчувалась недорозвиненість авторської техніки та нестача
"художественного смаку".
Д.Дорошенко доводить до відома читачів, що, крім названих двох
україномовних альманахів, в окреслений період були видані два
декламатора – збірники віршів та оповідань "для декламації або
промовлення на сцені, на вечорницях, на усякіх збірках". Перший
декламатор називався "Розвага" і був укладений О.Коваленком, другий –
"Досвітні огні", укладач – Б.Грінченко. Порівнюючи обидва видання,
автор виокремлює збірник Б.Грінченка, підкреслюючи, що той "уложений
що до змісту далеко краще", адже останній приділяв більше уваги
публікаціям відомих українських поетів, зокрема І.Франку, Лесі Українці.
Декламатор О.Коваленка друкував твори маловідомих поетів, які, на
думку дописувача, "часто зовсім не відзначалися поетичним хистом".
Автор вважає це великим недоліком останнього, адже "у кожному
декламаторі мусять бути твори тільки гарні, взірцеві, бо липше такі твори
і варто перед людьми виголошувати". Але і ці видання були вагомим
внеском в україномовний розвій 1905 р.
Ще один допис, який безпосередньо торкався спроб висвітлення
мовних проблем у періодичних виданнях Наддніпрянської України в
1900-1905 рр., знаходимо на шпальтах "Рідного Краю" під назвою
"Кіевская Старина" про Т.Г.Шевченка" (РК, 1906, 8, 17). Автор – Г.Х.
(згідно з СПД криптонім належить Гнату Хоткевичу1), аналізуючи
1

Дей О. Словник українських псевдонімів… – С. 465.
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доробок часопису щодо творчості поета, підкреслює: "У нас на Україні,
правда, не було досі наших журналів, писаних нашою мовою (сього нам
не дозволяв россійський уряд)" (тут і надалі –курсив автора допису).
Автор, як і попередній дописувач Д. Дорошенко, констатує, що всі
науково-публіцистичні матеріали, що торкалися мовних та мовно-освітніх
проблем наддніпрянських українців, потрібно було передавати на західні
етнічні землі: "…все, що хотілося сказать про потреби нашого народу, про
свою мову – все те треба було відсилати за кордон, в Галичину".
Дописувач ще раз підкреслює важливість мовного питання, яке вже давно
у східних українців отримало статус політичного, і тому звертає увагу на
галичан, які "живуть трохи не так, як ми тут: ніхто ім не боронить
говорити своєю рідною мовою, ніхто не садовить іх у тюрму за те, що
вони хотять писати так, як говорять". Щоб хоча б частково задовольнити
потреби східних українців у власних етнографічних та історичних
матеріалах, уряд дозволив видавати у Києві російськомовний часопис
"Кіевская Старина". Що ж до україномовних дописів до журналу, то автор
додає у примітці: "Тілько два чи три роки тому назад "Кіевская Старина"
одержала змогу друкувати по украінському, але тілько оповідання і
тілько історичного та етнографічного змісту. – Боже упаси не що иньше".
Автор констатує, що "в тих умовинах, в яких досі стоіть наше слово,
багато не можна було наговорити, а тілько те, на що призволяли ласкаво
панове цензори". Тому дуже багато матеріалів, що стосувалися
мовотворчості Т.Шевченка, впливу його творів на народ, не могли бути
освітлені в друці, і для більшості народних мас, і для української
інтелігенції зокрема, на думку автора, "ся величня фігура стоіть в на півпрозорому тумані". Далі автор перераховує російськомовні дописи та
статті про життя й творчість поета, наголошуючи, що за пройдений період
найвагомішим доробком був матеріал А.Я.Кониського "Жизнь
украинскаго поета Т.Г.Шевченка", й знову виокремлює російськомовні
дописи про Шевченка інших критиків, що друкувалися на шпальтах
часопису з 1900 по 1905 р. Таким є фактичний результат розвою
україномовних газетно-публіцистичних видань Наддніпрянської
України до початку 1906 р.
Розгортання революційних подій, хвилі робітничих страйків і
селянських заворушень, що охопили всю імперію, наступи демократично
налаштованої інтелігенції змусили царя Миколу ІІ та уряд піти на деякі
політичні поступки. 17 жовтня 1905 року було видано маніфест про
введення демократичних прав і свобод, зокрема й щодо друкованого
слова. “Тимчасові правила про друк”, які скасовували попередню цензуру,
ще не стали чинними, а вже з’явилася “перша ластівка” відродженої
української періодики – селянський часопис “Хлібороб”, виданий братами
Шеметами українською мовою. Старший В.Шемет, колишній член
“Братства Тарасівців”, пізніше посол до 1-ої Державної Думи від
Полтавщини, а з 1919 року співробітник Української Академії наук став
редактором “Хлібороба”. Сторінки часопису рясніли гострим критичним
словом, виразною національно-революційною думкою. Кожне число
розходилося в кількості п’яти тисяч примірників, на вулицях його просто
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виривали з рук розповсюджувачів. Після виходу в світ п’ятого числа
влада заборонила друкувати цей національний часопис українською
мовою, але, на думку А.Животка, він “встиг і в такий короткий час
виконати важливе завдання будителя й організатора ще недавно
розпорошених українських сил”1.
Хоча періодика після 1905 року й отримала право на вільний друк,
С.Єфремов вважає , що “насамперед нї одна друкарня не приймала до
друку українських часописів”, а місцева адміністрація, якій після зняття
обмежень було доручено керувати справами друку, “чіплялась до кожної
дрібницї, часто навіть вигаданої тут таки в канцелярії, аби тільки не
пустити в сьвіт пресу того народу, що руками Валуєвих, Толстих,
Юзефовичів etc. призначений був на страту”2. Так розпорядженням
Одеського генерал-губернатора було заборонено видавати українською
мовою місцеві газети: “Народну справу” після першого номера і “Вісті” –
після п’ятого. Газета “Боротьба”, яка видавалась у Києві 1906 року,
встигла вийти лише чотирма числами. Така ж доля спіткала й
катеринославську газету “Запоріжжя”, редаговану відомим українським
істориком Дмитром Яворницьким. Лише частково встиг вийти її перший
номер, майже весь тираж був конфіскований. Деякі українські часописи,
про видання яких оголошувалося, взагалі не з’являлися.
Підтвердженням цього є бібліографічна замітка М.Оленина
“Українська преса від 17 жовтня 1905 року до 1 липня 1906 року”,
надрукована у 32 і 33 числах “Рідного Краю” за 1906 рік, де автор зробив
ретельний підрахунок україномовної преси за перше півріччя 1906 року, з
якого видно, що з 34 органів, що почали або мали виходити, через
півроку залишилося лише 9. М.Оленин (згідно з СПД псевдонім належить
М.Станіславському3, який у ті роки працював у редакції РК) констатує:
“Рідна Думка” – тижневик у Полтаві, який видавав Я.Дем’янко, не
виходив; “Українське Слово” – тижневик з місячником для дітей, видавець
А.Дмитрієва, не виходили; “Ціп” – гумористичний двотижневик
А.Шабленка у Петербурзі не виходив; “Запоріжжє” – тижнева газета у
Катеринославі, видавець В.Хрєнніков, редактор Д.Єварницький, вийшло
перше число, яке було конфісковане, а видання заборонене; “Добра
Порада” – тижневий часопис у Катеринославі видавця К.Д’яконова:
вийшло 4 числа, з яких 1-ше і 3-тє конфісковані, а за четвертим і все
видання заборонене; “Селянин” – щоденна газета у Києві, видавець
Д.Рижий, не виходила; “Рада” – щоденна газета у Києві, видавець
Б.Грінченко, не виходила; “Українська Газета” у Києві, редактор
В.Козловський, не виходила; “Нова Україна” в Одесі, видавець Іващенко,
не виходила; “Голос Робітника” – тижнева газета у Петербурзі, редакторвидавець П.Понятенко, не виходила; “Слово” – щоденна газета у Києві,
видавець Є.Корольова, не виходила; “Боротьба”, – (двічі на тиждень у
1

Животко А. Історія української преси. – К.: Наша культура і наука, 1999. – С. 92.
Єфремов С. Відгуки з життя і письменства // Літературно-Науковий Вісник. –
Київ-Львів, 1907. – Т. ХХХVІІІ. – Кн. ІV. – С. 144.
3
Дей О. Словник українських псевдонімів … – С. 285.
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Києві, редактор-видавець М.Стаховський), вийшло 4 числа, з яких 1 і 3
конфісковані, а за 4-им і видання заборонено; “Дзвін” – щонедільний
журнал у Києві, видавець І.Федорченко, не виходив; “Віночок” – дитячий
тижневик у Києві, видавець Оксана Стешенкова, поки що не виходив”
(курсив автора допису – М.Оленина). Далі автор зазначає, що головною
причиною невиходу в світ україномовних часописів є незадовільне
фінансування (часто коштів видавців вистачало лише на кілька перших
чисел), відсутність передплатників та цензурні рогатки. Щодо правопису,
М.Оленин додає: “Всі часописі, що виходили, друкувались “кулішівкою”,
опріч “Поради” і “Світової Зірниці”1.
С.Єфремов, аналізуючи перший рік “вільного” існування
україномовної преси в Наддніпрянській Україні, у допису “Відгуки з
життя і письменства (Перший рік української преси. – Письменники і
публіка)” у ЛНВ, який з 1907 року “був перенесений до Києва, де цензура
зустріла його знову своєю пильною увагою”, наголошував, що то був рік
важкої праці, одурених надій, тяжкого досвіду, розпорошених замірів і
гіркої дійсності для українського народу: “Рік боротьби за істнованнє, –
боротьби без міри важчої, нїж довело ся й доводить ся витерплювати
пресї всякого иншого народу в Росії, бо крім колишнїх для всіх однакових
обставин, новонародженна українська преса мусїла ще повну того лиха
випити, що залежить від внутрішнього неладу серед самого українського
громадянства, від тїєї тяжкої спадщини, що покинули нам переднїшї часи
нашого німування”2.
С.Єфремов, підтверджуючи статистику М.Оленина і доповнюючи її
власними підрахунками, констатує, що з 9 періодичних україномовних
друкованих органів, які проіснували на теренах Наддніпрянської України
протягом 1906 року, на 1907 рік залишилося лише 3, а всі інші, на думку
Єфремова, “померли наглою смертю” при першій же спробі заговорити до
читачів українською мовою3.
Аналогічні міркування знаходимо у статті без підпису "Про
"Громадську Думку", надрукованій у щоденній київській газеті "Рада" за
1906 рік, число 10. Редакційна колегія зауважує, що допис є передруком з
газети "Волынь", у зв’язку з тим, що в серпні 1906 року було припинено
видання українського органу "Громадська Думка", який, на думку
А.Животка, був "першим українським щоденним органом під Росією"4.
Його видавцями були Є.Чикаленко, В.Симиренко та В.Леонтович,
головним редактором Ф.Матушевський, а до редакційної колегії входили:
Б.Грінченко, С.Єфремов, М.Левицький, В.Дурдуковський, М.Грінченкова.
Газета вміщувала значну кількість заміток науково-публіцистичного
характеру, в першу чергу – статті проф. М.Грушевського з оглядом
1

Оленин М. Українська преса від 17 жовтня 1905 року до 1 липня 1906 року //
“Рідний Край”. – 1906. – № 32-33. – С. 16.
2
Єфремов С. Відгуки з життя і письменства // Літературно-Науковий Вісник. –
Київ-Львів, 1907. – Т. ХХХVІІІ. – Кн. ІV. – С. 143.
3
Там само. – С. 145.
4
Животко А. Історія української преси… – С. 194.
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поступу української політичної і громадської думки за ХІХ ст., низку
статей Б.Грінченка на теми української історії, етнології, філології, освіти,
зокрема допис "Якої нам треба школи", який пізніше набув широкої
популярності і вийшов окремою брошурою. Пізніше Б.Грінченко знову
порушив питання освіти в допису "Народні вчителі і вкраїнська школа".
Допис щодо мовно-виховних поглядів Б.Грінченка на шпальтах РД
знаходимо у числі 83 за 1906 рік, де автор Д.Д. (згідно з СПД цим
криптонімом підписувались 5 осіб1, але посилання на РД знаходимо лише
біля прізвища Дмитра Дорошенка, тому вважаємо, що саме він є автором
допису) подає велику статтю з нагоди 25-літнього ювілею українознавця
під назвою "Борис Грінченко" (РД, 1906, 83, 2-3). Газета друкувала низку
літературно-історичних статей: замітки до нового видання Шевченкового
"Кобзаря", допис "Святе Письмо українською мовою" за підписом В.
(згідно з СПД цим криптонімом підписувались три дописувачі, які
працювали на той час у ГД: Борис Грінченко, Володимир Дурдуковський
та Володимир Сташкевич2, але посилання на ГД знаходимо лише біля
прізвища В.Сташкевича, тому будемо вважати, що саме він є автором
допису). У рубриці красного письменства друкувалися поезії
В.Самійленка, Христі Алчевської, М.Чернявського, проза В.Винниченка,
Б.Грінченка, П.Капельгородського, Є.Чикаленка. Газета друкувала
щоденні оповістки, телеграми, бібліографічні замітки.
У перше півріччя 1906 року газета мала близько 4 тисяч
передплатників, а в другому півріччі їх кількість зменшилась до 500.
Однією з основних причин зменшення кількості передплатників
А.Животко вважає правописну невпорядкованість: читач ще не звик до
української газетної мови, термінології та фонетичного правопису, тому
вимагав, щоб у газеті писалося так, "як у нас на селі говорять". Для
читача, – вважає дослідник, – що звик читати українською мовою лише
твори красного письменства, дивною ще виглядала мова публіцистики,
газетної інформації3. До редакції надходила велика кількість листів з
вимогою писати "мовою Шевченка", якої, як вважає А.Животко, самі
автори цих листів часом не знали. Велике обурення у тих, хто звик що
"ярижки" (урядового російського правопису), викликав перехід на
український фонетичний правопис. Це й стало, на думку дослідника,
однією з першочергових причин зменшення читацького контингенту.
Хоча ми так не вважаємо, адже листи щодо невпорядкованості та
нерозуміння правопису читачі надсилали до багатьох часописів ("Рідний
Край", "Село", "Рада"), але через це вони не припиняли своє існування.
Ми вважаємо, що основною причиною були політичні репресії. Це
підтверджує й той факт, що у серпні 1906 року в редакції газети було
влаштовано обшук, знайдено компрометуючі матеріали та зааештовано
С.Єфремова, який займав посаду редактора. Саме тоді ГД припинила своє
існування.
1

Дей О. Словник українських псевдонімів… – С. 134.
Там само. – С. 79, 80.
3
Животко А. Історія української преси… – С. 196-197.
2
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Російськомовна газета "Волынь" теж
друкувала
статтю "Про
"Громадську Думку", де автор теж наголошував, що цей часопис, як і
багато інших україномовних часописів того періоду, "вмер не своєю
смертю", та виводить ряд причин, які сприяли закриттю першого
щоденного україномовного видання.
Автор статті "Про "Громадську думку" (цей допис підписано
криптонімом М.Х., розшифрування якого відсутнє в СПД і передруковано
у "Раді" за 1906 рік з посиланням на газету "Волынь") зазначає, що 18
серпня газета ГД припинила своє існування, прозоро натякаючи на
цензурні перешкоди і додаючи, що газета "прожила" лише сім з
половиною місяців. Дописувач наводить ряд причин політичного
характеру, які стали запорукою закриття часопису. Думки автора М.Х.
багато в чому аналогічні думкам С.Єфремова. М.Х. також поділяє
читацький контингент на два угруповання: перше – інтелігенція, яка, на
думку автора, за довгі роки відсутності україномовної періодики, була
"одучена від рідної мови довголітньою працею" на російськомовній ниві, і
останнім часом "тільки що почала була звикати до своєї (курсив – М.Х.)
газети". Друга група читачів, виокремлена автором, – селянство, "що не
вміло читати газети, що ніколи не бачило написаної "по простому"
газети". Він вважає, що на час закриття часопису селянин ще навіть не
брав до рук україномовної газети, до нього "ледві почали були доходити
чутки про те, що є дешева газета, друкована "рідною мовою".
Автор допису, як і А.Животко, вважає однією з головних причин
закриття часопису правописну невпорядкованість, тому наводить ряд
міркувань правописного характеру, які затримували доступ часопису до
широкого контингенту читачів. По-перше, аналізуючи листи до редакції,
автор констатує: "Ще дуже й дуже багатьом здавалося дивним: "нащо це
замісць ы пишуть и, і з якої речі перед согласними пишуть і, і навіщо
вигадано ї і ще якусь нову літеру є?". Тобто читачі, звикнувши до
"ярижки", не могли зрозуміти перехід на український фонетичний
правопис. Автор додає: "Ще дуже й дуже багато було таких, які
обвинувачували новонарождену вкраїнську прессу в тому, що в їй багато
слів вигаданих та позичених в галицьких українців…". Тобто, другим
правописним непорозумінням було нерозуміння читачами галичинізмів у
газетній мові. Публіцистичний стиль в мові Наддніпрянщини тільки почав
формуватися, власної лексичної бази не мав, тому журналісти
орієнтувалися на західноукраїнський варіант цього стилю, який на той час
вже був більш-менш сформований і упорядкований. Автор нарікає: "Ще
дуже й дуже багато таких, які не хотіли зрозуміти, що не вигадують
українські журналісти нових слів і не позичають їх за кордоном, а що це
сама їнтелігенція забула свою мову, не вміє вживати її, не знає, яка вона
багата, за малим не гордує нею…" Третьою причиною несформованості
газетно-публіцистичного стилю Наддніпрянщини автор вважає
відсутність "журналистів-українців", адже "всі літературні сили до цього
часу бралися до красного письменства, бо там усе ж можна було хоч щось
робити, або зраджували рідну мову". Тобто автор статті виступає на
захист редакторів та дописувачів україномовної періодики, зазначаючи,
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що вони лише почали "призвичаюватися до нової праці", і одразу ж
справу їхню було розкритиковано читачем, але саме вони намагалися
"вернути мові її минуле, пристосувавши її до сучасного життя збагативши
її новими словами". Дописувач звинувачує, в першу чергу, читацький
контингент, який не розумів процес формування публіцистичного стилю
мови Наддніпрянщини.
Російськомовна газета "Нѣжинские Рѣчи" теж висловлює свій погляд
щодо мовної ситуації в Наддніпрянщині. Передрук статті знаходимо на
шпальтах "Ради" за 1906 р. у рубриці "З газет і журналів". Автор допису
М.Д. (згідно з СПД цим криптонімом в періодичних виданнях початку ХХ
ст. підписувались 16 осіб, але посилання на НР не знаходимо біля
жодного з них, тому авторство визначити не можемо) у статті "Къ
національному вопросу" (РД, 1906, 81, 1) звертає увагу на роль мови у
розв’язанні національного питання українців, наголошуючи, що "…єврея
зачинено в клітку осідлості і за поміччю процентної норми отсунуто от
просвіти, поляка обмежено в громадянських правах, українця на протязі
віків позбавлено рідної школи, книги і газети на зрозумілій мові" (курсив –
С.Я.). Тобто в загальному руслі культурного розвою кожної нації автор
надає першочергової ваги мовному розвитку: "Питання про мову є,
розуміється, поперед усього питання культури…", але при цьому додає,
що мовне питання тісно пов’язане з "матерьяльними інтересами
людности". Тобто підштовхує читача до думки про економічне вирішення
матеріальних потреб періодичних видань. Простежуючи історичний
розвиток мови, дописувач зазначає: "Мова вироблялася на протязі довгих
віків життя нації", тому можливість вільного розвитку "власної
культурної мови, як способу здобуття всякої культури, стане ясним, як що
вникнути в характер народньої мови". Автор наголошує на першочерговій
ролі рідномовної освіти.
М.Д., як і попередні дописувачі, пише про сільський контингент:
"Українському селянинові знайома біда од не досить доброго разуміння
мови громадських інституцій". Що ж до українського населення в цілому,
то автор констатує вже відомий стан справ: "Маса людности безумовно
зацікавлена в тому, щоб мова почтових контор, судів, земських інституцій
була вкраїнська" (курсив – С.Я.), але не перераховує шляхів вирішення
окресленої проблеми, як це робили автори у попередніх дописах, і вважає,
що вирішити мовне питання можливо лише за умови "знищення
національного гніту і ворожнечи". Тобто автор допису М.Д. лише
оглядово торкається мовних проблем, а правописну невпорядкованість
взагалі не бере до уваги.
Невеликий допис без назви за підписом Слобожанин (згідно з СПД
псевдонім належить Миколі Дмитрієву, головному редакторові РК1), що
безпосередньо торкався мовних питань періодики, знаходимо на шпальтах
газети "Рідний Край" (РК, 1906, 1,17). Автор повідомляє про стан справ у
Харківській губернії: "Чімало за останній час видано у нас таких
1

Дей О. Словник українських псевдонімів… – С. 350.
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дешевеньких книжок для народу і найбільш "нашим" "Обществом
Грамотности" – "Товариством Просвіта". А от газет таких і досі нема".
Далі М.Дмитрієв зазначає, що питання україномовного періодичного
органу у зрусифікованих областях Харківщини не вирішувалось
однозначно, тому було поставлене на голосування на загальних зборах
товариства "Просвіта": "…коли просвітне товариство хоче видавати
газету в осередку Слобідської України, як воно повинно обертатись до
народу – чі на россійській мові, чі на рідній украінській, якою балакають
давні оселенці цього краю..?" Питання мови періодичного видання довгий
час не могло знайти однозначного вирішення, тому кілька разів
переносилось. Автор констатує, що лише на останньому засіданні
товариства було прийняте остаточне рішення після виступу голови зборів:
"Предсідатель зборів, – п.Соломон, сказав цілу промову, нагадавши, що в
Слобідській Украіні більш 80 % людности – украінці. Коли ж з цього
викинути ще великі городи, як Харьків, то украінської людности буде ще
більшій %". Як і попередні дописувачі, М.Дмитрієв відводив
першочергову роль у розповсюдженні україномовної періодики
інтелігенції, тому наголошував, що "моральний же обовьязок інтеллігенції
дать змогу розгортатись природнім духовним силам народу…" Після
довгих дебатів щодо виступу пана Соломона, як зазначено в статті,
"зібраннє постановило видавати часопісь украінською мовою"
(підкреслення – М.Д.). Допис закінчується подякою автора від імені
"украінських слобожан", які вже давно "ждали освіти і газети на їх рідній,
украінській мові". В окресленому дописі автор не торкається правописних
проблем періодичних видань у зв’язку з тим, що на Харківщині питання
мовного оформлення періодики не було таким однозначним, як у інших
областях Східної України.
З викладеного бачимо, що царизм боявся широкого запровадження
української мови в культуру, освіту, пресу, оскільки демократична
громадськість України, яка виступала на захист рідної мови, відстоювала
тепер не лише її права в культурному розвитку, а й висувала
загальнодемократичні вимоги – ліквідацію самодержавства. Тому,
проаналізувавши складні етапи становлення української мови на шляху до
досягнення нею статусу літературної, слід наголосити на важливій ролі
періодичних видань початку ХХ ст., які виокремлювали роль мови як
духовної домінанти нації.

Костянтинова С. В. (Київ)
КОНЦЕПТОСФЕРА МОВОТВОРЧОСТІ
НЕОКЛАСИКІВ
Досліджуються наскрізні вербальні ідеї мовно-естетичної практики
неокласиків. Якщо для досягнення комунікативної функції варто
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відтворити реальні мовні ситуації, то для естетичного пізнання мови
постає проблема виявлення вторинної семантики знакових ідей.
Незміряний світ довкілля, схований мовою, виразний у відповідних
комплексах понять (концептів), психолінгвальних діях. Самопізнання й
саморозкриття індивіда відбувається в певному вербальному середовищі,
у межах споконвічних рідномовних реалій.
Сучасні етноцентричні дослідження актуалізують естетичні
координати рідного слова як такі, що їх підтримано мовною пам’яттю,
глибинним гуртовим досвідом (Ганна Вежбицька, Світлана Єрмоленко,
Віктор Чабаненко). Упізнаваність "естетичних натяків" ґрунтується на
реалістичності як текстів, так і деталей. За спостереженням Е.Райса,
"досвід показав, що естетика пов’язана не тільки із свободою, а й зі
щирістю, правдивістю, справжністю"1. З огляду на це, метою цієї праці
маємо окреслення мовно-естетичних ідей мовопрактики неокласиків як
наскрізних естетичних домінант. Маємо зауважити, що в індивідуальній
моделі світу домінанта естетичного поля може не бути "випненою",
натомість вона втілюватиметься імпліцитно.
На думку С.Єрмоленко, "естетичні оцінки слова, закодовані в текстах,
не залишаються незмінними. Етнопсихологічний зміст стилю
видозмінюється залежно від культурно-часової проекції твору, від
підготовленості читачів до його сприймання"2. Читач дошукується
упізнаваних тих одиниць, що є знаковими етнопросторовими константами
("клуня у зеленому очіпку" (М.Рильський.), "лани як хустка в басамани"
(Драй-Хмара).
Естетикою глибинних народнорозмовних модифікацій розпросторено
поле близьких і віддалених асоціацій довкола слів-маркерів: видноколо,
баня, свічадо тощо.
Віктор Чабаненко у шерензі маркаторів естетичних практики Яра
Славутича наводить "призабуту" лексику на власний розсуд: "витоки й
корені цієї естетики – в українському говірковому різноголоссі, у
фольклорному буйноцвіті рідного слова, у цнотливо-чистих покладах
нашого класичного літературного надбання"3.
Іван Фізер увів термін "естетична заангажованість", тлумачачи його як
здатність розпізнавати і систематизувати смислову інформацію. На його
думку, "немає аксеологічно нейтральної поезії і немає аксеологічно
байдужої реакції на неї. Естетично вони завжди заангажовані"4.
Міру естетичної вартості здебільшого пов’язують із естетичною
самостійністю позитивних образів, але якою несподіваною виразністю
вияскравлено згрубілі контексти знака "місто": "щелепами голодних
риштувань" (Ю.К., 84), "заточаться, мов п’яні хмародери" (Ю.К., 289).
1

Райс Е. Естетика й етика // Сучасність. – С. 50.
Єрмоленко С. Нариси з української словесності. – К.: "Довіра", 1999. – С. 286.
3
Чабаненко В. Естетика поетичної мовотворчості Яра Славутича // Січеславський
збірник. – Київ; Січеслав, 1999. – С. 186.
4
Фізер І. Між поезією і критикою // Сучасність. – 1991 – Ч. 6. – С. 21.
2
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Вербальне маніфестування світу віддзеркалює знаково-естетичний
вимір пізнавальної діяльності. Як відомо, денотати як об’єкти дійсності
існують у свідомості мовців моделями понять, концептів, а частотність і
ймовірність уходження відповідних мовних одиниць до дискурсу мовної
особистості визначає, зрештою, закономірний, детермінований досвідом
вибір засобу осмислення базових для спільноти реалій.
Зауважимо, що закономірність естетичного “обирання” грунтується на
частотно-ймовірнісній організації словника в пам’яті індивіда й
здійснюється на рівні фонового автоматизму, адже смислові зв’язки
реально збуджуються, стимулюються тією чи іншою вербальною
одиницею.
Порівняймо, приміром, закорінений у мовній пам’яті українця
експліцитний і імпліцитний зв’язок лексем “життя” й “жито” (“навіки
потолочено життя лани” (Д.-Х., 89), “Нове життя з руїн ростиме, І знов
буятимуть жита” (Ю.К., 52), “Спливає літо, і життя лисніє стиглими
житами” (Ю.К., 55)). Стимулювання аксіологічне відбувається у певному
вербально-асоціативному середовищі. Знакова одиниця як ідеалізований
взірець осяяний, за спостереженням В.Бєлінського, “світлом спільного (а
не випадкового, окремого й тимчасового) значення…”1
Пізнання мистецької дійсності загалом відбувається через призму
світобачення індивіда як носія колективно-особистісного. За словами
Ганни Вежбицької, ніщо не ілюструє залежність між мовою і пізнанням
“яскравіше, ніж та центральна роль, яку відіграють слова self (я, его) і
емоція (вживані поруч) і текстових навіть тих учених, які щонайгостріше
відчувають небезпеку англоцентризму в дослідженні пізнання і
культури”2.
Вплив концептуального апарату мови на пізнання, на думку
Вежбицької очевидний.
Концепт “я” в мовомисленні неокласиків постає такими текстовими
структурами ідентифікації:
Я – “мельник в старому млині” (М.Р., 131), “в’язень в електричних
рамах” (Д.-Х., 125), “козак” (Д.-Х., 165), “актор занедбаний, малий” (М.Р.,
101), “Чайльд Гарольд” (М.Р., 153).
Аналізуючи концептуальні механізми осмислення контексту “я” маємо
знак шляху – дороги і загалом усього семантичного поля, зв’язаних із ним
слів (стежка, путь, мандрівка).
Просторовий обшир поняття “дороги” (шляху) – це знаки походу
життєвої дороги, мандрів, слова “путь”, “тропа”, “узвіз”, “розпуття”,
“роздоріжжя”, “міст”, “стежка” тощо.
Дієслово “стелитися”, закономірно в національно-мовній пам’яті
сполучене з словом “дорога”, єднає семантичні варіанти цієї лексеми
“міст”, “стяга”, “килим/килими”, що контекстуально виокремлюють
спільний мотив: “По річці місяць простелив мости” (Ю.К., 135).

1
2

Бълинский В. Сочиненія, часть седьмая. – М., 1883. – С. 31.
Вежбицкая А. Язык, культура познания. – М.: Русские словари, 1996. – 376 с.
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"Воно, пульсуючи життям, жагою, Прислало злоту стягу над водою”
(сонце) – Ю.К., 112 (пор. у Д.-Х., – “і шляху Челюскіна срібна стяга” (Д.Х., 145); “Моя душа блакитний килим До неї стеле по воді” (Ю.К., 66).
Епітетика стрижневої лексеми “шлях” відбиває і фольклорні, і
літературні традиції: безкрайній (М.Р., 111), веселий (Ю.К., 56), битий
(М.З., 24), довжезний (Д.-Х., 126).
Знаковими, взорованими на семі плоду, постають образи глибокого
асоціативного змісту:
“Муза співали вагітна” (М.З., 74),
“Птахами небеса вагітні” (Ю.К., 291),
“І все, чим є вагітний час” (Ю.К., 106),
“Сховалось сонце у зеленій долині,
Невже і ти до неї ще не звик?
Вона широка, тепла і вагітна” (П.Ф., 94).
Глибина української мовної пам’яті віддзеркалена парафрастичними і
метафообразами неба, увиразненими типовими науковими асоціативними
моделями порівняння з оболонями, склепінням:
“небесні оболоні” (Д.-Х., 148),
“блакитна оболонь” (Д.-Х., 52),
“склеплялось небо білочоле” (М.З., 56),
“недвижне небо сперлося, як стеля” (Ю.К., 236).
Знаком морозяного (зимового) неба постає образ неба в сивій ризі”
(М.З., Cat., 12) (пар. знак “небесних риз” упф. – “Небесні ризи. Горять над
нами” (П.Ф., 38), “Хай молиться зоряній ризі” (П.Ф., 52).
Знаком легкої дороги постає лексема “килим”:
“Нас виглядали і зорили шлях
Старі жінки, спираючись о тим,
І нам, щоб ми пройшли по килимах
Під ноги кидали шматки полотен" (Ю.К., 112),
“Дивись, он я у простори років тобі узорний килим розгортаю” (Ю.К.,
132).
Мовно-естетичний знак дороги-шляху – це антитезні образи бойових
доріг – “шлях, накреслений мечем” (Ю.К., 41).
Концепт “я” закономірно ілюструється розгортанням вербальної ідеї
“сповитку” (немовлят сповивали в пелюшки):
“Сповила світ йому пунцова мла” (Ю.К., 33),
“Сповите в цей пахучий саван, Куди вплело проміння ясні сни” (Ю.К.,
64 – “серце”),
“сповите все в прозорий сон” (Ю.К., 138),
“що їх уява небуденна сповиє димом голубим” (Ю.К., 182).
Філософськи вагомими постають концепти “смерть”, “вічність”,
“творчість”. Семантичні трансформації цих концептів антопоцентрично
сформовані – авторське “я” (“еґо”- самість) насамперед релевантне цими
концептами.
Ідейно наснаженими постають у цьому ракурсі мотиви перемоги над
смертю, почасти вивищення над нею, інколи “зіщулення “ власного “я”,
марності людських зусиль.
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Дієслівна сполучуваність лексеми “смерть” віддзеркалює сему
“влада”:
“полювала” (Д.-Х., 157), “стерегла” (Д.-Х., 157), “стопче” (Ю.К., 133),
“розвіяла” (сон) (Д.-Х., 155).
Порівняймо контексти з лексемою “смерть” –
“А ми самі – лише прудкий потік
химер, мінливих настроїв, уявлень?
І все це стопче смерть, зітре навік” (Ю.К., 133);
“Однаково моєму серцю,
що десь там робить голова,
аби буяти понад смертю” (Ю.К., 184);
“Одцвітають півонії! Кров’ю
забагрилась навколо земля, –
то владичиця смерть над любов’ю
над красою тріумф справля” (Д.-Х., 83).
Традиційне порівняння – уособлення туги серця з хмарою –
“На серці сиза хмара” (М.Р., 118).
Мотив хмарного неба і хмар на душі, зрештою, спільно закорінені на
українських реаліях (пор., “отари хмарні” (Д.-Х., 151), “хмар криваві вії”
(Ю.К., 93), “плахти хмар” (Ю.К., 52), “хмаровий шолом” (Д.-Х., 175),
“надхмарні” (каруселі) (Д.-Х., 145).
Цитування за джерелами:
1. Рильський М. Зібрання творів у 20 томах. – Т. І (у тексті – М.Р.).
2. Клен Ю. Вибране. – К., 1991 (у тексті – Ю.К.).
3. Драй-Хмара М. Вибране. – К., 1989 (у тексті – Д.-Х.).

Єлісовенко Ю. П. (Київ)
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО
КРАСНОМОВСТВА
Пропонована стаття є науковою розвідкою вітчизняного
красномовства як українознавчої проблеми. Зокрема зазначено, що
українське національне ораторське мистецтво своїми коренями пов`язане
з грецькою риторикою. Практично всі риторичні твори вітчизняних
авторів потребують аналізу з позицій українознавства на основі
документальних фактів. Це дасть можливість уникнути упередженості
і забезпечити об`єктивність висновків.
Різноманітні питання історії і теорії зарубіжного (іноземного)
красномовства присвячено чимало наукових праць, що ведуть свій
початок від “Риторики” Арістотеля. Значно менше ґрунтовних
досліджень української національної риторики. Не заперечуючи, в
цілому, важливості і необхідності осмислення світового досвіду, бодай
саме у цій статті автор має на меті розглянути деякі аспекти вітчизняного
красномовства з позицій українознавства.
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Не є таємницею той факт, що на сьогодні різноманітні аспекти
української риторики, на жаль, ще не достатньо досліджені ні у
філософському, ні у педагогічному, ні в українознавчому плані. Щодо
останнього, то актуальність такого дослідження є цілком очевидною і
безсумнівною, хоча б тому, що існує нагальна потреба більш широкого
педагогічного впровадження як вітчизняного красномовства, зокрема, так
і українознавства в цілому. Саме такий підхід до вітчизняної риторики
здатен посприяти розв’язанню численних нагальних завдань, серед яких
варто назвати поширення сфери вжитку української мови, виховання
патріотизму молоді та шанобливого ставлення до української культури і
підвищення рівня національної свідомості громадян тощо.
Безперечно, наукова розвідка вітчизняного красномовства як
українознавчої проблеми повинна стосуватися не лише мовленнєвого
аспекту, а простягатися значно далі – до глибин історії, філософії,
культури, педагогіки, психології та інших гуманітарних наук. Адже за
влучним висловом Петра Кононенка: „Українознавство – це цілісна
наукова система, що синтезує набутки всіх галузей – історичних,
соціально-економічних, природничих, гуманітарних, політологічних,
правових наук, які досліджують Україну й світове українство, саме
українознавство в усіх вимірах часопростору, в єдності
бачення
минулого, сучасного й майбутнього. Що було, що є і що буде та чому –
така його методологічна основа”1.
Не зайво буде нагадати, що українське красномовство частково вже
було об’єктом дослідження відомих українських учених А.Й. Капської2,
Г.М. Сагач3, З.Й. Кунч4 та інших. Вони заклали основи дослідження
сучасної вітчизняної риторики. Та, на жаль, трапляються деякі наукові
розвідки, яким бракує іноді системності, доказовості, глибоких
українознавчих вимірів. Певен, що таким авторам не варто робити
рекламу, а тому не будемо називати їхні імена.
Є й інші наукові роботи, в цілому гідні уваги сучасних дослідників,
але іноді в них також є суперечливі формулювання. Так, наприклад, важко
погодитися з твердженням цілком авторитетних і шанованих мною
авторів про те, що „у Київській державі грецька міфологія та антична
риторика відомі з ХІ століття”5 (нашої ери – примітка автора – Ю.Є.), а
не скажімо з VІІІ ст. до Різдва Христового?! Я щиро вірю, що це
недоречна прикра описка. Адже історичні факти свідчать про те, що землі
нашого південного Чорноморського узбережжя, починаючи з VІІІ
століття до н.е. освоювалися греками, які заснували відомі міста-факторії
– Ольвія, Херсонес, Киркиніда, Пантикапейон та інші. То хіба ж вони не
1

Кононенко П.П. Українознавство – наука самопізнання українського народу //
Українознавство. – 2002. – Число 1-2. – С. 25.
2
Капська А.Й. Виразне читання. – К., 1986.
3
Сагач Г.М. Риторика. – К., 2000.
4
Кунч З. Риторичний словник. – К., 1997.
5
Мацько Л., Мацько О. Вітчизняна риторика // Дивослово. – 2002. – № 2. – С. 2225.
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знали міфології та риторики?.. Чи, можливо, навмисно приховували їх від
представників інших народів, зокрема українців?.. Хіба в таке можна
повірити?!
Отже, упродовж багатьох століть наші пращури належали до, влучно
названого Є Маланюком, “антично-грецького кругу, до кругу античної
культури Еллади – родовища пізнішої культури і Риму, і європейського
Заходу”1. І цей незаперечний факт не міг не вплинути на формування
української культури в цілому та національної риторики, зокрема.
Виникає закономірне запитання: „То чи могли наші пращури залишатися
такими темними і неосвіченими впродовж всієї своєї історії аж до ХІ
століття після Різдва Христового?!"
Українські джерела красномовства потребують глибокого і всебічного
наукового дослідження, оскільки поява у давньоруській Київській
державі яскравих риторичних творів свідчить про закономірний, а не
випадковий процес їх виникнення, до того ж, не на порожньому місці, а на
розвинутому й підготовленому, а, отже, й виправдано свідомому,
культурному ґрунті.
Візьмемо, наприклад, хоча б такий вітчизняний раритет як “Руська
правда”. Адже його традиційно розглядають як історичний факт та
правовий документ часів Ярослава Мудрого, забуваючи при цьому, що в
ті часи вона була не лише збіркою законів, закріплених пером, а ще і
риторичним твором, призначеним для виголошення його голосом з метою
доведення до співвітчизників інформації про їхні права, обов’язки,
відповідальність та інше.
Краща доля дісталася творові митрополита Іларіона “Слово про закон і
благодать”. Згадки про нього потрапили на сторінки не лише вітчизняних
підручників риторики, а й деяких зарубіжних, принаймні російських. Та,
на жаль, навіть в українських джерелах більшість авторів чомусь подають
не адаптовану назву цього твору, незважаючи на те, що за дев’ять століть
українська мова досягла безсумнівно вищого рівня розвитку, ніж у ХІ
столітті, а тому “…о законі і благодаті” звучить
анахронічним
дисонансом, отже, потребує адаптації до чинних норм українського
літературного мовлення. Для нас і наших сучасників – людей ХХІ
століття, велич митрополита Іларіона постає з цілої низки історичних
фактів і документів, поміж яких основним залишається “Слово”. Його
автор виявився одним із перших духовних пастирів свого народу, який
піддав глибокому аналізу Старий і Новий Завіти та ще й виявив
сміливість оприлюднити його результати. Він чи не першим публічно
засвідчив проіудейський (сіоністичний) характер Старого Завіту,
порівнюючи його з тінню, холодом, місяцем, законом, а не благодаттю. У
той же час Іларіон відзначив глибоку гуманістичну спрямованість Нового
Завіту, порівнюючи його з сонцем, світлом, теплом, джерелом, істиною,
що несе благодать. Автор “Слова” відзначив загальнолюдський, а не
сіоністичний характер Нового Завіту. Сміливо, майстерно і красномовно
своїм “Словом про закон і благодать” Іларіон переконливо довів хибність
1

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992. – С. 11
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учення про месіанство – надзвичайну і незаперечну роль будь-якого
народу. Він виступив палким захисником інтересів своєї пастви, своїх
співвітчизників, своєї держави, попросивши у Бога їм миру і благодаті.
Добрим словом і щирою молитвою він відзначив усіх тих, кому ми
повинні бути вдячні за православну віру і добрі вчинки – Володимиру за
хрещення Русі, Ярославу – за мудрість, турботу і благочестя.
Не краща доля спіткала й інший ораторський твір “Повчання дітям”
Володимира Мономаха (1053-1125). З одного боку, добре, що він не
залишився поза увагою істориків, теоретиків риторики і педагогів. Аналіз
його вони, здебільшого, подають на сторінках своїх підручників, а з
іншого, вперто пропонують його як “Поученіє…”
Безперечно,
гуманістичний зміст цього передусім педагогічного твору здатен навчити
розумному, доброму й вічному як би його не називали. Але ж назва має
бути цілком достеменною і, водночас, зрозумілою сучасним українцям.
Зазначу принагідно, що адаптований варіант назви цього твору, на щастя,
не спотворює його зміст.
Важливою віхою історичного розвитку вітчизняного красномовства, як
у науковому, так і в практичному плані, була творчість Феофана
Прокоповича. “Духовний регламент” відіграв вагому роль у формуванні
культури красномовства не лише духовних, а й мирських ораторів. Що ж
стосується його автора, то він, напевно, все ж таки, був людиною
суперечливого характеру. Гадаю, що саме це і давало підстави
дослідникам його творчості наголошувати не на тому, що він був
учителем М.В.Ломоносова а, отже, і прабатьком російської літературної
мови ХVІІІ століття, а на тому, що він захоплювався й підтримував ідеї
Петра І, який, як відомо, “боровся з варварством варварськими методами”.
А ось Прокопович, мовляв, склав патріотичну оду на честь переможця у
Полтавській битві. Чи він не знав, скільки крові українців було пролито
внаслідок тієї кривавої перемоги?! Якщо припуститися думки, що це не
риторичне, а цілком пряме й сакраментальне запитання, то навіть
незалежно від відповіді на нього велич автора “Духовного регламента”
для нас анітрохи не зменшиться. Так чи інакше, але ми з вами не маємо
права судити його, до того ж, як стверджує Біблія, це ще й не вдячна
справа. Для нас він повинен залишитись співвітчизником, українцем,
великим ученим, педагогом, оратором. Доречно буде зауважити, що не
стільки Феофан Прокопович був прихильником ідей російського царя,
скільки Петро І брав на озброєння ідеї українського вченого. Доказом
тому може слугувати відомий Указ Петра І “Панам сенаторам!”, у якому,
як відомо, заборонялося читати промови з папірців, натомість радилося
робити це лише своїми словами, мовляв, щоб “глупота кожного помітною
була …” Багато в чому згаданий Указ 1724 року, м’яко кажучи, збігається
з певними положеннями “Духовного регламента” Ф.Прокоповича, який,
як відомо, вийшов друком значно раніше1.
1

Історія української культури / Під заг. ред. Івана Крип’якевича. – Нью-Йорк,
1990. – С. 294; Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: Навч. посібник. – К.:
«Ділова Україна», 2002. – 155 с.
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Таким чином, аналіз історичних фактів дає змогу зробити кілька
висновків:
1. Українське національне ораторське мистецтво зародилося в давні
часи, а своїм корінням воно передусім пов’язане з грецькою риторикою,
оскільки присутність греків на південних теренах нашої держави,
починаючи з VІІІ століття до нашої ери, неминуче сприяла розвитку
конвергенційних процесів.
2. Практично всі риторичні твори вітчизняних авторів, створені в
різні історичні часи, потребують адаптації до чинних норм сучасної
української мови, аналізу їх із позицій українознавства та більш активної
й широкої популяризації серед української молоді.
3. Нарешті, у висновках щодо життя і діяльності вітчизняних ораторів
попередніх часів, сучасним дослідникам треба спиратись не лише на
емоційні враження від їхньої творчості, а й на документальні факти. Це
дасть можливість уникнути упередженості та безпідставності висновків, а
також забезпечити їх об’єктивність.

Мартинюк В. В. (Київ)
ВИХОВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті окреслено найважливіший напрям роботи з розвитку мовної
особистості засобами українознавства – забезпечення мотиваційної
готовності до вивчення українознавства як навчального предмета і
розвитку
пізнавальної
діяльності.
Розглянуто
особливості
комунікативного підходу та принципи комунікативно орієнтованого
навчання української мови на засадах українознавства.
Процеси державотворення пов’язані з усвідомленням суспільних
функцій державної мови, із стратегічним підходом до питань мовної
освіти, виховання мовної особистості. Українська мова сьогодні – не
лише засіб спілкування одного з численних слов'янських народів, а й засіб
міжнаціонального спілкування в Українській державі. Через мову
відбувається важливий процес самоідентифікації українців, формування
їхньої національної самосвідомості, що зазнала деформації в умовах
багатовікового бездержавного існування нації.
Науково доведено: людина, вихована в генетично чужому мовному й
культурно-етнічному середовищі, не може повноцінно розвинути всі свої
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розумові й фізіологічні можливості. Оскільки вона реалізується в культурі
думки, праці й мови.
Індивідуум зі своєю появою на світ органічно входить у вироблену
його співвітчизниками культуру, стає її користувачем і носієм.
Ослаблення зв'язків з культурою свого соціуму, втрата мови, нехтування
звичаями негативно позначається на самооцінці вчинків індивідуума, на
його ставленні до співвітчизників, до результатів колективної й
індивідуальної діяльності. Отже, духовна культура міцно пов'язана з
матеріальною. Тому наше суспільство, пробудившись від довгого сну,
побачило ті болячки, які багато років прикривалися бадьорими лозунгами
й закликами. Не пройшла повз увагу суспільства і мовна проблема. Бо
мова – не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації
про світ, насамперед про свій народ. “Коли зникає народна мова, – народу
нема більше!.. Поки жива мова народна в устах народу, до того часу
живий і народ. І нема насильства більш нестерпного, як те, що хоче
відняти в народу спадщину, створену незчисленними поколіннями його
віджилих предків. Відберіть у народу все – і він усе може повернути; але
відберіть мову, і він ніколи більше вже не створить її; нову батьківщину
навіть може створити народ, але мови – ніколи: вимерла мова в устах
народу – вимер і народ. Та якщо людська душа здригається перед
убивством однієї недовговічної людини, то що ж повинна б почувати
вона, зазіхаючи на життя багатовікової історичної особистості народу –
цього найбільшого з усіх створінь Божих на землі?”1
Важливим
чинником
виховання
мовної
особистості
є
українознавство, яке як наукова база пізнання, самопізнання,
самоідентифікації та самотворення українського народу спроможне дати
особистості знання не лише всього того, створеного руками й розумом
людини, а й вироблений віками спосіб суспільного поводження (народні
звичаї, вірування, ставлення один до одного, праця, до мова)2. …...
.Наприклад, вивчаючи в 10-му класі тему ,,Формування традиційних
поглядів українців на природу як формування екологічної культури
українськой нації” ми зупиняємось на народних звичаях, іграх, хороводах,
ворожіннях, пусканнях вінка на воду під час свята Івана Купала тощо,
аналізуємо легенди, перекази, веснянки, русальні, купальські пісні, гаївки
тощо, співаємо пісні: ,,Виряджала мати сина у солдати”, ,,А ми рутоньку

1

Розумне,. добре,. вічне. – К: Радянська школа, 1989. – 147 с.
Українознавство: Посібник / М.Тараненко, С.Болтівець, В.Дическул та ін. – К.:
КМІУВ, 1996. – 276 с.; Методика навчання рідної мови в середніх навчальних
закладах /За ред. М.І.Пентилюк: Підручник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт,
2000. – 264 с.; Кононенко П.П. Українознавство: Навч. посібник. – К.: Заповіт,
1994. – 320 с.; Культура української мови: Довідник / С.Я.Єрмоленко,
Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін.; За ред. В.М.Русанівського. – К.:
Либідь, 1990. – 304 с.; .Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Уклад.
Я.Б.Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.; Благослови, Мати: Уроки
українського народознавства (5-8 класи): Кн. для вчителя / Упоряд. Л.Іваннікова. –
К.: Освіта, 1995. – 190 с.
2
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посієм,посієм”, ,,Та ішли дівки та й у гай по квітки”, ,,Ой на Купала
вогні горять”, ,,Ой на городі крокіс” тощо.
Найважливішим напрямом роботи з розвитку мовної особистості
засобами українознавства є забезпечення їх мотиваційної готовності до
вивчення навчального предмета українознавства і розвитку пізнавальної
діяльності. Психологічна і педагогічна джерельна база визначають, що
саме від готовності учнів до життєдіяльності, розвинутої мотивації,
сформованості умов до самоактуалізації та розвитку якостей творчої
особистості значною мірою залежатиме результативність їх виховання на
засадах українознавства.
Цьому сприяють такі фактори: усвідомлення найближчої кінцевої мети
навчання і виховання, необхідність теоретичної та практичної значущості
знань і виховання, емоційна форма викладання матеріалу, показ
"перспективних ліній" розвитку наукових понять, професійна
спрямованість навчальної і виховної діяльності, наявність пізнавального
психологічного мікроклімату в навчальній групі1.
Отже, основним засобом мотивації навчальної і виховної діяльності
мовної особистості є її орієнтація на комунікацію. Розглянемо
особливості комунікативного підходу та принципи комунікативно
орієнтованого навчання української мови на засадах українознавства.
Основні з них такі:
• мова розглядається як засіб спілкування. Перевага надається
оволодінню поняттями та функціями;
• мова вивчається через особисту діяльність учнів. Вони є головними
суб'єктами навчання, які володіють когнітивними й метакогнітивними
стратегіями і прийомами опанування українознавством та рідномовним
спілкуванням та відповідають за свої успіхи і невдачі;
• основною метою є комунікативна компетенція, соціальна
відповідальність та прийнятність;
• заняття з українознавства розглядаються як діяльність спілкування.
Це означає відмову від домінування на заняттях формальних мовних
вправ на користь діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які
дають змогу вивчати українознавство як скарбницю культури та
соціокультурної інформації, як основний засіб міжкультурного
спілкування. Але в умовах двомовності важко працювати. Адже дитина
формується серед людей, які спілкуються російською мовою; а сучасні
словники, як правило, не встигають за мовним життям;
• навчання видів мовленнєвої діяльності відбувається інтегровано;
• типовими завданнями є заповнення інформаційних прогалин,
вирішення проблем, рольова гра, моделювання ситуацій тощо;
• типовими формами інтерактивності є групова та парна роботи;
• змінюється роль учителя в процесі навчання і виховання. Він сприяє
спілкуванню, допомагає учням досягти автономності у визначенні мети
та шляхів вивчення українознавства, оволодіти мовленнєвими, мовними й
невербальними засобами комунікації;
1

Ильин Е.П. Мотивация й мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – С. 266.
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• змінюється ставлення до помилок. Вони неминучі та розглядаються
як свідчення процесу навчання та виховання.
Серед головних принципів комунікативно орієнтованого виховання
мовної особистості засобами українознавства виділяємо такі:
–
Принцип інтерактивності. За ним виховання будується переважно
на завданнях, які:
• моделюють інтерактивний характер спілкування – обов'язкову участь
двох типів комунікантів: тих, хто продукує висловлювання, і тих, для кого
це висловлювання призначене, а також їх взаєморозуміння;
• мають важливу рису комунікативної ситуації – інформаційну
прогалину. Це означає, що комуніканти володіють різним обсягом
інформації або різними частинами однієї й тієї ж інформації, а це
спонукає учнів добувати інформацію один в одного і цінувати один
одного як партнера по спілкуванню та використовувати один одного як
ресурс необхідної нової інформації, думки чи досвіду;
• складають логічно пов'язані та взаємозалежні комплекси завдань.
Якість виконання кожного наступного завдання залежить від успішності
виконання попереднього;
• допомагають узгоджувати навчальні й комунікативні дії,
встановлювати та підтримувати стосунки, обмінюватися особистісно
значимою інформацією, працювати парами, невеличкими групами,
командами.
–
Принцип мовленнєво-мислительної активності, на основі якого
виховання будується переважно на завданнях, які:
• моделюють пізнавально-когнітивні процеси: пошук та відбір
інформації, її критичний аналіз, опис, порівняння, зіставлення,
протиставлення, узагальнення, інтерпретації, висловлення особистого
ставлення, пояснення, обгрунтування тощо;
• формують психолінгвістичні механізми мовленнєво-мисленнєвої
діяльності, продукування та сприйняття повідомлення – вірогідного
прогнозування, осмислення, запам'ятовування, реконструювання змісту та
форми висловлювання чи повідомлення.
–
Принцип інтеграції включає в себе завдання, що:
• моделюють реальний цілісний контекст спілкування – поєднання
мовленнєвої і немовленнєвої дії, вербального й невербального
спілкування, візуальної та звукової репрезентації змісту і форми;
• забезпечують оволодіння видами мовленнєвої діяльності в їх
реальній послідовності та взаємозв'язку.
–
Принцип контекстуалізації передбачає завдання, які допомагають
сприймати, реконструювати, продукувати висловлювання і тексти як
продукти відповідних сфер, стилів та мети спілкування. Граматичні та
лексичні компетенції формуються переважно в контексті виконання
завдань з метою вирішення комунікативної мети.
Але реалізація комунікативно орієнтованого виховання на засадах
українознавства можлива лише за умови моделювання навчального
спілкування як діяльності засобами українського усного та писемного
мовлення для вирішення комунікативних завдань у межах окреслених
325

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

сфер спілкування з обов'язковим урахуванням психофізіологічних
особливостей учнів,зокрема рівня їх підготовки та відбором навчального
матеріалу.Таким
матеріалом.є.українознавство.
Комунікативно
орієнтоване виховання має бути професійно спрямоване з урахуванням
мотиваційної сфери1. Згідно з даними лінгводидактики, великі можливості
для формування в учнів внутрішньої мотивації дає активізація їх
пізнавальної діяльності.
Основними засобами активізації є проблемне навчання та самостійна
робота. Виділення саме цих засобів пов'язане з тим, що проблемність
лежить в основі пізнавальної активності, а самостійна робота є формою
реалізації проблемного навчання, оскільки суттєвими ознаками
пізнавальної діяльності є, по-перше, висока інтелектуальна орієнтувальна
реакція на зміст матеріалу, який вивчається на основі пізнавальної
потреби і, по-друге, виконання учнями ряду послідовних та
взаємопов'язаних дій, спрямованих на досягнення певного пізнавального
інтересу. Самостійна робота дає змогу включити учнів у керовану
пізнавальну діяльність, тобто викликає в них певну розумову активність
різної структури, яка реалізується чітко усвідомленою метою. Отже,
самостійну роботу правомірно розглядати як виконання учнями певної
діяльності відповідно до поставленої мети2.
Пізнавальна самостійність, яка формується на основі активності,
характеризується як якість особистості за допомогою таких ознак:
• прагненням та вмінням самостійно мислити; здатністю орієнтуватися
в новій ситуації, умінням знайти свій підхід до нової задачі;
• бажанням не лише зрозуміти засвоювані знання, але й способи їх
здобуття;
• критичним підходом до судження інших;
• незалежністю власних суджень.
Послідовна розробка проблеми пізнавальної самостійності примножує
кількість вказаних ознак. Визначається роль самостійності як на
первинному етапі пізнавального акту (здатність активно та по-творчому
сприймати матеріал), так і на заключному етапі пізнання (вміння та
здатність використовувати засвоєні теоретичні знання на практиці).
Таким чином, у пізнавальній самостійності в єдності виступають
мотиваційний та операційний способи навчання та виховання. В учня
відбувається взаємне збагачення мотивів навчання: потреб, інтересів,
намагань і способів самостійного пошуку істини.
Одні самостійні роботи спрямовані на пошуки знань, інші – на
вдосконалення вмінь і навичок використання їх у нових умовах,
практичне використання. Головне, що самостійна робота учнів навчає їх
не лише вирішувати завдання, а й ставити їх перед собою, планувати дії та
шляхи їх виконання, шукати нові варіанти. Наприклад, вивчаючи теми
1
Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – С. 3-219.
2
Подкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников. –
М.: Педагогика, 1980. – 238 с.
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,,Українська мова і проблема збереження та розвитку нації” і
,,Формування національної свідомості в українських родинах”, учні
самостійно займаються пошуково-дослідницькою діяльністю.
Одним із факторів, який сприяє формуванню в учнів позитивного
мотиву до навчання і виховання, є індивідуалізація процесу навчання
власне українського мовлення, що охоплює всі аспекти та етапи
навчально-виховного процесу з українознавства, а також передбачає
комплексне врахування та цілеспрямований розвиток компонентів кожної
з підструктур психологічної структури індивідуальності учня,
здійснюючи значний вплив на якість оволодіння українським мовленням.
До основних завдань індивідуалізації доцільно віднести:
• заповнення прогалин у вихідному рівні володіння учнем українським
мовленням (за нашими дослідженнями – 20,4 % учнів) і своєчасне
усунення нового відставання;
• розвиток інтелектуального кругозору, психічних процесів і якостей
учнів, що відіграють провідну роль в оволодінні українським мовленням;
• формування індивідуального стилю оволодіння українським
мовленням, який включає також уміння самостійної роботи.
Виконання основної мети індивідуалізації ефективно впливає на
підвищення мотивації учнів до виховання їх засобами українознавства,
тому що для учнів дуже важливо почувати себе впевнено, володіти
достатнім рівнем знань, умінь і навичок. С.Ю.Ніколаєва1 визначає такі
види індивідуалізації:
• мотиваційна індивідуалізація – урахування сталої системи мотивів
володіння українським мовленням, а також цілеспрямоване формування в
кожного учня нових, складних і поки що відсутніх мотивів;
• регулююча індивідуалізація – урахування вчителем реального рівня
володіння українським мовленням на кожному етапі навчального та
виховного процесу. Вона передбачає, з одного боку, можливість
тимчасового спрощення і часткового варіювання завдань для менш
підготовлених учнів за умови одержання необхідного кінцевого
"продукту" згідно з вимогами програми, а з другого – розширення та
ускладнення програмних вимог для добре підготовлених та зацікавлених
українознавством учнів;
• розвивальна індивідуалізація дає змогу, по-перше, забезпечити в
навчальному процесі опору на реальний рівень функціонування психічних
процесів,
по-друге,
реалізувати
цілеспрямований
розвиток
слабофункціонуючих психічних процесів за допомогою спеціально
відібраних серій завдань на матеріалі українознавства. Це сприятиме
формуванню в учнів індивідуального стилю оволодіння
власне
українською мовленнєвою діяльністю з урахуванням і опорою на
індивідуальні особливості нервової системи учнів та стиль діяльності,
який уже склався.

1
Ніколаєва С.Ю. Індивідуалізація процесу навчання іноземним мовам у середніх
навчальних закладах // Іноземні мови. – 1998. – № 4. – С. 14-20.
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Підвищити мотиваційну готовність учнів, на нашу думку, можна
шляхом створення ситуацій, пов'язаних із професійною діяльністю тих,
хто навчається, використанням таких форм і видів роботи, які сприяють
розвитку
інтересу;
врахування
індивідуально-психологічних
особливостей, досвіду, нахилів, інтересів, соціальної позиції, статусу в
колективі, відбору навчального матеріалу; творчої співдружності між
тими, хто навчається, і тими, хто навчає, впливу особистості вчителя,
створення сприятливого мікроклімату на заняттях у групі, зацікавленості
в професійній діяльності самих учнів.
Як бачимо, мотиваційний блок відіграє велику роль у вихованні
мовної особистості засобами українознавства. Формування мотиваційної
готовності – це створення умов для появи внутрішніх спонукань до
навчання та виховання, усвідомлення їх тими, хто навчається, і
подальшого розвитку мотиваційної сфери.
Для того, щоб краще розуміти мотиви навчання та виховання, вивчити
потребу в здобутті освіти, ми провели анкетне опитування, тестування,
бесіди, інтерв'ю. Аналіз результатів проведеного опитування, власний
досвід в організації навчального та виховного процесу дали змогу виявити
відмінності в мотивації учнями навчально-пізнавальної діяльності. Учніреспонденти розподілилися на такі групи:
• учні, зорієнтовані на досягнення далекоглядної мети, – 22,7 %. Вони
використовують освіту та виховання для досягнення цілком чіткої мети.
Такі учні усвідомлюють себе активними будівничими світу та реалізують
у процесі діяльності свої здібності. Це є визначенням смислової установки
на творчість і формування потреби мати свою позицію та схвалювати
власні рішення незалежно від зовнішніх впливів і тимчасових умов та
обмежень. Учнів цієї групи відрізняє сильна воля, настанова на подолання
всіх перешкод та досягнення мети. Якщо мотивація є лише чинником,
ініціатором дії, то саме існування перешкод на шляху до виконання дії та
умисне їх подолання стає формуючим чинником вольового акту. Воля
спонукає особистість до свідомої активності, цілеспрямованої і
планомірної поведінки;
• учні, зорієнтовані на вивчення українознавства без мотиву
вимушеності, – 42,3 %. Вони характеризуються яскраво вираженою
мотиваційною спрямованістю на певний вид діяльності. Учні ставлять
перед собою мету, схвалюють вольові рішення, вносять необхідні
корективи, переборюють труднощі. Проводячи ту чи іншу діяльність,
вони активно впливають на навколишній світ, учнів відрізняє високий
рівень свідомості. Керуючись віддаленою і суспільно вагомою метою та
певними мотивами, вони відповідно планують, організують та регулюють
свої дії;
• учні, зорієнтовані на навчання та виховання, – 14,1 %. Це ті, хто
шукають саме знань та виховання. Вони навчаються та виховуються
стільки, скільки себе пам'ятають. Як правило, школярі прагнуть до
максимального розкриття своїх потенціальних можливостей, хочуть
посісти певне місце, отримати схвалення, їм притаманна підвищена
професійно-творча активність у конкретному виді діяльності. За цих умов
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вони творчо оволодівають професійними прийомами, методами, засобами
відповідно до виду діяльності, їх характеризує цілеспрямованість в
оволодінні українознавством, інтерес до творчості, новизни, об'єктивність
і самокритичність оцінки своїх творчих здібностей, незадоволеність
наявним станом справ, прагнення до самовдосконалення. Вони
ініціативні, наполегливі, працездатні, орієнтуються в новій ситуації;
• учні, якими керують мотиви вимушеності, – 19,9 %. Це означає
відсутність у них інтересу до предмета, переконаність у неможливості
якісного опанування українознавством, занижений рівень самооцінки,
запущеність у знаннях, перенесення неприязні минулого досвіду щодо
вивчення українознавства на сучасні уроки. Таких учнів відрізняє
невпевненість у своїх можливостях, боязкість зробити помилку, здатися
смішними через низький рівень знань. Як правило, їх лякають незнайомі
для них з минулого досвіду методи і засоби навчання, сама система
навчання та виховання. Усе це змушує їх відчувати себе невпевнено,
некомфортно, що не сприяє підвищенню пізнавальної активності творчої
особистості. Об'єднує цих учнів те, що в їх життєвій позиції навчання,
виховання і знання займають невисокий статус. Однак в залежно від
ситуації, що склалася, від зміни зовнішніх умов вони можуть займати
діаметрально протилежне становище у своєму соціальному середовищі.
Учні цієї групи не виявляють ініціативи, самостійності, вимагають
постійного стимулу ззовні.
Позитивне ставлення до навчання та виховання певним чином
забезпечує комунікативно компетентний учитель.
Отже, основними умовами забезпечення мотиваційної пізнавальної
діяльності учнів у процесі виховання мовної особистості засобами
українознавства
є
проблемне
навчання,
самостійна
робота,
індивідуалізація процесу навчання та виховання українського мовлення,
інтерактивні форми роботи, врахування індивідуально-психологічних
особливостей учнів, відбір навчального матеріалу, особистість учителя,
створення сприятливого мікроклімату.

Квасюк Л. В. (Острог)
УКРАЇНСЬКА ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА
XVI - XVII СТОЛІТЬ – БАЗА НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ
СВІТОГЛЯДНИХ, РЕЛІГІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
У статті самобутню національно-культурну традицію в полемічній
літературі пов`язано як із певною консервативністю церковних форм,
так і з проникненням гуманістичних ідей. Осмислення цих двох тенденцій
виразно простежується у творі Василя Суразького "О единой истинной
православной вере".
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Історичні обставини після Люблінської (1569) та Берестейської (1596)
уній склалися так, що боротьба за збереження національної автентичності
сконцентрувалася навколо ідей оборони “віри і церкви руської”. Саме в
цьому контексті може бути розглянута полемічна література – літературна
боротьба православних з латино-уніатами, з одного боку, та з
протестантами, з іншого, у якій знайшли своє відбиття релігійні
проблеми, що хвилювали тогочасну українську спільноту і стосовно яких
вона повинна була висловити свою власну позицію.
Джерельною базою для знайомства з пам’ятками полемічної
словесності XVI-XVIII століть є тексти опубліковані в "Архиве ЮгоЗападной Россіи, издаваемомъ коммиссіею для разбора древнихъ актовъ
состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ ГенералъГубернаторе” у Києві у 1859-1914 рр. (зокрема, та його частина, у якій
представлено матеріали з історії православної церкви XIV-XVIII ст.) та в
“Актахъ Западной Россіи”, “Актахъ Южной и Западной Россіи“, які
видавала Археологічна комісія - наукова установа, створена у Петербурзі
в 1834 р., за ініціативою якої з 1872 по 1927 рр., виходила серія “Русская
историческая библиотека”, у томах 4, 7, 19 якої відтворено унікальні
стародруки та рукописи пам’яток полемічної літератури в Західній Русі.
Полемічна література була присвячена переважно питанням про
догматичні та обрядові відмінності між Західною та Східною церквами, з
одного боку, та з протестантськими вченнями, з іншого. Православні
полемісти прагнули зберегти традиційні форми церковної культури,
закладені в епоху Середньовіччя в духовному центрі східного
християнства – Візантії і пов’язані з традиціями Київської Русі1. Із таких
1
Паславський І.В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI –
першій половині XVII століття. – К.: Наукова думка, 1984; Балковенко Г.І.
Художньо-естетичний процес в українській культурі кінця XVIІ-XVIII століть:
Дис… канд. філ. наук: 09.00.08. – К., 1996; Бычков В.В. Малая история
византийской эстетики. – К.: Путь к истине, 1991. – 406 с.; Бычков В.В. Смысл
искусства в византийской культуре. – М.: Знание, 1991. – 62 с.; Возняк М.С.
Історія української літератури: У 2 кн. – Львів, 1992. – Кн. 1. – 697 с.; Грицай М.С.,
Микитась В. Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література. – К.: Вища шк., 1989. –
414 с.; Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні // Грушевський
М.С. Духовна Україна. - К.: Либідь, 1994. – С. 5-135; Грушевський М.С. Історія
України-Руси. – К.: Наукова думка, 1995. – Т. 6. – 666 с.; Грушевський М.С. Історія
української літератури. – К.: Либідь, 1995. – Т. V. – Кн. 2. – 256 с.; Грушевський
М.С. Історія української літератури. - К.: Либідь, 1996. – Т. VI. – Кн. 1. – 280 с.;
Грушевський М.С. Історія української літератури. - К.: Обереги, 1996. – Т. VI. –
Кн. 2. – 671 с.; Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в XVI –
XVII віці // Грушевський М.С. Духовна Україна (Збірка творів). – К.: Либідь, 1994.
– С. 136-255; Єфремов С.О. Історія українського письменства. – К.: “Femina”,
1995. – 688 с.; Пам’ятки полемічного письменства кінця XVI і початку XVII в. /
Видав К.Студинський // Пам’ятки українсько-руської мови і літератури. – Львів,
1906. – Т. 5; Русская историческая библиотека. – Петербург, 1903. – Т. XIX. – Кн.
3: Памятники полемической литературы в Западной Руси. – 1307 с.; Русская
историческая библіотека издаваемая археографическою коммиссіею. – Петербург,
1878. – Т. IV. – Кн. 1: Памятники полемической литературы в Западной Руси;
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консервативних позицій підходить, наприклад, до питання ікони автор
популярної на той час книжки “О единой истинной православной вере”
(1588) острозький священик Василь1. Іконопису він присвячує великий
розділ ”О образхъ, рекше о иконахъ”. У ньому досить ґрунтовно
доводиться законність вживання та шанування святих ікон, заперечуються
слова тих, хто називав образи (ікони) “ідолами поганськими”, а тих, хто їх
шанує, “ідолопоклонниками”.
У своїх доказах священик Василь звертається до звичаю
іконошанування в Старому Заповіті, адже дуже часто цю інформацію
використовували противники ікон, зокрема протестанти, на думку яких,
там немає вказівок стосовно допустимості зображень у церкві. Автор
зазначає, що Господь Бог заповів великому пророку Мойсею створити
Скинію імені своєму за зразком, Ним самим показаному на горі. Він
наказав поставити в Скинії над Ковчегом Заповіту у Святая Святих двох
херувимів, вилитих із чистого золота, вишити зображення херувимів на
стінах Скинії і зробити “всі інші прикраси молитовного храму – зробити
все це на славу і честь свого святого імені та на прикрасу молитовного
храму. Посилаючись на Старий Заповіт полеміст показує, що вилиті,
дерев’яні і вишиті зображення були вже в староєврейських храмах, а тому
їх слід мати і в християнських церквах, адже створення зображень
освячено божественним авторитетом.
Острозький священик звертає увагу на те, що зображення
прикрашають храм молитви, тобто виконують декоративну функцію. Без
живопису полеміст не мислить церкву. На його думку, саме ікони і
розписи церкви відрізняють її від звичайного будинку: "Церква чи храм
молитовний без зображень звитяг Господніх, за наше спасіння зроблених,
нічим від простого будинку такий храм не відрізняється. Він як молода,
яка без одягу стає спокусницею і нічим від блудниці не відрізняється”. З
цих рядків бачимо, яку високу оцінку естетичній стороні культу дає
мислитель. Але релігійний живопис для автора полемічного трактату не
тільки прикраса – у ньому слава і честь “імені святому”, а ім’я в релігійній
естетиці ототожнюється з тим, хто названий, тому сакральний живопис
виступає в автора полемічного трактату як прославлення Бога. Полеміст
вказує, що про необхідність поклоніння храму Господньому, як
виявленню його духовної цінності, говорять і слова пророка Давида:
”поклонюсь церкві твоїй святій”, ”поклоняйтесь стопам ніг його, як
святим”, ”поклоняйтеся, бо святий Господь Бог наш”.
Священик Василь при цьому зауважує, що “через нерозуміння
єретиків законодавець Мойсей і пророки порушниками закону стають за
те, що поклонялися кіоту, скинії та інш.” Тут мова йде про широко знані
Українська література XIV-XVI століть. – К.: Наук. думка, 1987. – 605 с.;
Чижевський Д.І. Історія української літератури. – Тернопіль, Феміна, 1994. – 478
с.
1
Василь. О единой истинной православной вере // Русская историческая библиотека, издаваемая археографическою коммиссією. – Петербургъ, 1882. – Т. 7. – Кн.
2: Памятники полемической литературы.
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слова II заповіді Десятислів’я Мойсеєвого, які забороняють зображення
Бога: "Не роби собі різьби й усякої подоби з того, що на небі вгорі і на
землі долі, і що у воді чи під землею" (5М.,V,8-9). Супротивникам
священик Василь дає відсіч, говорячи, що “ще в законі, і в пророцтвах, і
псалмах, і у всьому Святому Письмі обох завітів сказано, або записано
про різницю між язичницькими, поганськими ідолами, неправдивими та
неіснуючими богами, або ж дияволами, і про ті, які на славу імені
Господньому створені, адже сам Бог казав: ”Нехай не буде в тебе інших
богів, окрім мене, і - не створи собі кумира, ані будь-якої подоби”. Василь
Суразький звертає увагу на заборону поклонятися язичницьким ідолам,
але не єдиному істинному Богу, якого необхідно шанувати і йому
поклонятися: ”І коли Його ми славимо чи то пишучи книги про святих, чи
то зображуючи, малюючи святі ікони – саме Його одного ми шануємо і до
нього вдаємося”. У цих рядках підкреслюється, що проповідь світу
християнства ведеться не лише словом із Святого Письма, але й образом,
бо перше і друге спрямоване на шанування Ісуса Христа та прилучення до
нього.
Священик у своєму творі обгрунтовує відмінності між іконами та
ідолами, вказує на те, що несправедливо православних називають
ідолопоклонниками за те, що вони шанують речові предмети, якими є
ікони Бога, святих, поклоняються перед ними; адже “У Старому Завіті
оселя, споруджена Богові Мойсеєм, за велінням Самого Бога; - скінія,
потім храм, херувими, що перебувають у ньому, котрих апостол називає
херувимами слави, ковчег, скрижалі Завіту і все інше”, усе це “було
зроблено з неживих і нечуттєвих предметів, руками людськими”, оскільки
ж зроблено було в ім’я Господнє, на честь і славу Божу і на спомин про
чудеса Його; тому воно святе і чесне і було достойне поклоніння і
називалося святе святих”. Тому й ікони гідні шани, адже зроблені на честь
і славу Бога “про що великий Павло, осуджуючи безрозсудство
марнославних єретиків, свідчить про образи, створені на славу Господню,
називаючи їх херувимами слави, а не як блюзніри – язичницькими
ідолами, не можучи розрізнити божественні речі і бісівські, нечисті”. З
цього бачимо, що суперечка іконоборців та іконошанувальників, яка мала
принципове значення для православ’я, може бути зрозуміла саме як
суперечка стосовно знакової сутності ікони.
Шануючи ікони, поклоняючись їм, цілуючи їх, продовжує
православний полеміст, ми не обожнюємо їх, не покладаємо на них свої
надії, але розум свій підводимо до первообразу, цією видимою честю
невидиме шануємо. І словами візантійського богослова закінчує: “Честь і
безчестя від образу переходить до першого образу, до того, чий образ
написаний”. Острозький полеміст наголошує, що благодать не в іконі, не
в речовині, тому що тоді має місце ідолопоклонство, а в зоровому образі.
Проблема іконошанування та ідолопоклонства не випадково піднімалася в
полемічній літературі, адже внаслідок впливу дохристиянського
світогляду, українці виявляли схильність до ствердження нероздільності
божества й іконного зображення, що знайшло свою реалізацію у
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чудотворній та харизматичній функціях ікон, яким багато уваги приділяли
полемісти, згадуючи всю легендарну історію іконописання.
Священик Василь питає: “Хіба можна любити і шанувати кого-небудь,
і в той же час, безчестити образ чи зображення?” Він переконаний, що
необхідно шанувати образ безсмертного, невидимого і небесного Бога. На
цій же основі, зазначає полеміст, ми шануємо і зображення святих
угодників Божих, бо в них, "за словами пророка, господь учинив чудеса
через усіх тих, хто жадав його". При цьому, ”пишучи образи святих
божих, і з любов’ю цілуючи їх, ми шануємо не ту річ, чи дошку з
фарбами, але сам вигляд кожного святого шануємо, захоплюючись
красою їхнього духу. І коли ми входимо в церкву святих божих, то маємо
їх немов за живих, що перебувають разом з нами, і то від ненаситної
любові; і задля цього наслідуємо їх в богоугодному житті, звершуючи
подвиги, або ж спонукані до них”. Цими рядками автор полемічного
трактату наголошує, що шанування ікон – це не шанування матерії, а тих,
хто на ній зображений, тобто святих, які захоплюють людей своєю
духовною красою і збуджують їх до наслідування способу життя, метою
якого є уподібнення Христу. Бачимо, що Василь акцентує увагу на
залученні до духовної краси святих через посередництво їх зображень.
Зв’язок глядача з архетипом посилюється благодаттю, якою ікона
наповнюється уже в процесі її написання. І хоч іконні образи бездушні,
але невидима і немислима благодать Божа, заради святих своїх є суть їх
образів, спричиняє їх вплив. Як у деревах зимою буває схована їх літня
краса, так і Бог сховав свою благодать у святих, дав їй можливість
виявитися в зображеннях. Так говориться про релігійно-виховну функцію
релігійних зображень, яку мислитель вважає найважливішою і якій
підпорядковує естетичну функцію.
Ведучи полеміку із противниками шанування ікон, священик вказує
ще на одну функцію – психологічну, на якій наголошував і VII
Вселенський собор з питань іконошанування у Візантії. Він говорить про
те, що хоч Бог і не вимагає місця і житла, але є природне бажання
людини, яка хоче поклонятися місцю, де стояли ноги Його, хоче мати
перед собою образ, щоб поклонятися Богу. В іншому випадку, зазначає
автор твору “О единой истинной православной вере”, чекай покарань, які
він засвідчує в експресивно-поетичній формі: ”якщо, відвертаючись,
відвернете і дітей своїх від Мене, і не збережете Заповідей Моїх, і підете і
будете служити іншим богам, і поклонятися їм, відкину Ізраїля від землі,
яку Я дав би їм, відкину і храм цей, якого освятив Я імені своєму, відкину
від лиця Мого”. Отож, якщо ще в Старому Заповіті звелів Господь Бог
образ творити, то чому ми маємо відкидати образи? - запитує полеміст.
Священик Острозької церкви підкреслює, що саме відношення Церкви до
образу грунтується на вченні про Боговтілення: “Зображуючи на іконах
втіленого Бога, ми цим описуємо Бога, який за Іваном Дамаскіним, просто
невидимий, і лише по плоті подобу пишемо, і поклоняємося, і славимо
Пречисту Діву, яка народила Ісуса Христа, зазначає він”. Автор твору
посилається на узаконення зображень релігійною традицією, згідно з
якою вони беруть початок від церковного переказу про Нерукотворний
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образ, створений самим Ісусом Христом як зразок для церковного
живопису, що вказує на існування ікони Спасителя ще при його житті. “В
Новому Заповіті, – говорить автор, – сам Господь наш Ісус Христос, –
закарбував на рушникові Свій образ і послав його до едеського царя
Авгаря, “св.апостоли і богоносні отці наші з натхнення Духа Святого,
добре побачили, і настановили Церкві Божій мати написаним образ
Господа нашого Ісуса Христа і Пречистої Його Матері по плоті, на
спомин про неложне втілення Його, також і Його святих угодників, на
спомин про їхнє чеснотливе життя“. Полеміст підкреслює, що православні
не самовільно роблять і шанують святі ікони чи зображення. На їх
користь говорить церковна історія, бо ікона насамперед пов’язана з
церквою і виконує морально-релігійні функції. Заперечуючи слова
іконоборців про те, що в Євангелії нічого не написано про ікони, автор
твору “О единой истинной православной вере” говорить, що “багато що з
того, що не написано в Євангелії, має свята церква”, тобто іконопис має
своїми джерелами не лише євангельський текст, а й Переказ, твори Отців
Церкви, історію церкви, апокрифічну літературу, які є неписаними
церковними законами.
Захищаючи сакральний зміст образу, Василь звертається до
візантійської традиції, теоретично обгрунтованої у працях ПсевдоДіонісія Ареопагіта та Івана Дамаскіна: “поклоняємося і з любов’ю
цілуємо, не боготворячи образу, бо в ньому надію покладаючи, але до
первообразу думками підносячись, цією видимою шаною шануємо
невидиме”. Так говориться про необхідність образів-посередників
сходження від матеріального, тілесного до духовного, що не має
чуттєвого образу, бо “шануючи образ – шануємо того, чий образ
написаний”. Так завдяки образу, який гносеологічно поєднує видиме і
невидиме, людина стає причетною до ноуменального рівня речей. Тож
видимий образ невидимого постає провідником розуму до первообразу.
Так акцентується увага на анагогічній та поклонній функціях релігійних
зображень. Далі автор з’ясовує значення церковного іконошанування,
порівнюючи його з шануванням королівських портретів, у яких знаходить
свій вияв земне, тлінне, у той час, як в іконах, – вічне. Релігійно-виховна
функція ікон аргументується тим, що віруючі, дивлячись на образи
святих, розмірковують над їхнім праведним життям, намагаються
наслідувати його.
Висловлюється думка про специфіку іконописання, відмінність від
інших видів живопису, зокрема, від світського способу малювання.
Підкреслюється, що релігійні картини малюються не для шанування, а для
історії, у той час, як ікона пов’язана з первообразом ідеєю подібності, і
тільки святий може бути предметом релігійних зображень.
На поширення латинської традиції у церковному живопису священик
Василь реагує негативно, його турбує думка: ”Де ж бо нині в нас знайдеш
художників, тобто іконописців, котрі б уміло і з побожністю, страхом
Господнім, писали б образи у первісному вигляді, і ними б прикрашали
храми святі й молитовні? Де знамениті книгописці? Де наглядачі й
управителі, котрі б зберігали церковні скарби в будинках єпископату, і
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наживали б статків, згідно з настановами святих апостолів, допомагаючи
упалим? І всі інші образи, що оздоблювали святі соборні храми – де їх
знайти в нас?” В іконописцях, які вийшли зі світського середовища,
Василь відзначає релігійний індиферентизм - легковажне ставлення до
своєї справи. Він говорить, що: ”Замість умілих і набожних іконописців посидюхи, тебенники та інші кушунники; замість набожності – із сміхом і
лайкою прибивають образи у святих храмах, уподібнюючись до няньок,
мандрьох та всіляких шкаредних, чим вводять в оману багатьох нестійких
і насмішників”. Відстоюючи і прагнучи відродити традиційний
середньовічний підхід до іконопису як справи священної, отець Василь
добре розуміє несумісність з цією традицією нового, прозахідного
живопису, який, працює практично з натури, і засуджує його.
Василь Суразький виступає проти західних впливів у духовному житті
України та ікономалюванні; він прагне протиставити їм власну
національну традицію, яку пов’язує з духовною культурою грековізантійсьго світу. Це, зокрема, виявилося в його намаганні боротися
проти
католицької
схоластики
за
допомогою
візантійського
неоплатонізму, який мав в Україні історичні традиції. У кінці XVI
століття неоплатоніст Ареопагітик стає головною зброєю острозького
полеміста у боротьбі проти наступу католицизму в справі обґрунтування
та захисту прийнятої і висловленої у православному вченні істини.
“Не відкидаючи до кінця християнський дуалізм у питанні
співвідношення Творця і творіння, український мислитель намагається
подолати цей дуалізм шляхом наближення божества до світу і наповнення
ним природи” , – зазначає І.В.Паславський, бо Бог є те, що “всюди є і все
наповнює”1. У цих рядках йдеться про руйнування теологічних ідей
християнства, згідно з положеннями яких царина Бога протистоїть царині
творіння, як відмінна від усього, така, що не має тварних форм і
недосяжна для уявлення і людського розуму, та поширення пантеїзму з
його думкою про розчиненість Бога в природі, а отже, про наближеність,
присутність Бога у земному світі. Необхідно зазначити, що згідно з
християнською перспективою, світи творця і творіння є завжди між собою
пов’язаними, і Бог розуміється як причина порядку, краси і гармонії цього
світу як належного до вищого.
Василь Суразький, приймаючи неоплатонівську концепцію, де
сутність Бога розуміється як безконечна й єдина засада, без якої нічого не
існує, впритул наближається до ідеї тотожності Бога і буття. “Острозький
вчений не був схильний, – зазначає І.В.Паславський в “Історії розвитку
філософських ідей на Україні в кінці XVI – першій третині XVII
століття”, – робити різницю між буттям реального світу і буттям Бога.
Натуралістичний характер такого ототожнення очевидний”. Він “сприяв
руйнуванню церковно-християнських поглядів на світ у дусі
протиставлення церковного небесному і прокладав шлях новому
розумінню природи, яке вже починає виявлятися в духовній культурі
1

Паславський І.В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI –
першій половині XVII століття. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 39.
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України. Це “обожнення“ природи і людини як її органічної частки
знаходить своє відображення в образах християнських святих, що
набувають рис конкретних людей, пов’язаних з реальними, життєвими
ситуаціями”1. Ми вже пояснили своє бачення даної проблеми через
призму християнської перспективи, для якої ідея "обожнення" людини і
природи була характерна за самою її суттю. Тому в І.В.Паславського мова
скоріше всього йде про зміну світоглядних засад, про відхід від
аскетичних традицій Середньовіччя, підкреслення рівнобожественності
земного і небесного світів, що було пов’язано з ренесансною культурою.
Це була відповідь на питання “образом чого має бути мистецтво”.
Отже, самобутню національно-культурну традицію в полемічній
літературі можна пов’язати як з певною консервативністю церковних
форм, так і з проникненням гуманістичних ідей. Осмислення цих двох
тенденцій бачимо у творі Василя Суразького “О единой истинной
православной вере”, хоча автор переконаний, що він захищає візантійську
традицію. Отець Василь прагне відродити віджилу візантійськостароруську традицію. Він активно використовує Старий та Новий
Заповіт, апокрифічну літературу, багато суджень, аргументів
візантійських Отців Церкви, зокрема, Псевдо-Діонісія Ареопагіта, Івана
Дамаскіна, Феодора Студита, виділяє як на його думку, найбільш важливі.
Зокрема, полеміст робить акцент на сакральних та естетичних функціях
ікон. Твір Василя Суразького постає як своєрідний богословський
підручник, у якому православний міг би знайти до всіх дискусійних тоді
питань не лише потрібне пояснення, але й теологічний апарат. Авторитет
попередників тут цінується найбільше, що свідчить про панування
церковно-теологічної ідеології в духовному житті суспільства. Разом з
тим проглядаються й ідеї гуманізму в духовному житті України того
часу, які свідчать, що світ земний справді причетний до божественного
творіння.
Макаренко Н. А. (Київ)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО
В УКРАЇНОЗНАВЧИХ ПРАЦЯХ ЛУКИ ЛУЦІВА
Стаття присвячена українознавчій діяльності одного з провідних
вчених діаспори Луки Луціва. Акцентується увага на його багатопланових
шевченкознавчих дослідженнях. Вказується на новаторські аспекти
праць Л. Луціва, присвячених життєвому і творчому шляху Т. Шевченка.
Наголошується його роль як одного з провідних і найталановитіших
борців з фальсифікацією творчості Кобзаря у СРСР.

1

Там само. – С. 42.
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На сучасному етапі гуманітарні науки в Україні загалом і
українознавство зокрема переживають період якісної трансформації,
пошуку найадекватніших моделей дослідницьких проектів.
Українознавство повертає у своє лоно всю спадщину, яка за
радянських часів була брутально вилучена з наукового процесу або
піддавалась тенденційній критиці. Важливим складником цього процесу
є введення до наукового обігу і переосмислення доробку вчених діаспори.
На жаль, внаслідок багатьох причин це повернення відбувається досить
повільно і складно. І досі залишаються невідомими або відомими
вузькому колу фахівців імена і доробок багатьох науковців, якими б
українська наука могла по праву пишатися. Серед видатних українських
діячів в еміграції чільне місце посіда відомий історик літератури,
літературний критик, публіцист, педагог Лука Юрійович Луців (18951984).
Народився майбутній вчений 30 жовтня 1895 р. у с. Грушів на
Дрогобиччині у бідній селянській родині. Після закінчення двокласної
сільської школи Л.Луців був прийнятий у останній клас Дрогобицької
чотирикласной школи, який успішно завершив. Продовжував навчання у
державній гімназії Дрогобича з польською мовою навчання, оскільки
українських тоді не було. Окрім грунтовних знань з різних наук,
насамперед класичних мов і літератур, саме на роки навчання в гімназії
припадає зацікавлення дослідницькою і творчою працею, до якої залучив
юного гімназиста вчитель української мови Володимир Бирчак – відомий
письменник і літературознавець, що належав у свій час до літературної
групи “Молода Муза”.
З початком Першої світової війни у 1914р. Л. Луців перебував у лавах
Українських січових стрільців. Після розвалу Австро-Угорської імперії і
до квітня 1920 р. брав активну участь у національно-визвольній боротьбі
як воїн Української Галицької Армії. Майже рік перебував у таборі
полонених у Польщі, після звільнення з якого переїхав до Праги, де у той
час активізувалось українське національно-культурне життя.
Навчався на філософському факультеті Карлового університету і
водночас відвідував лекції в Українському Вільному Університеті,
працюючи у професорів О.Колесси та С.Смаль-Стоцького. У карловому
університеті навчався до 1926 року, здобувши диплом доктора філософії з
літературознаства за дисертацію “Тарас Шевченко в слов’янських
літературах”. Згодом учителював у гімназіях та учительських семінаріях
різних міст Галичини. У 1937-1939 рр. був професором державного
педагогічного ліцею у Самборі. Незважаючи на велику зайнятість
педагогічною працею, продовжував наукову роботу.
Друга світова війна змінила звичний життєвий плин мільйонів людей,
в тому числі і Л. Луціва. За німецької окупації він продовжував працю на
педагогічній ниві, недовгий час перебувавши на посадах інспектора
українських шкіл в одному з повітів, директора школи. З грудня 1941 р. і
до березня 1944 р. викладав українську мову в учительській семінарії у
Самборі. З наближенням Радянської Армії разом з сім’єю переїжджає до
Кракова, а потім до Німеччини. У квітні 1945 р. містечко, де перебувала
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родина Луціва, захопили американські війська. З цього часу розпочався
період поневіряння по таборах для переміщених осіб. З 1949 р. – в
еміграції у США. З березня 1952 р. почав працювати у редакції
українського тижневика “Свобода”, з яким пов’язана значна частина його
життя. Л. Луців розгортає публіцистичну діяльність, активно виступає як
літературний критик та історик літератури.
Літературознавчий доробок вченого вражає як своїм обсягом,
жанровим розмаїттям, так і широким діапазоном творчих інтересів.
Досьогодні не втратили свого наукового значення його істориколітературні нариси про творчість І. Франка, О. Кобилянської, Б. Лепкого,
В. Стефаника, В.Винниченка, В. Пачовського, М. Шашкевича, Т.
Бордуляка, І. Багряного та багатьох інших. Але особливий інтерес у Л.
Луціва викликала постать Тараса Шевченка. Прикметно, що перші кроки
у велику науку молодого дослідника повязані саме з дослідженням
творчості Великого Кобзаря. Ще у 1925 р. у “Студентському віснику”
(Прага) з’явилась його студія “Голос чеської критики про Шевченка та
його життя” та “Чеська шевченкіана”. Цього ж року у львівській газеті
“Діло” була надрукована стаття “Шевченко в полеміці”. Наступного року
в журналі “Нова Україна” (Прага) побачила світ праця “Тарас Шевченко
та чехи і словаки”. Про високий науковий рівень ранніх шевченкознавчих
робіт вченого можна, зокрема, судити з відгуку відомого чеського
літературознавця Михайла Мольнара, який з приводу останньої студії Л.
Луціва у своїй роботі “Тарас Шевченко у чехів та словаків” (Пряшів,
1961) писав, що робота має цінність як перша спроба зібрати,
систематизувати й осмислити великий матеріал з обраної теми. “Праця
Луки Луцева саме завдяки багатству фактичного матеріалу, досі є
найповнішою на цю тему”1. Мольнар підкреслював той факт, що працю Л.
Луціва використав і український радянський дослідник П. Гонтар у своїй
праці “Українсько-чеські літературні зв’язки в ХІХ ст.” Мольнар
стверджував: “Впадає в очі те, що Гонтар використав як основне джерело
для написання своєї праці статтю Луки Луцева …, але чомусь забув
згадати роботу Луцева”2. М. Мольнар знайшов і опрацював дисертацію Л.
Луціва “Тарас Шевченко в слов’янських літературах” зазначивши, що її
написано “на основі кропітких розшуків чеських друкованих статей про
Шевченка. Вона відзначається багатством фактичного матеріалу
(звичайно, як на свій час)”3. Попри те, що Мольнар завбачливо називав
Луціва буржуазним літературознавцем, піддав його критиці за відсутність
згадок про позитивні рецензії російських критиків щодо творчості Т.
Шевченка, директор Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР Є.
Кирилюк визнав таку критику недостатньою. У своїй статті “Невідкладні
завдання радянського літературознавства в галузі вивчення проблеми
Шевченка в Чехії в 40-х роках ХІХ ст.” Є.Кирилюк засудив Л.Луціва за
1

Цит. за: Від видавництва // Лука Луців. Василь Стефаник – співець української
землі. – Ню-Йорк, 1971. – С. 457.
2
Там само.
3
Там само.
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тенденційні перекручення й спотворення історико-літературного процесу,
“як робили й роблять до нього й після нього українські буржуазні
націоналісти”. Радянський дослідник атестував Луціва як “зубра
українського буржуазного націоналізму, який уже майже півстоліття
спотворює історію української літкратури! Продавши душу заокеанським
імперіалістам, Лука Луців і по сей день обливає брудом нашу країну й
наш народ”1.
Найбільшою шевченкознавчою працею Л. Луціва стала монографія
“Тарас Шевченко – співець української слави і волі”, приурочена 150-й
річниці з дня народження Кобзаря і побачила світ 1964 року. Перш ніж
перейти безпосередньо до цієї етапної у шевченкознавстві праці, слід хоча
б стисло окреслити ситуацію у радянській і діаспорній науці того часу.
Найцікавішим
і
найпродуктивнішим
періодом
радянського
шевченкознавства були 20-ті рр. ХХ ст., позначені діяльністю таких
видатних вчених як С. Єфремов, П. Филипович, Б. Навроцький, М.
Новицький, О.Дорошкевич та ін. У цей час було створено низку
колективних збірників, щорічників, індивідуальних монографій, окремих
статей, присвячених різним аспектам життя і діяльності Т. Шевченка.
Розпочалась активна робота по підготовці академічного видання і його
творів. Але цей плідний і багатообіцяючий період тривав не довго. 30-ті
роки стали переломними у всіх сферах суспільного життя, у тому числі й
у шевченкознавстві. “Потрібен був певний поворот від академічного,
почасти об’єктивістського дослідження спадщини поета до справді
партійного, марксистсько-ленінського шевченкознавства. Поворот цей
був здійснений у “Тезах до 120-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка”
відділу культури і пропаганди ленінізму ЦК КП(б)У 1934 р.”2 З цього часу
Т. Шевченко перестав бути метою літературознавчих досліджень, він став
засобом для ідеологічно-пропагандистських цілей. На догоду
кон’юнктурним міркуванням перекручувалась і спотворювалась його
спадщина, тенденційні коментарі вихолощували справжню сутність
поезій. За влучним виразом Є. Сверстюка, в уявленні громадян радянської
України “Шевченко по суті нічим не відрізнявся від майора
держбезпеки… Неясно тільки, чому він великий поет? Особливо неясно,
чому майори вічно мали й мають клопіт з Шевченком та його
прихильниками?”3 За цих несприятливих для наукової праці умов центр
шевченкознавчих студій переноситься на західноукраїнські землі.
Особливо помітною подією став вихід книги С. Смаль-Стоцького “Т.
Шевченко. Інтерпретації” (Варшава, 1934). Ця праця, спрямована на
комплексне прочитання творчості Шевченка, на довгий час залишалась
взірцевою для багатьох дослідників. Широко послуговувався її
положеннями і Л.Луців, для якого С. Смаль-Стоцький завжди був
авторитетним
знавцем
шевченкового
слова.
Шевченкознавчим
дослідженням С. Смаль-Стоцького його учень присвятив окрему розвідку
1

Там само. – С. 458.
Шевченкознавство: Підсумки і проблеми. – К., 1975. – С. 176.
3
Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк, 1991. – С. 312.
2
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“Тарас Шевченко в інтерпретаціях акад. Степана Смаль-Стоцького”
(1963), у якій розкрив внесок видатного вченого в осмислення постаті
Кобзаря.
У своїх власних працях Л. Луців розвивав і поглиблював ідеї С. СмальСтоцького. Це, зокрема, засвідчує і дослідження “Тарас Шевченко –
співець української слави і волі”. Прагнення представити Шевченка саме
в такому ракурсі обумовило і підбір аналізованих текстів. Особливу увагу
науковець зосереджує на історичних поемах Т. Шевченка, які
розглядаються в хронологічному порядку їх написання. Саме таким
чином, на думку Л. Луціва, можна найкраще з’ясувати погляди поета на
українську історію і простежити динаміку їх розвитку, у тому числі і на
окремі постаті чи події з національної минувшини: Б. Хмельницького і
Переяславський договір, гетьманів І. Мазепу, П. Дорошенка тощо.
Відносно оцінки Б. Хмельницького, то Л. Луців справедливо
наголошував, що поет до “смерті не міг простити великому гетьману його
доровору з Москвою”, хоча водночас стверджував свою глибоку повагу
до Б. Хмельницького, який визволив Україну з тяжкої польської неволі.
На підставі комплексного, грунтовного дослідження спадщини Кобзаря
науковець доходить до висновку, що Шевченко у своїх творах прихильно
оцінює двох гетьманів, які після Б. Хмельницького вели протимосковську
політику, намагаючись відірвати Україну від Москви – Петра Дорошенка
та Івана Мазепу. Натомість засуджував гетьманів, які були “гряззю
Москви”, як наприклад, “дурний Самойлович”.
Відстоюючи істинний зміст творчості Т. Шевченка, Л. Луців постійно
вступав у гостру полеміку з адептами радянського “шевченкознавства”,
блискуче викриваючи тенденційність їхніх трактувань і оцінок.
Л. Луців прагне об’єктивно висвітлити ставлення Т. Шевченка до
гострих моментів українсько-російських відносин, які “науковці” з УРСР
стпрпнно замовчували чи викривлювали. Насамперед ідеться про
відношення Шевченка до москалів і Московщини. Саме до москалів, а не
до росіян, оскільки, як доводить Луців, поет майже ніколи не
послуговувався поняттям “росіянин”, “російський”, “Росія”.
Характеризуючи
поему
Т.Шевченка
“Катерина”,
Л.Луців
солідаризується з думкою Л.Білецького, згідно з якою в цьому творі “поет
виводить два протилежні національні й етичні світогляди, які у взаємних
стосунках неминуче ведуть до конфлікту і катастрофи”1. Він рішуче
спростовує твердження радянських дослідників, які доводили, що
російська мова була для Шевченка другою мовою. Докладний розгляд
доробку Т.Шевченка російською мовою переконав Л.Луціва в тому, що
його творчість українською мовою своєю мистецькою цінністю значно
вища за російськомовні зразки. При цьому дослідник наголошує, що
Шевченко ніколи не був співцем національної виключності, ненависті між
народами, хоч усе своє життя закликав земляків “стать на ката знову”,
щоб здобути волю… Український поет мав щирих приятелів і між

1

Лука Луців. Література і життя. – Джерзі-Ситі; Ню-Йорк, б.р. – С. 29.
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поляками, і між росіянами, але це не означає, що він погоджувався на те,
щоб над Україною “чужинці панували”1.
Світове значення постаті Т.Шевченка підтверджується широким
резонансом його творчості у літературах інших народів. Крім згаданих
вище досліджень Л.Луціва про рецензію шевченкового слова чехами і
словаками, його перу належать цінні розвідки про вплив видатного
українського поета на класика білоруської літератури Янку Купалу,
хорватського митця Августа Харабашіча, про польські переклади
шевченкових ворів.
Наведені нами приклади дають змогу скласти уявлення про
непересічне значення робіт Л.Луціва для розвитку науки про визначного
поета українського народу. Він продовжував традиції академічного
шевченкознавства. Усе своє свідоме життя Л.Луців боровся за правду
слова Шевченка, давав переконливу і гідну відсіч фальсифікаторам його
багатогранної діяльності. Шевченкознавчі праці Л.Луціва характерні
тим, що для нього життя і творчість Кобзаря – це не просто об’єкт
наукового аналізу, а насамперед потужний націо- і державотворчий
чинник. Роботи вченого заклали основу для подальших наукових
досліджень у сфері шевченкознавства з наукових, а не ідеологізованих
позицій.

Олдаковська-Куфльова М. (Польща)
ГУЦУЛЬСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР
У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ СТАНІСЛАВА ВІНЦЕНЗА
"НА ВИСОКІЙ ПОЛОНИНІ"
У статті на основі художнього аналізу твору "На високій полонині"
відображено осмислення феномену гуцульського фольклору Станіславом
Вінцензом, польським письменником "гуцульської школи" і філософом.
Станіслав Вінценз (1888-1971 рр.), видатний польський письменник,
мислитель, філософ і знавець фольклору дію свого головного твору,
тетралогії "На високій полонині"2 помістив на Покутті. Цей епічний цикл
інколи називають також гуцульською епопеєю3. З усіх польських
1

Там само. – С. 84.
Тут і далі цитати за виданням: V i n c e n z S. Na wysokiej połoninie. Pasmo
pierwsze. Prawda starowieku. Obrazy dumy i gawędy z wierchowiny huculskiej. –
Warszawa, 1980; Pasmo drugie. Nowe czasy. Ks. 1. Zwad. – Warszawa, 1981; Ks. 2.
Listy z nieb. – Warszawa, 1982; Pasmo trzecie. Barwinkowy wianek. – Warszawa,
1983.
3
Найважливіші позиції, у яких досліджується гуцульський фольклор у творі
С. Вінценза: Madyda A. W poszukiwaniu jedności czlowieka i świata. Folklor w
twórczości Stanislawa Vincenza. – Toruń, 1992; Łużny R. Vincenz a kultura ludowa
2
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письменників, які займалися гуцульською темою, Станіслав Вінценз
найкраще знав мову, історію, давню та сучасну культуру жителів Східних
Карпат1. Він виростав серед гуцульського населення – у нього була няня
гуцулка. Письменник став дослідником народної культури Покуття не
задовольняючись лише мимовільним пізнанням фольклору2. Свідомо
вивчав також історію цього регіону, використовуючи історичні джерела3,
цікавився сербськими епічними піснями4, дендролатрією чи культом
вужів у різних народів, досліджував сліди народних вірувань у
Божественній комедії Данте5.
Автор розумів фольклор як зміст, „що сам у собі триває від багатьох
тисячоліть, але під впливом завоювань, всякого роду зв`язків,
раціоналістичної просвіти і широких застосувань науки ледь животіє
зіпхнутий до найнижчих суспільних прошарків, які не знають
письменництва або теж користуються письмом чи письменницькою
традицією у невеликій мірі”6 Кожна культура, закорінена через традицію
у минуле, була колись народною культурою. Цей період треба віднести до
часів, коли ще всі суспільні прошарки належали народу, тому що були
неграмотні і виживали завдяки фізичній праці. Письменник, як приклад
наводить картину суспільства зображену у Іліаді. Володар Ітаки чваниться
там, нічим іншим, як вмінням орати і будувати, а жінки з його кругу
займаються пранням білля та фарбуванням одягу7. У тетралогії ми бачимо
гуцульську культуру саме у такій стадії.
Завдяки ідейному багатству, а також формі, у якій вона проявляється,
ця культура дорівнює іншим, а деякі перевищує. Згідно з думкою
Станіслава Вінценза зображувані жителі Східних Карпат користуються
Rusinów // Studia o Stanislawie Vincenzie / Упор. P. Nowaczyński. – Lublin, 1994. –
С. 201-214; Choroszy J. A. Huculszczyzna w literaturze polskiej. – Wrocław, 1991.
1
Список авторів і творів, що обговорюють тему Гуцульщини можна знайти у
книжці Й. А. Хорошого. Див..: Choroszy J. A. Huculszczyzna w literaturze…
2
Див. напр.: Vincenz S. Resztki archaicznej kultury Huculów // Ziemia. – 1935. –
№ 25. – С. 214-218.
3
Для власних потреб споряджував копії судових документів, сліди чого можна
знайти серед рукописів автора Prawdy starowieku. Їх можна знайти в Архіві
Станіслава Вінценза у Бібліотеці Національного закладу Оссоліньских ПАН у
Вроцлаві.
4
Vincenz S. Serbski marsz ku śmierci // Po stronie dialogu. – Warszawa, 1983. – Т. 2. –
С. 37-47.
5
Шукаючи інспірацію, що призвела до народження великого зображення у
Божественній комедії Данте Вінценз пише: "Інші джерела цієї мітології, у тому
багато обрядів і культів можна вивести з теперішнього італійського фольклору,
який знаходиться у деяких найбідніших селах, де немає жодних інших культурних
впливів поза спогадами про античне минуле шляхом збереження старовинних
етруських звичаїв" (Vincenz S. Tlo Dantego // Po stronie dialogu… – Т. 2. – С. 55-56.
Також есе: Dante a mity ludowe // Там само. – Т. I. – С. 326-360).
6
Vincenz S. Mala Itaka. Rozważania o kulturze ludowej // Po stronie dialogu… – Т. l. –
С. 162.
7
Ibidem. – С. 172.
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окремим варіантом української мови, мають свої обряди, зв`язані з
сімейними і релігійними святами чи пастирськими звичаями. Вони
створили свою літературу, яку передавали наступним поколінням у
піснях, загадках, переказах… Зберігають пам`ять про минуле, хоча їхній
переказ не зважає на хронологію і не зосереджується на точному опису
подій, він виловлює з фактів те, що було визнано суспільством. Вони
мають свої інструменти та характерні мелодії. Для гуцулів характерне
особливе почуття справедливості, вони мають „судову систему, тільки
частинно схожу на це, що звикли ми називати ім`ям правосуддя”1. Опис
їхніх вірувань та культу мав би бути дуже широкий. Ця суспільність
створила початки свого письма для складання господарських рахунків. У
творі Вінценза зображено оригінальну матеріальну культуру, починаючи з
будівництва, через живопис, різьбу, одяг і вишивки, до найдрібнішого
господарського устаткування. Суспільність, зображена Вінцензом
повністю самодостатня, але не тяжіє до ізоляції.
Фольклор, стверджує письменник, перебуває на окраїнах офіційної
культури, тобто тієї, яку свідомо розвивають і підтримують різні
установи2. У тетралогії зображено той етап існування народної культури,
коли була вона ще настільки живою, щоб безпечно вести діалог з іншими
системами. Відкриваючи своє багатство, вона поглинала тільки те, що
гармонійно співіснувало з її власним баченням світу.
Письменник вказує на незвичайність їхніх звичаїв, обрядів і вірувань,
які переказують століттями, навіть тисячоліттями наступним поколінням.
Це тим більше дивує, що переказ відбувається спираючись на мимовільну
пам`ять учасників культури, людей неграмотних або малограмотних. З
другого боку Вінценз усвідомлює слабкості фольклору, оскільки принцип
мимовільної пам`яті діє тільки тоді, коли умови життя даної суспільності
лишаються незмінними. Тоді сила культури така велика, що спроможна
засвоїти навіть релігійні ідеї, що їх вводить, наприклад церква. Саме так
вчинили гуцули, святкуючи, наприклад день св. Юрія, який припадав на
початок пастирського сезону, як свято весни і перший традиційний день
випасання худоби. Коли умови життя змінюються, коли виникає навіть
невелика, спричинена зовнішніми факторами перерва в переказі традиції,
зберігання пам`яті про неї стає неможливим і великі пласти народної
культури пропадають, стверджує письменник3.
Композицію твору "На високій полонині" підпорядковано поглядам її
автора на народну культуру. Час у творі, зображено у добовому циклу. За
народними віруваннями окремі пори дня мають свою символіку і своє
1

Vincenz S. Listy z nieba, зокрема: Część trzecia. Kłopoty z sądami.
Vincenz S. Mala Itaka. Rozważania o kulturze… – Т. l. – С. 162-163.
3
Vincenz S. Uwagi o kulturze… – С. 206-207. Явище забування неписьменними
племенами власної ранішої традиції спричиняється змінами в умовах життя
суспільності, пише про це Walter Jackson Ong, який посилається на дослідження
J. Goody та I. Watt. Див. Ong W. J. Oralność i piśmienność. Slowo poddane
technologii / Автор перекладу і вступу J. Japola. – Lublin, 1992. – С. 76; Vincenz S.
Mala Itaka… – С. 168-169.
2

343

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

значення. У космогонічному розумінні ніч є первісною по відношенню до
дня. Це час темряви, злих духів; час, що віддзеркалює первинний хаос, з
якого щойно пізніше виринув світ. Час сходу сонця має сакральне
значення, тому що у ньому символічно відтворюється виринання світу з
хаосу. Встановлюються космічний та моральний лад. Ця пора символізує
всякий добрий початок. Час сутінків – це пора готування до сну –
символічної смерті. Однак вечір не веде до загибелі, але до того, що
згасають сили життя. Звідси сумерки – це час подвійного переходу: до
небуття ночі і знову до буття дня. Це антиципація початку1.
Такий підхід до зображування давньої Гуцульщини – це звернення до
космогонічної символіки. „W wyroków noc” – ще в пору царювання хаосу
– виникає трембіта. Голосний звук цього народного інструмента
оповістить ранком виринання світу з хаосу ночі. Читач полонинського
циклу аж до останніх сторінок цього видатного твору буде пірнати у
гуцульський світ, аж до останнього вечора, коли шум лісів „porwał ze soba
wszystkie odgłosy tej ziemi” – землю заколисано до сну з надією на новий
початок. Учасники весільних урочистостей у Барвінковому вінку цього
останнього вечора радісно здогадуються про новий початок світу.
Сукупність переказу про гуцульський світ у творі "На високій
полонині" є складовою частиною слов`янського космогонічного міфу2. Він
має свою передісторію – оповідання про створення світу, відтак міф про
Велітів, а також перекази про опришків. Опис Гуцульщини охоплює
буденні дні, щоденну працю, а також свята: сімейні, церковні та пов`язані
з народними традиціями. Світ відновлюється саме у свято весни „на
Юрія”, а учасники весняного храму у Зваді беруть участь у цьому
відродженні, слухаючи перекази про створення світу, тобто поринаючи у
міфічний час, викликають слов`янський космогонічний міф. Історія цього
світу має свій, сповнений надією епілог – весільну учту.
Можна було б спостерігати за тим, як фольклор впливає на
композицію окремих частин тетралогії, густо насичену народними
піснями, прислів`ями, загадками. Деякі тексти парафразуються, напр.
молитва до води3, або розповідь про створення світу4.
1

Див.: Brzozowska-Krajka A. Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim
folklorze tradycyjnym. – Lublin, 1994; Bartmiński J. Słońce // Słownik ludowych
stereotypów językowych. Zeszyt próbny. – Wrocław, 1980. – С. 205-230.
2
Про слов`янський космогонічний міф див.: Eliade M. Historia religii. – Warszawa,
1998. – Т. I. – С. 133; Tomicki R. Słowiański mit kosmogoniczny // Etnografia Polska. –
1976. – Т. I. – С. 47.
3
Vincenz S. Prawda starowieku… – С. 72. Aleksander Madyda доводить, що це не є
оригінальна молитва, але вона зберігає дух подібних, автентичних молитов до
води. Madyda A. Оp. cit. – С. 114-115.
4
Vincenz S. Zwada… – С. 312-315. В оповіданні Цвилинюка про створення світу,
подібно як і в інших варіантах слов`янського космогонічного міфу, від початку
існує Сотворитель та праматерія, з якої виник світ. У всіх відомих досі переказах
праматерія має постать первинного океану. У тетралогії Вінценза роль праматерії
виконує сметана. Рідні письменника твердять, що він не ввів до твору нічого, чого
не було б у гуцульському фольклорі. Якщо у Зваді помістив опис створення світу
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В епічному творі розповідь відіграє суттєву роль. Автор твору "На
високій полонині" відступає від авангардних експериментів у галузі
оповідання1. Ми знаходимо у нього синтез двох опозиційних тенденцій:
об`єктивізму, конкретності, всеобіймаючого погляду з віддалі та
свівучасті, емпатичного співпереживання і самообмеження своїх знань та
викладу. Кристина Яковска характеризує суб`єкта у тетралогії, як
аукторіального оповідача2. Він представляє себе як онука дідича з
Криворівні – виступає персонажем твору, який спорадично проявляє свою
присутність у світі. А оскільки там усі є сусідами, „з огляду на персонажі,
місця або події усе залишається у якомусь співвідношенні до маєтку у
Криворівні, а через це являється спадщиною оповідача” – переконує
Яковска. Тому оповідач теж стає учасником спадкоємства, яке зображує.
Знаючи традицію і час, присутній у світі, що описується, він водночас
лишається кимось зовнішнім, спостерігачем, що дивиться з віддалі. Він не
є одним із пастирів, або дроворубів не споріднений з родиною когонебудь з давніх опришків.
Оповідача подано так, що він розуміє способи і можливості пізнавання
народної культури. В одному з своїх есе, Вінценз стверджує, що „село і
його культура могла і може бути описана на різних етапах глядачами,
мандрівниками, одним словом, людьми ззовні”3.
Інша властивість суб`єкта, що розповідає – співпереживання ситуацій,
що зображуються – це результат наслідування розповіді з народних уст.
Крім емпатії, спостерігаємо у його довгій розповіді багато інших рис
твору, що належеть усній культурі, яку творили гуцули4. За типом
розповіді твір "На високій полонині" увіходить у русло благородної
традиції, що її складають такі твори як "Іліада" чи "Одісея", також "Пан

зі сметани, мусив зустріти такий варіант слов‘янського космогонічного міфу у
пастирській країні.
1
Аналізуючи переказ у творі "На високій полонині" Krystyna Jakowska стверджує,
що його риси на вигляд застарілі немов би з початків реалізму, але вони саме
стають актуальними і сучасними у тридцятих роках, коли виходить перший том
тетралогії. Jakowska K. Jak opowiedziano Prawdę starowieku. – Wrocław, 1992. – С.
191-192. Слід також згадати про доповіді Міжнародного симпозіуму "Stanisław
Vincenz – humanista XX wieku", що відбувся у 2001 р. у Люблінському
католицькому університеті, як: Olejniczak J. Niemożność opowieści. Vincenz та
Marеk Klecel Miejsce Stanisława Vincenza w polskiej kulturze XX wieku, albo czy
Stanisław Vincenz może być kultowym postmodernistą. У обох доповідях твір
Вінценза представлено як приналежний постмодерній течії.
2
Ibidem. – С. 189-197.
3
Vincenz S. Uwagi o kulturze… – С. 194.
4
Krystyna Jakowska помітила, що оповідач Станіслава Вінценза схожий на
оповідача Іліади. У цьому античному творі оповідач – співак (аоідос), який
компонує у єдине перекази, що існували вже віддавна. Аукторіальний оповідач
Вінценза зіставляє у один цикл стару гуцульську епіку. Див.: Jakowska K. Jak
opowiedziano prawdę staro wieku // Świat Vincenza. – Wrocław, 1992. – С. 189-197.
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Тадеуш", який виростає з такого жанру усної літератури як шляхетська
бесіда1.
Наслідування оральної епіки має вплив на мову гуцульської епопеї.
Важливою її рисою є стилізація2. Значною мірою мова творить
неповторний клімат художнього твору. Автор з-поміж синонімів вибирає
такі польські слова, що фонетично наближені українських або
гуцульських відповідників. Користується рідковживаними, застарілими
варіантами або такими, які не вживаються у сучасній польській мові.
Послідовно застосовуючи вибрані лексичні форми, інколи змінює їх
значення або повертає їм давнє значення.
Інша особливість Вінцензової стилізації – це „відсутність цензури”
стосовно мови народних героїв, які вживають вульгаризми. Трапляється,
що й оповідач бере з них приклад. Попри це, мова твору не справляє
враження грубої, може за винятком кількох висловлювань. Польський
читач може дати окремим словам їх відповідники, але не має автоматично
глибших семантичних асоціацій. Виникає атмосфера оригінальної
народної мови і водночас пом`якшується її грубий характер.
Не існує твору, де б не було використано фольклор. Станіслав Вінценз
є нобілітатором гуцульського фольклору, а цінність "Правди старовіку"
полягає у створенні і презентації цілісної системи гуцульської міфології3.
Але автор не хотів, щоб його полонинський цикл трактували як твір
фольклорний: "Але книжка, борони Боже, не є „фольклорною”, ні
науковою, хоча треба признатися, що ряд польських і закордонних
етнологів дуже її хвалили…"4
У багатьох впадках ця культура стоїть вище офіційної, що її
представляють державні установи. Прикладом може бути зіткнення двох
різних концепцій справедливості. Вінценз доводить, що установа гірських
третейських судів була значно гуманніша і результативніша, ніж урядова
судова система. Державне судочинство спирається на принцип відплати,
третейські ж гуцульські судді намагаються помирити обидві сторони,
результатом має бути відшкодування завданого збитку. Взірцевий суддя
повинен намагатися рятувати людську гідність як потерпілого, так і
кривдника.
Релігію гуцулів інколи зображують як синкретичну систему, у якій
християнство переплітається з язичницькими віруваннями5. Вінценз
1

Нещодавно Anna Opacka представила бесідні риси Pana Tadeusza у світлі
результатів досліджень над усною культурою.
2
Łużny R. S. Vincenz a kultura… – С. 204-205; Brzezina M. Stylizacja huculska. –
Kraków, 1992. – С. 254-261.
3
Kolbuszewski J. Koniec dawności (Stanisław Vincenz "Na wysokiej połoninie") //
Wierch. – 1988. – С. 63. Цієї самої думки були: Jan Stanisław Bystroń, Jacek
Łukasiewicz, Aleksander Madyda, Jan Andrzej Choroszy; Hans Zbinden, William John
Rose.
4
Vincenz S. List do W. Maijera // Vincenzowa I. Rozmowy ze Stanisławem Vincenzem
// Regiony. – 1995. – № l. – С. 110.
5
Напр.: Brzezina M. Оp. cit. – С. 33.
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показує, як у віросповідуванні його персонажів елементи язичницькі
співіснують із християнськими. Найбільш привілейовану автором
позицію займає натуралістична система, що проповідує солідарне
співіснування усіх створінь. Анімістична система, віра у духовні істоти
може узгоджуватись із системою натуралістичною, але може також
сполучатися з магічною системою, у якій використовуються інші
створіння – живі істоти або навіть неживі предмети для дії на інші
створіння, часто зі шкодою для них1.
Цю останню, як потенціально небезпечну, автор цінував найменш. З
двох перших він виводить те, що називають первісним одкровенням.
Постулат солідарності всіх створінь в особливий спосіб міг бути і був
введений у життя пастирями. Ягня і пастир у натуралістичних віруваннях
стають сповненими значень символами, переконує Вінценз.
Символіка ягняти-агнця розгортається в оповіданні про досконалого
ватага, а її повний сенс стає зрозумілий у християнській перспективі по
відношенню до Ісуса – Доброго Пастиря, який життя своє віддає за овець,
але теж сам є Агнцем, пасхальною жертвою. Приклад доводить, як
переконує Вінценз, що християнство не є штучним додатком до первинної
натуральної системи вірувань гуцулів. Воно є доповненням до того, що
провіщало природне одкровення язичницької системи. Символи ягняти і
пастиря є найважливіші, їм підпорядковано всі інші ідеї тетралогії.
Можна навести багато прикладів гармонійності між християнськими і
язичницькими віруваннями. Добовий часовий цикл, в рамки якого
вміщено цілий твір "На високій полонині", гармонійно співіснує з
іудеохристиянською лінеарною системою. Ніч хаосу і темряви – міфічний
час виникнення трембіти – прикликує на думку ніч Різдва Христового,
коли це час підлягає затримці, подібно як усі людські права. Навіть з
сатани, за віруваннями гуцулів, знімаються кайдани, якими він зв`язаний
у пеклі. Він знову вільний і знову має шанс не творити від зла. Цієї ночі
людина стає учасником подій, що мали місце на початку акту сотворіння,
учасником світу миру і ніким не зруйнованої гармонійності.
Ми прощаємося з полонинами ввечері – це друга частина, що скріплює
твір добовою часовою системою. Закінчує його символіка, що функціонує
у християнській лінеарній системі. Весільна учта дочки дідича з
Криворівні прикликає символіку учти Агнця – зображену в Свтому
Письмі.
Інші елементи твору також дають можливість спостерігати це явище:
доповнювання християнством семантики символів, присутніх у
натуралістичній системі. Обряд привітання Нового року на Гуцульщині
полягає в тому, що у воду занурюється кусок хліба, який треба з‘їсти і
випити воду з потоку. Слід при цьому вимовити такі слова: Не хліб
купається у воді тільки я (…) у здоров`ї і силі. Не черпаю води, тільки
молоко і мед.

1

Розрізнення за: Thomas W. I., Znaniecki F. Chłop polski w Europie i w Ameryce. –
Warszawa, 1976. – Т. 1.
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Слов`янський космогонічний міф інколи називають міфом занурення,
тому що він є важливим елементом історії про створенні світу. На Новий
рік слід повернутися до дії, яка була присутня при створенню світу.
Первісно хрещення відбувалося шляхом занурення у воду, Христос
занурився у Йордані, починаючи свою діяльність – справу спасіння.
Хрещення – це таїна відродження людини, повернення до початку, до
первісної гармонії з Богом. Згаданому обрядові занурення хліба надається
й інше значення. Занурений у воді хліб означає людське тіло:
Не хліб купається у воді, тільки я.
Силою проказаних слів хліб замінюється у тіло того, хто бере участь у
акті відновлення часу і світу. Церемоніал, як і багато інших обрядів у
творі Вінценза, слід розуміти як знак, що має християнський зміст і
провіщає його повне виповнення у остаточному часі. Споживання хліба і
води означає причастя, сенс якого – це співучасть у есхатологічній вечері
Агнця. Учасники обрядів розуміють їх сакральний характер, хоча не всі
однаково охоплюють багатство їх змісту.
Вінценз зображує первинне одкровення, що збереглося у віруваннях
гуцулів, але помічає, що воно може стати участю інших культурних
кругів, інших спільнот. Хасиди чи браміни часто зустрічаються у
тетралогії. Однак це світ гуцулів, він зображений як зразкова людська
спільнота, яка створила для окремої одиниці найкращі умови повного
розвитку.
Зазначена картина взагалі не аркадійська, у ній показано зусилля
людської праці, біль, терпіння та смерть. Попри все це людина може
радісно бенкетувати на Учті Життя.
Характеризуючи "Барвінковий вінок" Вінценз писав: "Завдання моє –
закріпити значення міфів, які створив даний регіон, що визначає
територію моєї книжки"1.
Ці слова можна віднести до всіх томів твору. Ціність Вінцензового
бачення гуцульського світу – це звільнення у людини і в спільноти енергії
для такого занурення в життя, яке вже відбувається і яке буде
виповнюватися десь там „на високій полонині”.
Переклад на українську мову М. Кавецької

1

Vincenz S. List do Maijera… – С. 110.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА

Маключенко В. І. (Острог)
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
У ПРАЦЯХ І. ДЗЮБИ
У статті акцентовано увагу на проблемах розвитку української
культури у студіях Івана Дзюби, на роздумах мислителя про минуле,
сучасне і майбутнє національної культури.
Іван Дзюба – відомий учений, письменник, літературний критик,
дослідник української літератури та літератур народів колишнього
Радянського Союзу. Він знаний у світі і як автор багатьох
самвидамівських матеріалів, у тому числі праці “Інтернаціоналізм чи
русифікація”. Ця книжка вийшла на Заході українською, російською,
англійською, французькою, італійською мовами, а також була видана в
Китаї. У ній показано прихований механізм русифікації, розкрито
справжнє становище української культури в Радянському Союзі.
Аналізуючи політику Комуністичної партії щодо розвитку української
культури, автор вдався до такої метафори: “От росте сад. Коло цього саду
ходять, доглядають, поливають його… Всі дбають про нього, а сад сохне і
сохне, плодів не дає. Люди дивуються: мабуть такий нікчемний сад,
порода така. І ніхто не бачить, що десь під землею потужно працює
землерийна техніка, яка послідовно підриває коріння. Отак з українською
мовою й культурою”1. І. Дзюбі інкримінували сепаратизм, а книжку
заборонили.
Після здобуття Україною незалежності з-під пера І. Дзюби з’явилася
ціла низка публікацій, присвячених проблемам розвитку української
культури. І це не випадково. Адже в період національного відродження
зростає інтерес до культурних надбань народу, його історії, його духовних
витоків. Посилюється прагнення осмислити культурну спадщину
минулого, що дійшла до нас деформованою, урізаною, штучно розділену
на буржуазну і пролетарську. Праці учених світового рівня М.
Грушевського, В. Винниченка, М. Драгоманова, С. Єфремова, Д.
1

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. – Монреаль, 1968. – С. 112.
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Чижевського заборонялись або й знищувались. Книжку І. Огієнка
“Українська культура. Коротка історія культурного життя українського
народу” було вилучено з бібліотек тільки через те, що в ній автор
доводив, що українська культура є самобутньою, окремою, а не частиною
культури російської.
У статтях І. Дзюби значна увага приділяється розвитку української
культури в козацькі й гетьманські часи, коли вона виступає як пряма
спадкоємниця культури Київської Русі, а її своєрідність та багатоємність
визначається тим, що Україна й далі залишається не лише торговельним, а
й духовним перехрестям Заходу і Сходу1. Після приєднання України до
Росії українська культура розвивалась в несприятливих умовах. На думку
І. Дзюби уже тоді починають руйнуватися самобутні культурні структури,
занепадають міжнародні контакти української культури2. У ХVІІІ-ХІХ ст.
вона зазнає переслідувань, цькувань, всіляких заборон. Указ Петра І з
1720 р. забороняв друкувати світські книжки українською мовою, а указ
Олександра І 1804 р. забороняв навчатись українською мовою, заборонено
й українські приватні недільні школи за часів Олександра ІІ 1862 р. З
1863 р. міністр внутрішніх справ Валуєв заборонив друкувати книжки
українською мовою і вважав, що такої мови “не было и быть не может”.
Підрізував крила української культури Емський указ Олександра І про
заборону не лише друку, а й театральних вистав, концертів, ввезення з-за
кордону виданих там книжок українською мовою3.
І. Дзюба вважає, що українська культура змогла вижити і вистояти
лише спираючись на одвічну силу народної культури, яка стояла на дуже
високому естетичному рівні і мала виняткову здатність до
самозбереження. У цей час продовжували розвиватися український
фольклор, художні ремесла, малярська та пісенна творчість селянства. З
другого боку, життєздатність української культури виявилася в тому, що
вона максимально використала легальні можливості для розвитку
літератури, живопису, театру, музики.
Значне місце у творах І. Дзюби посідає питання розвитку української
культури в 20-х роках ХХ століття. То був унікальний період – період
відродження, на жаль, маловивчений і малодосліджений. Саме в цей час
розкрилися творчі можливості української нації. Відродження відбувалося
в умовах непу і здійснення політики, яка увійшла в історію під назвою
“українізації”. Вона розпочалася після ХІІ з'їзду РКП (б) (жовтень
1923 р.), на якому було засуджено великоросійський шовінізм і
колонізаторство. Політика українізації зводилась до дерусифікації
політичного і громадського життя. Українська мова ставала мовою
державного і партійного діловодства, мовою початкової і вищої школи,
установ і організацій, преси, кіно, театрів, радіо. І. Дзюба вважає, що це
була вимушена поступка більшовизму національним настроям в Україні;
тимчасовий, як виявилося пізніше, тактичний хід задля нейтралізації
1

Дзюба І. Між культурою і політикою. – К., 1998. – С. 21.
Там само.
3
Там само. – С. 56.
2
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національного руху і задля створення більшовизму іміджу речника
національної рівноправності та визволителя народів1.
Здійснення політики українізації сприяло розвитку українського
відродження, яке охопило різні сторони життя нації. У 20-ті роки
розквітає “український авангард”, який поширюється в літературі, театрі,
малярстві, музиці. Створювалися літературні гуртки, студії, письменники
вели пошуки свого місця в літературному процесі. Виникає ціла низка
літературних організацій таких, як “Гарт”, “Плуг”, “Молодняк”, “Західна
Україна”, “Авангард”, “Нова генерація”, “Вапліте”, “Неокласики”,
“ВУСПП”. У 1925 р. у республіці проходила літературна дискусія, на якій
обговорювалися шляхи розвитку української літератури. М. Хвильовий –
лідер “ВАПЛІТЕ” виступав – за орієнтацію української культури на
європейську і світову культуру, за розрив із російською літературнокультурною традицією. Відоме його гасло “Геть від Москви” – це заклик
повернутися до власних духовних цінностей. Помітний слід у літературі
20-х років залишила група неокласиків, яка включала визначних майстрів
слова – Рильського, Зерова, Драй-Хмару, Филиповича, Бургардта. Ці
поети були видатними популяризаторами цінностей світового мистецтва,
а також перекладачами і викладачами. Вони свідомо відмітали від
української культури простацтво, схиляння до бурлеску, копирсання в
побутово-етнографічному матеріалі, сентиментальність.
І. Дзюба високо оцінює театральне мистецтво 20-х років, у якому
панували різні творчі методи. По всій республіці організовувались сотні
театральних гуртів, багато професійних та аматорських театрів. Глибокий
слід у театральному мистецтві України залишив Л. Курбас. Реформатор
театру розірвав рамки провінціалізму, що був властивий українській сцені
початку ХХ ст., і вивів українське театральне мистецтво на світову арену.
Згадаймо лише один факт: макети мистецького об'єднання “Березіль”
одержали золоту медаль на світовій театральній виставці 1925 р. у
Парижі. Ще працюючи в театрі Садовського Л.Курбас спрямовував свої
зусилля в бік естетичного театру. З цієї студії у 1916 р. виріс “Молодий
театр”, який виголосив у своєму “Маніфесті” про поворот до Європи.
Геніальний український реформатор мріяв про організацію єдиної
Всеукраїнської театральної академії. З цією ідеєю оформилось мистецьке
об'єднання “Березіль”, що стало експериментальним центром, завдання
якого полягало в оновленні театрального життя в Україні. Але період
відродження тривав недовго. Уже в кінці 20-х років зазнало репресій
багато діячів української культури, науки, освіти. Саме про цих людей
прийнято говорити, що вони символізують "розстріляне відродження".
Велике зацікавлення викликають думки І. Дзюби про стереотипи щодо
української культури. До сьогоднішнього дня існує думка, що російська
культура завдяки своїм перевагам домінувала в Україні протягом багатьох
десятків років. Це не відповідає історичній правді. Пануванню російської
культури насамперед сприяло жорстоке й тривале державне, імперське
насильство. І. Дзюба наводить уривок з полеміки відомого єврейського
1

Там само. – С. 58.
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публіциста В. Жаботинського з російським лібералом П. Струве: “… Коли
російська культура тепер відіграє неприродну для неї роль культури
всеросійської (тобто спільної для росіян, українців і білорусів), то
причина полягає головно в споконвічному насильстві та безправ`ї
українців і білорусів. Всі форми української культурної діяльності
заборонені, а про українську школу й говорити не доводиться. Чого ж
дивуватися, коли на цьому лані дощенту спустошеному і розореному
зусиллям урядника, так легко зійшла поза будь-якою конкуренцією
прорість тієї культури, якій урядник всіляко сприяв. Те, що в Києві, то
було й всюди. Всюди на периферії держави російська культура з`явилася
лише після того, як земський ярига прокладав їй дорогу, витоптавши
чоботиськом усіх її конкурентів. Це, звичайно, не заважає нам усім високо
цінувати і навіть любити російську культуру, яка багато чого доброго
навчила і багато чого величного дала. Але навіщо ігнорувати історію і
запевняти, ніби все минулося без кулака і ніби успіхи російської мови на
периферію доводять внутрішню безсилість інородницьких культур.
Нічогісінько ці успіхи не доводять, крім тієї старої істини, що підкутою
закаблукою можна втоптати в землю найжиттєздатнішу квітку”1.
Другий стереотип полягає в уявленні про українську культуру як
сільську. Стереотип виник тому, що українська нація була переважно
селянською. Але в історії української культури були цілі періоди, коли
вона виступала як міська. Підтвердженням цьому є діяльність релігійних
братств, ремісничих гільдій, цехів. Саме у містах Острозі та Києві
виникли славнозвісні академії, книжна вченість і наука яких була відома в
усій Європі.
До сьогоднішнього дня не подолано стереотип консерватизму. І.
Дзюба вважає, що уявлення про українську культуру і мистецтво як
традиційні мало деякі підстави. Але наші класики не випадали з
європейського контексту й навіть випереджали сучасний їм рівень
художнього мислення (Шевченко, Франко, Леся Українка, Курбас,
Архипенко, Довженко, ранній Тичина). Новаторськими пошуками
позначена творчість “шістдесятників” та “вісімдесятників”2.
Ще не так давно українських митців зображували учнями великих
російських учителів. Звідси витоки стереотипу вторинності. Безперечно
російська культура з ХІХ ст. впливала на українську. Але й російська
культура багато взяла від української в ХVІІ-ХVІІІ ст. Українці та вихідці
з України внесли вагомий внесок у російську культуру. У літературі: Богданович, Гнєдич, Наріжний, Капніст, Гоголь, Данилевський, Мордовцев,
Короленко та багато інших. У живопису: Левицький, Боровиковський,
Трутовський, Рєпін, Малевич та багато інших; у музиці: Бортнянський,
Березовський, Ведель, Стравинський; у різних галузях науки: Остроградський, Ушинський, Миклухо-Маклай, Гамалія, Лобачевський, Вернадський та ін.3
1

Дзюба І. Між культурою і політикою. – К., 1998. – С. 63-64.
Там само. – С. 68-69.
3
Там само. – С. 70.
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Сьогоднішній стан і розвиток української культури викликає у
І. Дзюби велике занепокоєння. Українська культура і мова утверджуються
в обставинах глибокої моральної деградації суспільства. Серед значної
кількості населення панують апатія і байдужість. Різко скоротилася мережа культурно-освітніх закладів. Деякі засоби масової інформації стали на
шлях шельмування українських класиків. І. Дзюба відзначає, що “коли
читаєш цю пресу, то створюється враження, що живемо в окупованій
країні і окупант звіріє з кожним днем…”1 Однак у таких важких умовах
культурна життєдіяльність української нації, на думку автора, не втрачена
і нині. І сьогодні мистецьке життя на Україні розмаїте і цікаве.
І. Дзюба пропонує здійснити цілий ряд заходів, які б стимулювали
розвиток української культури. Це насамперед:
- розширення функціонування української мови в різних сферах
суспільного і культурного життя;
- збільшення видань україномовної літератури;
- широка популяризація засобами масової інформації української історії
та культури;
- збільшення асигнувань на розвиток вітчизняної науки і культури;
- розширення мережі культурно-освітніх закладів;
- збільшення тиражів українських журналів і газет;
- співпраця з українськими культурними силами в усьому світі,
підтримка українського культурного життя в усьому світі2.
Донедавна українська культура значною мірою була ізольована
від культури світової. Сьогодні ситуація змінилася на краще. З
багатьма країнами світу підтримуються культурні зв'язки,
популяризуються твори світового мистецтва. Українська культура
поновлює свою присутність у європейському культурному
середовищі.

1

Дзюба І. Спрага. – К., 2001. – С. 114.
Там само. – С. 116; Дзюба І. Грані кристала. – К., 1978; Його ж. Застукали сердешну волю. – К., 1995.
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Горенко-Баранівська Л. І. (Київ)
КУЛЬТУРНО-МУЗИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ
ГЕТЬМАНСЬКО-СТАРШИНСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIII СТ.
В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ
У статті на документальних матеріалах конкретизується теза
автора про важливу роль, що надавалася культурному розвитку і
особливо музиці у колах української еліти Гетьманщини, розкривається
механізм культурно-мистецьких зв`язків між Україною та Росією
протягом другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.
За часів козацько-гетьманської держави (1648-1764 рр.) суспільнополітичні обставини активізували політичні і культурні зв’язки між
Україною та Росією. Особливу роль у посиленні цих зв’язків відігравала
діяльність гетьмансько-старшинської верстви, яка складала верхівку
державно-адміністративного апарату. Завдяки цим зв’язкам українське
культурно-музичне життя в умовах козацько-гетьманської держави
набувало нових форм та змісту, поширювалося за межі України, а також
суттєво впливало на культурно-музичне життя інших держав насамперед
Росії.
Перш за все, гетьмани та козацька старшина брала участь у
дипломатичних заходах уряду Гетьманської держави. Українських
гетьманів під час таких заходів супроводжувала генеральна, інколи й
полкова старшина. У складі делегацій почесне місце займали українські
виконавці (співаки, бандуристи, лірники, скрипалі) та оркестрові
музиканти, як частина “почоту” гетьмана, що належав до традиційної
форми тогочасного етикету. Так, музичні колективи та виконавці
супроводжували гетьманів під час їхніх службових поїздок до російських
столиць – до Москви та Петербурга (з 1703 року). У вересні 1665 р.
відбулася перша поїздка гетьмана І.Брюховецького до Москви у
супроводі 535 чол., серед яких були “многие вспеваки”1. Під час поїздки
гетьмана І.Мазепи до Москви (1689 р.) його супроводжували вісім
гетьманських “дворян”, а також 70 дворових людей, 50 драгунів та 12
музикантів [за свідченням К.Харламповича: 10 трубачів та 5 музикантів,
тобто, скрипалів]2. У 1705 році з гетьманом до Москви їхав численний
почет на 200 підводах. Крім генеральної старшини і полковників із
слугами, при І.Мазепі знаходилися канцелярист, конюший, аптекар, лікар,
музиканти, дворяни, дворецький, покойові слуги, скарбник, челядник і
хлопці. Серед придворного почту гетьмана І.Скоропадського у його
1
Щербаківський Д. Оркестри, хори і капели на Україні за панщини // Музика. –
1924. – № 7-9. – С. 141-155; № 10-12. – С. 205-215.
2
Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь.
– Казань, 1914. – Т. 1. – С. 324.
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дипломатичних посольствах 1718 та 1722 рр. до Москви, згадуються
трубачі1. Під час перебування гетьмана К.Розумовського у Петербурзі
(1756-1757 рр.) та Москві (1762-1763 рр.), серед придворних чинів були
чотири трубачі й литаврщик2.
31.XII.1728 року з Глухова до імператорського двору в Москву
відряджено “в делах Малороссіи” старшинську депутацію у складі:
сотника Г.Стороженка, бунчукових товаришів С.Миклашевського та
Г.Гамалія й атамана городового глухівського, а також “по предложению
Ея величества посылаются два дишканцести да два алцести”3. Фактично,
це були своєрідні форми концертування (виступи) українських музичних
колективів та виконавців за межами України. Ця традиція була продовжена за часів правління гетьмана К.Розумовського. Так, у 1753 році з
великим успіхом виступав у Москві Глухівський придворний театр
К.Розумовського4. Як нотує у щоденнику М.Ханенко, у складі театру був
регент Глухівської хорової капели Корнелій Юзефович5. Очевидно, на
концертах цього колективу в Москві був присутній особисто М.Ханенко.
Крім того, у середині XVIII ст. відомим був театр Д.Ширая, який неодноразово здійснив гастрольні подорожі за кордон. Отже, активізація
українсько-російських культурних зв’язків протягом другої половини
XVII-XVIII ст. сприяли презентації українського музичного мистецтва в
Росії та за кордоном. Музичні колективи та окремі виконавці, які
супроводжували гетьманський уряд, разом з придворними та іншими
музикантами столиці, неодноразово брали участь у святкових
урочистостях (парадах, церемоніях нагородження, коронування,
святкуваннях військової перемоги та підписання мирної угоди), а також
придворних балах, маскарадах та асамблеях; святкування тезоіменитства і
дня народження російських імператорів; були присутні на траурних
церемоніях тощо. Як виявляється, під час таких заходів, українські
виконавці зустрічалися із своїми земляками.
“Щоденні записи” (“діаріуш”) генерального хорунжого М.Ханенка,
ведені під час поїздки гетьмана І.Скоропадського до Москви оповідають,
що 18 січня 1722 року гетьман прибув у Москву для святкування
заключення Ніштадського миру. А вже 28 січня М.Ханенко описує
святкування річниці заключення Ніштадського миру, у якому брали

1

Центральний державний історичний архів України в м.Києві (далі: ЦДІАК
України), ф. 269, оп. I, спр. 2275, арк. 2-3 зв.
2
ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 3442, арк. 2-5 зв.; спр. 4133, Ч. 1, арк. 3, 60-61;
спр.2275, арк. 2-3 зв.; спр. 4440, арк. 1-3 зв., 7-8; спр. 4455, арк.2-3; спр. 1724,
арк.1-1зв.; спр. 3882, арк. 2-5.
3
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
(далі: ІР НБУВ), ф. I, од. зб. 53762 (Лаз.), арк. 399.
4
Кузьмін М.І. Кріпацькі хори, оркестри і театри // У кн.: Кузьмін М.І. Забуті
сторінки музичного життя Києва. – К.: Муз. Україна, 1972. – С. 12-13.
5
Ханенко Н. Дневник генерального хорунжего Николая Ханенка (1727-1753 гг.) /
Прилож. к ж-р Киев. старина. – К.: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – С. 484.
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участь учні греко-латинської академії (серед них було багато українців)1.
Гості, у тому числі, гетьман з дружиною, були присутні на феєрверку та
під час обіду, де грали трембачі та литавристи. Очевидно, у цих заходах
брали участь і військові музиканти, які супроводжували гетьмана
І.Скоропадського під час поїздки. Діаріуш (від 31.01.1722 р.) також
відзначає розкіш галерної святкової подорожі від с.Всесвятське до
Москви, у якій брали участь гетьман з генеральною старшиною і
полковниками (ніжинським, прилуцьким та гадяцьким)2.
Як виявляється, гетьмани під час перебування у російських столицях,
зустрічалися із співаками та музикантами придворної імператорської
капели, більшість з яких були українці. Як повідомляє вже названий
“Краткий журнал о поездке гетьмана Д.Апостола в Москву”, у
пасхальну неділю 7.04.1728 року на обід до гетьмана Д.Апостола
“изволил приехать” цар Петро II (Олексійович) “со всею монаршею
Ассамблеею”,
а
також
була
присутня
“капела
государева
(императорская)”. Коли гості роз’їхалися, “музыку Гетман удержал”, при
якій “з своими малороссіянами ещё довольно изволил быть и
веселитися"3.
У зв’язку з службовими та особистими справами представники
генеральної старшини часто приїздили до Петербурга та Москви. Із
записів дізнаємося про їхні зустрічі (Я.Марковича, М.Ханенка,
П.Апостола, А.Горленка, Я.Лизогуба та ін.) з придворними бандуристами
та півчими, більшість з яких були українського походження. Це
бандуристи Єрмолай Санкевич, Іван Олексійович; ”півчий малий” Івашка
Павлов; співаки – Іван Максимов, Гаврило Головня, Максим Богуш, Петро
Лазорович, Яким Миронович, Семен Тихонович (Тихонов), Лозовський,
Іван Ісаєв Іскус, Федір Коченевський, Кирило Рубановський (Рубан),
Григорій
Михайлович
Любисток;
придворні
камер-музиканти
(“скрипцисти”) Василь Стефанов з Коропа та Стефан Васильєв з
Березної, а також уставщик придворних півчих Іван Петров (Поповський).
Частими гостями у Я.Марковича та М.Ханенка в Петербурзі були гуслярі
та бандуристи графа І.С.Гендрікова, півчі графа П.Б.Шереметєва та
лютнист князя О.Д.Голіцина – Іван Романов. Я.Маркович розповідає про
придворного гусляра Матвія Маньковського. Серед гостей Петра
Апостола (молодшого сина гетьмана Д.Апостола) у Петербурзі були
придворний священик Федір Дубянський, співак Лук’ян, бандурист графа
Сапеги та родина придворного музиканта Разена, а також П.Апостол
“виконував особливе прохання” придворного капельмейстера (очевидно,
переклад іноземного тексту одного з музичних творів). Серед гостей
бунчукового товариша А.Горленка були також “певчие малые цесаревни”.
Щоденник М.Ханенка оповідає про поховання українського співака
1

Маркевич Н. История Малороссии. В 5-ти томах. – М., 1842. – Т. 2. – С. 561.
Ханенко Н. Диариуш или журнал, т.е. повседневная записка случающихся при
дворе гетмана Иоанна Скоропадского, окказий и церемоний. – М.: Университетская типография, 1858. – С. 23-24.
3
ІР НБУВ, ф.VIII, од.зб.162, м/80, арк.16 зв.-17 зв.
2
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(“басеста”) “дворцовой певческой музики” і одночасно ієромонаха
Олександро-Невського монастиря Іоасафа (11.VII.1746 р.).
Найвідомішим серед музик був Григорій Михайлович Любисток
(Григорій Михайлов; справжнє прізвище невідоме) – бандурист
імператриці Єлизавети Петрівни. Його ім’я зустрічається дуже часто у
записах Я.Марковича та М.Ханенка саме у 40-х роках XVIII ст., оскільки
автори щоденників були частими гостями у нього. Записи М.Ханенка
подають цілу низку біографічних фактів про Г.Любистка: у 1743 році –
отримав дворянський титул, у 1748 р. – нагороджений полковничим
рангом, у 1749 р. придбав маєтки у полковника Лубенського полку Василя
Савича (купчі документи Г.Любистка засвідчували М.Ханенко,
В.Гудович, полковник Божич). Запис у щоденнику від 3.04.1749 р.
свідчить про спілкування Г.Любистка та Іллі Лизогуба.
Були придворні півчі і серед гостей генерального обозного Якова
Лизогуба у Петербурзі (1746 р.)1. Усе це свідчить про те, що існували тісні
контакти між гетьманською старшиною і придворними музикантами, які
служили в Петербурзі і, перш за все, з тими, хто були українського
походження та земляками.
Найчастіше українські співаки та музиканти зверталися до гетьманів з
проханням про повернення в Україну й надання відповідного документа
(паспорта).“Краткий журналъ о поездке в(ъ) Москву гетьмана
Д.Апостола” повідомляє, що 23.02.1728 р. “явился к Его
Ясневелможности” Афанасій Резукович, який служив “в дому при
спевальной музике” князя Меньшикова. Цього ж дня співаку видано
паспорт “на свободний пропуск, где похочет в Малой Россіи жить было
невозбороненно”2. У середині XVIII ст. численну кількість паспортів (для
повернення в Україну) було видано абшитованим придворним співакам
Похідною військовою канцелярією гетьмана К.Розумовського. Також
канцелярія надавала паспорти батькам (“для пропуску в Санктпетербург и
обратно в Малую Россію”), які відвідували своїх дітей під час придворної
служби. У свою чергу придворні співаки та музиканти зверталися до
гетьмана К.Розумовського про призначення їхніх батьків на старшинські
посади. Як наприклад, придворний камор-музикант (1755 р.) Стефан
Абрамовський “просил поставить отца своего, живущего в местечке
Березном, атаманом городовим на место нынешнего атамана березинскаго
Ивана Михневича”3.
Перебуваючи у російських столицях, представники генеральної
старшини стають передплатниками іноземних газет (з 40-х років XVIII ст.
паризьких та амстердамських); купують книжки та картини для власних
маєтків, а також на замовлення “правителів Малоросії” (П.Бібікова,
1
Горенко-Баранівська Л.І. Музичний побут гетьмансько-старшинського середовища другої половини XVII-XVIII ст. в Україні // Науковий вісник Національної
музичної академії України ім. П.І.Чайковського “Музичне виконавство”. – К.:
НМАУ, 2000. – Вип. 14. – Кн. 6. – С. 67-76.
2
ІР НБУВ, ф. VIII, од.зб. 162, м/80, арк. 6.
3
ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 1710, арк.2-7 зв.
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О.Шаховського) купують музичні інструменти та ноти з європейського та
вітчизняного репертуару тощо. Перебуваючи у Москві та Петербурзі,
представники гетьманського уряду знайомляться з європейськими
зразками оперного та камерно-симфонічного мистецтва. Як відомо, у 1742
р. на коронацію Єлизавети Петрівни в Москву прибула старшинська
депутація у складі лубенського полковника Петра Апостола, бунчукових
товаришів Якова Марковича, Григорія Лизогуба та Андрія Горленка.
Мемуарний запис у щоденнику Я.Марковича повідомляє, що українська
делегація 29.05.1742 р. була присутня на прем’єрі опери І.Хассе
“Милосердие Тита” (пролог до опери написав Я.Штелін, музика
Д.Далольо та Л.Мадоніса), приурочена святкуванню коронації
імператриці Єлизавети. Крім того, Я.Маркович разом з Андрієм
Горленком протягом лютого-жовтня 1742 року часто були “во дворце на
комедіях італьянских и операх” та “услаждались музикой и пением”.
У 1745 р. старшинська депутація у складі генеральної старшини
Я.Лизогуба, В.Гудовича та М.Ханенка їздили до Петербурга з
клопотанням про повторне відновлення гетьманства. Депутати були
затримані у Петербурзі до кінця 1749 р., коли генеральний обозний
Я.Лизогуб помер. Про культурно-мистецькі події цього періоду є
відомості у щоденнику генерального хорунжого М.Ханенка. Перебуваючи
в Петербурзі, Я.Лизогуб, В.Гудович та М.Ханенко були запрошені на
весілля К.Розумовського (відбулося у жовтні 1746 р.). На основі
розшифрування записів у щоденнику М.Ханенка встановлено низку
оперних вистав, які відвідували українці. Так, протягом січня-грудня 1746
р. вони регулярно були “на итальянских операх в комедиальном доме”: на
прем’єрі опери Францеско Арайя “Сципіон” (8.IX.1746 р.), а також
декілька разів були на опері ”Милосердие Тита” І.Хассе (9.01 та
21.XII.1746 р.). Як свідчать мемуарні записи М.Ханенка, перебуваючи у
Петербурзі, постійно відвідував оперні вистави, серед них: ”Митридат”
Ф.Арайя, опера “Пастораль”, а також французькі та німецькі комедії. Під
час перебування в Москві, Я.Маркович у щоденнику занотував 1 березня
1729 р.: “ездили с Гамалеею до кунштов или кукол каких-то, которых
мастер с танцами нам представлял. Ввечеру заезжали до Петра Апостола,
где фабулу слышали о Турандот и Калеф”.
Характерною ознакою українсько-російських культурно-мистецьких
зв’язків другої половини XVII – XVIII ст. став процес залучення діячів
української музичної культури (музикантів, співаків, диригентів,
композиторів та педагогів) до Росії, зокрема – до Москви та Петербурга.
Факти міграції українських співаків та музикантів існують від середини
XVI ст. Але після 1654 р. помітно збільшується мода до української пісні
та виконавців при царському дворі, що прискорює міграцію з України
навіть цілих музичних колективів з диригентами та композиторами, які
протягом XVII-XVIII ст. поповнювали два державні хори в Росії:
Синодальний хор у Москві (з 1701 р.) та Придворну капелу в Петербурзі
(з 1703 р.). Необхідно підкреслити, що юридичного закону про
вербування співаків з України ніколи не існувало. Але як факт існували
систематичні набори протягом двох століть, які набували статусу
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культурно-політичних акцій, а саме: “Высочайшие Императорскаго
величества указы” про набір співаків з України надсилалися тільки до
гетьманів і надавалися у директивній формі (“надлежит послать”,
“повелеваем Вам выбрать” і “отправить к Нам как найскорее”, тому
обов’язково передбачали незаперечне й термінове їх виконання. Відбір
таких виконавців на території України проводили військові канцеляристи,
які були музично освіченими, а також придворні співаки, регенти й
уставщики українського походження. Як свідчать історичні документи, у
1688 р. гетьман І.Мазепа прислав до царського двору в Москву півчих –
одного з Києво-Печерської лаври, а трьох – із Київського братського
монастиря1. За часів правління гетьмана І.Скоропадського виявлено набори співаків 1714, 1718 рр., які проводив государевий дяк і регент Іван
Поповський. За період гетьманування П.Полуботка виявлено набір 1722
року, який здійснював придворний співак Іван Константинов. Під час
правління Д.Апостола відомі набори 1728, 1729, 1730, 1732 років. Є дані
про набори співаків у період міжгетьманства (1736, 1737, 1738, 1739 рр.),
які проводили у 1738 році викладач Глухівської співацької капели Федір
Яворський та сотник Олександр Брежинський, співак-басист Федір
Павлов та Яків Благотворитель (1739 р.); придворні співаки Гаврило
Головня та Семен Тихонов. Існували й довготривалі набори співаків, які
тривали декілька років. Так, з 1746 по 1750 рр. набір співаків до
імператорської капели проводив сотник Лохвицький, Лубенського полку
Кирило Качановський, який у минулому був придворним співаком
Імператорської капели у Петербурзі. За часів правління К.Розумовського
виявлено набори, які проводили придворні співаки Степан Андрієвський,
Роман Богданович та придворний уставщик Марко Полторацький.
Представники генеральної старшини, зокрема Я.Маркович та
М.Ханенко підтримували контакти з тими людьми, які приїжджали в
Україну для набору півчих у Придворну співочу капелу в Петербурзі. Про
це свідчить той факт, що М.Ханенко передає в Москву листа до
Красінського “через півчого придворного", посланого в Україну для
набору півчих. Інший щоденниковий запис М.Ханенка, зроблений у
Москві, повідомляє про приїзд відомого українського співака Марка
Полторацького з листом від генерального осавула Якубовича. Можливо,
він проводив набір півчих з України для Петербурга.
Систематичні набори співаків до імператорського двору не обминали
й родини полкової та сотенної старшини, яка неохоче віддавала своїх
малолітніх дітей і використовувала усі можливості, щоб уникнути цієї
акції. Важливу підтримку щодо цього надавала Генеральна військова
канцелярія. Наприклад, під час набору 1722 р., який проводив придворний
півчий Іван Костянтинов, з Генеральної військової канцелярії до
полковника наказного Прилуцького 13.XI.1722 р. “писано, як
ответствовати в Коллегію об неданнию сына ещё в дитинном возрасте”
полкового прилуцького хорунжого придворному співаку І.Константинову

1

Харлампович К.В. Малорусское влияние … – С. 318.
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на випадок, коли “в оную пришлёт доношение певчий”1. Але таких
випадків було небагато. Основна маса все ж потрапляла у число придворних служителів. Серед малолітніх придворних співаків були діти
сотенної старшини: Лук’ян Голуб, який всупереч його волі та клопотання
батьків, відправлений графом Г.Головіним до Петербурга, де співав при
його дворі до 1741 р.; син поручика Опішнянської сотні Гадяцького полку
Артем Панченков – “малолетний певчий” імператорського двору у Москві
(з 1754 р.), потім переведений до Петербурга та багато інших. У архівних
документах згадуються імена дітей та родичів полкової та сотенної
старшини, які перебували придворними співаками та музикантами.
Архівні акти державних установ Гетьманщини свідчать, що представники
полкової та сотенної старшини відвідували своїх дітей та родичів у
Петербурзі та Москві. Зберігаються численні листи, клопотання до
гетьманів про надання паспортів, подорожних листів щодо цього2.
Існували випадки, коли до Придворної співацької капели потрапляли
представники генеральної та полкової старшини. Вони переривали
військову службу в зв’язку з викликом до імператорського двору. Так,
Іван Седринський до перебування при імператорському дворі “в
певческой музыке” (з 1752 по 1755 рр.), відбував “войсковую службу”,
яку планував продовжити разом із своїм дядьком – бунчуковим
товаришем Іваном Полторацьким після повернення в Україну3. Канцелярист Афанасій Забузький також спочатку “находился в службе при делах
письменных” Ніжинської полкової канцелярії. Відповідно до указу
імператриці Єлизавети Петрівни був у числі “двенадцати певчих самых
лучших голосов”, направлених до російської посольської церкви
м.Кенігсберг (тепер м.Калінінград, РФ), де перебував до березня 1763
року. Навесні 1763 р. він повернувся в Україну і продовжив службу “в
званіи подканцеляристском” Ніжинської полкової канцелярії, де працював
до 1770 року4.
Придворні співаки та музиканти після звільнення від служби
отримували “абшит” (відставку), поверталися в Україну і поступали на
військову службу. Так, Павловський Іван Йосифов, ”абшитованный
придворный певчий”, 1759 р. повернувся в Україну. Клопотав перед
гетьманом К.Розумовським “о пожаловании Его в войсковые товарищи”,
враховуючи службу при дворі та “по примеру предков своих”. У 1759 р.
був виданий універсал за підписом гетьмана К.Розумовського “при
малороссийской печати”, де зазначено: ”оного Павловского к
отправлению войсковой службы усматривать годность и определяем Его
войсковым товарищем”. Отримавши відставку, придворні співаки
1

ІР НБУВ, ф. I, од.зб. 66720 (Лаз.), арк. 25 зв., 62, 86; ЦДІАК України, ф. 269,
оп. I, спр. 1832, арк. 2-5 зв.
2
Там само, арк. 71.
3
ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 1653, арк. 2-3 зв.; спр.436, арк. 3-3 зв.;
спр. 4483, арк.2-4 зв.
4
ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 3289, арк. 11-11 зв., 1313 зв., 28-29, 33;
спр. 4133, Ч. 1, арк. 23 зв.-24, Ч. 2, арк. 167 зв.-168.
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поверталися в Україну й поступали на службу в Генеральну військову
канцелярію, полкові й сотенні канцелярії Лівобережної України.
Придворних співаків та музикантів після завершення служби
відповідним імператорським указом призначали на “сотенний уряд”,
серед них: Троцина Антон у 70-80-і роки XVII ст. співав при дворі
царівни Софії Олексіївни у Москві, після повернення в Україну став
срібнянським сотником (1707-1737 рр.). Мав довір’я гетьмана
І.Скоропадського, який часто посилав його в державних справах до
Москви. Указом імператриці Анни Іоаннівни 1737 р. ”пожаловано
придворного покоевого служителя, гуслиста Матвея Манковського в
сотники Глуховской сотни Нежинського полка”, де й працював у 17371739 рр. Відповідно до указу імператриці Єлизавети Петрівни 1742 р.
“дворцового певчего” Петра Жилу призначено сотником Київського
полку “на место отца Его Єремея Жили, уволняемого за старостию, отъ
службы”. Микола Кленус в 11 років “взят был ко двору в певческую
музыку” до Петербурга, де перебував на службі протягом п’яти років
(1738-1743 рр.). Після втрати голосу повернувся в Україну, з 1743 року
служив у Ніжинській полковій канцелярії, з 1757 року – призначений
сотником Поповським Ніжинського полку і був на посаді до 1761 р. Хома
Іванов ще хлопчиком відправлений до Петербурга, у 1740-1744 рр. був
солістом Придворного хору. У 1744 році повернувся до НовгородаСіверська, де став сотником. Відомим солістом Придворного хору 40-х
років був Кирило Каченовський (брат Федора Каченовського), якого
після повернення в Україну призначено лохвицьким сотником. Ще один
соліст Придворного хору 40-х років Кирило Козеневський був
призначений сотником Лубенського полку. Традиція отримання
старшинських посад придворними службовцями існувала ще в кінці XVIII
ст., після скасування козацько-гетьманської держави.
Так, завдяки гетьмансько-старшинській верстві відбувалися
українсько-російські культурні зв’язки протягом другої половини XVIIXVIII ст., які сприяли презентації українського музичного мистецтва,
зокрема в Росії. Перебуваючи в російських столицях, представники
гетьмансько-старшинського середовища підтримували земляцькі контакти
з діячами української культури (як духовними, так і світськими), які
працювали в Росії; з українськими митцями, які перебували у складі
придворних колективів Російської держави (імператора, дворян,
сановників, духовних осіб), а також придворними бандуристами,
співаками та інструменталістами. Фактично становлення мистецьких
центрів у Росії (Придворна імператорська співацька капела, Придворний
театр О.Розумовського та ін.) відбувалося за участі українських
«самородків». Важливими видаються творчі контакти представників
гетьманського середовища з відомими іноземними виконавцями,
композиторами та капельмейстерами, які співпрацювали з українськими
музичними колективами і періодично перебували в Україні.
Отже, гетьмансько-старшинська верства була тим історичним
посередником, завдяки якому відбувалися як політичні, так і культурномистецькі зв’язки між Україною та Росією протягом другої половини
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XVII-XVIII ст. Культурно-музичні зв’язки гетьмансько-старшинського
кола відіграли важливу роль у використанні потенціалу української
музичної культури як в Україні, так і поза її межами.

Коротя-Ковальська В. П. (Київ)
МУЗИКА ТА СПІВ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ
У статті музична культура осмислюється як необхідна основа для
духовного розвитку особистості, розширення нею свого емоційного світу,
збереження самодостатності та самобутності.
Кожний народ, який став етносом-нацією, має право жити за власними
законами, що дають можливість берегти створене, творити принципово
нову культуру, утримуючи та зберігаючи духовні цінності та традиції.
Сукупність цих цінностей творить духовне обличчя народу. Більшість
видів людської діяльності притаманна всьому людству, але в кожній
національній спільноті вони оформляються різними способами, які,
власне, і складають її культуру. Існує потреба національного
самоусвідомлення в різних формах культурного життя. Як зазначає
Валерій Сніжко, „на зламі епох поступово на передові позиції виходять
творчі народи, до яких передусім слід зараховувати слов’янські народи.
Праслов’янська духовність довгі тисячоліття формувалася переважно на
теренах України”. Неповторна гармонія людини і навколишнього світу
знайшла втілення в своєрідній філософії українців – народній творчості.
З народних творчих джерел починається історія культури
українського народу, а отже, й історія українського мистецтва і музики
зокрема. Вказуючи на необхідність використання цих джерел у вихованні,
К.Д.Ушинський писав: ”Є один тільки спільний для всіх природний
нахил, на який завжди може розраховувати виховання: це те, що ми
називаємо народністю”.
На одному з перших місць української народної педагогіки було
виховання у дітей естетичного смаку, прищеплення любові до всього
прекрасного, розуміння того, що сама природа наділила наш народ
багатьма мистецькими здібностями, зокрема до музики та пісні, про що у
своїй праці „Історія української музики” (1922) написав фундатор
української музично-історичної науки, музикознавець Микола Грінченко.
Музично-естетичне виховання було невід’ємною складовою частиною
української народної педагогіки, оскільки основним чинником цього
виховання виступала сім’я. Воно відбувалося природно і в доступній
формі. І як тут не згадати мудрого предка Володимира Мономаха, який у
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„Поученіях” 1096 року писав про те, що учні мають долати труднощі
книжного навчання з „поклоном і співом”. До речі, літописні свідчення
про княжих музик і співців не вщухають упродовж ХІ-ХVІІ століть.
(„Повесть временных лет”, „Радзивилівський літопис”).
Формуванню естетичних смаків дітей та молоді значно сприяли
численні календарні та обрядові свята (Коляда, Щедрий вечір, весняні
дійства, Зелені свята, Купало, обжинкові, осіння калита тощо),
утворюючи своє особливе духовне середовище. Музична освіта Княжої
доби відрізнялась самобутнім характером і розвивалась у взаємодії двох
взаємодоповнюючих тенденцій. Одна з них більш адекватно
віддзеркалювала специфіку християнських традицій (людина-Бог) і чітко
проявлялась у церковно-пісенному мистецтві, друга тягнулася до так
званих язичницьких традицій (людина-Природа) і проявлялася у
витончених веснянках, колядках, хороводах, ритуалах, у гармонії з
природою, у повазі до особистості, в одухотвореності, власне в тому, що
ми називаємо „філософією серця”. У християнській антропології Дух
(ідеальне) сприймався в якості судді душі і тіла, вищого начала в людині.
Душа – посередник (місток) між тілом і духом, і в зв’язку з цим усі
педагогічні зусилля були спрямовані на роботу над людською душею
(спасіння душі). Народна родинна педагогіка через пісні, звичаї та обряди
займалась очищенням душі, піднесенням її до висот космічного порядку.
Лірична народна пісня виникла пізніше, приблизно в ХУ-ХІІ ст. Про
українські співи М.Дилецький писав, що вони ”сердца человеческие
возбуждают до увеселения или до жалости”.
Древньоруська церковна музика була виключно вокальною
(інструменти вважались язичницькими). „В памятниках древнерусской
письменности сопель (сопилка – В.К.), дудка, свирель упоминаются в
связи с обличениями против народных обычаев и игр. Колокола –
единственный музыкальный инструмент, который не только не
запрещался, но даже специально привлекался к богослужению в
православной церкви… По словам Григория Нисского „само наше
телесное устройство искусно подготовлено природой для музыкальных
действий”… Логика взаимосвязи жизни человека и пения отражалась в
следующей формуле: правильное пение – есть следствие правильной
жизни, а правильная жизнь – уже есть пение… Распевщик церковних
песнопений воспринимался на Руси не как творческая личность, а как
посредник между небом и землей вдохновителем
Святого Духа,
передающий информацию с уровня сверхбытия на уровень бытия”1.
Центром виховання видатних знавців партерного (церковного) співу в
ХУІІ ст. був Київ, звідки в різні міста Росії систематично відряджалися
вчителі співу, регенти, солісти для хорів і навіть композитори – автори
партесних творів. Зосереджені в монастирях, приватних школах співу,
братських школах вокально-педагогічні сили були поєднані спільною
турботою про високий естетичний рівень культурницького простору
1

Праслова Т.А. Музыкальное образование как фактор развития человека в педагогической культуре Древней Руси. – Санкт-Петербург, 1999.
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України. Заснована Указом правителя Малоросії П. Румянцева (1737 р.)
Глухівська музична школа проіснувала кілька десятків років, згодом її
було приєднано до Придворної співацької капели в Петербурзі.
На розвиток української вокальної школи вплинув досвід співацьких
шкіл на козацькій Січі, одна з яких проіснувала більше ста років
(приблизно 1666-1776 рр.), де навчали „вокальної музики ” і церковного
співу, а також були створені спеціальні групи виконавців-лицедіїв
(підвалини українського театру)1.
Зростання інтересу до народної творчості в кінці ХУІІІ на поч. ХІХ ст.
викликало появу ряду друкованих збірників із записами й гармонізаціями
народних пісень. Вони мали в основному не науково-етнографічний, а
репертуарний характер.
М.В.Лисенко був першим українським композитором, який підійшов
до пісенного фольклору по-науковому, виробивши власні оригінальні
методи обробки народних пісень, і підняв цю галузь музичної творчості
на значно вищий професійний рівень, заснувавши у Києві Музичнодраматичну школу (1904). У становленні та розвитку музичної освіти
початку ХХ ст. відіграли школи гуртки і музичні товариства національної
української спрямованості Києва, Одеси і Полтави, а також школи
духовного відомства з їх міцними традиціями культового хорового співу.
У короткі часи УНР та Гетьманщини співробітник Міністерства народної
освіти (молодий бандурист-віртуоз, а пізніше видатний музикант, бандура
якого підкорила весь світ і сам Голівуд і якого мало знають в Україні),
Василь Ємець створив першу в історії новітньої України Капелу зрячих
бандуристів. Як згадує Василь Ємець, гетьман Павло Скоропадський був
прихильником кобзарства і про це свідчить той факт, що Музичний відділ
Головного управління мистецтва й культури, який був автономною
частиною Міністерства народної освіти, наказав йому написати
законопроект із кошторисом на такі справи: 1) утримання Капели
кобзарів; 2) відкриття при ній школи гри на бандурі; 3) заснування
притулку для сліпих та старих кобзарів; 4) заснування кобзарського
музею тощо.
На матеріалі власних етнографічних досліджень працював і видатний
професор музикознавець Василь Верховинець. Викладаючи методику
хорового співу, він знайомив студентів з методикою вокально-хорової
роботи, класичною музичною хоровою літературою та фольклорними
пісенними зразками, працюючи з дитячим хором на народнопісенному
матеріалі. У 1925 р. він завершив роботу над методичним посібником для
вчителів „Весняночка”. Через рік за ініціативою П.Козицького було
надруковано збірник пісень „Масовий спів”, співавторами якого були
К.Богуславський, В.Верховинець, П.Демуцький.
На всіх етапах розвитку музичної педагогіки хоровий спів
використовувався як могутній засіб впливу на формування особистості,
розвитку її музичної та духовної культури. Він є одним з найважливіших
факторів розвитку музичного слуху, формування вокально-хорових
1

Іванов В.Ф. Січова співацька школа // Музика – 1992. – № 3.
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навичок, поглиблення знань у галузі хорової літератури, теорії та історії
музики, художнього смаку. Спів, як виконавчий процес, розвиває не
тільки музичні здібності, а й такі якості як уміння слухати, пам’ять, увагу,
уяву, самостійність, наполегливість, емоційність. „Музика здатна
впливати на етичний бік душі, і оскільки музика володіє такою
властивістю, то, очевидно, її треба зробити одним із предметів виховання
молоді” – твердив у своєму трактаті „Політика” Арістотель ще в ІV ст. до
нашої ери.
„Ще в колисці дитина може відчути ритм не тільки материнського
серця, а й музику Космосу. Але через реалії рідного довкілля. Ще в
колисці вона може відчути материнську мову і пісню або бути
відчуженою від них – універсальних форм душевного світосприйняття і
світорозуміння, мрій, дум, пам’яті роду й народу… Фінал виховання: моя
позиція” – ось як твердять батько і син Петро і Тарас Кононенки у своїй
книзі „Освіта ХХІ століття. Філософія родинності”. І справді,
найважливішим для виховання духовної сфери людини є період
дошкільного і молодшого шкільного віку, що відзначається особливою
емоційністю дітей, їх потребою в яскравих враженнях, активністю
пізнавального інтересу не тільки до навколишньої дійсності, але й до
свого ”я” „Пізнай себе”.
Незмінним засобом розвитку почуттів дитини постає музика, яка
викликає особливі почуття катарсису – специфічного емоційного стану.
Кожен учитель повинен пам’ятати, що його урок – це урок мистецтва.
Особливість митця-учителя, як зазначав Г.Ващенко „полягає в тому, що
він скорше і глибше, ніж звичайна людина, відчуває красу, розлиту в
природі і в житті людини і разом з тим скорше, глибше відчуває
спотворення краси, де б воно не траплялось. Він стає ніби посередником
між красою і суспільством, в чому і полягає його покликання. Друга
характеристична властивість митця-вчителя – це високорозвинена уява в
живих образах як продукту уяви”.
Уміння вчителя „бачити” і „чути”, зосередити дітей не на засобах
музичної виразності і формах музичного твору, а на настрій, почуття,
роздуми їх про музичний твір має
величезне значення. Учителю
важливо сформувати бережливе ставлення до народної музики у всіх її
жанрах, вокально-хорове мистецтво повинно будуватися на рідному
фольклорі, а не на фольклорі сусідніх держав, зокрема російської, як це
робиться в наших школах та педінститутах. Важливою сферою духовної
культури кожного народу є своя, рідна пісня і поезія, і саме вона зможе
пробудити у дітей ту генетичну пам’ять, яка заговорить до них голосом
наших предків, тому є одним з наймогутніших чинників виховання
національної свідомості, духовного аристократизму, високої статевої і
родинної моралі.
Важливе значення має спів з голосу, наслідування народних співаків,
які передають дітям з покоління в покоління пісні, обряди, зразки
народної сімейної педагогіки, що збереглися в даному регіоні чи краї. На
таких засадах у своїй сім’ї вчився геніальний український композитор
М.Леонтович, безліч видатних музикантів та співаків. „Мається на увазі,
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що ще з колиски дитина прилучається (або не прилучається) до ритму
серця матері-батька як до гармонії тіла, почуттів і думок, мови і пісні
людини й природи – отже: до ритму землі і сонця цілого космосу, до
традицій та обрядів народу, уособленим носієм яких є сім’я. Крапля є
праобразом океану, сім’я (рід) –вселюдства. Джерело вічності – любов до
першооснов життя” (П.П.Кононенко).
Сучасна педагогічна та українознавча наука на перший план висуває
духовний розвиток особистості засобами народного мистецтва, її інтерес
до народних джерел – це не ностальгія чи модна ретроспектива, а
усвідомлення і шана до тих колосальних зусиль сотень попередніх
поколінь, які зумовили теперішній рівень культури нашого суспільства.
Як вважає О.В.Нельга (Теорія етносу. Курс лекцій), відокремлення
дідусів та бабусь від онуків у чомусь дорівнює розтягнутому в часі
духовно-душевному самогубству етносу. Саме цей зв’язок, на думку
науковців є необхідним.
Етнічні цінності, які треба прищеплювати молоді: рідна мова, природа,
народ, рідна країна – Батьківщина, історія з її видатними діячами та
знаменними подіями, рідна література, рідна пісня. сім’я, родина, любов
до праці, повага до релігії свого народу, повага до звичаїв свого народу,
вміння позбавлятися архаїзмів та помірковано ставитись до нового.
Низька музична культура не дає змоги особистості проявити
потенційні можливості її духовного розвитку, звужує кордони емоційного
світу. Це, в першу чергу, стосується тієї частини молоді, яка зневажає
класичну музику і народну пісню, віддає перевагу сумнівним зразкам
сучасної розважальної музики, неглибокої за змістом та бідної за формою.
Нездорове мистецтво принижує людину, розпалює в ній чисто тваринні
інстинкти, тримає її в обіймах світу матеріального. Вплив музики на
людину не завжди піддається науковому осмисленню. Інколи вона
торкається таких пластів психіки, які прийнято відносити до несвідомих
рівнів внутрішнього світу людини. Б.Асаф’єв, Г.Верьовка, О.Кошиць,
М.Лисенко, К.Станіславський висловлювалися про явище мистецької
психічної енергії та її вплив на слухачів, про явище випромінювання від
виконавця, про енергетичний візерунок золотистої енергії, яку іноді
бачать слухачі, про обмін енергіями (виконавець-слухач). „І це ще одна
грань невербальних фонопсихолінгвістичних параметрів мистецтва співу”
(В.Антонюк). Про вплив мови і пісні на енергетику суспільства та про
взаємовплив енергетики землі і людей, які живуть на цій землі,
В.Московченко та А.Поправко пишуть у книзі „Карма України”. „Як
відомо, кожний регіон, де проживав історичний етнос, має свою
енергетику. Її випромінює земля… Ця енергетика тисячоліттями
формувала менталітет і мову корінного народу… Доти, доки народ
зберігає свою мову, він зберігає і свою землю… Втративши свою мову,
цей народ втрачає енергетичну підтримку землі, і, як наслідок, енергетика
цього регіону руйнується під впливом чужої мови. Все це відбувається
повільно, непомітно, а тому цей процес важко запідозрити і
простежити…, втрачається духовність”. Мій колега В.Сніжко у книжці
„Нариси з психоетнічної екології України” вважає, що „українська молодь
364

Україна – культура

… ніколи не зможе відчути національної гідності, бо в неї відсутня
психічна ідентичність зі своїм народом, своєю державою, своїми
теренами”. Ось так!
Виходить, роботи у нас багато, потрібно виховати ціле покоління,
щоб було з ким „край боронити”, навчитись бути самодостатніми та
самобутніми в умовах загальної уніфікації та мас-культури, не
розчинитися в інших субетносах, усім миром думати, як залишитися
собою і відчути святу потребу вплинути на світ, працюючи на теренах
духовності, в тому числі й музичної культури.

Ідзьо В. С. (Москва)
ІВАН ФРАНКО НА ШПАЛЬТАХ
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО ЖУРНАЛУ УКРАЇНЦІВ РОСІЇ
"УКРАИНСКАЯ ЖИЗНЬ" (1912-1916 роки)
У статті аналізується творчий доробок Івана Франка, а також
матеріали про нього, опубліковані в журналі "Украинская Жизнь".
Вперше про Івана Франка, як поета, літературознавця, наукового,
громадського діяча австрійської України українці в Росії дізнаються з
журналу російських українців “Украинская Жизнь”. Так, у рубриці
“Содержание украинских журналов” за 1912 рік оголошено, що у
Записках Наукового Товариства ім. Т. Шевченка було видруковано низку
наукових праць Івана Франка.
У № 1 за січень 1913 р. у рубриці “На Украине и вне её” “Украинская
Жизнь” подає велику статтю “До ювілею Івана Франка”, у якій
наголошується “В цьому році, як відомо, виповнюється 40-літній ювілей
літературної діяльності українського письменника, вченого і
громадського діяча Івана Франка. Українці бажають належним чином
відсвяткувати цю подію в житті видатного діяча новітньої української
історії. Одна із форм цього святкування є ідея “національного дару Івану
Франку” всім українським суспільством.
З цією метою до свята будуть залучені всі найширші кола
українського суспільства, найелітніші українські заклади в Українській
Галичині, які звернуться до суспільства: ”У 1913 р. виповнюється 40 років
з часу вступу на літературну ниву найкращого письменника Галицької
України – Івана Франка. Протягом цих років з-під невтомного пера
виходили численні поетичні твори, драми, оповідання, повісті, статті,
наукові праці, критичні й публіцистичні статті. Він розвинув таку широку
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і багатосторонню літературну діяльність, як ніхто інший ні до, ні після
нього. Окрім цього, він є одним із творців політичного руху серед
народних мас, і ніхто інший не може сказати, що все своє життя, усі
знання, усю працю посвятив рідному народу. Ні довір’я земляків ні
переслідування чужинців не лякали його. Не гнався він ні за кар’єрою, ні
за становищем у суспільстві, ні за багатством і ніколи не докоряв
суспільство за те, що воно не надало йому всього цього. Якщо інколи і
виривалися докори, кидались слова гіркої правди й болі, то завжди і
всюди з мотивів ідеальних. Свою письменницьку службу народу почав він
тоді, коли українська національна думка тільки пускала перші свої
паростки. Внаслідок його невтомної діяльності українська поезія,
писемність, література та наука посилила бойовий, революційний
характер і разом з тим він відрікався від тих матеріальних благ, які
випадають на долю письменників подібної величини у культурних
народів.
Нам, дітям нинішнього дня, важко уявити собі всю велич заслуг Івана
Франка в національному житті нашого народу. Лише тільки в світлі
історичної перспективи можемо ми побачити і зрозуміти, яку велику
частину нашого нинішнього світобачення, нашої національної культури і
сили національної свідомості отримали ми від Івана Франка. Був час, коли
все це, що в нашім національнім надбанні могло носити ім’я:
самосвідомість, культура, прогрес, гуманізм, демократизм – усе це
обмежувалося невеликою кількістю на чолі з яскравою постаттю особи
Івана Франка, яка запалювала молодиих українців до самопізнання.
Співставимо українську літературу до 70-х років нинішній Франковій
епосі, розміримо відстані між ними і ми отримаємо критерій для оцінки
Івана Франка, як поета; порівняємо науковий багаж тодішньої України з
нинішньою, і ми зрозуміємо Івана Франка, як вченого, вияснимо собі
велику різницю нашого громадського життя на початку і в кінці цього
сорокаліття, побачимо Івана Франка, як громадського діяча. Зрозумівши
це, ми відчуємо, яке національне зобов’язання лежить на нашому
суспільстві в час його сорокалітнього ювілею. Ми повинні виразити
повагу і подяку йому не тільки на словах, у статтях і ювілейних
святкуваннях, ми повинні дати те, що не в змозі були дати раніше, тобто
добробут, щоб позбавити його хоча б до старості від проблеми про хліб
насущний, оскільки ця проблема і зараз дратує його змучену голову, як це
ніколи раніше. Не в силах ми були надати нашому письменнику
університетської кар’єри, ні ніякого іншого належного йому місця, як
рівно і отримувати гонорари від своїх творів. Тепер же хай буде
ювілейний дар від всього українського суспільства хоча частковою
оплатою його праці. Протягом 1913 року нехай попливуть до нього
грошові пожертви з цілої України від багатих і бідних, від інтелігентів,
селян і робітників, нехай з’явиться доказ того, що українці вміють оцінити
своїх іменитих людей не тільки після смерті їх, але і при житті”1.

1

К юбилею Ивана Франко // Украинская Жизнь. – М., 1913. – № 1. – С. 122-123.
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Розміщуючи статтю “К юбилею Ивана Франко”, наголошувала
редакція “Украинской Жизни”, ми зі свого боку палко підтримуємо ідею
національного дару нашому яскравому і невтомному національному
діячу. Бажаючи ознайомити читача “Украинской Жизни” ширше з
численними заслугами Івана Франка в відродженні України, редакція в
1913 р. має намір подати ряд статей про ювіляра1.
№ 5 за травень 1913 р. “Украинская Жизнь” відкриває великим
портретом Івана Франка, після чого йдуть статті про Івана Франка: Сергія
Єфремова “Писатель-гуманист. К 40-летию деятельности Івана Франка”2,
М.Данько “Писатель своего народа”3, С.Петлюри. “Иван Франко – поэт
национальной чести”4.
Усі ці статті яскраво розкривають велику титанічну діяльність Івана
Франка у розбудові української літератури, мови, культури, науки серед
європейських народів Австрійської імперії. Вони й сьогодні актуальні в
європейському виборі Української держави і потребують опублікуванння
й осмислення в сучасному українському суспільстві.
У № 6 за 1913 р. про творчість Івана Франка своє світобачення статтею
“Иван Франко – поэт национальной чести” загострює Симон Петлюра,
який наголошує, що Іван Франко є дороговказом у сучасному
українському літературному осягненні, його творчість уже сьогодні
потребує всестороннього вивчення і осмислення5.
Тут же в рубриці “На Украине и вне её” редакція розповідає про
“Юбилейные дни Ивана Франко”, що розпочались в Австрійській Україні.
Так, 8 червня 1913 р. у Відні з ініціативи студентського товариства “Січ”
було влаштовано вшанування Івана Франка двома рефератами, у перерві
між якими співав чоловічий хор. Вступне слово було виголошене
депутатом австрійського парламенту Євгеном Левицьким. Він наголосив
на великому значенні творчості Івана Франка для української ідеї в
Галичині, на кристалізацію якої Іван Франко поклав багато сил у служінні
свого народу.
Про літературну діяльність Івана Франка був прочитаний реферат
депутатом австрійського парламенту, професором Смаль-Стоцьким.
Доповідач наголосив, що критика Івана Франка дала поштовх для
розвитку української літератури. Доповідач розкрив талант Івана Франка,
як публіциста, який боровся за моральне обновлення інтелігенції і народу.
Жало невмирущої критики і скептицизму – це важлива риса творчості,
наголосив Смаль-Стоцький. В Івана Франка розум перевершує над
почуттями і цим пояснює невелику кількість серед його героїв позитивних
типів. Між останніми, найкращий, це сам Іван Франко. Ми бачимо його в
творах світового значення: ”Іван Вишенський”, “Смерть каїна”, “Мойсей”.
1

Украинская Жизнь. – М., 1913. – № 1. – С. 123.
Украинская Жизнь. – М., 1913. – № 5. – С. 5-16.
3
Там само. – С. 17-25.
4
Там само. – С. 26-40.
5
Петлюра С. Иван Франко – поэт национальной чести // Украинская Жизнь. – М.,
1913. – № 6. – С. 76-84.
2
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Доповідач зупинився на характеристиці цих цінностей, підкреслив ту
основну думку, якою він боровся за право свого народу.
З рефератом “Громадська діяльність Івана Франка” виступив доктор
Іван Панькевич, який розкрив усю повноту боротьби Івана Франка з
устарілими формами життя, з тими, які не давали розвитку українському
народові. За права свого народу, наголосив доповідач, повстав Іван
Франко з усім жаром своєї душі, жертвуючи себе цілком за добро свого
народу. Щоб захистити його інтереси Іван Франко створює “Радикальну
партію”, яка бореться за демократію. Народ стає його трибуною, про що
розповідає його творчість…
Святкування 40 річного ювілею творчості Івана Франка було
продовжено в Чернівецькому університеті, де 14 червня 14 червня 1913
року професор Смаль-Стоцький організував в честь Івана Франка
науковий семінар, який розкрив доктора Івана Франка, як вченого. У
промові вченого було наголошено, що Іван Франко 40 років розвиває дар
української академічної молоді. Тут же Смаль-Стоцький охарактеризував
літературну творчість Івана Франка. Ювіляру в Львів від учасників
семінару була послана поздоровча телеграма і зроблений збір грошей для
купівлі портрету Івана Франка для постійного проведення “Франкового
семінару” в стінах Чернівецького університету.
Дальше святкування ювілею продовжились в Львові. 15 червня в
Товаристві “Січ” в честь Івана Франка був влаштований концерт в залі
“Народного Дому”. На концерт на честь Івана Франка була виголошена
промова Ярославом Веселовським. М.Лозинсаький прочитав реферат про
життя юбіляра. Після концерту доктор К.Трильовський від імені
Товариства “Січ” оголосив про обрання Івана Франка почесним членом
“Січі”. Як наголошує “Украинская Жизнь” вшанування 40-а літньої
творчої діяльності Івана Франка пройшло в усіх містах, містечках та селах
Австрійсьької України. В Гусятині, зокрема, де вшанування ювіляра було
організовано депутатом австрійського парламетну Ківелюком зійшлось
5000 людей.
Завершив вшанування ювіляра “Студенський український з’їзд”, який
наголосив на заслугах Івана Франка в розбудові української науки1.
За вищеокреслених обставин у першому номері “Украинской Жизни”
за 1915 рік доктор Іван Франко постає перед українською громадськістю
Росії, як вчений, оскільки тут поміщена його стаття ”Земельная
собственность в Галичине (К истории землевладения в Галиции. Цифры и
факты)”2. В наступному № 2 за 1915 рік видрук статті ”Земельная
собственность в Галичине (К истории землевладения в Галиции. Цифры и
факты)”, було продовжено3. В наступному № 5-6 за 1915 рік “Украинская

1
Юбилейные дни Ивана Франко // Украинская Жизнь. – М., 1913. – № 6. – С. 100102.
2
Франко И. Земельная собственность в Галичине (К истории землевладения в
Галиции. Цифры и факты) // Украинская Жизнь. – М., 1915. – № 1. – С. 27-35.
3
Там само. – № 2. – С. 22-31.

368

Україна – культура
1

Жизнь” продовжила видрук праці , особливу увагу було сконцентровано
на ключовій її частині “Проэкты и реформы” в якій Іван Франко
пропонував реформування земельної власності для того щоб бідніше
українське селянство теж мало право на землю. Однак, як наголошено в
статті проект “націоналізації землі” не був підтриманий австрійською
владою2.
В № 4-5 за 1916 рік на першій сторінці, обведеній чорною рамкою,
“Украинская Жизнь” повідомила, що 15/28 1916 року помер у Львові Іван
Франко. Ця коротка сумна новина із Лозанни привела до суму всіх
українців в Росії, вони, як наголосила редакція “Украинской Жизни”
опинилися в ”загальнолюдському українському стані горя”. Доктора Івана
Франка, зауважено в статті, знали в Росії всі українські наукові сили. Його
смерть, це тяжка національна втрата, яка дає про себе знати в усіх
областях українського національного і культурного життя. Іван Франко
був у кожному українському серці Росії, будителем української ідеї во
ім’я українського народу. За його визволення він був борцем в перших
рядах, всюди залишив глубокий слід боротьби. Талановитий і горячий
публіцист, редактор кращих українських журналів він зумів об’єднати
своїм словом всіх кращих представників австрійської і російської України
своїм надзвичайним ліризмом, поезією, перед якими затрепетало серце
кожного українця на планеті. Іван Франко, як вчений, громадський діяч і
признаний політичний вождь будив український народ для його
подальшої національної незалежності
нашляху до європейського
прогресу. “Украинская Жизнь” і всі українці Росії суміють з приводу
нашого спільного горя3. В цьому ж номері, щоб оживити національні
почуття до особистості Івана Франка, дослідник Л.Жигмайло помістив
статю “Национальные мотивы в произведениях Балика и Франка”, в якій
наголосив, що Іван Франко є яскравим виразником національного
прагнення своєї національності до волі. Іван Франко все своє життя
поступово йшов по шляху утворення української національної держави4.
В зв’язку з смертю в Львові Івана Франка редакція “Украинской
Жизни” в № 6 за 1916 рік помістила статті С.А.Єфремова “Пролог к будущему” (Памяти И.Франко)5, М.С.Грушевського “Светлой памяти Ивана
Франка”6, М.Майского “Иван Франко в Галицком селе”7, в яких автори
1

Там само. – № 7. – С. 37-45.
Там само.
3
Умер Иван Франко во Львове // Украинская Жизнь. – М., 1916. – № 4-5. – С. 5.
4
Жигмайло Л. Национальные мотивы в произведениях Балика и Фрака // Украинская Жизнь. – М., 1916. – № 4-5 – С. 41-64.
5
Єфремов С.А. Пролог к будущему (Памяти И.Франко) // Украинская Жизнь. –
М., 1916. – № 6. – С. 5-11.
6
Грушевский М.С. Светлой памяти Ивана Франка // Украинская Жизнь. – М.,
1916. – № 4-5. – С. 12-18.
7
Майский М. Иван Франко в Галицком селе // Украинская Жизнь. – М., 1916. –
№ 6. – С. 19-23.
2
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всесторонньо зоглянули історико-біографічну діяльність Івана Фрака від
народження до дня смерті. Тут же в № 6 вміщено статтю Івана Франка
“Этимология и фонетика”, яка яскраво рпоказує всю давню велич
української мови1.
В цьому ж номері вміщені статті від імені редакції без підписів авторів
“Похороны Ивана Франко”2, та “Отклики на смерть Ивана Франко”3, в
яких редакція проаналізувала всю наукову, громадську, літературну,
приватну діяльність Івана Франка4.
Завершує на своїх шпальтах огляд діяльшості Івана Франка редакція
“Украинской Жизни” № 9 за 1916 рік статтею Наталії РомановичТкаченко “Дни осенние, ненастные. Венок на могилу А.Панькивского,
А.Русора, И.Франко” – в якій наголошує, що холодно стало в
українському національному житті в зв’язку трагічною симертю Івана
Франка. Сум і горе одягнули Україну в зв’язку зі смертю Івана Франка,
який все своє життя душею і серцем переживав за Україну, був з
українським народом і в радостях і в горі. Дай же нам Господи, Наталія

1

Франко И. Этимология и фонетика // Украинская Жизнь. – М., 1916. – № 6. –
С. 25-44.
2
Похороны Ивана Франко // Украинская Жизнь. – М., 1916. – № 6. – С. 104-107.
3
Отклики на смерть Ивана Франко // Украинская Жизнь. – М., 1916. – № 6. –
С. 107-112.
4
Украинская Жизнь. – М., 1916. – № 6. – С. 104-112.
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Романович-Ткаченко, в ці воєнні роки Франкову мужність, силу і любов, а
особливо його віру і надію в незалежну Україну…1
Завершуючи творчий шлях Івана Франка на шпальтах часопису
українців Росії “Украинская Жизнь”, наголосимо на великому внеску
в утвердженння національної свідомості українців Росії, що потребує
подальшого дослідження.

1

Романович-Ткаченко Н. Дни осенние, ненастные. Венок на могилу
А.Панькивского, А.Русора, И.Франко // Украинская Жизнь. – М., 1916. – № 9. –
С. 58-60.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Мартинюк А. Г. (Київ)
ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗКРИТТЯ НОВОГО БАЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
НА УКРАЇНОЗНАВЧИХ ЗАСАДАХ
Розбудова держави має спиратись на українську націю, її історичні,
державницькі традиції, мову і культуру. Усування корінної, титульної
української нації, що дала назву державі і є автохтоном на своїх
споконвічних етнічних землях, від активної участі у розробці та
реалізації державної політики серйозно гальмує національнодемократичні перетворення в Україні.
Є нагальна потреба у тотальному "олюдненні" політики. У вирішенні
цього доленосного завдання має сказати своє слово, як це вже не раз було
в нашій історії, українське просвітництво. Стаття має на меті розкрити форми і засоби розгортання науково-просвітницької роботи з
українознавства у фаховій і масовій аудиторії в наш непростий час.
Слід наголосити: проблема полягає в тому, що й нині в незалежній
Україні є псевдофахівці, які стверджують, що Україна ніколи не була
державою, і тому не має правових підстав на самостійне існування.
Виходить, національна держава потрібна німцям, чілійцям, нігерійцям,
японцям та іншим народам, а українцям вона нібито не потрібна. Напевно
ці “фахівці” нічого не чули про видатного німецького філософа другої
половини XVII ст. Й. Г. Гердера, який у своїх славетних “Ідеях до
філософії історії людяності” звертає увагу на суперечливе, вкрай
неприродне змішування племен і народів під однією булавою. Він
передбачав, що держави, з національного боку змішані, розпадуться і що
ідеал всесвітньої людяності здійсниться в національних державах.
Є й такі горе-фахівці в Україні, які вважають, що українці
неспроможні побудувати самостійну державу, бо, мовляв, “так історично
склалось”. Відішлемо їх до великого чеського історика і будівничого
модерної чеської нації Ф. Палацького, який в листі-відповіді
всенімецькому Франк-фуртському сейму, написаному в квітні 1848 р.,
відстоює право народів на національне самовизначення. З його точки
зору, право народів – це справді право природи, жоден народ на землі не
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має права вимагати, щоб для його користі приніс в себе в жертву сусід;
жоден сусід не зобов’язаний відцуратися або пожертвувати себе для добра
свого сусіда. Природа не знає жодних панівних народів або народівнаймитів.
Зустрічаються й українофоби, на яких сам вираз “незалежна Україна”
діє як червоне на роздратованого бика. І це в той час, коли в останні
десятиліття майже всі народи планети домоглися незалежності. Якщо на
початку XX ст. було 52 самостійні держави, всередині століття – 82, то
нині їх близько 200. Історія переконливо засвідчує, чим раніше той чи
інший народ став на шлях побудови національної держави, тим більші
успіхи він має в економіці і культурі.
Як бачимо, сучасна суспільно-політична ситуація в Україні
ускладнена її колоніальною спадщиною. Жодна нація світу, думається,
не знає такої фальсифікації власної історії, як в Україні. Поневолювачами
в різні часи все робилося для того, щоб українська людність не знала
справжньої історії свого народу. Це допомагало їм свідомо винищувати
етнічних українців, насамперед його політичну еліту. Як писав з цього
приводу В. Винниченко, історію України не можна читати без брому. Це
одна із причин, що наша земля завжди була ареною кривавих битв, а
національна історія написана кров’ю нашого народу.
Основоположник
історичної
персоналістики
давньо-грецький
письменник Плутарх радив дивитись в історію як у дзеркало. Він слушно
вважав: у цьому дзеркалі кожен народ побачить великі діяння не тільки
власних національних героїв минулого, а й самого себе. І дійсно, кожен
народ має знати правду про своє минуле, усвідомити в якому стані він
перебуває нині і, виходячи з цього, визначити свою історичну місію й
цілеспрямовано втілювати її в життя.
Український народ – це могутній етнокультурний організм, що
народився на рубежі старої і нової ери. Він має велику і багату історію, в
тому числі історію національного та державного життя. Єдність
українського народу проявляється в його антропологічному типі, у
пластиці рухів, в інстинктивному такті та вроджених вчинках. Менталітет
народу, набутий у спадок від далеких родичів і пращурів впродовж
тисячоліть, що проживали на території України, є його нетлінним
духовним надбанням. Ментальні настанови на всіх рівнях – від
психологічного, розумового, емоційного та несвідомого дозволяють
хаотичний потік різноманітних вражень інтегрувати національною
свідомістю в цілісне світовідчуття й світосприйняття й визначити коло
інтересів та шляхи творчого самовираження українців.
Глибинна духовна єдність українців проявляється в способі мислення,
яке формує притаманне йому світобачення, морально-етичні цінності та
уклад громадського-політичного і культурного-побутового життя, а також
національну самосвідомість – глибинне відчуття своєї окремішності,
відмінності від інших народів. Любов до свого роду і родоводу,
споконвічний досвід буття народу на власних етнічних землях,
сконцентрований в архетипах української ментальності, а також високий
національний дух – це невід’ємні складові, які допомогли українській
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нації вижити в складних історичних умовах, зберегти недоторканим своє
етнокультурне ядро від руйнування, асиміляції й агресивних зовнішніх
впливів. Завдяки цьому наш народ жив і продовжує жити на своїй землі
особливим життям, створюючи власні національні цінності – науку,
освіту, культуру, а також уклад громадсько-політичного, національного і
державного життя.
Видатний український історик М. Грушевський на початку XX ст., з
вичерпною повнотою використавши наявні у свій час археологічні та інші
матеріали з історії давнього населення України, у своїй одинадцятитомній
історії України-Руси всебічно обґрунтовує походження українського
народу й переконливо доводить, що він є автохтоном на своїй землі. Цим
самим, він спростовує надумані теорії імперського типу про існування
так званої “давньоруської народності”, з якої як єдиної етногенетичної
колиски нібито зародилися три споріднених слов’янських народи:
росіяни, українці та білоруси. З точки зору М. Грушевського субстратну
основу українців становить населення, що проживало на території
України, починаючи з пізнього палеоліту (безперервна тяглість на
території України з тих часів, як засвідчують сучасні дослідження, не
переривалась ніде і ніколи), а росіяни і білоруси мають свою субстратну
основу та інші територіальні формування.
Княжа доба, що тривала майже п’ять століть, з її Київським (8601240 рр.) та Галицько-Волинським (до 1349 р.) етапами, - важливий
період в історії України. Згідно з українською історіографією княжа доба
належить українському народу. На противагу цьому російські історики
розглядають росіян як головних, а іноді навіть єдиних спадкоємців
давньоруської спадщини. М. Грушевський категорично заперечує
зазіхання Московської Русі на всю давньоруську спадщину,
правонаступником якої, за його визначенням, стала “українсько-руська
народність”. Адже саме вона створила в свій час Київську державу.
Він вважав очевидним той факт, що Київська держава була творінням
передусім українського народу. “Київська держава, право, культура, - пише М. Грушевський, - були утвором одної народності, українськоруської”, володимиро-московська – другої, великоруської… Київський
період перейшов не у володимиро-московський, а в галицько-волинський
– XIII ст., потім литовсько-польський – XIV – XVI ст. ВолодимироМосковська держава не була ані спадкоємницею, ані наступницею
Київської, вона виросла на своїм корені…”. Звідси М. Грушевський робить висновок: “Не було общеруської народності – немає “общеруської
історії”.
Сьогодні більшість дослідників пов’язує час народження українського
етносу з появою і процвітанням української держави – Київської Русі.
Утворена у IX ст. в результаті тривалого розвитку українських племен,
Київська держава справила могутній вплив на становлення української
народності, її мови, культури, права, економіки. До складу Київської Русі
входили не лише Київ, Чернігів, Переяслав, Галич й інші українські
міста, але й Новгород, Володимир, Суздаль, Полоцьк тощо, які не мали
безпосереднього відношення
до процесу формування української
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народності. Київська держава також не була етнічно однорідною. Її
населяли племена, від яких пішли українці - поляни, деревляни, сіверяни,
дуліби, білі хорвати, уличі і тиверці; білоруси - дреговичі, частина
кривичів, полочани і радимичі, що змішались з балтськими племенами; та
росіяни - в’ятичі, кривичі, ільменські словени, що змішались з фінськими
та балтськими племенами.
Провідну роль у становленні давньоруської держави, як відомо,
відіграло Полянське князівство з центром у Києві. Отже процес
територіальної консолідації племен, з яких формувався український етнос
на їх автохтонній території, об’єктивно сприяв його розвитку. Дії і задуми
носіїв давньоруської державності були спрямовані на недоторканість меж
територіального проживання українського етносу, що об’єктивно
стимулювало його розвиток. Цебто Київська держава окреслила етнічну
територію розвитку української народності, яка формувалась у межах
давньоруської держави разом і поруч з білоруською та російською й
створила для цього достатньо сприятливі економічні та соціальнополітичні умови. У цьому розумінні Київська Русь є українською
державою.
Білоруси і росіяни мають право лише на частину давньоруської
спадщини і на ту частину східнослов’янських земель, корінних або
освоєних у процесі розселення, де жили їх безпосередні предки, цебто в
інших географічних межах, економічно-політичних нішах та
етнографічному середовищі.
Цим самим вітчизняними істориками було доведено, що український
народ має велику власну самобутню історію, відмінну від історії Росії, як і
інші народи Європи. Причому, історія України – країни, розташованої в
центрі Європи на перехресті торгівельно-культурних шляхів зі сходу на
захід й півночі на південь, на території якої сформувався як автохтон
український народ, займає чільне місце не тільки в європейській, а й у
світовій історії. Концепція історії України М. Грушевського підтверджена
сучасними,
насамперед
археологічними,
антропологічними,
лінгвістичними, етнографічними, історичними, політологічними та
українознавчими дослідженнями. В світлі даних сучасної української
науки вона лише поглиблюється, конкретизується, доповнюється і
розвивається далі.
Читачеві пропонуються такі методологічні підходи до розкриття
історії України та їх втілення в державну комплексну науковопросвітницьку програму з українознавства.
I
Хід політичної, подієвої історії визначає суб’єктивний фактор, а не
автоматична дія соціально-економічних закономірностей, як думали
марксисти. Спрощено-схематичне твердження про те, що матеріальне
буття визначає свідомість, породжувало уявлення про безпосередню
(прямолінійну) залежність поведінки людини, соціальної групи, керівної
верстви, провідників нації від стану суспільно-економічних відносин та
виробничих структур і кон’юнктур. При цьому ігнорувалось, що саме
людина, її законодавча і творча діяльність створює умови для розвитку
374

Україна – історія

економіки і соціальної сфери. Підведення під політичну історію
соціально-економічної основи призводило до дегуманізації історії.
Фетишизація
соціально-економічних закономірностей зумовлювала
містифікацію історичного процесу, де людина розглядалась як жорстко
детермінований “гвинтик”, а не як його творець.
На противагу цьому сьогодні окреслюються контури нового образу
історії людства як історичної антропології, історіософії, політології,
націології тощо, що досліджують становлення і розвиток Людини,
зародження, розвиток та занепад світових цивілізацій, розкривають
історію кожного народу
як цілісного національного організму,
насамперед в етногенетичному, психолого-ментальному, культурнопобутовому та суспільно-політичному вимірах.
З позицій такого підходу політику як суспільне явище визначає
передусім особистісний вимір, а всі групові форми дій виводяться з
аналізу поведінки індивідів, що створюють групові зв’язки. Отже,
домінуючими мотивами політичної поведінки індивідів є їх психологічні,
морально-етичні та державно-політичні орієнтації, а політичні явища так
само як і природні мають вимірюватись кількісно - застосування
біхевіористського методу, що передбачає широке використання в
історичних дослідженнях статистичних даних, кількісних методів,
моделювання політичних процесів, анкетних опитувань тощо. За
допомогою таких методів досліджуються політичні орієнтації, позиції та
поведінка історичних діячів в тій чи іншій складній політичній ситуації.
Щоб зрозуміти того чи іншого державного діяча минулого,
проникнути в хід його думок, спрямованість політики та дипломатичні
ходи слід подумки перенестись в його історичну епоху, відчути пульс
тогочасного суспільно-політичного і культурного життя, пройнятись його
болями і сподіваннями та ідеями. Адже вчинки героїв, визначних
політичних і культурних діячів диктує епоха. Тому не можна судити
діячів минулого за сучасними мірками з позицій нинішніх уявлень про
добро і зло. Адже у кожного покоління є свої пристрасті, уподобання і
сподівання, пріоритети. Разом з тим і історичні науки не стоять на місці.
Дослідники збагачують їх новими фактами, документальними
матеріалами, опосередкованими свідченнями тощо. Це дозволяє
поглибити історію, висвітити її нові раніше невідомі грані й глибше
зрозуміти певну історичну епоху. Таке поглиблення історії вкрай
необхідне і корисне, особливо при розробці стратегії і тактики
історичного розвитку народу.
II
Як відомо, влада – це здатність одного суб’єкта нав’язувати свою волю
іншому суб’єкту. У первісному родовому суспільстві влада мала
суспільний характер тому, що вона була спрямована на задоволення
спільних інтересів членів роду, племені. А суб’єктом волевиявлення були
загальні збори всіх членів роду або племені. Розпад родового суспільства
на різні соціальні групи, верстви, стани, прошарки тощо з протилежними і
навіть антагоністичними інтересами унеможливлював існування загальної
суспільної волі. Це зумовило виникнення політики – специфічної
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діяльності представників різних соціальних угруповань, об’єднань,
спрямованої на задоволення власних інтересів шляхом приходу до влади
та її здійснення серед певної людської спільноти.
Розвиток суспільно-політичного життя врешті призвів до утворення
перших держав. Якщо людству принаймні 40 тис. років, то перші
держави, як стверджує сучасна наука, виникли лише 5 – 6 тис. років тому,
коли ускладнення різноманітних суспільних відносин серед різних верств
населення дійшло до такої межі, що викликало необхідність створення
державно-правових механізмів їх регулювання. Держава – це геніальний
винахід людства, наявність якого забезпечила подальший прогресивний
його розвиток. Історія засвідчує, що держава не народжується спонтанно,
так би мовити на голому місці. Її виникнення не зводиться до дії якогось
одного чинника чи явища або діяльності жменьки героїв. Державу
створює народ, політична, військова та культурна еліта якого дозріла до
розуміння необхідності національної консолідації народу у прийнятті
важливих політичних рішень. Дієвим інструментом їх реалізації і є
держава, запровадження державно-адміністративного управління.
Держава – це засіб, штучний витвір, винахід людини, головний
політичний інститут, соціальне призначення якого полягає в узгодженні
різноманітних і суперечливих інтересів та потреб індивідів, соціальних
груп, верств, забезпеченні їх повнокровного співіснування в межах даної
держави та налагодженні національного життя.
Отже етнос, народ, нація, держава – явища історичні, що виникають на
певних етапах розвитку людства. М. Грушевський, зокрема, історію
народу пропонував вивчати як первісну щодо історії держави, а не
навпаки, оскільки розвиток останньої зумовлений економічними,
культурними і національними чинниками.
Історія засвідчує існування держав двох основних типів: державиімперії та національні держави. Держава-імперія – це неприродне, штучне
утворення, нетривка так звана “клаптикова держава”, в межах якої
провідний державницький народ утримує насильницьким шляхом кілька
інших племен і народів, нав’язуючи їм свою політику і культуру. Це,
безперечно, породжує боротьбу підневільних народів за своє національне
визволення і, в кінцевому рахунку, призводить до розвалу імперії й
творення на її тлі національних держав. З цієї причини імперія не сприяє
нормалізації життя підневільних народів, а тим більше їх національному
самовизначенню. Вона не може забезпечити повнокровний розвиток
навіть великодержавного народу, що творить цю імперію. Так, в імперіях
старого світу - єгипетська, вавилонська, ассирійська тощо і навіть в
імперіях античного світу: грецька та могутня римська - етногенез
зупинився на початковому щаблі формування народів, бо тоді 4 – 2 тис.
років тому ще не було суспільних передумов для формування
етнокультурної єдності та національної консолідації населення. Їх
внутрішні складники були замало пов’язані між собою внаслідок
механічної, а не органічної структури. Лише в середині 1 тис. н.е. в
Європі створились певні суспільні і культурні передумови, завдяки яким
розпочалися етногенетичні процеси, що спричинили формування
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сучасних європейських народів, в тому числі й українського. А наприкінці
1 тис. нашої ери починають визначатись перші контури політичної карти
Європи.
Київська Русь – це середньовічна держава-імперія, яка створила певні
умови для активного формування українського етносу, його етнічного і
державного самовизначення як великодержавного народу по відношенню
до племен і народностей, що входили до її складу. Проте, саме імперський
уклад Київської держави водночас гальмував національне самовизначення
народу, а саме, як українського народу, що вирізняє себе серед інших
племен і народностей імперії. Саме з цієї причини, думається, Київську
державу слід розглядати як українську.
Народ тоді творить національну державу, коли кордони її співпадають
з його етнічними землями. В результаті маємо природну, міцну, багату,
процвітаючу державу. Така держава єднає владу і народ. В цьому випадку
держава не ставить себе над народом, насильно нав’язуючи йому свою
політичну волю, а виступає як виразник душі народу, його національних
ідеалів і інтересів та дієвий засіб втілення творчих задумів народу в
життя.
III
Як відомо, ще донедавна вивчення історії України в Україні заборонялось. Вона замовчувалась або в кращому випадку подавалось у кривому
дзеркалі, виготовленому для нас не нами й запрограмованому на систему
продукування анахронічних уявлень, спрямованих на спотворення обличчя української нації. Народу свідомо нав’язувалась викривлена історична
істина з метою приниження його національного Я, появи в нього
внутрішнього неспокію та відчуття психологічного дискомфорту, а також
прищеплення йому байдужого ставлення до власної ідентифікації. Ця
великодержавна політика здійснювалась в різні історичні часи з метою
полонізації чи русифікації українського народу.
Проте історія не має зворотнього ходу, вона така як є. Всілякі
намагання щось скасувати в історії України або сфальсифікувати,
поміняти плюси на мінуси з певною ідеологічною метою загальмували на
певний час розвиток національної самосвідомості українського етносу.
але в кінцевому рахунку виявились безплідними. Український народ – це
могутній біосоціальний організм, що тривалий час утворювався
природним шляхом, виживав в різні, навіть самі несприятливі історичні
часи завдяки добре відлагодженому взаємообміну інформацією з
зовнішнім середовищем і розвивався, акумулюючи в собі набутий
багатовіковий досвід психологічного, інтелектуального та духовного
життя. Народ, етногенетичний код якого творився тисячоліттями, як
виявилось, неможливо тотально асимілювати. Асиміляційні зовнішні
впливи він просто перетравлює, перетворюючи чуже в своє, додаючи його
до своєї самості і, у такий спосіб, продовжуючи своє індивідуальне
існування.
Настала пора встановити власне дзеркало української історії,
вмонтувавши його в сучасне українське суспільно-політичне і культурне
життя. А дивитися в ньому є на що. Над цим плідно попрацювали
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вітчизняні вчені, насамперед XIX і XX ст. Тоді ми зможемо з чистою
совістю поглянути в нашу історію, якою вона була насправді, не
випиваючи при цьому брому. І ми, безперечно, впевнимось, що це дійсно
велика історія, яка не потребує нагнітання надмірного драматизму чи
штучних прикрас і навіть міфологізації так би мовити з патріотичних
мотивів, що, з нашої точки зору, принесе більше шкоди чим користі. Адже
історія – це точна наука, яка карбує на своїх скрижалях поступальну ходу
народу, нації, людства на шляху прогресу.
IV
Центр “Українознавство” Товариства “Знання” України (директор –
А. Мартинюк) поставив собі за мету домогтись засобами лекційнопросвітницької роботи, щоб кожен українець мав віру в Бога в душі,
любов до України в серці та ідейно-патріотичну налаштованість в
інтелекті. Бо тільки тоді, думається, він досягне морально-етичної
чистоти, творчої самореалізації у власній державі та духовної
досконалості і блаженства в житті. В протилежному випадку українця, що
свідомо чи несвідомо позбавив себе щасливої можливості етнічного та
національного самопізнання, думається, слід вважати людиною
обездоленою, яка не може знайти свого справжнього місця в житті й
непридатною для служіння вірою і правдою своєму народу. Шляхом до
цієї мети є: донесення до свідомості кожного українця засобами лекційнопросвітницької роботи знання про величезні матеріальні та духовні
надбання, накопичені українським народом протягом століть і тисячоліть,
його безпосередню причетність до них як спадкоємця і трансформування
цього знання в етнічну і національну самосвідомість та державницьке
мислення індивіда, спрямоване на їх збереження і примноження.
Виходячи з цього, Центр поклав в основу розробки інтегративного
курсу лекцій з українознавства ідею національної державності, бо, як
засвідчує досвід історії, український етнос здатний забезпечити собі
повнокровне національне життя тільки у власній державі. До речі, нині
діюча українська влада ще не сприймає ідеї національної державності і
всіляко ухиляється від неї, вишукуючи для цього різні приводи. Вона
готова будувати будь-яку, навіть суверенну українську державу –
соціальну, правову, космополітичну, тільки не національну. Цебто,
жменька багатіїв в ролі державотворців бажають будувати державу для
себе, без опори на українську націю та загальнонародні інтереси,
силкуючись цим самим повернути колесо історії назад, у зворотньому
напрямку, сподіваючись на перетворення її в денаціоналізовану людську
масу, а Україну звести до сировинного придатку інших держав й штучно
створити в ній нестерпні умови, що зумовлюють невпинне викачування з
неї людського потенціалу.
Ідея національної державності, далі, всебічно розкривається в окремих
лекціях у історіософському, етнокультурному та ідейно-політичному
аспектах, і, в кінцевому рахунку, розгортається в інтегративний курс
лекцій з актуальних проблем з українознавства, де аргументовано
роз’яснюється, спираючись на сучасні досягнення вітчизняної і
зарубіжної науки, її місце і роль у формуванні і розвитку українського
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етносу, його перетворенні в націю на основі української національної ідеї,
гальмування розвитку нації в умовах бездержавного життя, а також
розкриваються ідейні засади національного державотворення на
сучасному етапі й вказуються шляхи подолання перешкод на цьому
шляху. Українознавство тут виступає так би мовити в трьох іпостасях як
триєдність, а саме: а) як особлива наука; б) навчальна дисципліна; в)
ідеологія національного державотворення.
До розробки проблемних лекцій курсу залучені провідні вченіукраїнознавці країни: П. Кононенко, В.Сергійчук, Л. Залізняк, Ю. Мицик,
В. Солдатенко, Я. Калакура, Г.Скрипник, В. Яременко, Д. Горбачов, а
програмно-методичне забезпечення курсової підготовки здійснює
керівник Центру А. Мартинюк.
V
Інтегративний курс лекцій з українознавства спрямований на вивчення
історії України як національної історії українського народу й історії його
пращурів від найдавніших часів до сьогодення, цебто історії українських
земель, де перебував чи перебуває український народ разом з
національними меншинами.
Програма курсу з українознавства охоплює висвітлення на широкому
тлі європейської і світової історії: а) стародавньої історії України, де
прослідковується безперервна культурна тяглість на території України,
починаючи з пізнього палеоліту, а українські землі, згідно новітніх
наукових даних, розглядаються як прабатьківщина найдавніших
індоєвропейців (індоаріїв), а також слов’ян; б) етногенез, етнічна історія
українців – автохтона на своїх споконвічних землях та формування їх
менталітету в різні історичні періоди, а також розвиток етнонаціональних
відносин в сучасній Україні; в) багатовікової історії становлення
української державності, яка отримала своє закономірне продовження в
незалежній
Україні;
г)
націогенезу
українців
в
контексті
східноєвропейської історії; д) історії розвитку української мови, літератури і мистецтва як невід’ємних складників української культури; е)
конкретних шляхів розробки державної комплексної науковопросвітницької програми з українознавства.
Забезпечується виклад актуальних проблем національної історії
України від найдавніших часів до сьогодення з врахуванням перебування
України у складі різних держав, а також наявності співіснування різнорідних українських державних структур на етнічних територіях, що
знаходились під владою інших держав та утворення у зв’язку з цим
окремих країв з власною історією.
Правомірність такого підходу засвідчують, зокрема, дані сучасної
історичної науки: заселеність цих споконвічних українських земель
автохтонним українським населенням, яке об’єднувало і об’єднує нині –
походження, спільна мова, ментальність, самобутність національнокультурного устрою, громадського та державного життя.
Діяння героїв, визначних політичних і культурних діячів диктує епоха.
Виклад лекційного матеріалу побудовано у такий спосіб, який дозволяє
зрозуміти діяння тих чи інших українських державних діячів минулого,
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проникнути в хід їх думок, спрямованість політики та дипломатичні ходи
шляхом перенесення подумки в ту чи іншу історичну епоху, що дозволяє
відчути пульс тогочасного суспільно-політичного і духовно-культурного
життя, пройнятись їх болями, сподіваннями та ідеями.
Українознавство розглядається як могутня духовна, ідейно-теоретична
та науково-методична основа відродження українського народу, його
культурних традицій, звичаїв, обрядів, національної гідності і честі, формування у фахівців різних галузей знань державницького мислення й
побудови
національної
демократичної
Української
держави
європейського зразка.
VI
Українознавство – вчення про рідну країну, етнос, народ, націю,
державу в просторовому і часовому вимірах. Основне завдання
українознавства: осмислення української національної ідеї як виразника
українського духу й народної душі шляхом всебічного вивчення
джерельної бази українознавства, започаткованої в працях античногрецьких авторів ще за часів Гомера і “батька” історії Геродота та Риму,
нагромадженої в дохристиянських віруваннях українського народу
(українське язичництво), в епоху Київської Русі, добу Гетьманщини,
наявної в творах релігійного, літературного та літературноісторіографічного змісту в працях вчених Києво-Могилянської академії,
діячів церкви й педагогів осередків народної освіти і культури, а також
багатоаспектних дослідженнях генезису буття й свідомості українського
етносу в царині історії, етнології, фольклористики, суспільно-економічної,
державно-правової,
національної,
культурологічної,
конфесійної,
філософської та мовознавчої думки у XIX ст. – початку XX ст., всебічна
розробка національної ідеї з врахуванням сучасних вимог й втілення її в
ідеал національного відродження та конкретні шляхи державного
будівництва в сучасній Україні.
Основна мета українознавства – отримання відповіді на питання: що
таке Україна і українство?; Як постала Україна і світове українство?;
Якою була і чому такою є їхня доля?; Що чекає українців в майбутньому
й що необхідно здійснити, щоб грядуще українського народу було
щасливим і відповідало його історичні й місії.
Творення на цій основі образу “ідеального українця” з вродженим
почуттям національної гідності і честі й високою національною
самосвідомістю та державницьким мисленням з врахуванням набутого
історичного досвіду й у відповідності до вимог часу, здатних до вільного
вибору власної історичної долі.
Конча необхідність всілякого утвердження національно-державного
ідеалу, його поглиблення у відповідності з новими українознавчими
даними та конкретизація відповідно до вимог суспільно-політичної
практики з врахуванням складнощів націотворення і державного
будівництва в новітній Україні.
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Запропонована академіком АН ВШУ П. Кононенком, директором
Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і
науки України концепція сучасного українознавства спрямована на:
а) подолання підміни за радянської доби українознавства крає-, країно, народо-, суспільство-знавством, спрямоване на його розщеплення як
цілісної наукової дисципліни і у такий спосіб подрібнення України на
регіони, національні групи, суспільні верстви тощо та обмеження
українознавчих досліджень висвітленням лише природно-територіальних
характеристик країни. Це вело до розриву у свідомості українських
поколінь цілісності України як нації, і, відповідно – мови, держави,
культури, а також, в кінцевому рахунку, спричинювало денаціо-налізацію
та деморалізацію українського народу;
б) ліквідацію історичного безпам’ятства, морального і духовного
зубожіння, деформацій в суспільній свідомості, спричинених перебуванням України й різних частин українського народу у складі декількох
держав-імперій, що зумовило відхід значних частин української людності
від природного народного кореня духовності, нівелювання, затоптування,
нищення живлячих джерел народного буття та певну втрату національноетнічної самобутності внаслідок заборон функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя;
в) усунення маргінальних явищ із народного життя як наслідку
денаціоналізації та деморалізації особи, української спільноти та
гальмування мовно-культурного життя українців за радянської доби,
зокрема, у 70 – 80-ті роки;
г) боротьбу з антинауковими уявленнями про Україну як окраїну
Радянської імперії, що нібито належать українцям лише на основі її
територіально-адміністративного поділу (за конституціями СРСР і УРСР
земля, надра, природні багатства оголошувалися лише загальносоюзною
власністю). При цьому ігнорувалась специфіка політичного,
національного, духовного життя в Україні та інших союзних республіках;
д) показ неправомірності розгляду певними політичними колами
України як буцімто багатонаціональної республіки, згідно якого в ній
нібито головною проблемою є не національне самопізнання і розвиток
внутрішніх державотворчих сил, а “гармонізація” стосунків в багатоетнічних сім’ях, виробничих колективах та регіонах;
е) роз’яснення безпідставності розгляду російської мови як “мови
міжнаціонального спілкування”, творення так званої “нової історичної
спільності людей – радянського народу” та антинауковості теорії “злиття
націй” – ідеологічних штампів радянського минулого, які ще й досі беруть
на озброєння певні антиукраїнські сили.
Нагальним завданням надзвичайної державної ваги є:
1. Розвиток українознавства в незалежній Україні як інтегративної
науки в гармонійній взаємодії з спеціальними науками та його всебічна
розробка як філософії і ідеології, науково-теоретичної і методологічної
основи, стратегії і тактики націотворення та державного будівництва на
сучасному етапі;
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2. Широке впровадження українознавства в систему національної
освіти і виховання підростаючих поколінь та повернення освітянської
діяльності до високорезультативного, апробованого століттями
педагогічного досвіду народу;
3. Відродження національної культури на українознавчих засадах
шляхом повернення споконвічних моральних приписів та звичаєвого
права, забезпечення повнокровного функціонування української мови,
пізнання історії рідного краю, народного фольклору, національної
символіки, народних традицій, звичаїв, обрядів й різних видів народного
мистецтва і художніх промислів, а також розвитку культур національних
меншин, що нині проживають в нашій державі;
4. Забезпечення інтеграції українознавчих знань та їх трансформації в
національну самосвідомість фахівців з різних галузей знань і верств
населення в системі післядипломної освіти й спрямованої на широке
розгортання науково-просвітницької діяльності в різноманітних формах
на українознавчих засадах та суттєве підвищення її ролі в ідеологічному
та психологічному забезпеченні націотворення і державного будівництва
в сучасній Україні.
Виведення сучасного українознавства на чільне місце в системі
націотворення і державного будівництва у повній відповідності з
історичними
вимогами
є
запорукою
побудови
національної
демократичної Української держави європейського зразка на
українознавчих засадах з врахуванням вітчизняного і світового досвіду й
необхідності її політичної та культурно-економічної інтеграції у світове
співтовариство як великої європейської держави – гаранта стабільності в
Європі і світі.
VII
Підготовка державної комплексної науково-просвітницької програми з
українознавства – веління часу.
Метою розробки державної комплексної науково-просвітницької
програми з українознавства є підвищення кваліфікації фахівців з різних
галузей знань в галузі українознавства в мережі післядипломної освіти та
проведення науково-просвітницьких заходів в різноманітних формах,
насамперед серед освітян, військовиків, підприємців і державних
службовців й інших верств населення України і надання у такий спосіб
дієвої допомоги державі в ідеологічному та психологічному забезпеченні
націотворення і державного будівництва.
Спосіб досягнення поставленої мети: трансформація українознавчих
знань засобами лекційної науково-просвітницької роботи в національну
самосвідомість, насамперед фахівців з різних галузей знань й відродження
у них на цій основі національної гідності і честі, державницького
мислення та високої духовної і політичної культури, а також активізація
їх участі у побудові суверенної Української держави на демократичних
засадах у гармонійній взаємодії з світовим українством.
Програмне забезпечення зазначеної науково-просвітницької роботи
передбачає вирішення таких завдань:
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- розкриття української національної ідеї в усіх її вимірах (аспектах):
політико-правовий, історико-культороло-гічний, морально-естетичний,
соціально-економічний та філософсько-ідеологічний, як наукової основи
побудови незалежної демократичної Української держави європейського
зразка;
- вивільнення української суспільної свідомості від збанкрутілих
ідеологічних догм радянської доби, проявів імперського мислення,
комплексу меншовартості (синдром “старшого брата”) та споживацької
психології і, водночас, наповнення її сучасним українознавчим змістом,
насамперед в духовному вимірі;
- розкриття українознавства як інтегративної науки про Україну та
світове українство і, водночас, як особливої науки, предметом якої є
розробка духовних, ідейно-методологічних основ формування монолітної
української нації і побудови національної Української держави на
демократичних засадах європейського зразка у тісному співробітництві з
українською діаспорою;
- всебічне розкриття нового цілісного бачення історії України та світового українства, історії української державності, національного і
громадянського життя від найдавніших часів до сьогодення, спираючись
на нові історичні документи і матеріали та осмислення багатовікового
історичного досвіду українського народу;
- ліквідація “білих плям” в історії України та світового українства й
наукове висвітлення епохальних подій української історії, що були під
забороною, замовчувались або свідомо перекручувались;
- забезпечення інтегративного підходу до розробки і читання курсу
лекцій з українознавства “Актуальні проблеми національної історії
України” шляхом поєднання цілісності та системності викладу матеріалу з
конкретними результатами комплексних українознавчих досліджень;
- залучення до читання лекцій з українознавства провідних
українознавців країни, патріотично налаштованих й чітко окресленою
державницькою позицією – авторів сучасних наукових розробок, в яких
всебічно розкривається нове бачення історії України та світового
українства;
організація
лекційної
науково-просвітницької
роботи
з
українознавства в різноманітних формах: курси підвищення кваліфікації,
постійно діючі лекторії і семінари-практикуми, круглі столи, Дні
інформування, анкетні опитування, видання науково-популярних брошур
і методичних розробок на допомогу лектору і фахівцю з нагальної
українознавчої тематики й застосуванням технічних та дидактичних
засобів, що сприяють засвоєнню лекційного матеріалу;
- проведення занять шляхом поєднання інформаційно-ілюстративного,
споглядального підходу з активно-пізнавальними, дієвотворчими
формами організації лекційної інформаційно-просвітницької роботи.
Механізм практичної реалізації державної комплексної науковопросвітницької програми з українознавства: проведення різноманітних
лекційних науково-просвітницьких заходів за спонсорської допомоги
української діаспори, насамперед, української громади в США у тісному
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контакті з освітянськими і військовими державними інституціями, а також
виконавчими структурами Адміністрації Президента України на всіх
рівнях.
VIII
Апробація названого курсу лекцій з актуальних проблем
українознавства в масовій аудиторії з застосуванням різноманітних форм
лекційно-просвітницької роботи в мм. Києві, Севастополі та шістнадцяти
областях, зокрема, в обласних центрах – Донецьку, Луганську,
Дніпропетровську, Одесі, Харкові, що традиційно вважаються складними
для проведення ідеологічної роботи на українознавчих засадах, показала:
учасники заходів вказують на їх високий ідейний і науковий рівень й
розцінюють проведену просвітницьку роботу як значний вклад в
ідеологічне
та
психологічне
забезпечення
національного
державотворення.
Науково-просвітницька діяльність Центру “Українознавство” за
відсутності державної фінансової підтримки стала можливою завдяки
сприянню і спонсорській допомозі Координаційного комітету допомоги
Україні в США (голова – В. Воловодюк). До проведення ряду
просвітницьких заходів Координаційним комітетом залучені також інші
громадські організації Української громади в США, а саме: Українська
федеральна кредитна спілка “Самопоміч” м. Нью-Йорк (президент –
доктор наук Б. Кекіш), Українсько-Американська кредитна спілка
“Самопоміч” м. Чікаго (президент – Б. Ватраль), товариство “Самопоміч”
м. Ньюарк (голова – професор Р. Воронка), Крайова управа ветеранів 1-ої
дивізії Української Народної Армії “Галичина” (голова – П. Буняк),
Крайова управа організації колишніх вояків Америки (голова – О. Труш),
а також Шкільна Рада в США (голова – академік ВУАН Є. Федоренко).
Підсумки спільної ідейно-просвітницької роботи в Україні за останні
шість років такі: а) на двотижневих курсах з українознавства з 1997 р. по
лютий 2003 р. підготовлено близько 2-х тис. вчителів історії, української
мови та літератури загальноосвітніх середніх шкіл, офіцерів-вихователів
Збройних Сил України та інших військових відомств України з врученням
їм бібліотечок українознавця (добірок книг і брошур з історикоукраїнознавчої тематики) безкоштовно та свідоцтв про підвищення
кваліфікації в галузі українознавства держав-ного зразка; б) випускникам
курсів з українознавства й до армійських і шкільних бібліотек передано
понад 30 тис. примірників української книжкової продукції безкоштовно;
в) забезпечується робота Всеукраїнського постійно діючого лекторію з
українознавства, який вже відвідало понад 60 тис. військовиків; г)
розгорнута робота Всеукраїнського постійно діючого відеолекторію
“Невідома Україна”, що включає в себе 80 короткометражних
відеофільмів виробництва Національної кінематеки України “Київнаукфільм”, розрахованих на 21 годину відеопоказу, які демонструються в
освітянських установах, школах, будинках офіцерів, військових частинах,
зокрема, в мм. Києві, Севастополі, Харкові, Донецьку, Одесі, Сумах; д)
налагоджено систематичний випуск книг, брошур та науково-методичних
розробок на допомогу лектору, фахівцю з українознавчої тематики; е)
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розпочато створення народних університетів з українознавства для
фахівців з різних галузей знань та розгортання їх мережі в системі
безперервної післядипломної освіти.
Систематичне проведення зазначених ідейно-просвітницьких заходів з
українознавства в різноманітних формах, як показала практика, дозволяє
підвищити національну самосвідомість широкого кола фахівців та різних
верств населення. Вони зарекомендували себе як дієвий засіб надання
допомоги діючій владі у вирішенні складних завдань національнодержавного будівництва в новітній Україні.
Слід
підкреслити,
що
всі
просвітницькі
заходи
Центр
“Українознавство” проводить на державному рівні за сприяння діючої
влади. Спочатку відчувається певна напруженість, настороженість,
упередженість й супротив з боку окремих державних посадовців на
місцях їх проведенню, викликані, думається, нерозумінням ними суті і
важливості ідеологічної роботи на українознавчих засадах. Та врешті все
вирішує продуманий підбір лекторського професорсько-викладацького
складу, що включає в себе справжніх вчених-патріотів, майстрів своєї
справи, належна якість програмно-методичного і організаційного
забезпечення заходів, а також вручення їх учасникам програмних
матеріалів, української книжкової продукції, брошур та науковометодичних розробок на допомогу лектору, фахівцю безкоштовно.
Центром “Українознавство” на замовлення Головного управління
виховної роботи Міністерства оборони України, зокрема, підготовлено
науково-методичну розробку на допомогу офіцеру-вихователю на тему:
“Київська Русь – українська держава: історичні передумови, передісторія,
витоки, розквіт, наслідки розпаду”.
Метою даної науково-методичної розробки є розкриття історичних
передумов, передісторії, витоків та основних етапів становлення, розквіту
і наслідків розпаду Київської держави. Виклад матеріалу здійснено з
врахуванням науково обгрунтованих фактів походження українського
народу й формування його менталітету, сучасних досягнень теорії
Української держави, а також шляхом очищення української історії від
ідеологічних нашарувань. Нині з’явилось чимало гіпотез, які з різних точок зору проливають нове світло на історію України. Завдання полягає в
тому, щоб романтично піднесене в них додати до української міфології,
надумане відкинути, а раціональне зерно перетворити в предмет наукового дослідження.
В
основу
цієї
науково-методичної
розробки
покладена
загальновизнана концепція історії України-Руси М. Грушевського. Для
розкриття теми автором обрано комплексний підхід до вивчення
українознавчих проблем, запропонований П. Кононенком. При
висвітленні первісної історії України і походження українців,
слов’янської доби та подієвої, політичної історії Київської держави
використано праці відповідно Л. Залізняка, В. Барана та енциклопедію
українознавства під редакцією В. Кубійовича та З. Кузелі. Ряд важливих
історичних фактів, подій, явищ, процесів, обставин взято з праць О.
Бочковського, П. Вакулюка, А. Жуковського, Р. Іванченко, Л. Костенко, І.
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Крип’якевича, В. Кульчицького, С. Лисенкова, С. Наливайка, О. Овсія, Ю
Н. Полонської-Василенко, Ю. Сиволоба, В. Солдатенка, О. Субтельного,
Б. Тищика, М. Юрія, В. Храмової, В. Шаяна, В. Шевчука, П. Шляхтуна.
Все це дозволило, думається, розкрити тему з врахуванням сучасних
досягнень вітчизняної, насамперед, історичної науки, археології,
антропології, етнології, етнографії, лінгвістики, українознавства.
Автором запропонована структура викладу матеріалу, підбір
історичних фактів і подій, їх систематизація, інтеграція та послідовність
викладу з врахуванням акцентів на тих чи інших історичних фактах і
подіях, що дозволяє глибше проникнути в сутність й більш об’єктивно
оцінити їх значення. Все це підпорядковано досягненню однієї мети:
шляхом широкого використання новітніх досягнень українських вчених
та подання їх в інтегрованому вигляді здійснити науково-популярний
виклад ранньої суспільно-політичної історії України, вінцем якої було
народження праукраїнського етносу і творення ним великої
середньовічної держави – Київської Русі і у такий спосіб допомогти
читачеві самому розібратись в плині історичних подій.
IX
Як би там не було, наш нелегкий час працює на прозріння української
нації. Так, згідно останнього перепису населення, проведеного у 2001
році, українці в Україні складають 80 % від усього населення, українську
мову як рідну визнало 68 % українців. І це незаважаючи на титанічні
зусилля новоявлених русифікаторів, які потратили величезні кошти для
того, щоб викликати сумнів в існуванні українського етносу взагалі та
української мови зокрема як повноправної серед інших мов. Ми
пишаємось нашим народом, який, перебуваючи у матеріальній скруті і
знаходячись під постійним ідеологічним та психологічним пресінгом з
боку українофобів, що намагаються нав’язати йому чужинецьку
ментальність, ще раз переконливо довів під час останнього перепису
населення свою непохитну відданість національним ідеалам та заповітам
пращурів.
Систематична ідейно-просвітницька робота, яку ведуть численні
громадсько-політичні організації і товариства в Україні за участю
діаспори на українознавчих засадах відчутно додає українськості
державним посадовцям на всіх щаблях влади, породжує в них відчуття
приналежності до української нації, її болей і невирішених проблем й
налаштовує їх, в кінцевому рахунку, на побудову України української. До
того ж з’явились ознаки завершення пострадянського періоду в Україні.
Все більшого поширення набуває творчий, конструктивний підхід до
вирішення питань в центрі і на місцях, захисту національних інтересів
всередині країни і на міжнародній арені.
Україна досить впевнено, хоч і повільно, перетворюється в
повноправного політичного гравця на міжнародній арені. Та поряд з цим
повсюдно відчувається рух українського суспільства до демократії і
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свободи. Є всі підстави для твердження: український етнос і сучасна
українська нація, що формується на його основі, облаштує
повнокровне життя у власній державі й виконає покладену на неї
історичну місію в Європі і світі, яку вона гідно несе протягом
багатьох століть.

Ярошинський О. Б. (Київ)
ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПОДІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ.
В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ
(за матеріалами Волинського воєводства)
У статті розглядаються економічні наслідки історичних подій
середини ХVІІ ст. на західноукраїнських землях, характеризуються
економічні явища, що з`явилися на Волині під впливом Національної
революції. Аналізуються причини глибокої господарсько-фінансової кризи
в регіоні. З`ясовано, якими були економічні наслідки подій 1648-1657 рр. у
державній фіскальній політиці Речі Посполитої, у соціальному,
етнічному та демографічному становищі населення Волині.
На тлі безперечних успіхів історичної науки у з’ясуванні передумов і
динаміки розвитку подій першої української Національної революції,
прикро вражає відсутність спеціальних досліджень про наслідки
визвольної епопеї на західноукраїнських землях. Незважаючи на те, що
відомі вітчизняні історики В.Смолій і В.Степанков, враховуючи цю
особливість історіографії й визначаючи сучасні наукові пріоритети
неодноразово намагалися прикувати увагу дослідницького загалу до
необхідності ґрунтовного вивчення проблеми1, вона до останнього часу
1

Смолій В.А., Степанков В.С. У пошуках нової концепції Визвольної війни
українського народу ХVІІ ст. – К., 1992. – 41 с.; Їх же. Правобережна Україна у
другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: проблема державотворення – К., 1993. – 71 с.; Їх
же. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний портрет). Вид. 2-е. – К., 1995. –
622 с.; Їх же. Українська державна ідея ХVІІ – ХVІІІ ст.: проблеми формування,
еволюції, реалізації. – К., 1997. – 367 с.; Смолій В. Національно-визвольна війна в
контексті українського державотворення // Національно-визвольна війна
українського народу середини ХVІІ століття: політика, ідеологія, військове мис-
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залишалася незаповненою науковою прогалиною. Не скидаючи з рахунку
більш або менш вдалі спроби попередників торкнутися окремих
складових її суті, варто нагадати, що вони здебільшого зводились до
підсилення фактично аксіомних висновків про значні людські і
матеріальні витрати в роки Національної революції1. Особливо невтішно
виглядає історіографічна спадщина про економічні наслідки бурхливих
подій на західноукраїнських теренах. Так, О.Михайлюк звів проблему до
з’ясування масштабів руйнацій відображених у актових матеріалах
(шляхетських скаргах)2. Дещо ширше і глибше намагався розглянути
проблему Д.Похилевич, який зумів виявити окремі особливості розвитку
фільваркових господарств та з’ясувати деякі труднощі, що перешкоджали
шляхті відновити дореволюційні визвольні порядки3. На жаль, ця гідна
для наслідування спроба вивести розгляд проблеми із зачарованого кола
звужених підходів до економічних наслідків історичного процесу
середини ХVІІ ст. тривалий час не знаходила послідовників. Крім того, в
історіографії досі панує парадоксальна однолінійність в оцінці даних
податкової документації, систематизованої у свій час М.ВладімірськимБудановим4, що привела до її використання виключно як джерела для
з’ясування демографічних наслідків визвольної епопеї. Тим часом,
виходячи із прямого призначення, подимні реєстри 1648-1662 рр. містять
у собі передусім величезний багатошаровий пласт об’єктивної податковофінансової, економічно-господарської інформації в якому знайшло
віддзеркалення й демографічне становище в районі. За обставин, що
склалися в науці, не випадково, що дослідники навіть не торкалися питань
впливу подій 1648-1657 рр. на фінансову систему Речі Посполитої, не
виявили яскраво виражених ознак кризи фіскальної політики, не змогли
з’ясувати особливості господарсько-економічного становища та появу
нових економічних тенденцій в західному регіоні після придушення тут
визвольного руху. Залишилися недослідженими й питання про реальні
масштаби руйнацій та матеріальних втрат, понесених окремими
соціальними й етнічними групами краю. Немає потреби наголошувати на
тецтво (збірник статей). – К., 1998. – С. 9-25; Смолій В.А., Степанков В.С.
Українська національна революція ХVІІ ст. (1648-1676 рр.). – К., 1999. – 351 с.
1
Владимирский-Буданов М. Передвижение южно-русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого. – К., 1881. – С. 1-17; Каманин И. Участие южно-русского
населения в восстании Богдана Хмельницкого // Архив Юго-Западной Росии (далі
– Архив ЮЗР). – К., 1914. – Ч. 3. – Т. 4. – С. ХСVІІ-ХСVІІІ; Баранович А.И. Магнатское хозяйство на Юге Волыни в ХVІІІ в. – М., 1955. – С. 11-13, 15-16; Його ж.
Опустошение и восстановление Правобережной Украины во второй половине
ХVІІ и начале ХVІІІ в. // История СССР. – 1960. – № 5. – С. 157-158.
2
Михайлюк О.Г. Участь міського населення Волині у Визвольній війні 16481654 рр. // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія
і сучасність). Тези міжн. наук.-практ. конф. – Рівне, 1993. – С. 103-104.
3
Похилевич Д.Л. Структурні зміни в помісті після визвольної війни українського
й білоруського народів // 300 років возз’єднання України з Росією. – Львів, 1954. –
С. 73-93.
4
Владимирский-Буданов М. Передвижение …– С. 1-17.
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тому, що такий стан досліджень проблеми гальмує відтворення цілісної
картини величної національної епопеї, нерідко штовхає поважних
істориків до звуження підходів в оцінці її характеру та історичних уроків1.
Все ж, найсуттєвіша вада історіографічної думки зводиться не тільки і не
стільки до звужених підходів до джерельної бази чи складових проблеми,
скільки до відсутності навіть спроб її комплексного дослідження.
Віднедавна ситуація поступово почала змінюватися на краще: було
здійснено комплексне дослідження історичного процесу 1648-1657 рр. на
Волині, з’явилися публікації про його наслідки2.
Спробуймо хоч контурно окреслити економічні наслідки історичних
подій, виявлені в ході комплексного вивчення джерел, передусім
опрацювання даних подимних реєстрів 1648, 1649, 1650, 1651, 1653, 16551657, 1662 рр. та моделювання ланок окремих економічних явищ, що
з’явилися на Волині під впливом величного феномена середини ХVІІ ст.
Відомо, що після поразки національно-визвольного і соціального рухів
1648-1652 рр. у воєводстві формально забезпечувалися умови для
відновлення дореволюційних колоніальних порядків. Однак, цього в
повному обсязі не сталося. Результати аналізу джерельної бази
переконливо доводять, що упродовж першого післяреволюційного
десятиліття (1652-1662 рр.) Волинь фактично перестала виконувати
фінансово-економічну роль колоніального суб’єкта. Більше того – тодішні
податкові документи яскраво віддзеркалили повний крах польської
державної фіскальної політики – головного економічного знаряддя
колоніального диктату. Зокрема, статистичне опрацювання подимних
реєстрів 1648-1662 рр. засвідчило, що найпотужнішого удару по
фіскально-фінансовій системі було завдано упродовж червня 1648 –
червня 1649 рр. – часу розгортання, найвищого піднесення визвольної
боротьби в краї та запеклого відстоювання її здобутків (див. табл. 1). Вже
наприкінці 1648 р. кількість місцевих платників податків зменшилася у
порівнянні з 1630 р. на 59,2 відсотки. При цьому, у Луцькому і
Володимирському повітах кількість “димів” скоротилася на 41 відсоток, а
в Кременецькому цей спад сягав 98,2 відсотка. Очевидно, що майже
повний відрив Кременеччини від державної фіскальної орбіти був
зв’язаний тоді з розгортанням тут широкомасштабних операцій
українського війська, повним визволенням території цього повіту та
величезними людськими і матеріальними втратами, понесеними в ході
військових акцій. Інакше важко було б пояснити чому не відбувалося
бодай реанімації податкової системи і в наступні роки. Аналіз показників
реєстру показує, що навіть пік відносної податкової активності (1650 р.) у

1

Яковенко Н. У кольорах пролетарської революції // Український гуманітарний
огляд. – 2000. – Вип. 3. – С. 58-78.
2
Ярошинський О.Б. Наслідки визвольної боротьби 1648-1657 рр. на Волині. – К.,
2000. – 33 с.; Його ж. Волинь у період національно-визвольної війни 16481657 рр. Автореф. дис. … канд. істор. наук. 07.00.01 – історія України /
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 20 с.
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цьому повіті фіксувалося всього 8 відсотків податкової бази 1630 р., а у
1662 р. – близько 3 відсотків (див. табл. 1).
Особливість фіскальної тенденції полягала в тому, що незважаючи на
потуги зацікавлених державних органів, спад надходжень у державну
скарбницю з 1648 р. став невпинним і завершився повним розвалом
податково-фінансової системи у 1655-1658 рр. Так, після тимчасового
відновлення контролю Речі Посполитої над Волинню у 1650 р. подимні
податки сплачувало менше третини (32,4 %) податкоплатників 1630 р.
Поряд з неможливістю збору податків у зв’язку із завзятим
відстоюванням волинянами визвольних здобутків попередніх років,
важливими факторами податкової кризи вже тоді стали руйнівні наслідки
козацьких, повстанських, татарських, жовнірських акцій, що призвели до
різкої зміни демографічної ситуації та вражаючого розорення більшості
суб’єктів господарювання й оподаткування. Тому волинським
шляхетським сеймиком неодноразово затверджувались посольські
інструкції з вимогами до Сейму Речі Посполитої щодо звільнення
воєводства від сплати податків у зв’язку
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повсюдним
спустошенням
господарств1.
Подібна
мотивація
неспроможності сплачувати нові запроваджувані податки міститься у
заявах, скаргах, протестах власника Олицької волості кн. А.Радзивілла,
володимирського і кременецького старост Д.Стемпковського і кн.
М.Чарторийського, володимирського біскупа І.Мокосія-Баковецького,
магната кн. В.-Д.Заславсь-кого та інших волинських вельмож2.
В свою чергу, про розуміння причин цього становища урядовими
колами засвідчує королівський універсал про заборону жовнірських
постоїв у маєтках В.-Д.Заславського3. Разом з цим, королівське оточення
займало невиразну позицію у податковому конфлікті між волинською
шляхтою і князівською верхівкою, що тоді розгорявся. До конфлікту
підштовхнула сеймикова шляхетська постанова від 14-15 травня 1649 р.,
що встановлювала спеціальний додатковий подимний збір на утримання
півторатисячного територіального збройного формування для захисту
воєводства4. Прийнявши таке рішення, шляхта проігнорувала як
субординаційними принципами прямої залежності представників
князівської групи від короля і зв’язаними з цим їхніми обов’язками щодо
самостійного спорядження й утримування військових підрозділів, а й
прерогативою центральної влади щодо формування податкової політики
та запровадження нових податків чи зборів. Слід відмітити слушність і
своєчасність для польської влади попередження волинського воєводи А.А.Сангушка про те, що цією постановою “фундаментальне право
порушене на шкоду Республіці”5. Але, напевно, що навіть передбачливий
воєвода не міг тоді здогадуватися про реальні фінансово-економічні
наслідки цього рішення. Адже поряд з іншим, панівна верства з цього
часу мала вагомий привід для свідомого приховування збереженої частки
податкової бази, щораз впертіше уникаючи від сплати не тільки
додаткових, а й звичних державних податків. Ще помітнішу роль у
наростанні
податково-фінансової
системи
відіграло
прийняття
волинським сеймиком у 1651 р. спеціальної ухвали про підтримку
королівської ініціативи щодо збору подвійного подимного з усіх без
винятку суб’єктів оподаткування6. Антифіскальний рух обуреної
магнатської верхівки набрав відтоді таких обертів, що до нього відкрито
приєдналися навіть кн. Вишневецькі-Корибуди, А.Радзивілл та інші
представники найвпливовіших аристократичних родів7. Внаслідок, у
податкові реєстри 1651 р. вже було включено лише 13,5 відсотків димів
1630 р. (35 % – кінця 1648 р.). Податковий спад у Володимирському і
1

Архив ЮЗР. – К., 1861. – Ч. 2. – Т. 1. – С. 389, 391-413, 440-452.
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 109, 134-137, 149, 222-223, 230-231, 232, 232-233,
247-248.
3
Там само. – С. 218-219.
4
Там само. – С. 198-201.
5
Там само. – С. 134-137.
6
Там само. – С. 595 (ІІ).
7
Там само. – С. 605 (ІІ, ІV).
2
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Луцькому повітах сягнув 82 відсотків, Кременчуцькому – 96 відсотків.
Варто звернути увагу й на те, що попри катастрофічний спад, рівень
податкової бази 1651 р. був найвищим упродовж наступних 10-и років
(див. табл. 1). Вже в 1653 р. було задекларовано всього 9,4 відсотків
“димів” 1630 р. (20,6 % – кінця 1648 р.). А повний параліч податкової
системи наступив у 1655-1658 рр., коли у подимних реєстрах воєводства
фіксувалось тільки 1,6 відсотків податкоплатників 1630 р. (4 % – кінця
1648 р.). У Луцькому і Володимирському повітах податкова база тоді ж
складала 2,4 відсотки від дореволюційного рівня, а на Кременеччині була
зведена нанівець (0,04 %). Порівняння показників реєстрів 1653-1662 рр.
показало, що податкова документація 1653 р. востаннє (до перепису 1662
р.) відобразила фіскальну базу, наближену до реальної, а перепис 1662 р.
зафіксував 113,8 відсотків платників подимного податку середини 50-х
років. Виявилося також, що у другій половині 50-х років приховувалось
наявність приблизно 10 відсотків реальної податкової бази, тобто
переважної більшості потенційних податкоплатників. Для перевірки
наведених припущень та уточнення ролі реального впливу фактору
приховування реальної податкової бази на розростання фіскальнофінансової кризи, довелося створити умовну оціночну групу у складі 100а сіл, що належали найбільш ретельним податковим інформаторам і мали
задекларовану кількість димів 1648, 1649, 1650, 1651, 1653, 1655-1658 рр.,
а також вдатися до елементів моделювання (див. табл. 1). З’ясувалося, що
у порівнянні з 1648 р. сумарний податковий спад у селах цієї групи
становив відповідно до названих років – 37,2 %, 51,6 %, 67,8 %, 81,4 %. А
коливання між середньостатистичними показниками у воєводстві і
експертній групі відповідно дорівнювало: -15, +16,7; +11,9; +14,1. Як
бачимо, рівень податкового спаду у селах експертної групи у 1653 р.
наближався до середньостатистичних показників 1655 р. (див. табл. 1).
Отже, припущення про те, що поряд з офіційною, існувала й прихована
податкова база, що сягала 10 відсотків “димів” дореволюційного періоду,
є цілком вірогідним. Однак, перебільшувати роль цього суб’єктивного
чинника у розвалі податково-фінансової системи Речі Посполитої на
Волині не варто. Адже реєстром 1662 р. задекларована наявність тільки
10,5 відсотків “димів” 1630 р. і 25,5 відсотків від тих, що лишилися
наприкінці 1648 р. Цим переписом підтверджувалась абсолютна
відсутність “димів” у 212 волинських селах (Луцькому – 68-и,
Володимирському – 5-и, Кременецькому повіті – 139-и селах). Вони
складають 9,4 відсотки сіл, зафіксованих реєстрами 1629-1630 рр. Крім
того, перепис 1662 р. взагалі не згадує про існування 712 населених
пунктів, включених у реєстри дореволюційних часів. Це дає підстави для
здогадки про повне їх спустошення в ході відчайдушної визвольної
боротьби 1648-1652 рр. та смертоносних і руйнівних військових акцій
1653-1658 рр. Як свідчать результати вивчення демографічної ситуації,
наприкінці 1651 р. у воєводстві вже залишалося не більше 18 відсотків
податкоспроможних мешканців дореволюційних часів і близько 28

393

Збірник наукових праць НДІУ, том ІІ

відсотків тих жителів, що вбереглися наприкінці 1648 р. У містах людські
втрати складали біля 86 відсотків, у селах понад 80 відсотків1. І хоч
демографічні втрати були відносними, бо зв’язані не лише із загибеллю
під час жорстокої і кровопролитної борні, а й активною участю
польського і єврейського етнічного елементу у масових еміграційних
потоках 1648-1649 рр. на захід, а українських – на схід, таке різке
зменшення населення було одним із найголовніших факторів, що
породили катастрофічну податково-фінансову ситуацію у краї.
Дуже згубними для вцілілих мешканців воєводства та їх господарств
стали події 1653-1658 рр., що характеризувалися жорстоким
плюндруванням теренів татарськими, українськими, російськими,
польськими військовими загонами. Так, восени 1653 р. ординська навала
остаточно спустошила Кременець, Залозці, Ямноль, околиці Дубна,
Олики, Клевані, Острога, а наступного року – Кореччину2. Тому не
випадково, що у 1653 р. податкова база воєводства скоротилася до 8,4
відсотків (від рівня 1630 р. ). Із 2375 населених пунктів, зафіксованих
напередодні Національної революції, з реєстрів зникло 17623. Через рік
російсько-українськими військами, разом із Четвертинською, було
спустошено Володимирецьку волость – єдину волинську окраїну, суттєво
не зачеплену до того часу згубними наслідками військових акцій4. Як вже
підкреслювалося, реєстри 1655-1658 рр. показують продовження
тенденції до зменшення податкової бази. Однак, у зв’язку із вже
згадуваними особливостями податкової документації цих років, вона не
може розглядатися як достовірне джерело. Водночас, звертає на себе
увагу те, що реєстрами 1662 р. підтверджуються наведені вище показники
відтворення податкового процесу у сотні сіл експертної групи. Згідно з
ними, у 1662 р. задекларовано лише на 20 відсотків податкоплатників ніж
їх було у 1653 р. У містах ця різниця складає понад 10 відсотків, а в селах
– 23 відсотки. Розходження між показниками так званої експертної групи
сіл у 1653 р. і середньостатистичними на Волині у 1662 р. становить
всього 6,6 відсотків. Тому до припущення про те, що демографічний (а
разом з ним і податковий) рівень початку 60-х рр. дещо перевершував той,
що склався в середині 50-х рр., можна розглядати як вірогідне5. Загальні ж
втрати 1648-1657 рр. сягали 90 відсотків податкових і господарських
одиниць дореволюційного рівня і 75 відсотків від тих, що збереглися
наприкінці 1648 р. Рівень цих втрат у різних частинах Волині
неоднаковий. У Володимирському і Луцькому повітах він становив 86
відсотків, а в Кременецькому – 97 відсотків6. Очевидно, що
найжахливішого спустошення зазнала Кременеччина: до 1653-1662 рр.
1

Ярошинський О.Б. Наслідки … – С. 17.
Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza. Z rekopismu wydal K. Wl. Wojcicki. –
Warszawa, 1853. – T. 1. – S. 150-151, 153.
3
Ярошинський О.Б. Наслідки … – С. 17.
4
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 823-824.
5
Ярошинський О.Б. Наслідки … – С. 18.
6
Там само.
2
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тут вже не фіксувалося 640 сіл і містечок, тобто 75 відсотків раніше
існуючих населених пунктів. Податкова, господарська і демографічна
катастрофа простежується також у раніше густо заселеній східній частині
Луцького повіту – на території між річками Горинню і Случчю.
Таким чином, головними факторами, що привели до глибокої
господарсько-фінансової кризи були передусім демографічні та
господарські чинники. А ухиляння від податків лише прискорило її
перебіг. Характерно, що розглянуті вище втрати фактично розвалили
систему польського панування на Волині. Якщо виходити з того, що будьяка колоніальна система з її військовими, поліцейськими, фіскальними
структурами покликана до встановлення політичного диктату задля
отримання фінансово-економічного зиску правлячою верхівкою панівної
нації, то польське поневолення Волині після придушення тут визвольного
руху втратило звичний сенс. Вцілілі суб’єкти господарювання стали
об’єктом економічно недоцільної й збиткової наруги, а край –
неприбутковою зоною відмежування від козацької України. Польський
диктат перетворився у великодержавну імперську самоціль, позбавлену
колоніальної економічної логіки.
Повернемося тепер в інший бік проблеми і з’ясуємо якими були
економічні наслідки подій 1648-1657 рр. в соціальному та етнічному
розрізі. Результати аналізу джерельної бази не залишають жодного місця
для сумнівів щодо того, що найбільших втрат зазнало селянство, яке
формувало левову частину податкових і господарських одиниць і було
майже стовідсотково етнічно українським. Як вже згадувалося, кількість
селянських “димів” зменшилася в п’ять разів (на 80 %), а понад 1700
волинських сіл взагалі зникли з реєстрів кінця 50-х – поч. 60-х рр. Якщо
учасник польського походу з під Берестечка А.Мясковський у 1651 р. був
шокований тим, що у південній частині воєводства “немає ні міст, ні сіл,
одне поле та попіл, не видно ні людей, ні звірів живих, тільки птахи
літають”1, то в наступні роки така картина стала типовою. Вже в 1653 р.
волинська шляхта зобов’язувала послів Сейму інформувати, що місцеві
маєтки в одних місцях абсолютно спустошені, в інших нараховувалось
менше десятка селян2. Поряд з людським потенціалом і нерухомістю,
селяни втратили робочу худобу та сільськогосподарський реманент. А
постійні воєнні набіги 1653-1657 рр. не давали можливості зберегти
запаси для ведення відновлювального господарства. У зв’язку із
загибеллю основних годувальників, з’явилося чимало неповних сімей, які
були не в змозі обробити відведені наділи та виконувати встановлені
норми панщинних робіт. Тому наприкінці 50-х років продовжує
розвиватися парадоксальна тенденція до зростання питомої ваги
малоземельних і безземельних селян (огородників, халупників,

1

Памятники, изданные для разбора древних актов. – К., 1846. – Т. 2. – Отд. 3. –
С. 83, 85, 100; Документы об освободительной войне украинского народа 16481654 гг. – К., 1965. – С.584-585.
2
Архив ЮЗР. – Ч. 2. – Т. 1. – С. 440-455.
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підсусідків)1 попри катастрофічне обезземелення краю та наявність
величезних масивів запустілих і не оброблюваних угідь. Варто відмітити,
що враховуючи тодішні труднощі та перешкоди у відбудові господарств,
землевласники тимчасово зменшили відробіткову ренту, переходили від
панщини до чиншу, нерідко були змушені надавати селам статус слобод.
Аналіз інвентарів сіл Пашової і Кам’яної Гори Луцького повіту показав,
що селяни платили оброк і відбували дводенну панщину за півволочний
наділ2. Вони продовжували вважатися безправною масою, яка не входила
у склад тодішнього суспільства. На відміну від селянства козацької
держави, яке здобуло особисту свободу, володільницькі права на землю,
самостійний її обробіток без регламентації з боку землевласників,
волинські землероби й далі продовжували залишатися підневільною
частиною продуктивних сил, позбавлених прав на основний предмет своєї
праці.
Вражаючими виявилися й масштаби руйнацій у волинських містах і
містечках. Якщо абсолютні кількісні показники втрат селянства, яке
складало до Національної революції понад 70 відсотків всього населення
Волині були переважаючими і формували левову частину загальних
збитків, то відносні втрати міщанства були ще більшими. Ще весною 1649
р. володимирський староста Д.Стемпковський бідкався, що “болшая част
домов так крестянских, яко и жидовских в которых никто не мешкает, бо
жиды все вигинули, так же месчан сила погинула”3. Наступного року
волинська шляхта вимагала звільнення Луцька від повинностей через
обезлюднення міста. Це ж підтверджувала заява луцьких міщан 1651 р.4
Не менш катастрофічними виявилися для міських жителів часи, що
наступили після придушення в краї визвольного руху. Наприкінці 50-х рр.
у містах воєводства залишилося не більше 7 відсотків податкових і
господарських одиниць дореволюційних часів і приблизно 20 відсотків
від тих, що збереглися наприкінці 1648 р. (див. табл. 1). На фоні
масштабних матеріальних і людських втрат української частини місцевого
міщанства, виразно прослідковуються й катастрофічні економічні
наслідки історичних подій для етнографічно польських і єврейських
міських мешканців. Аналіз історичних джерел доводить слушність
історіографічного висновку про зникнення з воєводства “всього, що
сповідувало католицьку віру і розмовляло польською мовою”5. При
цьому, якщо демографічні втрати польських і єврейських міщан були
відносними у зв’язку з їх масовою міграцією на захід під час розгортання
визвольного процесу, економічні збитки – абсолютними. Оскільки
переважна більшість вимушених емігрантів вже не поверталися до своїх
домівок або загинула у вирі кровопролитної боротьби, етнічно польський
елемент втратив не лише своє домінуюче становище у містах, а й вплинув
1

Похилевич Д.Л. Структурні зміни в помісті …– С. 89-90.
Архив ЮЗР. – К., 1876. – Ч. 6. – Т. 1. – № 2, 3 (Приложение).
3
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 149.
4
Там само. – С. 378-390, 575 (VІ).
5
Владимирский-Буданов М. Передвижение …– С.16.
2
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на міську економіку та самоврядування. Разом з іншими чинниками, це
привело до різкого зменшення економічної бази великопольських
імперських впливів, зруйнувало одну з реальних опор колоніальної
політики. Понад з цим, помітно зменшилася економічна роль єврейського
міщанства – однієї з досить впливових груп у нерегламентованих видах
ремесел і торгівлі та допоміжної сили польської імперської системи.
Принагідно слід наголосити, що незважаючи на існування на Волині
антиєврейського вектору визвольного руху джерела не залишають місця
для міфотворчих вигадок про величезні абсолютні показники втрат
єврейства у ході історичної епопеї. Результати аналізу актових матеріалів
засвідчив, що захоплення єврейського майна, побиття, вбивства євреїв
супроводжували всього 7 відсотків документально підтверджених
народних виступів 1648-1652 рр. у краї1. Очевидно, що до втрати
попередньої ролі в економічному житті краю привело не стільки
знищення єврейства, скільки масові втечі на захід. Крім того, варто
звернути увагу й на те, що податкова документація не підтверджує й
поголовного вигнання євреїв з воєводства. Так, згідно з переписом 1662 р.
11,5 відсотків тодішніх податкоплатників складали іудеї2.
Реєстри 1648-1662 рр. відображають поетапну деградацію магнатських
маєтків та спустошення їхніх землеволодінь, що привело до зруйнування
підвалин нещодавньої могутності волинської князівсько-панської
верхівки. Особливо масштабних втрат зазнали кн. Заславські,
Вишневецькі, Острозькі-Ходакевичі, Корецькі, Замойські, Радзивілли,
Четвертинські, Чарторийські та Любомирські. Так, кн. В.-Д.Заславський
під час перепису 1662 р назвав 62 села зі своїх володінь, у яких, з часів
подій “під Пилявцями, Збаражем, Зборовом і Берестечком” не залишилося
жодного “диму”. Крім цих сіл Кременецького і Володимирського повітів,
наприкінці 50-х рр. князь не дорахувався ще 5,5 тис. “димів”3. Якщо після
бурхливих подій 1648-1649 рр. у 14 містах і 248 волинських селах цього
магната ще нараховувалося 5572 “дими”, то у 1651, 1652-1653, 1654-1655
рр. їх кількість скорочувалася відповідно до 1978, 824, 110. У маєтках кн.
Я.Замойського, розташованих у 41 селі і 5 містечках навколо Рівного–
Олександрії за ці ж роки кількість податкових і господарських одиниць
зменшилася з 2655 до 409. У 9 містечаках і 68 селах А.-А.ОстрозькоїХодкевич, що простяглися смугою від Острога до Звягеля в часи
найвищого піднесення визвольної боротьби (наприкінці 1648 р.) ще
нараховувалося 5714 “димів”. За перші два роки Національної революції
їх кількість скоротилася на дві третини (до 1905-и), наприкінці 1651 р. –
до 811, 1653 р. – до 57 “димів” (1% віл тих, що декларувалися наприкінці
1648 р.)4. Тільки за 1651 р. у володіннях кн. С.Корецького, що
заповнювали територію у радіусі 25-30 км навколо м. Корця кількість
1

Ярошинський О. Проблеми міжнаціональних відносин на Волині в 40-50 рр.
ХVІІ ст. // Відродження. – 2000. – № 3. – С. 41.
2
Там само.
3
Архив ЮЗР. – К., 1890. – Ч. 7. – Т. 2. – С. 427-496.
4
Там само.
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“димів” зменшилася на 30 відсотків, а в 1652-1653 рр. – на 76 відсотків.
Наприкінці 50-х рр. тут нараховувалось близько 4 відсотків податкових і
господарських одиниць1. Спадкоємцеві цих земель А.Лещинському
наприкінці 1648 р. особисто належало близько 2 тис. “димів” у 7
містечках і 22 селах Луцького і Володимирського повітів. Вже у 1650 р. їх
кількість скоротилася до 1170, 1651 р. – до 528, 1653 р. – до 283. Після
успадкування володінь кн. Корецьких з 5 містечками і 79 селами у 1653 р.
чисельність його підданих збільшилася лише на 598 одиниць. А в
розташованих в цих же повітах 2-х містах і 41 селі кн. Четвертинських,
розділених між 6-ма основними спадкоємцями, кількість “димів” з кінця
1648 р. до 1653 р. зменшилася з 1916 до 1282. З трьох містечок і 27 сіл, що
належали кн. М.Чарторийському у Луцькому повіті, порівняно високий
рівень збереженості “димів” фіксувався у Клеванській волості. Але навіть
тут із вцілілих до кінця 1648 р. 814 “димів”, у 1653 р. лишилося тільки
4093. Майже повністю втратили своїх волинських підданих етнічно
польські маганти Костянтин і Юрій Любомирські. Із 4526 “димів”, що
збереглися у м. Полонному, Любартові, Острополі, Новій і Старій Лабуні,
Титкові, Миколині, Ст. Судилкові та 63 навколишніх селах після
кровопролитних подій 1648-1649 рр., упродовж наступних трьох років
вціліло лише 58 одиниць4.
Така різка зміна економічного становища волинської аристократичної
верхівки привела до втрати нею домінуючої ролі у шляхетському
середовищі і, незважаючи на збереження величезних запустілих
землеволодінь, звела фактичні статки представників князівсько-панської
корпорації до середньошляхетського рівня. Небажання переходити до
нових форм господарювання в умовах, що склалися, труднощі
“відбудовного періоду” привели до того, що аристократію стали
обтяжувати станові права і обов’язки прямого васалітету. Разом із
втратою величезних землеволодінь в центрі і на сході України та низкою
інших чинників, ці економічні втрати звели нещодавні позиції цього
угруповання нанівець.
Катастрофічних втрат зазнала і волинська шляхта, яка в переважній
більшості влилася під час визвольної епопеї в єдиний антиукраїнський
потік з польською і литовською панівною верствою. Національно свідома
частина волинської шляхти примкнула до визвольного руху й відіграла
помітну роль в його розгортанні. Однак, врешті-решт маючи певний
вплив на ситуацію в козацькій Україні, вона втратила свої статки на
рідних теренах. Вивчаючи актові матеріали, О. Михайлюк виявив, що в
краї було зруйновано 147 шляхетських маєтків5. А тим часом, комплексне
дослідження джерел засвідчило, що ці показники наближено
1

Там само.
Ярошинський О.Б. Наслідки … – С. 20.
3
Там само.
4
Архив ЮЗР. – Ч. 7. – Т. 2. – С. 427-496.
5
Михайлюк О. Участь міського населення … // Актуальні проблеми … – С. 103104.
2
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відображають тільки обсяги тих руйнацій, які зафіксовані у шляхетських
скаргах. Насправді ж шляхетські втрати були набагато масштабнішими.
На це вказують як наведені вище дані подимних реєстрів про зникнення з
поля зору тодішніх адміністрацій багатьох сотень сіл, карколомне
зменшення кількості основних подимних та господарських одиниць, так і
особливості динаміки визвольного руху в 1648-1652 рр. та подій
наступних років. Виходячи з цього, важко припустити, що упродовж
досліджуваного десятиріччя якийсь шляхетський маєток залишався не
спустошеним. Водночас, звертає увагу на себе те, що незважаючи на
вкрай скрутне економічне становище шляхта у 50-х рр. неодноразово
проявляла готовність до матеріальної підтримки збройних сил Речі
Посполитої1. Проте, через понесені втрати, вона стала надто слабкою
опорою польській імперській політиці. Чимало шляхти вкрай бідніє і
поповнює ряди привілейованих люмпенів. А занепад шляхетського
фільваркового господарства, що продовжувався у значній мірі через
катастрофічну демографічну ситуацію у волинському селі, щороку
виштовхував з рядів землян нові шляхетські сім’ї. Аналіз складу
землевласників за переписом 1662 р. засвідчує про серйозні персональні
зміни у цьому середовищі2.
Необхідно торкнутися ще однієї дуже важливої сторони досліджуваної
проблеми і з’ясувати прояви нових рис в економічному житті, що
з’явилися під впливом Національної революції та вже розглянутих
масштабних матеріальних втрат. Відомо, що у зв’язку з поразкою
визвольної боротьби у краї залишилась непорушною стара феодальна
економічна основа – магнатське і шляхетське землеволодіння. Формально
це давало можливість землевласникам швидко відновити попередні
порядки, на вигідних умовах експлуатувати селянство. Повернувшись до
своїх маєтків шляхта спочатку справді намагалася відновити фільваркову
систему господарювання і на цій основі здійснювати економічну
відбудову. Однак, обсяги багаторічних руйнацій виявилися непосильними
для відбудови мізерною кількістю підданих, що залишилися у володіннях.
Крім того, фільваркова система зазнала не тільки великих матеріальних
збитків. Психологія особистої свободи, що панувала кілька років у
волинських селах і містечках, стала не меншою перешкодою для
шляхетської фільваркової відбудови ніж найжахливіші руйнації.
Звернувши увагу на цю обставину, Д. Похилевич слушно зауважував, що
селянам можна було помститись, але повернути попередній лад було
нелегко3. На нашу думку, катастрофічна демографічна ситуація і вкрай
обмежена кількість робочої сили у шляхетських володіннях навіть помсту
робила проблематичною. Вже з середини 50-х років шляхта була змушена
вдаватися до протилежного: приваблювати селян на спустошені землі,
створювати сприятливіші від сусідів умови, щоб уникнути втеч, переходів
у інші маєтки та регіони. А застосування жорстких методів примусу,
1

Архив ЮЗР. – К., 1888. – Ч. 2. – Т. 2. – № 6-б, 7-9, 11.
Архив ЮЗР. – К., 1905. – Ч. 7. – Т. 3. – С. 89-170.
3
Похилевич Д.Л. Структурні зміни в помісті … // 300 років …– С. 75.
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неприйнятних форм експлуатації, спроби відтворення попередніх
нелюдських стосунків з підданими призводили до неминучого відпливу
робочих рук, дуже бажаних для землевласників у будь-яких куточках
краю. Ця нова об’єктивна реальність викристалізовувала у панівної
верстви усвідомлення, що фільваркова система господарювання, яка не
давала бажаних економічних результатів навіть в умовах узгодженої дії
всіх факторів та щільної залюдненості воєводства напередодні
Національної революції, за таких обставин залишатися у незмінному
вигляді не могла. З іншого боку – землевласницька верства була
непідготовленою до переходу до нових форм господарювання, базованих
на використання найманої праці. Під тиском цих реалій шляхта опинилася
в зачарованому колі проблем, що зводились до наступного. Для відбудови
зруйнованого, відновлення відтворюючого виробництва були потрібні
значні кошти. Їх можна було здобути лише шляхом якнайшвидшого
відновлення
обробітку
землі,
робочої
сили,
інтенсифіка-ції
сільськогосподарської праці, продажу лишків продукції на внутрішньому
чи зовнішньому ринку. Робочої сили для цього було обмаль, її не хватало
навіть на приведення в належний порядок раніше окультурених земель.
Спроби інтенсифікації попередніми засобами призводили до вже
згадуваного відпливу вцілілого селянства з маєтків. Це буксувало
відбудовний процес і привело до того, що він затягнувся на ціле століття
й не завершився до зникнення Речі Посполитої з історичної арени. Поряд
з цим, слід підкреслити, що низький агротехнічний рівень, втрати
селянами знарядь праці, робочої худоби, їх незацікавленість у результатах
своєї праці у фільварку, повсюдне відверте шкідництво при виконанні
панщинних робіт не змогли б дати очікувані шляхтою результати навіть у
відносно сприятливих умовах. В свою чергу, звуження внутрішнього
ринку, викликане передусім демографічною ситуацією і злиденним
становищем більшості волинян, паралізовувало стимули до розгортання
виробництва. Ці та інші труднощі туго затягували вузол проблем,
нависаючи дамоклевим мечем над фільварково-панщинною системою
господарювання. Виходячи із скрутних обставин, першими почали
відмовлятися від панщинної форми експлуатації волинські магнати.
Очевидно, що через відсутність навіть наближеної до необхідної кількості
робочої сили для обробітку величезних землеволодінь та затратність
утримання адміністрацій при збитковості самого виробництва вони
змушені були переходити до запровадження чиншу і передавати
фільваркові землі у наділи селянам. Те ж саме відбувалось на землях
королівщини. За короткий відрізок часу стара система зникла у більшості
магнатських володінь, зберігшись лише на найбільш запустілих землях
півдня і сходу воєводства. Як засвідчує аналіз перепису 1662 р., водночас
продовжили розвиватися орендні і суборендні відносини. Вірогідно, що
зростання їх питомої ваги було викликане тим, що чимало представників
шляхти, маючи інші джерела прибутків, намагалася дистанціюватися від
непокірної і спустошеної Волині. Тим часом, дрібна і середня шляхта
вперто відтворювала фільваркову систему, поступово нарощуючи розміри
відробіткової ренти. Церковне землеволодіння було пронизане тим же
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комплексом невирішуваних проблем, що й світське. Перепис 1662 р.
зафіксував запустіння великої кількості сіл, що належали католицьким
монастирям. Частина цих земель оброблялись монастирськими
колективами, а на інших – запроваджувалась чиншова форма відносин. В
цілому, ці зміни лише пом’якшили режим феодалізму, не зачепивши саму
його основу – князівсько-шляхетське землеволодіння. Це продовжувало
гальмувати розвиток сільськогосподарського виробництва, зберегло грунт
для соціальних конфліктів. Безперечно, що крах фільваркової системи міг
стати провісником нових економічних відносин. Однак, через
непідготовленість землевласницької верстви, відсутність прогресивних
економічних тенденцій в шляхетському середовищі разом з тодішніми
правовими нормами і традиціями, позбавили волинське село цієї
перспективи.
Не сталося кардинальних змін і в міській економіці. Заняття ремеслом
продовжували жорстко регламентуватись, а привілеї на торгівлю
зберігались за шляхтою. Вузькість внутрішнього ринку, купівельна
неспроможність селянства, втрата традиційних економічних зв’язків з
центральною Україною, татарські і жовнірські грабіжницькі акції 50-60-х
рр. заганяли ремесло і торгівлю у глухий кут, гальмуючи їх розвиток.
Разом з цим, не можна обминути окремих змін, що стали типовими для
волинських міст. Чи не найголовніша серед них – різке посилення впливу
етнічно українського міщанства в економіці і самоврядуванні – через
майже стовідсоткову міграцію польського і єврейського елементу на
захід. Крім того, цьому сприяло й те, що намагаючись відвернути міщан
від участі у визвольному русі, король і Сейм Речі Посполитої підтвердили
статус міст з Магдебурзьким правом Луцьку, Володимиру, Ковелю1.
Якщо в попередній період надання цього статусу повсюдно приводило до
витіснення українців з самоврядування й керівництва економікою, то в
нових умовах – навпаки, адже етнічних конкурентів у містах вже майже
не було. Міщани українці могли безперешкодно займатися дозволеними
ремеслами, створювати нові цехові корпорації чи вступати до існуючих.
Незважаючи на спустошення міст, швидко відроджуються ремесла. Так, у
люстрації Луцького староства за 1658 р. серед привілейованих ремісничих
корпорацій названо кушнірський, кравецький, ковальський, рибальський
цехи2. А через два роки люстрація цього ж староства засвідчує про появу
пивоварного цеху та розвиток перевізницької справи3. У Ковелі на
початку 60-х рр. існували цехи пекарів, кравців, кушнірів, шевців,
хутровиків, панчішників4. У зв’язку з тим, що пожвавлення ремісничого
1
Центральний державний історичний архів у Києві, ф.220, оп.1, спр. 152, арк. 1-2;
Архив ЮЗР. – К., 1869. – Ч. 5. – Т. 1.– № 29. – С. 109-117, № 30. – С. 122, № 38, №
44. – С. 162.
2
Луцьку 900 років. 1085-1985. Зб. док. і мат. – К., 1985. – № 2. – С. 282-287.
3
Там само. – № 23.– С. 43-44.
4
Теодович Н.И. Волынь в описании городов, местечек и сел в церковноисторическом, географическом, этнографическом, археологическом и друг. отношениях. – Почаев, 1908. – Т. 5: Ковельский уезд. – С. 23.
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виробництва відбувалося і в ряді інших міст, це мало б стимулювати
розвиток торгівлі. Проте, через вже названі перешкоди та однобокий,
споживчий характер переважної більшості містечок, їх залежність від
феодалів, цього не сталося. Воєводство продовжувало залишатися
провінцією Речі Посполитої.
В цілому можна констатувати, що економічні наслідки Національної
революції виявилися катастрофічними: не було реалізовано як
національно-визвольних, так і соціально-економічних ідеалів, встановити
спільні з козацькою Україною економічні порядки, за участь у визвольній
епопеї волинянам довелося відплатити гігантськими матеріальними й
людськими втятими. Підсумовуючи огляд проблеми, можна виділити
найголовніші висновки:
По-перше, революція знищила польську державну фіскальну систему,
породила глибоку податково-фінансову, бюджетну кризу, підірвала
економічну доцільність імперського панування Речі Посполитої на
волинських землях;
По-друге, неймовірно високу ціну за активну участь у Національній
революції заплатило волинське міщанство й селянство, втративши
близько 90 % податкоспроможних господарств, нерухоме майно, знаряддя
праці, робочу худобу та поклавши на вівтар боротьби величезні людські
жертви;
По-третє, у ході Національної революції величезні втрати (в Україні в
цілому і на Волині зокрема) понесла волинська князівсько-панська
верхівка, яка незважаючи на збереження величезних землеволодінь,
втратила свою домінуючу економічну (а разом з нею політичну) роль у
шляхетському середовищі;
По-четверте, революція знищила економічні основи польського і
європейського засилля в ремеслі і торгівлі, а також підірвала економічну
базу католицької церкви на Волині;
По-п’яте, гігантські масштаби руйнацій і матеріальних втрат були
понесені волинянами як під безпосереднім впливом визвольних подій
Національної революції (розгортання українських і польських воєнних
операцій, рейдів козацьких загонів, шляхетських формувань,
повстанських акцій, репресивних заходів), так і в результаті перетворення
воєводства у полігон для польських, українських, татарських воєнних дій і
набігів вже після остаточного придушення тут визвольного руху;
По-шосте, революція наблизила крах фільварково-панщинної системи
господарювання, призвела до заміни панщини чином у магнатських
землеволодіннях, що охоплювали понад дві третини угідь краю;
По-сьоме, вона зумовила утвердження домінуючої ролі українців у
міській економіці та міському самоврядуванні.
Отже, питання про економічні наслідки Національної революції в
західноукраїнському регіоні – складна і багатовимірна наукова проблема.
Дослідження тодішнього визвольного процесу на Волині дало змогу
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з’ясувати лише окремі її аспекти. А всебічне її вивчення стане можливим
тільки після комплексного дослідження особливостей Національної
революції в усіх частинах цього регіону та відтворення ланцюжка
історичних подій та явищ, що характеризували його розвиток у другій
половині ХVІІ ст.

Склярова О. М. (Київ)
ВИДАННЯ АРХЕОГРАФІЧНИХ ТА ГУБЕРНСЬКИХ
ВЧЕНИХ АРХІВНИХ КОМІСІЙ ЯК ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті досліджується видавнича діяльність археографічних та
губернських вчених архівних комісій у другій половині ХІХ – на початку ХХ
ст. Вказується на доцільність використання джерельного матеріалу,
виданого установами, для розробки українознавчих проблем, підготовки
та видання збірників, хрестоматій тощо.
Навчально-виховні програми з українознавства для закладів освіти
передбачають вивчення досвіду та важливих уроків етнонацієгенезу та
державотворення українського народу, витоків та історичної долі народу
тощо. Залучення до досліджень широкого кола історичних джерел (різних
галузей знань) дасть можливість найбільш повно і ґрунтовно їх
висвітлити.
Одним з напрямів досліджень з історії українознавства є
джерелознавчі дослідження. Вони допомагають з’ясовувати деякі
теоретичні питання: процес і час перетворення українознавчих знань у
науку, етапи її розвитку.
Дослідження діяльності археографічних та губернських вчених
архівних комісій дає можливість висвітлити процеси формування
джерельної бази українознавства, ролі цих установ у них, науковому
обгрунтуванні особливостей культурно-історичних процесів як
документальної основи українознавчих досліджень, активізації
досліджень у різних галузях знань, національно-духовному та державнополітичному відродженні українського народу, ролі наукової інтелігенції
у визначенні напрямків, характеру їх роботи.
Вивчення як діяльності, так і доробку комісій є важливим для
дослідження творчого шляху, реконструкції біографій багатьох науковців,
що так чи інакше були причетні до заснування та роботи установ.
В Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. діяли Київська археографічна
комісія («Временная комиссия для разбора древних актов при Киевском,
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Волынском, Подольском генерал-губернаторе», 1843-1917 рр.),
Археографічна комісія Наукового товариства ім. Тараса Шевченка (далі
археографічна комісія НТШ) у Львові (1895 р.) та губернські вчені
архівні комісії (далі ГВАК): Таврійська у Сімферополі (1887-1923 рр.),
Чернігівська (1896-1919 рр.), Херсонська (1898-1910 рр.), Полтавська
(1903-1919 рр.), Катеринославська (1903-1916 рр.), Київська (1914-1916
рр.), Харківська (1915-1916 рр.), Подільський та Волинський відділи
Київської ГВАК (1915-1916 рр.). У 1913 р. в Українському науковому
товаристві також було створено археографічну комісію, що зосередила
свою увагу на підготовці до друку джерел з історії Лівобережної України,
суспільно-політичного і культурного руху в Україні в ХІХ ст. На жаль,
мало що з наміченого вдалося здійснити. Потрібно відзначити, що
Київська археографічна комісія була створена ще 1843 р. і залишалась
довгий час єдиним центром, що виконував такі функції. У 1884 р.
російський уряд прийняв рішення про створення губернських вчених
архівних комісій з метою впорядкування архівної справи на місцях.
Організація Київської археографічної комісії та ГВАК була закономірним
процесом, зумовленим розвитком науки та формуванням системи
збереження документальної інформації в Російській імперії. Ще на
початку ХІХ ст. було засновано Петербурзьку, Віленську, Кавказьку
археографічні комісії. Ці офіційні заклади мали бути опорою царизму в
доведенні історичних прав на українські землі. Д.Дорошенко, оцінюючи
їх діяльність, зазначив: «На щастя, серед українців-учених знайшлися
люди, які зуміли використати офіційні російські установи, в яких вони
брали участь, для видання українського наукового матеріалу, без чого
самі наукові досліди були б майже неможливі»1. Українські науковці
зробили значний внесок в організацію діяльності досліджуваних установ,
в українознавче спрямування їх роботи. Будучи знаряддям русифікації за
змістом і характером діяльності вони були українськими, оскільки
засновані українцями, і присвячені виключно українським питанням та
репрезентували українську науку і культуру. Навіть перебуваючи в Росії
«на службе государству» зберегли українські симпатії. Не маючи власних
наукових установ українські вчені змушені були використовувати в своїй
діяльності офіційні російські навчальні та наукові інституції, товариства,
видавництва.
Губернські вчені архівні комісії фінансувались місцевим губернатором
та
офіційно підпорядковувались Академії наук та міністерству
внутрішніх справ Росії. Якщо доходна частина складала у середньому
500-1500 руб. на рік, то видавничі витрати 300-800 руб. Тому деякі ГВАК
змушені були видавати свої матеріали один раз на кілька років накладом
200-500 примірників, що значно уповільнювало видавничий процес і
зменшувало його обсяг. Основним завданням комісій був пошук і наукове
опрацювання документів.

1

Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – поч. ХХ ст. та її досягнення // Українська культура / Лекції за ред. Д.Антоновича, 1993. – С. 29.
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Боротьба царського уряду з українським рухом, заборона українського
друкованого слова, знищення української преси та видавничої справи
змушує українську інтелігенцію в кінці ХІХ ст. перенести свою діяльність
до Австро-Угорщини, де умови були дещо ліберальнішими. Галичина стає
притулком українства у ХІХ ст. і тут могло сховатися українське
письменство від тиску російського централізму1. За таких умов у Львові
було засновано Наукове товариство ім. Т.Шевченка (1873 р. спершу як
літературно-наукове), що з переїздом до Львова М.Грушевського значно
пожвавлює свою діяльність. М.Грушевський спрямував його «на точно
визначену ціль — створити з НТШ справжню українську академію наук і
впровадити українознавство на міжнародний форум наукового життя і
тим самим доказати повну незалежність українського історичного
процесу, української культури»2. Товариство згуртовує наукові сили як
Галицької, так і Наддніпрянської України. Потрібно зазначити, що
М.Грушевський звернув окрему увагу на організацію збирання і видання
історичних джерел, усвідомлюючи важливість збереження та
систематизації документального матеріалу. Вже на перших засіданнях
історично-філософічної секції, яку він спершу очолив, подав записку про
видання історичних джерел – люстрацій, літописів тощо. Пізніше, 1895 р.
М.Грушевський зробив доповідь про джерела до історії України в
московських і варшавських архівах. За його ініціативою в 1895 р. на
спільному засіданні історично-філософічної і філологічної секції 15 січня
1896 р. було утворено окрему Археографічну комісію, обов’язком якої
був збір і видання історичних джерел і літературних пам’яток. Взагалі
Археографічна комісія НТШ була заснована під головуванням М.
Грушевсьвого у 1895 р. Вищеназвана дата є датою формального її
заснування. Головою комісії став М.Грушевський, заступником голови
І.Франко, секретарем – К.Студинський. Крім того членами комісії на час
заснування
були
О.Борковський,
О.Колесса,
В.Коцюбинський,
К.Левицький. Порівнюючи становище науковців М.Грушевський писав:
«На Україні-Руси австрійській товариство наше не находило опертя в
народній вищій школі, що в нормальних обставинах мала би становити
таке опертя, тутешня суспільність, позбавлена властиво всяких засобів і
способів приготовлятися до наукової роботи і їй віддаватися, наукова
робота на
своєріднім грунті стає актом патріотизму, певного
пожертвовання. В Російській Україні наукова робота на рідній мові
проскрибована цілком, стає ще більше актом цивільної відваги»3. Видання
НТШ в Росії були абсолютно заборонені скрізь, крім університетських
бібліотек.
Наукове товариство ім. Т.Шевченка отримувало дотації від
австрійського уряду з крайових і центральних державних фондів. Ці
державні дотації хоча і збільшувались (1889 р. – 16 тис. кор., 1911 р. – 40
1

Єфремов С. Історія українського письменства. – Б.м., 1919. – Т. 2. – С. 129.
Цит. за: Винар Л. Михайло Грушевський і наукове товариство ім. Тараса Шевченка (1892-1930). – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1970. – С. 13.
3
Там само. – С. 12-13.
2
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тис. кор.) та все ж були значно меншими від дотацій на інші наукові
установи й покривали лише третину видатків. Вирішення цієї проблеми
було у відкритті друкарні та книгарень товариства (у Львові, Києві,
Харкові, Катеринославі). Більшість членів археографічних комісій у Росії
проводила роботу, за браком коштів, на громадських засадах. Не маючи
підтримки держави ці науковці-аматори власними зусиллями
організували роботу комісій, надаючи їй українського спрямування,
розуміючи, що джерельна спадщина – «це коріння, першооснова
духовності народу, його історичної пам’яті і національного
відродження»1. Документи, які століттями накопичувались в Україні, були
тим скарбом, що єднав кожне наступне покоління з попереднім, тим
джерелом, що безумовно мав сприяти пробудженню історичної пам’яті
народу, гордості за свою славетну історію, зростанню національної
свідомості. Царизм докладав зусиль, щоб стерти в народі пам’ять про
славні
героїчні сторінки минулого, знищити почуття власної
окремішності. Ще за Петра І до Москви та Петербурга було вивезено
документи архіву Запорізької Січі, документи з старовинних українських
архівів Київської та інших міських дум, книгозбірні Софійського собору
та ін. У ХІХ ст. через низький професійний рівень було знищено чимало
історичних пам’яток. Розпродувались, гинули від неправильного
зберігання, пожеж, знищувались та продавались архівні збірки
монастирів, земств, казенних палат, документи гетьманської канцелярії,
генерального Малоросійського суду тощо. Було передано до Петербурга
більшу частину матеріалів «Генеральной описи Малороссии 1767 г.»,
згоріли документи Полтавської Казенної Палати, продані матеріали
волосних правлінь Миргородського повіту Полтавської губернії та ін.2
Боротьба царського уряду з «українським сепаратизмом» тривала і в ХІХ
ст., тільки в інших формах і іншими методами, навіть законодавчою
забороною українського руху.
Почесними та дійсними членами комісій в різний час були визначні
українські науковці, громадські діячі: Київської археографічної комісії —
М.Максимович, М.Іванишев, В.Домбровський, П.Куліш, Т.Шевченко,
В.Антонович,
М.Гулак,
М.Рігельман,
М.Костомаров
та
ін.;
Катеринославської ГВАК – А.Синявський, Д.Багалій, М.ДовнарЗапольський, М.Сумцов, Д.Дорошенко, Я.Новицький, В.Пічета та ін.;
Таврійської ГВАК — Арс.Маркевич, Д.Багалій, В.Іконніков та ін.;
Чернігівської
ГВАК
—
П.Добровольський,
М.Коцюбинський,
В.Модзалевський, А.Верзилов; Полтавської ГВАК – М. Василенко,
А.Падалка, І.Павловський, В.Щепотьєв, Археографічної комісії НТШ – М
Грушевський (голова), І.Франко, К.Студинський, О.Борковський,
О.Колесса, С.Томашівський, М.Кордуба, О.Терлецький, С.Рудницький та
ін. ГВАК, що не ввійшли до даного переліку, так і не розпочали
видавничої діяльності. Щодо територіальних меж діяльності, то вони
1

Український археографічний щорічник. – К., 1992. – Вип. 1. – Т. 4. – С. 13.
Войцехівська І., Семергей О. Губернські вчені архівні комісії в Україні кін. ХІХ –
поч. ХХ ст. // Київська старовина. – 1995. – № 6. – С. 105-109.
2
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охоплювали практично всю територію сучасної України. ГВАК
використовували здебільшого місцевий матеріал (монастирські,
губернські архіви тощо). В архівах південних губерній зберігалися справи
з кінця ХVІІІ ст.; у Полтавській, Чернігівській – переважно ХІХ ст. у
монастирських архівах, архівах повітових органів влади, приватних
зібраннях документів (дворянських родинних архівах), число яких з ІІ
половини ХІХ ст. швидко скорочувалося, маєтки розпродувалися.
Приватні зібрання дворянських родин, що вели своє коріння від козацької
старшини, зберігали зібрання власницьких актів, господарчих книг,
духовних заповітів, особисте листування, щоденники тощо. О.Я.Єфіменко
подарувала Полтавській ГВАК рукописи копій та оригіналів судових
справ Генерального Малоросійського суду І-ї половини ХVІІІ ст.
Археографічна комісія НТШ та Київська археографічна комісія
використовували і закордонні архіви (Варшави, Петербурга, Москви,
Риму тощо).
Основними напрямками діяльності ГВАК та Київської археографічної
комісії були: архівний (відбір документів для зберігання, створення
архівів), археографічний (пошук, виявлення, збір історичних джерел,
відбір для публікації, підготовка до видання), археологічний (розкопки,
вивчення старожитностей). Але діяльність комісій вийшла за межі
статутної — музейне будівництво, популяризація знань (лекційні курси,
вечори пам’яті визначних діячів, подій, участь у археологічних з’їздах,
підготовка доповідей, наукових розвідок). У НТШ Археографічна комісія
була лише підрозділом по збору і виданню матеріалів і виконувала свої
функції згідно з поставленим завданням, тому оцінка місця і ролі
установи в науковому і громадському житті, національному відродженні
українства є доречною в контексті діяльності всієї інституції. Видавнича
діяльність була розпочата не в усіх перелічених комісіях. З ГВАК тільки
Катеринославська, Полтавська, Таврійська та Чернігівська мали друковані
органи. Інші так і не розпочали видавничої діяльності через брак коштів.
Форми видань комісій дещо відрізнялись. Друкованими органами ГВАК
були: «Літописи» –Катеринославської (було видано 10 випусків); «Труди»
– Полтавської (15 випусків) та Чернігівської (10 випусків та 1 окреме
видання); «Известия» – Таврійської (57 випусків та 2 окремих видання).
Київською Археографічною комісією («Архив Юго-Западной России» в 8
ч. 35 т., (1859-1914 рр.)) та Археографічною комісією НТШ («Жерела до
історії України-Руси» в 22 тт. (1895-1924 рр.), «Пам’ятки українськоруської мови і літератури» (1895-1930), «Українсько-руський архів» в 15
т. (1906-1925 рр.)) документальні матеріали видавались у серійних
виданнях. Ці видання зазвичай супроводжувались грунтовними
передмовами. Видавались також і тематичні збірки «Жизнь князя
А.Курбского в Литве и на Волыни» 1849 р., «Сборник материалов для
истории топографии Киева и его окрестностей» 1874 р., що були видані
Київською археографічною комісією, «Краткий биографический словарь
ученых и писателей Полтавской губернии с половины ХVІІІ века», виданий Полтавською ГВАК. Комісії видавали також хроніки, протоколи
засідань, звіти за певний період діяльності (як от: Синявський А.С. Первое
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десятилетие существования Екатеринославской ученой архивной
комиссии // ЛЕУАК. – Екатеринослав, 1915. – Вип.10), що є цінними
джерелами з історії діяльності установ та окремих науковців.
З метою дослідження видавничої діяльності установ, систематизації
видань комісії та класифікації джерельних пам’яток можливе
структурування видань за хронологічними періодами, до яких вони
належать (що дасть змогу і виділити ті періоди історичного буття
українського етносу, які були об’єктом наукового зацікавлення вчених),
територіальним представленням, проблемно-тематичним принципом.
Тематика публікацій документів свідчить про те, що основна увага
науковців приділялась вивченню національно-історичного досвіду
періоду українського державотворення. Найбільше їх приваблювала
козацька Україна ХVІ-ХVІІІ ст. з її героїчною боротьбою за незалежність
і свободу, драматизмом історичної долі. Дослідженням історії Запоріжжя
займались члени Катеринославської ГВАК В.Біднов, Д.Яворницький,
Я.Новицький, П.Добровольський. Вони опублікували документи з історії
козацько-старшинського місцевого управління, фінансової системи
Гетьманщини, колонізації запорізьких земель, їх адміністративного
устрою та культурного розвитку. На особливу увагу заслуговує видання
документів Січового архіву 1770-1774 рр. Я.П.Новицьким («Материалы
для истории запорожских казаков»). Завдяки ініціативі Я.Новицького були опубліковані цінні документи з архіву коша Запорізької Січі, оригінали
яких були пізніше втрачені («Из Запорожского Сечевого архива за 17701771 гг. // ЛЕУАК., т. 5), що включали скарги запорожців на утиски, листування з питань внутрішнього військового устрою на Запоріжжі, реєстр
запорожців Самарської й Кодацької паланок, які втікали в
Олександрівську фортецю 1771 р. тощо. В. Бідновим опубліковано комплекс документів під назвою «К истории запорожских старшин и казаков»
(ЛЕУАК,1915, вип. 10), до якого увійшли документи, що стосувалися
січового архімандрита В.Сокальського, священика Миколаївської
Новокодацької церкви Ф.Фомича, полкових осавулів Лазаря Глоби,
ктиторів Нікопольської Покровської церкви Якова та Івана Шиянів. Наводиться цікавий факт, що після скасування Запорізької Січі брати Шияни
перенесли в Нікопольську Покровську церкву створену в Січі ікону Покрови з портретом останнього кошового Петра Калнишевського.
Опубліковані статті Д.Яворницького про Петра Конашевича Сагайдачного («Гетман Петр Конашевич Сагайдачный» // ЛЕУАК, вип. 9, 1913),
В.Біднова про Калнишевського («Последний кошевой Запорожья Петр
Иванович Калнышевский» // ЛЕУАК, вип.1, 1904), В.Модзалевського
(«Роман Ракушка, один из деятелей Руины»), у яких аналізується роль
гетьманів у долі України, досвід адміністративного та господарського
управління. Історії козацтва приділяли значну увагу члени цих комісій,
під опікою котрих були території колишньої Гетьманщини. Кілька томів
«Архива Юго-Западной России» також публікували актовий матеріал до
цього періоду («Акты о казаках» (1500-1648 рр.) ч. 3, т. 1-2. Изд.
В.Антонович, 1863-1868; «Акты, относящиеся к эпохе Богдана Хмельницкого» ч. 3, т. 4, 1914). Потрібно відзначити роль визначного українського
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вченого В.Антоновича в діяльності Київської археографічної комісії, що
був редактором видань комісії 1863-1882 рр. (1859-1863рр. – В.Іванишев,
1882-1916 рр. –М.Владимирський-Буданов, 1916-1921 рр. – Ясинський
М.). З 35 томів «АЮЗР» В.Антоновичем було підготовлено 9 томів,
М.Іванишевим – 2, Владимирським-Будановим – 5. Тільки документи,
підготовлені В.Антоновичем, склали 4000 сторінок, 2200 документів. Він
підготував вступні статті до цих томів «О происхождении казачества»
(1863 р.), «Последние времена казачества на правом берегу Днепра по
актам 1679-1716 гг.», «О гайдамачестве» 1876 р., «О мнимом крестьянском восстании на Волыни 1789 г.» (1902). На думку дослідників його
праць В.Антоновичу належить наукове «відвоювання» Правобережної
України від Польщі («Акты о заселении Юго-Западной России (1386-17
ст.) т. 1-3, 1886-1905 рр.).
Для дослідження періоду козаччини НТШ була підготовлена програма,
що мала за мету комплексне опрацювання джерел із залученням і
зарубіжних архівних збірок. На засіданні комісії 1 листопада 1905 р.
М.Грушевський подав записку про видання корпусу матеріалів до історії
цього періоду. Публікації мали охопити період від останньої чверті
ХVІ ст. до середини ХVІІІ ст. і об’єднати матеріал політичної,
економічної історії і дипломатичних зносин, міжнародної політики
гетьманської держави, що було важливим для дослідження місця України
в європейській політиці, міжнародній спільноті. Для цього було намічено
використати всі важливі архіви. Згідно з цим планом комісія направила
для роботи в архівах своїх співробітників: І.Крип’якевича – для
дослідження періоду козаччини до 1640 р. у Краків, Варшаву, Москву;
С.Томашівського (епохи Хмельниччини) у Львів, Відень, Рим;
В.Герасимчука (періоду з 1657 по 1665 рр.) у Краків, Варшаву та Петербург; В. Липинського (періоду з 1676 по 1709 рр. та історію шляхти за
Хмельниччини) у Краків; І.Джиджору (періоду 1720-1740 рр.) у Харків і
Москву; Ф.Колесс (період до часів гетьмана П.Орлика) у Стокгольм1. На
жаль, ця программа не була повністю здійснена. Було опубліковано в
«Жерелах до історії України-Русі» 2 т. «Матеріали до історії козаччини, т.
5: Акти до Хмельниччини (1648-1657) (вид. М.Кордуба); «Ватиканські
матеріали до історії України, т.1: Донесення римських нунціїв про
Україну 1648-1657 рр.», що вийшли лише 1924 р.; «Дневник Якова Марковича 1735-1740» т. 22, 1913 р. Київська археографічна комісія видала 4
томи козацьких літописів: «Летопись событий в Юго-Западной России в
ХVІІ ст., сост. С.Величком» (1848-51 рр.), «Летопись Самовидца по новооткрытым спискам» (1878 р.), «Летопись гадяцкого полковника
Г.Грабянки» (1853 р.), «Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси» (1888 р.).
Історії українських міст як центрів культурного, духовного,
адміністративного, економічного та церковного життя присвячені добірки
1

Крип’якевич І. Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом
М.Грушевського у 1894-1913 рр. // Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1898.
– Т. 4. – 411 с.; 1901. – Т. 5. – 354 с.; 1913. – Т. 6. – 244 с.
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документів Чернігівської ГВАК, підготовлені В.Модзалевським «Отрывки
из Стародубовской местной книги за 1664-1673 рр.», «Актовые книги
Полтавского городового уряда ХVІІ в.», Катеринославської ГВАК —
«Описание городов Азовской губернии», підготовлені Я.Новицьким тощо.
Збірки народних пісень, дум, переказів, оповідань, опубліковані ув
виданнях комісій, друкувались українською мовою. У них розкривалось
багатство всього спектру традиційної української культури, ментальність,
національна вдача українців. Я.П.Новицький, якого М.Грушевський
називав «Нестором української етнографії» записав сотні пісень, легенд,
спогадів, легендарні перекази про походження назв річок, скель, урочищ,
історичних героїв, славетних запорожців, оспіваних у народній поезії. Він
підготував збірки «Малорусские исторические песни, собранные в Екатеринославщине», «Народная память о Запорожье: предания и рассказы
собр. в Екатеринославщине 1875-1905 гг.», «Малорусские песни, собр. в
Екатеринославщине 1874-1903 гг.», «Малорусские народные заговоры,
заклинания, молитвы и рецепты, собранные в Екатеринославщине»,
«Духовный мир в представлении малорусского народа».
Чернігівською комісією у 1902 р. розроблена «Программа для
собирания сведений археологических, исторических и этнографических
Черниговской губернии». Вона мала підрозділи: старожитності юридичні,
сімейний побут, майнові відносини, карне право; народна словесність;
повір’я та марновірства; житло та двір; одяг, їжа; народна музика та ін.
Археографічною комісією НТШ було опубліковано матеріали до історії
української пісні і вірші: тексти і замітки (8 част. 1913-1925 рр.) у серії
«Українсько-руський архів». У цій серії друкувалися архівні матеріали до
історії Галичини й української літератури і мови. У ній читачі могли
ознайомитись з суспільно-політичним та економічним життям Галичини
за останні три століття, творами середньовічного письменства,
простежити зародження і розвиток української літератури. В 1-4 та 6 тт.
І.Франко надрукував «Апокрифи і легенди з українських рукописів»,
тобто неканонічні твори, зібрані автором у стародавніх українських
літописах. У 5 т. К.Студинський опублікував «Пам’ятки полемічного
письменства кінця ХVІ-ХVІІ ст.", до яких ввійшли історико-політичні
памфлети, послання, диспути, науково-теологічні трактати, відкриті
листи, збірки документальних матеріалів та інші твори літературнодогматичного характеру. Ці твори були відповіддю на спроби духовенства
науково обгрунтувати законність королівської влади в Польщі та її
панування над українцями. У 7 т. опубліковані «Вірші ієромонаха
Климентія Зіновієва сина» з грунтовною передмовою В.Перетца. Було
заплановано видати твори Сковороди, архівні джерела про життя Петра
Дорошенка у Вятці тощо. Але цим планам на перешкоді стала Перша
світова війна. Ця серія містила джерельний матеріал про багатство
культурного, духовного життя українського народу. У серії «Пам’ятки
українсько-руської мови та літератури» (8 ч. 1896-1930) до 1917 р.
вийшло 7 томів. Були зібрані легенди, вірші, апокрифи, пам’ятки
полемічного письменства, що є зразками усної народної творчості,
української літератури, філософського вчення. Вони
відображали
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світогляд народу, духовні цінності українства, розвиток філософської
думки.. На сторінках видань друкувався фактологічний матеріал, що
стосувався
духовної та матеріальної культури українців. У 8 т.
«Українсько-руського» архіву І.Франко подав документи, що стосуються
заборони кирилиці і введення латинського шрифту в навчальних закладах
Галичини та про боротьбу, яка розгорнулася навколо цього рішення
уряду. Цій же тематиці присвячена добірка «Матеріали до історії
галицького-руського шкільництва у ХVІІІ-ХІХ ст.», складена зі збірок
І.Свенціцького, С.Томашівського, І.Кревецького. Цей матеріал є цінним
джерелом народного досвіду: звичаїв, традицій, способу господарювання,
що передавалися з покоління в покоління, вірувань, характеру народу. У
них збережена пам’ять про історичні події, державотворчі устремління
народу, народних героїв, князів, гетьманів – носіїв державницької думки.
Комісії відіграли і роль громадських осередків, діяльність яких
сприяла популяризації та пропаганді знань про український народ, його
історію; зробили свій внесок у відродження історичної пам’яті народу,
сприяли розвитку процесів національно-державного відродження.
Таким чином, у ХVІІІ-ХІХ ст., коли Україна зображалася лише як
питома і невіддільна частина світу російського, польського чи
австрійського, українська інтелігенція висунула ряд визначних діячів
науки, які зробили великий внесок у різні сфери знань, особливо в галузі
історії, мови, етнографії, фольклору тощо. Представники різних наук
обгрунтовували окремішність українського народу, його своєрідність,
державотворчі устремління. Джерельний матеріал, що був зібраний і
виданий науковими товариствами, археографічними комісіями,
науковцями-аматорами став науковим підгрунтям для з’ясування
української
самобутності,
особливостей
характеру,
мови,
антропологічних рис тощо. Діяльність української інтелігенції є
прикладом самопожертви в ім’я добробуту свого народу, а не
піднесенням
власного
імені.
Сучасні
науковці
можуть
використовувати ті документи і матеріали як для дослідження
наукових проблем, так і для підготовки та видання збірників,
хрестоматій, підручників тощо.
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Ковцуняк В. І. (Івано-Франківськ)
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПАМ’ЯТОК
ДАВНЬОЇ РУСІ Й МОДЕРНА ПЕДАГОГІКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ
(на матеріалі давньоруської “Бджоли”)
Пропонована стаття є спробою дослідження цінної писемної
пам`ятки "Бджола" у світлі можливостей використання розглянутих у
ній суспільно-педагогічних ідей та методик соціалізації в сучасних
педагогічно-виховних засобах.
Завдання соціального розвитку українського суспільства на
сучасному етапі орієнтують представників суспільних наук на вирішення
ряду актуальних соціально-педагогічних проблем, що мають теоретичне й
практичне значення.
У соціальній філософії та психології соціалізацію розуміють як процес
формування людської особистості на основі навчання та виховання,
засвоєння соціальних ролей, суспільного та власного досвіду, що
перетворює людину в члена суспільства. У процесі соціалізації
відбувається засвоєння й активне відтворення індивідом соціального
досвіду, системи соціальних зв’язків і відносин у його власному досвіді.
Особливо слід підкреслити те, що саме через соціалізацію підтримується
й забезпечується спадкоємність історичного розвитку людства, кожного
окремого народу, нації, етносу. У цій взаємодії індивіда й соціуму
випрацьовується соціальне освоєння, певне ставлення до навколишнього
світу. Тут виникає універсальна соціальна взаємодія людини й світу, має
місце діалектичний процес переходу, трансформації індивідуального в
соціальне, а соціального в індивідуальне. Набутий соціальний досвід та
засвоєні соціальні знання привласнюються. Внаслідок рецепції досвід,
знання, навички тощо перетворюються на власний життєвий досвід та
суто особистісні якості: уміння, здібності, поведінкові й розумові реакції,
способи теоретичної й практичної діяльності, формуються гуманістичні
світоглядні орієнтації.
Людські якості, загальнолюдські цінності, глибокі переконання,
суспільно значимі форми поведінки, необхідні для нормальної
життєдіяльності у суспільстві, також є наслідком соціалізації. Соціалізація
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має на увазі активну участь самої людини у навчанні мистецтва жити та
взаємодіяти з іншими індивідами, безпосередню участь людини в
засвоєнні культури людських взаємостосунків, у формуванні певних
соціальних норм, ролей, функцій, оволодіння навичками практичної
індивідуальної та групової роботи. Саме поняття соціалізації стосується
тих специфічних рис та особливостей, що набуваються індивідом, і
конкретних психологічних механізмів, за допомогою яких індивід досягає
бажаних результатів. У взаємодії з суспільством суб’єкт життєдіяльності
послідовно опановує різноманітні сфери соціальної реальності.
У сучасних умовах, коли зростає необхідність зосередження уваги на
соціальній проблематиці, особливого значення набувають саме ті
суспільні дисципліни, що здатні до набуття статусу інтегратора існуючих
наук про людину та суспільство. Перше місце серед таких гуманітарних
наук посідає педагогіка. Сутність її полягає у творенні й формуванні
Людини з біологічного індивіда людського роду. Особливого значення
тут набуває наука соціальної педагогіки, метою якої є подолання
стихійності соціальних стосунків, гармонізація впливів різноманітних
соціальних та природних чинників, створення такого соціальнопедагогічного середовища та таких умов, за яких полегшується реалізація
завдання формування просоціального ставлення особистості, групи чи
верстви до оточення та створюються передумови суспільного поступу.
Суспільне виховання забезпечує духовний розвиток суспільства через
самовиховання власне суспільства, що полягає в самоусвідомленні своїх
історичних культурно-духовних цінностей, а також в усвідомленні того,
що прийдешнє залежить не лише від досконалої організації
функціонування суспільного організму, а й від внутрішньої активності
кожного індивіда, від його фізичних, духовних та моральних якостей.
Під час кожної зустрічі педагога з учнями, вихователя з вихованцями в
педагогічному просторі, вихователем може бути не лише учитель із
притаманною йому статусною позицією, не лише сучасні ідеї, концепції,
умонастрої тощо, а й певний історичний текст чи певна історична постать,
історична ідея чи подія. Зустріч із духом Історії є тим потужним
імпульсом, котрий здатен вивести індивіда за межі повсякденного,
одиничного, минущого. У модерній педагогіці соціалізації є аксіомою те,
що соціалізація підростаючого покоління стає дієвою тоді, коли її
основою є глибокий шар історичних духовно-культурних традицій.
Синтез утворений у процесі засвоєння вітчизняних та світових надбань,
викликає кумулятивний ефект у соціалізаційному процесі. Тут
витворюється почуття іманентного взаємозв’язку індивідів через
історичну
тяглість
і
викристалізовуються
стимули
до
загальнонаціональної єдності.
Суспільна значимість і функціональна раціональність діяльності
інституцій освіти та виховання й окремих педагогічних працівників
оцінюється передусім здатністю їх до адекватної і різнобічної підготовки
учнів до буття в конкретному соціумі, здатністю до забезпечення єдності
освіти, виховання та соціалізації. В умовах неможливості безмежного
розширення обсягу знань, що їх має засвоїти учнівська молодь, виникає
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завдання ретельного їх добору, спрямованості й змісту, їх наближеності
до реального буденного життя.
На практиці педагогіка соціалізації має такі першочергові завдання:
прищеплення патріотичних почуттів та правових, громадянських,
демократичних цінностей, почуттів приналежності до держави, краю,
населеного пункту, громади, сім’ї; виховання гордості за славетне минуле
свого народу й жертовності заради його блага. Має переважати навчання
навичок соціальної поведінки; моральних цінностей; здорового способу
життя; досвіду споживання та заощадливості; праці та відпочинку;
дорослішання та проживання життєвих циклів. Акцент припадає на
виховання природного прагнення до солідарності з іншими людьми;
здатності
до
співпереживання
та
співчуття;
толерантності,
доброзичливості, щирості, ввічливості, схильності до навчання,
оволодіння мистецтвом спілкування та ненасильницького розв’язання
конфліктів.
Усі названі вище завдання в історичній ретроспективі вирішувалися
теорією виховання й виховною практикою, сформованою ще в Давній
Русі. Педагогічна думка цієї доби, маючи власну дохристиянську
багатовікову педагогічну традицію, із Х-ХІ ст. здійснює творчу рецепцію
педагогічної спадщини античності й деяких ідей західноєвропейської
педагогічної думки.
У хрестоматіях з історії української літератури й мови, філософії й
культури вміщено певну кількість текстів, де наявні цілісні чи
фрагментарні концепти соціалізації. Серед таких відомих пам’яток
педагогічної культури опубліковані: “Повість врем’яних літ”, “Слово про
закон та благодать”, “Повчання Володимира Мономаха”, “Моління
Данила Заточника” та незначна кількість інших відомих науці текстів.
Проте надзвичайно мало представлено тут не лише оригінальної
літератури, значний масив таких пам’яток не перекладено сучасною
українською мовою. Вони ще й сьогодні залишаються невідомими
учнівській молоді. У сфері видання й перекладів рукописних текстів ХІХV ст. Україна катастрофічно поступається не лише Росії, а й Білорусі.
Саме тому першочерговим завданням науковців, що вивчають і
висвітлюють історію української релігійної, філософської, педагогічної,
політичної, військової етичної й естетичної думки, є пошук, переклад,
коментування та оприлюднення доступних широкому загалу читачів,
давньоруських текстів.
Маловідомою є й збірка “Бджола”. Цей дидактичний витвір
візантійської літератури, укладений у VІІ ст. відомим християнським
діячем та мислителем Максимом Сповідником, користувався величезною
популярністю. Кожна людина знаходила тут мудру пораду, повчальний
приклад, дотепне висловлювання, практичну житейську настанову. Її
зміст приваблював також учителів, вихователів, проповідників,
державних діячів, ораторів та юристів. Не пізніше ХІІ ст. цю збірку
афоризмів було перекладено з грецької у Галицькій чи Київській землі.
Відтоді аж до ХVІІ ст. “Бджола” мала велетенську популярність, активно
цитувалась та переписувалась, була улюбленою народною книжкою.
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Збірка складається з 71 глави (“слова”) та містить близько 2,5 тис.
висловів. Поряд із цитатами із Старого й Нового Заповіту та авторитетних
християнських мислителів, у ній представлено висловлювання понад двох
десятків видатних античних філософів, філологів, письменників.
“Бджола” має унікальний педагогічно-виховний зміст. Про це
красномовно свідчить навіть короткий перелік назв її глав: “Про життєву
доброчесність і порок”, “Про чистоту й цнотливість”, “Про мужність і
твердість”, “Про справедливість”, “Про братерство й дружбу”, “Про
милостиню”, “Про вдячність”, “Про владу й могутність”, “Про неправду і
про обмову”, “Про багатство, бідність і про користолюбність”, “Про
помірність”, “Про навчання й бесіду”, “Про філософію й навчання дітей”,
“Про лють і гнів”, “Про суєтність і про спокій”, “Про повагу до батьків”,
“Про турботу й безтурботність”, “Про пияцтво”, “Про працелюбність”,
“Про пихатість”, “Про балакучість”, “Про заздрість”, “Про самопізнання”,
“Про закон”, “Про звичай і норов”, “Про шляхетність і ницість”, “Про
незлобливість і незлопам'ятність”, “Про те, як належить шанувати
доброчесність, а пороку уникати”, “Про смерть”, “Про надію”, “Про
старість і юність”, Про терпіння й терплячість”.
З наведених вище назв видно, яке широке коло смисложиттєвих
практичних питань розкриває ця пам’ятка. Відповідно до ідей педагогіки
соціалізації, на доступних пересічному читачеві наочних прикладах тут
подано відповіді на питання, яке постає перед кожною людиною – як
жити в цьому світі?
Для
кращої
ілюстрації
соціально-педагогічних
поглядів
ранньосередньовічного українського суспільства та їх сьогоденної
актуальності, наведемо кілька найбільш характерних афоризмів
“Бджоли”, які ще й досі не були оприлюднені українською мовою:
Ніський. Припинення зла – початок доброчесності.
Статую образ викрашує, а мужа діяння.
Еврипід. Сліди від славних мужів не згладжує час, велич із померлими
сяє.
Лакон. Його хтось спитав, чому без стін місто Спарта, відповів той:
“Праві ви, обгороджений добротою взаємною мешканців”.
Діодор. Мудра порада ліпше багатьох рук, і мудрий ліпше дужого.
Демокріт. Не кожного задоволення бажати належить, а тільки
корисного.
Святий Василь. Задля кого жити хочеш, заради них і загинути не
бійся.
Арістотель сказав. Міцніший той, хто бажання перемагає, а не
ратників. Лише той лютий та хоробрий, хто себе подолає.
Сирах. Кожен, хто ненавидить брата убогого, той далекий від любові.
[Демосфен]. Коли хтось жалівся йому, що на суді неправого
підтримували, він відповідав: “Невинні захисту не потребують”.
Забудь про те, що дав комусь; про те, що взяв, завжди пам’ятай.
Коли хочеш над іншими володарювати, то перш учись сам собою
володіти.
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[Сирах]. Не перевіривши, не свари людину; спершу перевір та
зрозумій і лише тоді осуджуй.
Багатство природне – достаток хліба і води, одежі простої, а хто
зайвого бажає достатку, той душу свою мучить.
Плутарх. Привчай тіло до важкого життя: хто малого потребує, велике
найде.
Філон. Ні знань без єства й праці втілити неможливо, ані єство не
вдосконалюється без навчання й праці, ані праця не укріплюється, яка не
заснована на єстві та навчанні.
Златоуст. Скажи мені, хто з вас, додому повертаючись, узяв книги
християнські у руки і прочитав, і обміркував написане? Ніхто не може
цього сказати. Ось карти та шахи в багатьох у вас є , а книг ні в кого, хіба
в не багатьох, та й ті такі ж, як і ті, що книг не мають. Закриють їх та кладуть у скриню. Ось і все намагання на книжну витонченість і на грамоти
красу, а про читання ж не піклуються. Не душевної користі ради набувають книги, а прагнуть виявити багатство своє і гордість. Отак
прибільшується в них марнославність, і немає нікого, хто почув би:
“Відаю книжну силу!”
Ніл сказав. Коли справи твої улаштовуються, перемін очікуй, і
навпаки, як обступлять тебе напасті несподівані, сподівайся на краще
життя.
Зенон філософ. Коли мучив його цар Дмитро, силуючи виказати якусь
таємницю його Батьківщини, відкусив язика свого і, розжувавши,
виплюнув на того.
Сократ. Коли спитали його, хто спокійно живе, відповідав: “Ті, хто не
уявляють себе тими, хто зло чинить”.
[Філімон.] Красти власність низько, привласнювати – ганебно.
[Еврипід]. Не знайти життя без смутку ні в кого.
Софокл. Цей у відповідь сказав: “Лоза три паростки родить: перший –
солодощів, другий – пияцтва, третій – божевілля”.
Демосфен. Коли його спитали, як риторику вчив, відповідав:
“Витратив олії [для лампи] більше, ніж вина”.
Плутарх. Міра гирею, а істина мудрими словами перевіряються.
[Богослов]. Безчестя стерпіти – велично й могутньо, а як слави набути
прагнеш, то це величної душі потребує і значного розуму, щоби,
отримавши її, не втратити. То як хочеш слави зазнати – оджени славу, а як
її вишукуєш – утратиш, бо така слава – подоба слави.
Анахарсіс сказав. Коли спитали цього скіфського філософа, чому завжди люди сумні, відповів: “Бо не лише від своїх напастей сумують, але й
від чужого талану”.
Епіктет. Якщо хочеш спокійно жити, намагайся з тими, що з тобою
живуть, мирно жити. Чини так, як їм вільно, а не насильно.
[Теофраст]. Благі малого закону потребують, бо не річ до закону, а закон до речі буває.
Плутарх. Гідно уподібнюватись піфагорійським філософам. Ті ж бо,
коли посваряться зі своїми родичами або з людьми чужими, ще до того як
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сонце сяде, подають правицю одне одному і, замирившись та
розцілувавшись, розійдуться нарізно.
Листвичник сказав. “Великим трудом і потом виправляється в нас
норов добрий і сталий. І все ж можливо за одну мить порушити все, що
многим потом здобули.
[Богослов]. Зіллємось одне з одним духовно й будемо братолюбцями
більше, ніж самолюбцями.
Діон. Ліпше посеред міста вбитому лежати, аніж бачити Вітчизну захопленою й повойованою.
Теофраст. Соромся сам себе, тоді й інші тебе не присоромлять.
Од Євангелія. Коли був молодший, то ти сам підперезувався, і ходив
[куди бажав]. А коли постарієш, - руки свої простягнеш й інший тебе
підпереже, і поведе, куди не захочеш” (Ів. 21, 18).
Солон. Коли плюнув на нього хтось, стерпів. Та коли інший докоряти
почав йому за це, сказав: “Рибалки вологість морську терплять риби заради, то невже ж я не стерплю слину щоби людину набути?”
Отже, у процесі дослідження писемних пам’яток давньоруської
культури й наступних часів ми знаходимо багато плідних суспільнопедагогічних ідей та методик соціалізації. Завдяки українознавчим
шуканням такого роду педагогічно-виховна наука якісно розширює свої
функціональні можливості. Виховний потенціал педагогічної спадщини
України безмежний, він здатен піднести вітчизняну педагогічну науку
на новий, більш високий щабель.
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УКРАЇНА – ДЕРЖАВА

Гомотюк О. Є. (Тернопіль)
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
У СФЕРІ УКРАЇНОЗНАВСТВА
(до історіографії питання)
У статті аналізуються наукові ідеї та концепції, що стосуються
різноманітних
проблем
існування
української
державності.
Хронологічний відрізок досліджуваних подій доволі широкий – від ІV-VІ
ст. н.е. до наших днів. Здобутий досвід українського державотворення
дає змогу робити висновки, що слугуватимуть зміцненню сучасної
української держави.
Першочерговим завданням, яке тепер стоїть перед нашим народом, є
закріпити державність, що де юре була проголошена 24 серпня 1991 р.
Державність – особлива ознака, якою відзначений розвиток країни, що
зуміла створити власну державу чи відновити втрачену в силу різних
причин. Державність є провідною проблемою українознавства.
В історії української державності можна багато почерпнути нинішнім
державним мужам, якщо вони частіше звертатимуться до минулого,
вивчатимуть його досвід і уроки, а не «узгоджувати» виклад матеріалу
української історії у шкільних та вузівських програмах на рівні державної
українсько-російської комісії. Як зауважує С. Кульчицький, об’єктивним є
те, що росіяни сприймають нашу історію по-іншому, ніж ми і навпаки. Це
є проявом своєрідності національного світогляду, національної психології
та характеру, національної традиції державотворення. Виклад історії в
російських підручниках опирається все ще на великодержавну концепцію
царських істориків М. Карамзіна, С. Соловйова і В. Ключевського1.
Звертаємо увагу на те, що початки української державності
знаходяться у 4-6 ст. н. е.2 Цим етапом, на думку М. Грушевського, була
1
Кульчицький С. Історія, яку треба переписати // Київські відомості. – 2002. – 2
серпня. – С. 7.
2
Див.: Брайчевський М. Ю. Біля джерел слов’янської державності (Соціальноекономічний розвиток черняхівських племен). – К., 1964; Грабовський С.,
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антська держава1, хоча неоднозначно оцінена науковцями форма
політичного об’єднання антів. Так, В. Ключевський вважав їх “племінним
союзом”. За М. Брайчевським – політична організація антів нагадувала
структуру державних об’єднань Західної Європи Карла Великого, готів,
бургундів, вандалів2. Борисенко Б. Й. вказує на існування “антського
царства” і зазначає, що мова антів була близькою до розмовної мови
Київської Русі3. Незважаючи на багатовимірність оцінок політичної
організації антів, висновок напрошується єдиний: антське царство було
першим досвідом, першою сходинкою до появи Давньоруської держави.
На початку VII ст. племена дулібів (волинян) утворили на Волині,
Верхньому Подністров’ї та у верхів’ях Західного Бугу державу волинян.
Але дулібський союз, ослаблений набігами аварів, не зміг відіграти
вагомої ролі в історії українського державотворення4.
Тому наступний етап державності в наших землях пов’язаний із
політичною консолідацією племен у Середньому Подніпров’ї.
Цементуючим ядром став полянський племінний союз. Згодом земля у
Середньому Подніпров’ї отримає назву Руської. Розпочнеться нова віха в
історії української державності – Київська Русь. Хочеться підкреслити,
що жоден період історії не зазнав таких спотворень, фальсифікацій, як
цей. Московські самодержавці все робили, щоб позбавити українців на
власний витвір – Київську державу. Історія цього періоду перетворилася
на брудну політику. Ще й сьогодні білокам’яна замовила археологам
«відкопати» нові дані про те, що Москва старіша, ніж Київ5.
Незважаючи на наявність величезної кількості фахової літератури,
створеної зусиллями не одного покоління дослідників, яка до того ж
постійно поповнюється шляхом використання інструментарію різних
дисциплін (історії, лінгвістики, археології, історичної антропології),
давньоруська проблематика, непомітно виокремившись у самостійну
спеціальність, продовжує залишатися в центрі уваги медієвістів (причому
не лише вітчизняних)6.
Думки дослідників концентруються навколо несприйняття самої ідеї
існування “давньоруської народності” або теорії зводяться до трьох
основних висновків: давньоруська народність X – початку XII ст. не
становила собою стійкої етнічної спільності, а тому її розклад визначився
Ставрояні С., Шкляр С. Нариси з історії українського державотворення. – К.,
1995. – 608 с.
1
Грушевський М. Звичайна схема “руської історії” й справа раціонального укладу
історії східного слов’янства // Вивід прав України. – Л., 1991. – 180 с.
2
Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української державності: Курс лекцій.
Навч. посібник. – К., 1999. – С. 21.
3
Борисенко Б. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до XX століття. –
К., 1998. – С. 37.
4
Лановик Б., Лазарович М. Історія України. – Тернопіль, 2000. – С. 15.
5
Вечерние вести. – 2002. – 24 сентября. – С. 3.
6
Ричка В. М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // Укр. істор. журнал. – 2001. – № 2. – С. 23-34.
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ще перед державним розпадом Русі; давньоруська народність була
стійкою етнічною спільністю й значно пережила Київську Русь;
давньоруська народність у ХП-ХІІІ ст. переживала подальшу
консолідацію й була одним із основних елементів єдності давньоруських
земель аж до монголо-татарської навали1.
З цього приводу варто згадати слова класика української історії
М. Грушевського. “Історія великоруська (такою стає ся “руська історія”
від XII-XIII ст.) з українсько-руським (київським) початком, пришитим до
неї, се тільки калікувата, неприродна комбінація, а не якась “общерусска”
історія. Зрештою “общерусскої” історії й не може бути, як нема
“общерусскої” народності. Може бути історія всіх “руських народностей”,
кому охота їх так називати, або історія Східного Слов’янства. Вона й
повинна стати на місце теперішньої “русскої історії”. …Найбільш
раціональним здається мені представлення історії кожної народності
зокрема, в її генетичнім преємстві від початків аж до нині”2. Цю думку
підтверджує В.М. Ричка: “Це були люди з різною зовнішністю, мовою,
матеріальною і духовною культурою. При всій, здавалося б, спорідненості
вони різнилися системами метрології й словотворення, діалектними
особливостями мови й улюбленими різновидами прикрас, традиціями і
обрядами”3. Цікавою є концепція М. Брайчевського з цього приводу.
Вчений вважає, що ототожнення процесу глотогенезу (походження мов)
та етногенезу (походження народів), є принципово неправильним.
Науковець зауважує, що літописні дослідження дають підставу вважати
антів, полян та початкову Русь за один народ (“поляни, яже нині зовомая
Русь”).
Слов’янізація просторів – на північ та північний схід зумовила
кристалізацію
двох
великих
східнослов’янських
новоутворень:
білоруського в межах Верхньої Наддніпрянщини, басейн Німану і
Даугави та російського в області Волго-Окського Залісся, – подібно до
того, як, скажімо, свого часу від англійської нації відокремлювалися
молоді нації (північноамериканська, канадійська, австралійська…).
…Генетичною базою формування українського народу залишався
загальноруський стовбур – Початкова Русь, або Русь у вузькому значенні
слова4.
Історія ще розставить крапки над “і”. Але безперечно одне, Київська
Русь, могутня федерація, принесла велич і славу українському народу.
Хоча до її складу входило близько 20 народностей, але основний
державотворчий центр знаходився у Середньому Подніпров’ї, де
1
Толочко П. П., Толочко О. П. Київська Русь. Україна крізь віки. – К., 1998. – Т. 4.
– С. 302.
2
Грушевський М. Звичайна схема “руської історії” й справа раціонального укладу
історії східного слов’янства // Пам’ятки України. – 1991. – № 3. – С. 7.
3
Ричка В. М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // Укр. істор. журнал. – 2001. – № 2. – С. 30.
4
Брайчевський М. До проблеми походження українського народу. Історіософічні
роздуми // Хроніка. – 2000. – 1998. – Вип. 27-28. – С. 20-21.
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проживали поляни. До речі, деякі сучасні дослідники називають полян
українцями. З цього приводу спадають на думку слова М. Грушевського.
“Від часів слов’янського розселення, – зазначав великий вчений, – історія
нинішньої української території стає історією українського народу”1.
Велика держава розпалася в силу закономірностей розвитку
середньовічного суспільства. “Нескладна, громіздка й скороспіла імперія,
сколочена Рюриковичами, подібно до інших імперій аналогічного
походження розпадалася на уділи, ділилася й дробилася між потоками
завойовників, шматувалася феодальними війнами, роздиралася на частини
чужоземними народами, що вторглися в її межі”2.
Особливо позначилися на середньовічній українській історії
державності стосунки із зовнішнім кочовим світом. У силу свого
розташування родюча земля приваблювала не одних загарбників. 1240 рік
став доленосним для Давньоруської держави. Монголо-татари вогнем і
мечем пройшли по нашій землі. На Західну Європу їм уже не вистачало
сил. Тому з політичної роздробленості європейські держави вийшли
оновленими й зміцненими. А золотоординське іго, від якого Київська Русь
захистила Європу, не дало цього зробити їй самій3.
Українська державність продовжилась у Галицько-Волинському
князівстві. Власне, у схемі “руської історії” М. Грушевський і розміщує
галицько-волинський період після київського4. Першою українською
державою назвав його С. Томашівський, маючи на увазі відсутність
неукраїнського елемента в цьому політичному утворенні. М.
Брайчевський називає Першим Українським Королівством5. Н.
Полонська-Василенко підтримує цю думку, зауважуючи, що Д. Галицький
почував себе наступником влади київських князів, а Галицько-Волинська
держава стала спадкоємицею Київської Русі, зайнявши почесне місце
серед європейських держав, продовживши на сто років існування
Української держави. “Організація Галицько-Волинського князівства,
зауважує дослідниця, тим важливіша для історії України, що вона
протистояла узурпації цієї традиції, цієї безперервності української
державності з боку нового Ростово-Суздальського князівства, яке заявило
претензію на керівну ролю в Українській державі”6. Співзвучні слова і
сучасного дослідника В. Д. Барана, що “Галич перебирає на себе роль
наступника розореного татарами Києва”7. Такої позиції дотримується

1

Грушевський М. С. Історія України-Руси. – К., 1991. – Т. 1. – С. 11.
Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991. – С. 5.
3
Брайчевський М. Народ мій завжди буде. – К., 1991. – С. 140.
4
Грушевський М. Звичайна схема “руської історії” й справа раціонального укладу
історії східного слов’янства // Пам’ятки України. – 1991. – № 3. – С. 7.
5
Брайчевський М. Народ мій завжди буде. – К., 1991. – С. 10.
6
Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. – К., 1993. – Т. 1.– С. 67.
7
Баран В. Д. Княжий Галич в історії України // Укр. істор. журнал. – 2001. – № 4.
– С. 64-68.
2
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відомий історик Я. С. Калакура . У навчальному посібнику,
підготовленому авторським колективом Інституту історії України,
Галицько-Волинське князівство виокремлено у загальному викладі
матеріалу як віха української історії. При цьому ілюстровано звернено
увагу на першого галицького короля – Данила2. До цього «табору»
приєднується і В. П. Шевчук3.
Іншу позицію займає В. М. Ричка, вважаючи, що не варто говорити
про Галицько-Волинське князівство як єдину спадкоємицю Київської
Русі, оскільки існували Київське та Чернігівське князівства4. М. Ф. Котляр
не
визнає
Галицько-Волинське
князівство
“державою”
і
правонаступницею Київської Русі, “оскільки державне життя
продовжувалося, хоч і не в повному обсязі, як у Галицько-Волинській, так
і в інших південно-руських землях – Київській і, особливо,
Чернігівській”5.
Особливу позицію займає О. П. Толочко. Автор заперечує
продовження традицій Київської Русі у козацько-гетьманському періоді.
Україну, “в тих обрисах, у яких вона існує тепер”, створив якраз “рішучий
розрив із традиціями Київської Русі”6.
Отже, погляди відомих українських істориків розділилися. Вододілом
стало визнання чи невизнання держави у Галицько-Волинській історії.
Але територія, військо, органи влади, право, соціально-економічний
сектор були притаманні Галицько-Волинській землі. Ми ж вважаємо це
політичне утворення державою, хоча воно не включало всі етнічні
українські землі. Принагідно зауважимо, що “святий Київ” неодноразово
підпадав під владу західноукраїнських правителів (київські війни Романа
1202-1204 рр.). Палітра міжнародних стосунків відзначалась неабиякою
величиною: Візантія, Німеччина, Австрія, Угорщина, Польща, Литва,
ятвяги. Мабуть, якби Європа не бачила в особі Галицько-Волинського
князівства могутнього державного утворення, то й не було б коронації
Данила Галицького, котрого ще раніше називали королем. До
Володимиро-Суздальського правителя зверталися як до князя.
Ослаблена внутрішніми чварами Галицько-Волинська держава попала
під владу Польщі. Дещо всміхнулась історична доля українцям, що
перебували у складі Литовського князівства. Волинське князівство
1

Калакура Я. С. Новітня історіографія Галицько-Волинської держави // Галич і
Галицька земля в українському державотворенні. – Івано-Франківськ, 1999. –
С. 98-99.
2
Історія України: нове бачення. Навч. посібник. – К., 2000. – С. 58-64.
3
Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. Україна крізь віки. – К., 1999. – Т. 5. –
С. 53.
4
Ричка В. М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // Укр. істор. журнал. – 2001. – № 2. – С. 31.
5
Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. Україна крізь віки. – К., 1999. – Т. 5. –
С. 328.
6
Толочко О. “Русь” очима “України”: в пошуках самоідентифікації та
континуїтету // Сучасність. – 1994. – № 1. – С. 111.
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користувалося автономними правами до 1452 р., Київське – до 1471 р., що
дало можливість М. Грушевському говорити про Литовсько-Руську
державу, більше Руську ніж Литовську.
Лише козацтву вдалося відтворити українську державність. Цей етап в
історії державотворення ввійшов грандіозними подіями не тільки у
вітчизняну історію, а й змінив розстановку політичних сил на карті
Європи1. Тому ми знову й знову звертаємося до епохальних подій цього
часу. До сьогоднішнього дня ознайомлюємо студентів з питанням
термінології (“війна”, “повстання”, “революція”), періодизація, оцінка
ролі у світовій історії та ін. Автор підтримує точку зору, що це була
революція 1648-1676 рр. М. Грушевський порівнював її за значенням із
Французькою революцією. Ці події зробили виклик середньовічній історії,
виступивши проти кріпацтва, національного та релігійного гноблення.
На думку Ю. Терещенка, революція перетворила козацтво на стан, що
виявився носієм нових відносин і якому були притаманні риси, що
виходили за вузькі межі середньовічного корпоративізму. У цьому
контексті козацтво має чимало спільних рис з англійським джентрі2. Як
зазначають В. Смолій, В. Степанков, козацтво міцно тримало провід
національно-визвольної боротьби і винесло на своїх плечах її основний
тягар. Саме козацтво становило кістяк національної армії, соціальну
основу формування нової політичної еліти, відігравало провідну роль у
державотворенні, чинило найорганізованіший і найефективніший спротив
феодалізації соціально-економічних відносин, оскільки виступало станом
дрібних повноправних землевласників3.
Складна політична карта зумовлює підписання московськопереяславської угоди. Ідеологічно підготовленою атмосферою стало у
1480 р. проголошення Москви себе центром збирання всіх “руських”
земель. Та українське суспільство до самого кінця коливалось у
правильності вибору. Тому й договір підписано не в Києві – українській
святині, а в тихому містечку Переяславі. Загалом 284 особи прийняли
присягу на вірність цареві4. Б. Хмельницький та старшина, не до кінця
довіряючи запевненням послів, не задовольнившись «царським словом», у
лютому 1654 р. до Москви відправляють своє посольство на чолі з
військовим суддею С. Богдановичем (Зарудним) і переяславським
полковником П. Тетерею. Документи мали вигляд прохання до царського
уряду. Кінцевий проект Переяславської угоди був сформований тільки у
березні 1654 р. Згідно з Березневими статтями Б. Хмельницького та
“Жалуваною грамотою” царя гетьманові та Війську Запорозькому,
1

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція. 1648-1676 рр.
Україна крізь віки. Т. 7. – К., 1999. – С. 341.
2
Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення
Старокиївської держави до кінця XVI ст. – К., 1996. – С. 27.
3
Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національно-визвольна революція
1648-1676 рр. // Укр. істор. журнал. – 1998. – № 1. – С. 13.
4
Апанович О. М. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. – К.,
1994. – С. 11.
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Україна зберігала значні права – мала власний адміністративнотериторіальний устрій та управління, користувалася власним правом
тощо. Однак відчутним було обмеження її політичного та економічного
суверенітету: гетьманське управління було підпорядковане московському
уряду, заборонялось підтримувати дипломатичні зносини з Річчю
Посполитою та Туреччиною, всі витрати на утримання козацького війська
лягали на гетьманську скарбницю, яка повністю контролювалася
царськими чиновниками1.
Переяславо-московська угода була розірвана у вересні 1658 р.
козацькою Україною, розчарованою у своїх надіях досягти в
конфедеративному союзі з північним сусідом возз’єднання українських
етнічних земель у межах національної держави. Московська держава за
своєю природою була унітарною, абсолютистською, кріпосницькою, для
якої Українська держава з її республіканським ладом і сильними
демократичними елементами була своєрідним викликом. Отже, рано чи
пізно царизм мав почати наступ на автономію України.
У радянській історичній науці переяславо-московська угода 1654 р.
розглядалася у різні роки неоднаково: спочатку як абсолютне зло для
України, потім як найменше зло і нарешті (з кінця 40-х, особливо на
початку 50-х років) – як благо2. Нині в надрах президентської
адміністрації появився указ про святкування (підкр. – авт.) 350 річниці
Переяславської угоди 1654 р. Нагадаємо, що невдовзі “свято”
закінчується. У 1656 р. московський уряд іде на сепаратне перемир’я з
Польщею. Росія і Польща припинили воєнні дії, поділивши між собою
Україну. У той же час царизм розпочинає цілеспрямований наступ на
“права та вольності” українського народу. Спочатку в українських містах
запроваджується посада воєводи, створюється Малоросійський приказ
(1662 р.), а згодом царські урядовці починають прямо втручатися у
вибори гетьмана, полковників і сотників.
У 70-80-х роках XVIII ст. внаслідок політики царського уряду,
спрямованої на скасування будь-якого місцевого самоврядування, в
Україні ліквідовано гетьманство (1764 р.), зруйнована Запорозька Січ
(1775 р.), скасований полковий, військовий та адміністративнотериторіальний устрій, закріпачено селянство (1783 р.).
Базуючись на цих та інших об’єктивних фактах, відомий одеський
історик держави і права України П. Музиченко доходить висновку, що
приклад договору 1654 р. доводить неможливість входження України в
будь-які об’єднання з іншими державами без абсолютної гарантії
відсутності імперських структур, хай і оновлених, а також вимагає
беззастережного несприйняття умов, що обмежують державну
самостійність України3. Для М. Брайчевського входження України до
1

Підкова І. З., Шуст Р. М. Довідник з історії України. – К., 1998. – Т. 1. – С. 53.
Історія держави і права України // За ред. А. Й. Рогожина. – К., 1996. – Ч. 1. –
С. 188.
3
Музиченко П. Історія держави і права України. Навч. посібник. – К., 1991. –
С. 251.
2
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складу Російської держави мало катастрофічні наслідки1. І. Дзюба вважає,
що Переяславська рада – не просто стратегічний прорахунок Б.
Хмельницького, а й недостатня етнополітична визначеність,
несформованість суспільства, брак самодостатності. За умов такої
недовизначеності, несформованості проявився розкол у “верхах” і “низах”
суспільства – на “західну” і “північно-східну” орієнтації при невизрілості
ідеї “опертя на власні сили”2. Думки й оцінки названих науковців дають
ключ до розуміння і нашої нинішньої ситуації, коли минуле повинно
прояснювати сучасне, адже Україні доводиться мати справу не лише зі
спільними для всього людства нинішніми проблемами, а й з проблемами,
що перейшли з ХVІІ-ХІХ ст.
На кінець XVIII ст. усі землі України були поділені між імперіями, а
державність остаточно занепала. Саме з цього часу і до початку XX ст. чи
не вперше за історію ця традиція штучно перервана і на українській карті
розігруються інтереси чужонаціональних держав імперського типу.
Але як свідчить історія, після серйозних невдач і прикрих помилок,
періоду вимушеної покори настають часи торжества національної ідеї,
могутніх злетів і поривів, що ведуть до великих здобутків. Одним із таких
апогеїв, тріумфів цивілізаційного поступу українського народу є всі
підстави вважати ще одну Українську революцію XX ст. Цій проблемі
присвятили свої дослідження Д. Яневський, І. Хміль, О. Копиленко, О.
Мироненко, В. Верстюк, В. Кондратюк, С. Буравченков, О. Реєнт, В.
Солдатенко, І. Гошуляк, С. Кульчицький, А. Слюсаренко, М. Томенко. В.
Сарбей та ін.3
Та, незважаючи на такий широкий і об’єктивний підхід, навіть нині ця
віха в історії України залишається болючою для всього українства
проблемою. Зазначимо, що великим скарбом є політичний досвід та
1
Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? // Україна. – 1991. – № 16, 17. –
С. 32.
2
Дзюба І. М. Україна перед Сфінксом майбутнього // Укр. істор. журнал. – 2002. –
№ 3. – С. 10-19.
3
Яневський Д.Б. Українська Центральна рада: перші кроки до національної
державності (березень-листопад 1917 р.). – К., 1990. – 180 с.; Хміль І.В. На шляху
відродження української державності (Український національний конгрес – з’їзд
6-8 квітня 1917 р.). – К., 1994. – 120 с.; Верстюк В. Українська Центральна рада. –
К., 1997. – 344 с.; Історія України: нове бачення. У 2-х т. – К., 1996; Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української конституції. – К., 1993. – 192 с.; Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності
Центральної ради. – К., 1995. – 140 с.; Копиленко О.Л., Копиленко М. Л. Держава і
право України 1917-1920. – К., 1997. – 204 с.; Історико-політичні уроки
української державності. Енциклопедичний довідник. – К.; Донецьк, 1998. –
544 с.; Кондратюк В.О., Буравченков С.В. Українська революція: здобутки і втрати в державотворчих змаганнях. – К., 1998. – 280 с.; Сарбей В.Г. Національне
відродження України. Україна крізь віки. Т. 9. – К., 1999. – 336 с.; Рубльов О.С.,
Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. Україна крізь віки. Т. 10.
– К., 1999. – 320 с.; Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. –
К., 1999. – 976 с.
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історичні традиції української державності 1917-1921 рр. Вони, на жаль,
залишилися неоціненими, хоча їх цілком вистачило б, щоб виховати цілі
покоління державно мислячих, творчих людей в Україні. Цей досвід так і
не увійшов до скарбниці політичної культури українського народу, а без
цього неможливо сформувати політичну культуру на рівні розвинених
європейських народів1. “Цей досвід не є добром цього чи іншого
політичного напрямку, тільки є добром всіх, хто б це не був: монархісти
чи республіканці, інтернаціоналісти чи націоналісти, соціалісти,
демократи…”, – зауважував український історик державницького
напрямку В. Кучабський2.
Так, серед чинників, що спричинили невдачу національних змагань, є
такі, що й нині створюють проблеми для утвердження та розбудови
соборної Української держави. Серед них: недосформованість
українського суспільства, зрусифікованість міст, неефективність
соціальної політики. Хочеться вірити, що й синдром “зрадницької”
поведінки української еліти більше не повториться. Хоча такою була б
поведінка будь-якої іншої еліти за аналогічних обставин.
Принагідно зазначимо, що в полі зору сучасних дослідників є і
позитивний досвід української державності 1917-1921 рр. Йдеться про
деякі суттєві національно-політичні архетипи, які засвідчили присутність
національної ідеї в українському суспільстві, що за сприятливих умов
здатні відродити й спрямувати свою силу в річище державності – до
демократичної республіки з широкими правами громадянина, до
конституційного ладу. Причому ці традиції були досить глибокі й
заманіфестовані численними політичними та правничими актами, які й є
переконливим доказом того, що духовно, морально й інтелектуально
Україна й українці не є “бездержавною” нацією, а швидше народом із
складною й драматичною державницькою долею. У цьому контексті не
забуто і політичну сконсолідованість та організованість галицького
суспільства, котре пройшло певну політичну школу в Австро-Угорській
монархії. Політичний спокій українського тилу гарантувався
двопартійною системою у Національній Раді. Єдиний національний уряд
зміг налагодити роботу адміністрації краю, уникнути голоду та епідемій,
забезпечити дієздатність пошти, телеграфу, залізниць. Західноукраїнська
влада чітко дотримувалася принципу збереження прав національних
меншин, котрі мали своє представництво в Українській Національній Раді
та право звернення до державних органів рідною мовою. Та й за весь час
польсько-української війни не було жодного випадку репресій проти
цивільного польського населення та інших національностей3.
1

Римаренко Ю. Українська державницька ідея в контексті історії України // Мала
енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. – С. 400.
2
Кучабський В. Українська державна путь. Рецензія на книгу В. Левицького
“Українська державна путь”. – Львів: Дзвони, 1933. – Ч. 1-2. – С. 37.
3
Дзюба І. М. Україна перед Сфінксом майбутнього // Укр. істор. журнал. – 2002. –
№ 3. – С. 13; Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 19171921 рр. Україна крізь віки. Т. 10. – К., 1999. – С. 301, 307.
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Хоча українцям як східним, так і західним, не вдалося втримати
власної державності, і вкотре українське тіло розшматовано між чотирма
окупантами, але боротьба тривала далі. Про це засвідчує діяльність ОУН,
УНДО, дисидентського руху, Гельсінської спілки. Ще чекають на
концептуальне опрацювання істориками сторінки післявоєнного
національно-визвольного руху. Це – діяльність похідних груп ОУН,
батальйонів “Роланд” і “Нахтігаль”, “Галичина”, Української
Повстанської Армії, проголошення державної незалежності у червні 1941
р. у Львові. Можливо, коли буде дана виважена, об’єктивна оцінка цих
подій, зникне ще одна «штучно надумана» з метою розколу українства
проблема “західників” і “східняків”.
Національно-визвольний рух сформував національно-патріотичну
ідеологію в Україні, що згодом дасть українцям можливість довести своє
право жити у вільній незалежній державі. Саме тому, коли настала криза
тоталітаризму, і СРСР як втілення його принципів виявив свою історичну
неспроможність забезпечити права свободи як людини, так і націй,
Україна закономірно оголосила себе незалежною і була визнана світом.
Найголовніші висновки можна зробити такі:
По-перше, можна констатувати, що починаючи від антського
племінного союзу й до скону Гетьманщини, від перших століть нашої ери
й до кінця XVIII ст. державницькі традиції в Україні були майже
неперервними. З кінця ж XVIII ст. і до початку XX ст. чи не вперше за
історію української державності ця традиція штучно призупиняється.
Згодом відновлюється у XX ст.
По-друге, вінцем хвилі могутнього державотворчого поступу
українського народу були Київська Русь, Галицько-Волинська держава,
Козацька держава, УНР та незалежна суверенна Україна XX ст.
По-третє, у ході державотворчого поступу української нації
виявилися суперечливі, різнополярні позиції провідних політичних сил,
що перешкоджали їх об’єднанню.
По-четверте, на результати закріплення й успішного функціонування
державності неабиякий вплив мало перебування під довготривалою
“опікою” іноземних держав.
По-п’яте, теоретичні засади національного державотворення
здійснювались великими мислителями і державними мужами свого часу
такими як Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Данило Галицький,
Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський та ін.
По-шосте, вироблений магістральний напрям Української держави
полягає в тому, що вона ніколи не претендувала на панування і
пригнічення
інших
народів,
визначалась
толерантністю
та
демократизмом.
Із сильних і слабких сторін, багатого і часом суперечливого досвіду та
нереалізованих задумів можна вивести висновки, котрі б сприяли пошуку
ефективних засобів зміцнення української державності.
Найголовніші з них такі:
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1. Забезпечити сталу незалежність і самостійність держави можна
лише тоді, коли буде сформоване національно-державницьке мислення і
свідомість громадянства.
2. Українська еліта не може стати поводирем свого народу до того
часу, поки не самовизначиться духовно, не сконсолідується, не відчує
себе національною.
3. Дискусії щодо пріоритетності розвитку нації чи держави, економіки
чи культури є непродуктивними. Мета досягається лише тоді, коли нація
будує духовно багату, економічно сильну державу, а держава виступає
гарантом всебічного розвитку нації.
4. Неувага до вирішення питань соціально-економічного характеру
руйнує правовий фундамент держави, веде до несконсолідованості нації.
5. Орієнтація не на “власні сили” неодмінно призводить до обмеження
державності, а згодом її занепаду.
6. Політика поблажливого ставлення до заповнення інформаційного і
культурного простору “чужими” мовами веде до занепаду і деградації
власної.
7. Історичний досвід є основою тяглості національного
державотворення, наступності, передачі від покоління до покоління
матеріальних, соціальних і духовних вартостей. Однак наступність – не
сліпе наслідування минулого, його консервування. Наступність
передбачає, з одного боку, врахування всього позитивного у поєднанні з
новаторством у постановці і вирішенні завдань державного будівництва,
породжених самим життям, з іншого – сміливе і відверте визнання й
врахування помилок минулого. Українознавчі дисципліни якраз і
покликані аналізувати, переосмислювати, об’єктивно висвітлювати
досвід національного державотворення.

Фігурний Ю. С. (Київ)
ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ
ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті досліджується проблема вивчення державотворчої
діяльності гетьмана Івана Мазепи у закладах освіти України. Автор
вважає, що українознавчий підхід тим і відрізняється від
урапатріотичного, що громадянам незалежної держави потрібна не
лакована вітчизняна історія, а реальна, хоча і не дуже приємна, правда
про наше минуле.
У світовому історичному процесі – розвитку людської цивілізації існує
багато різноманітних знакових моментів. Один з найважливіших, на
думку автора, це національна державотворчість. Ті народи земної кулі, які
не тільки першими вибороли свою державність, а й зуміли зберегти її
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протягом тривалого часу, у разі потреби – відновити її, отримали кращі
можливості для свого політико-культурного і соціально-економічного
розвитку, ніж ті етноси, які в силу тих чи інших причин, перебували в
колоніальному (залежному) становищі. На жаль, українці належать до
другої категорії, і на даний момент на початку ХХІ ст. перебувають в
оточенні (за винятком білорусів, молдаван і словаків) націй, приналежних
до першої категорії. Серед цих націй-сусідів треба виділити насамперед
росіян і поляків, а також угорців, румун і турків. Усі вище перераховані
народи при несприятливій для українців геополітичній ситуації, а саме,
ймовірній втраті державності (можливо вони самі і посприяють цьому для
задоволення своїх власних амбіцій та інтересів) можуть стати скоріше
ворогами ніж союзниками, що врешті-решт може призвести до зникнення
України з політичної карти світу… Щоб цього не сталося, українцям
треба постійно дбати про власну державність, розбудувати і зміцнювати
її, піклуватися про злагоду в суспільстві, виховувати молоде покоління
свідомими громадянами незалежної Самостійної Соборної Української
Держави. Так, майбутнє України – це її молодь: школярі та студенти,
юнаки і дівчата, які починають свою активну трудову, бізнесову, творчу
діяльність у містах і селах Батьківщини. Від їх громадсько-політичної
позиції зараз і в майбутньому буде залежати, які політичні сили прийдуть
до влади – кланово-олігархічні, інтернаціонально-космополітичні чи
національно-свідомі. Для того, щоб підростаюче покоління України було
державотворчим і активним, а не пасивним чинником становлення нації і
держави, його треба виховувати на кращих вітчизняних героїчних
традиціях нашого минулого. При цьому не ідеалізувати його, а намагатися
в міру своїх сил і можливостей бути об’єктивним, зберігати виважений
підхід до історичних подій і діянь українських зверхників, особливо у
важкі, переломні моменти для України та її народу. Одним з таких
доленосних періодів національної історії була доба Гетьманщини взагалі,
і часи правління гетьмана Івана Мазепи (1687-1709) та його непересічна
особистість зокрема.
Здається на порозі ІІІ тисячоліття, в епоху всеохоплюючої глобалізації,
протистояння багатих і бідних країн, наростаючої загрози техногенних
катастроф і світового тероризму чи варто українцям перейматися долею і
діяльністю якогось там Івана Мазепи? Скільки в нашій історії було
гетьманів, кращих, гірших – багато, але свою владу і свою державу –
Гетьманщину вони не вберегли… То чи варті вони нашої уваги? Так,
варті! Тому що народ, а тим паче молоде підростаюче покоління, яке не
вивчає своє минуле, не використовує його здобутків і напрацювань,
позитивний і негативний досвід у сьогоденному напруженому житті – не
має світлого майбутнього, а може розраховувати лише на другорядні ролі
виконавців чужої волі. Тільки той може бути господарем своєї долі у
своїй державі, хто пам’ятає і творчо наснажує свою життєдіяльність
надбанням попередників. Ось тому проблема вивчення державотворчої
діяльності гетьмана Івана Мазепи у вітчизняних закладах освіти полягає в
тому, щоб не просто механічно хвалити чи ганити Мазепу, а обов’язково
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виважено дослідити, розібрати, що гетьману вдалося зробити, а що ні, і
чому, щоб ці помилки не дублювати і не повторювати у майбутньому.
Досліджуючи особливості державотворчої діяльності гетьмана
Мазепи, автор вважає, що це складне явище не можна описати в чорнобілих контрастних кольорах. Вчені і викладачі повинні зрозуміти, що,
трактуючи Мазепу через поняття герой чи зрадник, мученик чи невдаха
тощо, цим самим ми спрощуємо і збіднюємо історичні реалії того часу.
Сучасна молодь повинна бачити в гетьмані живу людину яка творила,
шукала, знаходила, втрачала, помилялася, закохувалася, раділа і сумувала,
одним словом жила повнокровним життям. Ми повинні створити перед
слухачами образ живої людини, а не трафаретний плакат одного з
“батьків” національної державності. Автор вважає, що Іван Мазепа був
сином своєї епохи, спадкоємцем героїчної доби Руїни, періоду сподівань і
розчарувань, жорстокості і любові. Шляхтич за походженням, він увібрав
у себе українські народні традиції і європейський вишкіл та освіту.
Перебуваючи спочатку на службі у польського короля, а потім у
правобережного і лівобережного гетьманів України – він остаточно
сформувався як людина і політик, державний діяч світового рівня.
Для підтвердження цих слів, наведемо спогади дипломатичного агента
французького уряду де ля Невіля, який проживав у Москві протягом п’яти
місяців 1689 р., і, подорожуючи українськими землями, мав зустріч з
гетьманом: “…З Московщини я поїхав на Україну, країну козаків, де був
кілька день гостем володаря Мазепи, що держить найвищу владу в цій
країні. …На кордоні України мене зустріла почесна козацька варта й з
великою пошаною допровадила до міста Батурина, де в замку резидує
володар Мазепа. …Загалом він дуже любить оздоблювати свою розмову
латинськими цитатами… Мова його взагалі добірна й чепурна… При його
дворі два лікарі німці, з якими Мазепа розмовляє їх мовою, а з
італійськими майстрами, яких є кілька в гетьманській резиденції, говорив
італійською мовою… Він дуже поважний у козацькій країні, де народ,
загалом свободолюбивий і гордий, мало любить тих, що ними володіють.
Привернув Мазепа козаків до себе твердою владою, великою воєнною
відвагою й розкішними прийняттями в своїй резиденції для козацької
старшини… Розмова з цим володарем дуже приємна, він має великий
досвід у політиці й, у протилежність до московців, слідкує й знає, що
діється в чужоземних країнах… Він належить до тих людей, що воліють
або зовсім мовчати, або говорити й не сказати”1.
Хоч цитата із “Записок про Московію” де ля Невіля і завелика, але
дуже важлива. Погляд незаангажованого сучасника, наголосимо при
цьому, освіченого європейця, для нас, нащадків, дуже важливий. Минуло
лише два роки як Мазепа став гетьманом Лівобережної України, але вже
здобув повагу серед свого народу та іноземців. Чим не гарний приклад
для наслідування молоді, яка бажає стати політиками і можновладцями.
Окрім того, французький дипломат порівнює українського володаря з
московськими зверхниками, і не на користь останніх. Освіченість,
1

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник. – К., 2001. – С. 151-152.
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відважність, твердість, хитрість, тактичність, і наголосимо знання
багатьох європейських мов, що в ХVІІ ст., що на початку ХХІ ст. завжди
цінується і в пошані. Віктор Андрущенко, доктор філософських наук,
професор, директор Інституту вищої освіти АПН України вважає: “Наші
випускники все ще надто повільно освоюють іноземні мови (освіченою ж
за європейськими підходами вважається людина, яка володіє як мінімум 5
мовами!) Вони слабо володіють комп’ютерними технологіями, рутинно
виховують в собі демократичне мислення, спосіб поведінки і культуру, не
говорячи вже про ринкову адаптацію”1.
Зрозуміло, що в часи Мазепи не було ще комп’ютерів і ринкової
економіки, проте безсумнівно, що український гетьман за рівнем
тогочасної освіти, культури, соціально-економічних і політикодержавницьких навичок був одним з кращих політичних діячів своєї
епохи. Що й дало йому можливість 22 роки керувати в такий складний
період Гетьманщиною.
Автор далекий від того, щоб ідеалізувати Івана Мазепу. Попри всю
свою високоосвіченість і культурність, гетьман, як зазначалося вище, був
сином своєї доби, часу жорстокого панування шляхетсько-старшинської
меншості над козацько-селянсько-міщанською більшістю. Видатна
українська дослідниця Наталія Полонська-Василенко писала: “На тлі
зовнішніх воєн зростало в Україні соціальне та економічне напруження.
Люди порівнювали сучасне життя з тим, що було “під ляхом”, називали
Мазепу “вітчимом” України. До того ж не припинялися повстання, що
почалися з розрухів у війську під Коломаком, якими зустріло козацтво
обрання Мазепи. Повстання жорстоко придушувано. Війни вимагали
грошей і тому треба було збільшувати податки. Селяни тікали на
Запоріжжя, де був головний осередок опозиції проти політики Мазепи,
або Слобожанщину”2.
На нашу думку, близько тринадцяти років (з 1687 по 1700 рр.) існуюче
становище задовольняло гетьмана і його найближче оточення. Доля
України й простого народу їх цікавили поскільки, постільки це
стосувалося їхніх прибутків і становища в Гетьманщині зокрема, і в
Московському царстві взагалі. Проте все докорінно починає змінюватися
з початком у 1700 р. затяжної Північної війни (1700-1721 рр.). Визначний
вчений-українознавець з діаспори Орест Субтельний наголошував: “В
Україні подвійний тягар війни викликав особливе обурення. Проти інших
царевих земель на неї лягла непропорційно висока частка людських і
матеріальних витрат. (Україна, населення якої становило 1,1 млн., послала
на поле бою 40 тис. чоловік, тим часом як Росія з населенням 13,5 млн.
мала 1700 р. 112-тисячне військо). Але ще зловіснішими були для
українців чутки про майбутні зміни, що супроводжували воєнне
1

Андрущенко В. Два погляди на проблеми розвитку освіти України у ХХІ столітті:
офіційний та опозиційний // Сучасна українська політика: Політики і політологи
про неї. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 175.
2
Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К., 1995. – Т. 2: Від середини
ХVІІ століття до 1923 року. – С. 56.
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напруження сил. Досвід минулого свідчив, що кожного разу, коли царі
говорили про зміни, страждали права і привілеї Війська Запорізького.
Скажімо, при затвердженні кожного новообраного гетьмана первісну
угоду 1654 р. змінювано на користь Москви. Боячись за свої права,
Мазепа та козацька старшина були сповнені рішучості обстоювати статускво за будь-яку ціну”1.
Ось тут і починається конфлікт інтересів та особистостей. Спочатку
страх за можливу втрату привілейованого становища, потім період
безсонних ночей, вагань і хитань на чию сторону стати, а наостанок
боротьба не на життя, а на смерть під гаслом “Пан, або пропав!”. На нашу
думку, все це і спричинило до повстання.
Видатний національний вчений і культурний діяч Іван Огієнко писав:
"Петро І любив українців за їхню вдачу та розум, кликав їх до себе, охоче
приймав на службу і давав їм великі посади. Проте він ненавидів Україну
за її повсякчасні поривання до волі, за тверду оборону старої автономії.
Ця автономія, старожитні права українські завше муляли йому очі.
Повстання Мазепине налякало Петра і він наважився “Малую Россію к
рукам прибрать”. Він рішуче повів боротьбу за нею і поніс на Вкраїну
люту русифікацію і в цьому замірі не спинявся і все своє життя…”2
Ось тут виникає дуже цікавий аспект, а саме: спокуса зробити
порівняльний аналіз державотворчої діяльності російського царя Петра
Романова й українського гетьмана Івана Мазепи. Автор вважає, що він
надзвичайно корисний і повчальний для української молоді, особливо для
тієї частини, яка в майбутньому планує стати політичною, військовою,
науковою, бізнес-елітою тощо. Спочатку нагадуємо, що в українській
радянській історіографії І.Мазепа був зрадником і запроданцем, а Петро І
прогресивний цар-реформатор, у сучасній національній історичній науці
вони помінялись місцями та епітетами. Так, доктор історичних наук,
професор Віктор Король у посібнику “Історія України" пише: “В історії
України особливе місце належить гетьману Іванові Мазепі (1687-1709
рр.). Державний діяч, дипломат, полководець, він здобув освіту у КиєвоМогилянській академії і в Падуанському університеті, володів вісьмома
мовами і зробив надзвичайно багато для духовного відродження
українського народу. Роки його гетьманування припадають на царювання
Петра І, роль якого в Росії останнім часом занадто ідеалізується. Ряд
вчених при цьому ігнорує той факт, що Петро І свої реформи здійснював
злочинними, терористичними методами. Він пройшов вишкіл у німецькій
пуританській церкві. Він власноруч закатував свого сина Олексія. Він
зробив Росію, а разом з нею і український народ заложниками
пройдисвітів і політичних авантюристів, починаючи з Меньшикова,
цариці Анни, Бірона і кінчаючи Катериною ІІ та її оточенням, які зробили
Україну кріпосницькою. От з таким царем довелося мати справу І.Мазепі і
в його особі всій Україні”3. На думку автора, спрощений опис історичних
1
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подій не є найкращим, тим паче, коли одні крайнощі стають на місце
інших. Минуле і сучасне завжди багатобарвні і різнокольорові для всіх
сучасників і нащадків, і навіть для тих, хто бачить світ, суспільства людей
і події лише в чорно-білих фарбах.
Царів рідко коли обирають, ними переважно стають за походженням
(народженням) чи по праву сили. У цьому аспекті дуже цікаво порівняти
шлях до владних вершин та державотворчу діяльність українського
гетьмана Івана Мазепи і російського царя-імператора Петра І. І першому, і
другому довелось прикласти чимало зусиль, щоб стати володарями і
переможцями. Під час цієї боротьби за владу головними чеснотами
українця і росіянина були: вільнонародженість, мужність, відважність,
войовничість, щедрість, хитрість, рішучість, нещадність, підступність,
хоробрість тощо. Петро І від народження отримав статус царевича, і міг
би ним залишитися на все життя, але врешті-решт став не тільки царем, а
й творцем нової імперії – російської1. Підсумок його діяльності був
вражаючий – Росія з об’єкта перетворилася на суб’єкт світового
історичного процесу, і в тому, що вона залишається ним і зараз є велика
заслуга Петра І. Його є за що критикувати, але ще більше є в нього чому
повчитися, і сучасним і майбутнім політичним діячам.
Івану Мазепі не поталанило народитися в королівській сім’ї, але
аристократичне походження шляхтича теж давало йому вагомі шанси для
початку своєї амбіційної діяльності. Близько чверті століття (1659-1687
рр.) знадобилося українцю, щоб здолати тернистий шлях від
королівського камергера при польському дворі Яна Казимира до гетьмана
Війська Запорізького його милості московського царя. Я переконаний, що,
осягнувши цю політичну вершину, Мазепа вже більше ні про що не мріяв,
а лише намагався утриматися на ній за будь-яку ціну. Здобути повну
незалежність Україні і скинути московське ярмо? А навіщо, коли є
можливість добре жити, панувати і добро наживати під покровительством
молодого царя-батюшки, тим паче, що з ним у гетьмана склалися досить
приятельські відносини. Автор вважає, що цій, так званій дружбі, юнака і
зрілої людини посприяли не стільки чарівність і принадливість Мазепи як
людини і політика, а скільки розуміння Петром І повної залежності й
обмеженості українського гетьмана як потенційного супротивника.
Молодий Романов досить непогано розбирався в людях взагалі і у своєму
найближчому оточенні зокрема. Співпраця гетьмана Івана й царя Петра
була корисною для обох, але тільки не для України та її народу тому, що
вони ще більше страждали від московського гніту, а уособленням
царського панування і визискування був Мазепа, і коли він вирішив
повстати, селяни, міщани і частина козаків просто не повірили йому,
вважаючи це за чергову хитрість підступного гетьмана. Історик
Володимир Борисенко пише: “Козаки й більшість старшин не знали
справжніх намірів свого проводиря. Тільки переправившись через Десну
під Оболонням, гетьман зібрав усіх на раду й відкрив свій задум.
Більшість присутніх стояла, ніби громом вражена, не вірячи, що гетьман
1

Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 1996. – С. 134.

432

Україна – держава

міг зважитись на такий крок. У повній тиші Мазепа обгрунтував
необхідність переходу на бік шведів постійними утисками прав і привілеїв
українського народу московськими правителями й закликав разом зі
шведами скинути ненависне ярмо, зробити Україну вільною і незалежною
країною. У відповідь не пролунало жодного слова. Козаки мовчки
розходились, а під прикриттям ночі почали тікати по домівках”1.
Врешті-решт перехід Івана Мазепи на бік Карла ХІІ виявився
корисним Петру І. Він дав змогу московському царю, оговтавшись після
неприємної звістки, змобілізувати всі свої сили, перейти в наступ і не
тільки перемогти шведсько-українське військо під Полтавою, в зародку
знищити самостійницько-державницькі потуги українців і розпочати
процес нищення автономної Гетьманщини, що призвело до її остаточної
ліквідації у 80-х роках ХVІІІ ст.2
Отже, Гетьманщина була розчавлена чоботом молодої, але агресивної
російської імперії. Чому ж українці – старшина, козаки, селяни, міщани не
повстали разом під керівництвом Івана Мазепи і не знищили московське
панування? Вчений В.Борисенко вважає: “Народ у своїй масі не підтримав
наміру Мазепи здобути Україні державну незалежність з допомогою
Швеції. Сподівання на об’єднавчу силу національної ідеї виявилися
марними. Надто далеко відірвався лівобережний гетьман від народу, його
життєвих потреб. Козаки, селяни й міщани більше дбали про захист
власних економічних інтересів, ніж про державну незалежність від Росії.
До того ж головного винуватця у погіршенні свого становища прості
виробники вбачали у козацькій старшині, насамперед у гетьмані та його
оточенні. А далекий російський цар в очах багатьох з них продовжував
залишатися справедливим суддею й захисником усіх неімущих”3.
Таким чином, протистояння двох правителів-можновладців Петра І
та Івана Мазепи закінчилося поразкою останнього. Петро І в політичній
безжальній боротьбі виявився першим. На думку автора, монарху в цьому
посприяла загартованість і досвід у боротьбі за владу; нерозбірливість у
засобах для перемоги над ворогом; постановка мети, а саме – досягнення
абсолютної влади і створення потужньої світової держави; вміння
реалізувати свої задуми і досягати своїх мрій. Отже, підсумок
державотворчої діяльності Петра І – створення російської імперії і
максимальне ослаблення українського сепаратизму. Щодо поразки Івана
Мазепи, то головною його помилкою була слабкість, якщо не повна
відсутність, на думку автора української самостійницько-соборницької
державної ідеї. Мазепа вів боротьбу за збереження автономних прав
Гетьманщини, а про більше він і не мріяв, а коли почав повстання, то було
вже пізно. Хоча навіть ув цих важких і екстремальних умовах у нього був
шанс перемогти росіян і вибороти повну незалежність для України. Але
для цього йому треба було діяти рішуче і наступально, атакувати на
випередження, де раптовість і зненацькість мали бути головними
1

Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1998. – С. 291.
Грушевський М. Иллюстрированная история Украины. – К., 1996. – С. 480-482.
3
Борисенко В.Й. Цит. праця. – С. 291-292.
2
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союзниками гетьмана. Окрім цього, Мазепі треба було здійснити низку
соціально-економічних пропагандистських заходів (зменшити податки,
надати привілеї козакам, міщанам, купцям, селянам, проголосити, що у
всіх попередніх бідах була винна насамперед Москва), які б зміцнили
його становище і послабили або навіть повністю знищили поживний
грунт для московського панування. Але сталося навпаки, все це зробив
Петро І, і мобілізувавши всі свої ресурси, переміг повсталого Івана
Мазепу1.
Проте у своїх твердженнях автор не претендує на істину в останній
інстанції. Можливі також інші думки і концепції щодо державотворчої
діяльності гетьмана Івана Мазепи, вони теж повинні висвітлюватися й
обговорюватися на уроках, семінарах в українських закладах освіти.
Різноманітність підходів, оцінок повинні стимулювати й учня, і студента
не звикати до закостенілих догм чи суперсучасних гіпотез, а намагатися
осмислити ту чи іншу проблему відносно власного розуміння епохи та
подій, і сформулювати своє особисте бачення минулого в контексті
сучасного, і перспективу на майбутнє. У зв’язку з цим автор погоджується
з ученим-філософом і педагогом Юрієм Терещенком, який наголошує: “З
цього погляду принципово важливим стає питання про необхідність вчити
студента не тому, що треба побачити, а тому, куди дивитися – словом,
вчити творчості, пошуку істини, аби кожен мав можливість бути
вислуханим і почутим”2.
Усім відомий внесок гетьмана Івана Мазепи в розбудову
національного культурного життя в останній чверті ХVІІ – на початку
ХVІІІ ст., але існує думка, що це був не просто вияв набожності,
альтруїзму і філантропії поважного вітчизняного можновладця, а це було
творення незалежницьких, державотворчих засад Гетьманщини. Зокрема,
так вважав визначний вчений-українознавець Євген Маланюк. Він писав:
“Центром того [культурного] будівництва, остаточно, були КиєвоМогилянська, за Мазепи – Могилянсько-Мазепинська Академія. В часах
Мазепи це вже не лише Вища Школа Богословії, – це вже справжній
модерний університет (що про нього мріяв в Гадяцьких Пактах ще
Виговський), навіть поширений відділами музики й плястики. Київська
Академія – це й мала бути лабораторія бракувавшої Хмельницькому
державної ідеї. І гетьманування Мазепи – в його культурній політиці –
направлено було на створення в країні своєрідного державницького
“клімату”, свого роду державницької “передишки” – в Академії й навколо
неї – для покоління, що мало розпочати нову Добу. Академія й мала бути
верстатом державної доктрини… На жаль, Полтава не сталася
“Вікторією” трагічного Адресата [Мазепи]: змінлива фортуна війни
1
Фігурний Ю.С. Діяльність гетьмана Івана Мазепи у контексті українського державотворення: досягнення і прорахунки // Українознавство. – 2002. –Число 4. – С.
227-229.
2
Терещенко Ю. Створення образу вищої школи та право як пріоритети її реформування // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – К., 2002.
– Вип. 3. – С. 187.
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зрадлива. Але Доба, що носить ім’я цієї Великої Людини, залишилася
історичним актом духовно-культурного самоопреділення і політичнонаціонального самоусвідомлення – на далекі потомні часи”1. Що ж, можна
погоджуватися чи ні з наведеною вище думкою, але враховувати і
доводити її до учнів та студентів треба обов’язково. Автор вважає, якщо
Іван Мазепа і дійсно намагався здійснювати розбудову державницької
національної ідеї через засади культурного будівництва, хоча йому
невистачало послідовності та комплексності в його діях. Будуючи церкви,
храми, спонсоруючи діяльність Києво-Могилянської академії тощо, і
витрачаючи на це величезні кошти, гетьман не брав їх з порожнечі, а
визискував і досить суворо з тогочасного українського суспільства,
насамперед з селян і міщан, цим самим створюючи собі образ “вітчима
України”, а не її батька. Кожен рік його правління збільшував прірву між
купкою заможної старшини і збіднілим народом зокрема, а також
поступове обмеження автономії Гетьманщини і посилення московської
експансії в Україні взагалі. В очах пересічного українця тієї доби –
Мазепа був вірним наймитом – холуєм московського царя, і коли гетьман
проголосив повстання проти свавілля Москви, козаки, селяни, міщани
йому не повірили і залишилися осторонь. Якщо ми проведемо паралелі
між антипольським повстанням Богдана Хмельницького і антиросійським
Івана Мазепи, то побачимо разючі подібності і відмінності цих виступів.
Їх поєднує існування системної кризи (чи революційної ситуації) у
тогочасних суспільствах середини ХVІІ та початку ХVІІІ ст. А саме те, що
правляча верства вже не може керувати країною тільки за допомогою
насилля, страху, матеріального і морального гніту, а всі інші
підпорядковані їм стани і прошарки вже не можуть існувати під цим
владним тиском – засвідчили події під Полтавою 1709 р. Це стосується (у
першому випадку) протиріччя між польською шляхтою і пригнобленим
українським народом: козаками, селянами, міщанами і частинами
вітчизняної шляхти і старшини реєстрового козацтва. А в другому
випадку – антагонізм між українською старшиною і рядовим козацтвом,
селянами і міщанами. Усе це призвело до того, що загострилися соціальні
протиріччя і вони досягли вибухонебезпечного стану на українських
теренах як усередині, так і в кінці ХVІІ і на початку ХVІІІ ст. Це вилилося
спочатку в Національно-визвольну війну (революцію) під проводом
Богдана Хмельницького, а пізніше – у повстання канцеляриста Петрика,
Кіндрата Булавіна і самого Івана Мазепи.
Проте окрім схожих рис є досить своєрідні і відмінні. Це насамперед
на думку автора, національний фактор. У боротьбі за визволення Вітчизни
від польського поневолення почала формуватися українська політична
нація і глобальний конфлікт між українцями й поляками тільки сприяв
цьому. А вже за гетьманування Мазепи, українці поборювали українців,
тоді як панівний російський фактор перебував у затінку. Коли ж гетьман
виступив проти царя, то останній, спочатку розколовши українську
старшинську еліту (простий народ, за винятком запорожців, не підтримав
1

Маланюк Є. Illustrissimus Dominus Mazepa – тло і постать. – К., 1991. – С. 18-19.
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антиросійське повстання), а потім, обмеживши до мінімуму коло
прихильників Мазепи, зліквідував у самому зародку тотальне російськоукраїнське протистояння, звівши все до банальної боротьби зі зрадникомгетьманом і з невеликою купкою прибічників церковної анафеми на його
голову. Отже, не було всеохоплюючого протиборства українців і росіян, а
відбувалося методичне самознищення українців під чутливим
керівництвом "царя-батюшки". Також слід наголосити, що під час
Визвольної війни на чолі з гетьманом Б.Хмельницьким майже весь
український народ, за винятком зполонізованих шляхетських родин
(Вишневецьких, Острозьких тощо), піднявся на боротьбу з польським
пануванням, тоді як антимосковське повстання Мазепи, забитий і
затурканий ним же народ, просто зігнорував, залишивши його в
гордовитій самотності і в оточенні найбільш відданих прибічників. Хоча
автор впевнений, навіть у цій ситуації український гетьман мав
можливість здобути перемогу, якби діяв рішуче, виважено, хитро й
сміливо. Саме на цьому слід акцентувати увагу школярів і студентів при
вивченні проблеми державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи у
закладах освіти України. Науково-виважений українознавчий підхід тим і
відрізняється від ура-патріотичного, що нам, громадянам незалежної
держави, потрібна не лакована та відретушована вітчизняна історія, а
правдива, хоча й не дуже приємна істина про наше минуле. Тому що без
неї ми ніколи не побудуємо цивілізоване сьогодення і не будемо мати
надії на перспективу в майбутньому. Реформуючи національні заклади
освіти відповідно до реалій третього тисячоліття і наснажуючи їх
українознавчим змістом, ми, науковці, викладачі, вчителі, студенти,
школярі тим самим робимо невідворотним і життєстверджуючим процес
становлення і розбудови Самостійної Соборної Української Держави.
Таким чином, досліджуючи проблему вивчення державотворчої
діяльності гетьмана Івана Мазепи у закладах освіти України, треба
насамперед наголосити на її концептуальній важливості. А саме те, що
період
гетьманування
Мазепи
(1687-1709)
був
надзвичайно
відповідальним і міг стати переломним у національній історії, оскільки
Україна, завдяки йому отримала шанс звільнитися від московських
кайданів і стати незалежною європейською державою. Але під шаленим
тиском об’єктивних і суб’єктивних причин, а саме: те, що гетьман зі
старшиною дбали насамперед про свої особисті інтереси і лише потім за
всеукраїнські; антимосковське повстання було погано підготовлене і не
мало підтримки в широких народних масах; Мазепа діяв нерішуче,
втратив головний свій козир – раптовість, і повністю віддав ініціативу до
рук свого супротивника – царя Петра І. Однак, попри всі похибки, які нам,
нащадкам і спадкоємцям героїчної козацької доби треба знати вивчати і
враховувати на майбутнє, Іван Мазепа заслуговує на пам’ять і повагу
співвітчизників. Згадаймо, гетьман був на вершині тогочасного
українського Олімпу, мав багатство, повагу, шану і все, що заманеться.
Якщо молодість потребує дії і вчинку, то старість – затишку і спокою, але
коли в його житті настав момент істини – бути чи не бути Україні, то Іван
Мазепа зробив свій вибір і розпочав боротьбу за незалежність. Хай на
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цьому шляху його спіткала невдача і смерть, але справа визволення
Вітчизни не загинула, а була продовжена і в кінці ХХ ст. зреалізована у
відновленій Українській державі. Тому наостанок наведемо політичний
заповіт гетьмана Івана Мазепи сучасникам і нащадкам:
Ей, панове
єнерали,
Чому ж єсте так оспали?
І ви, панство полковники,
Без жадної політики
Возьмітеся всі за руки,
Не допустіть гіркої муки
Матці своїй більш терпіти!
Нуте врагов, нуте бити!
Самопали набивайте,
Острих шабель добувайте,
А за віру хоч умріте
І вольностей бороніте!
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблю маєм права 1.

1

Грушевський М. Цит. праця. – С. 386.

437

Україна – військо

УКРАЇНА – ВІЙСЬКО

Губський С. І. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО
В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ
У статті розглядаються шляхи впровадження українознавчих
дисциплін та українознавства як окремого предмета в навчальновиховний процес української армії періоду 1917-1920 рр. та сучасних
Збройних Сил. Особлива увага звертається на необхідність виховання
української військової інтелігенції в державницькому та національнопатріотичному дусі.
Як підтверджує практика, у розбудові збройних сил незалежної
України все більшого значення потрібно надавати ідейній та освітньовиховній роботі серед офіцерів і, особливо, молодих воїнів.
Одним з визначальних чинників їхньої ідейної та морально-вольової
підготовки, на нашу думку, має стати вивчення досвіду, організації
українського військового життя нашими попередниками, причому як у
позитивному, так і в негативному його змісті.
Одним з найцікавіших і повчальних у цьому відношенні, на наш
погляд, постає армійське життя доби УНР під час української
національно-демократичної революції 1917-1920 рр. і, зокрема, у період
Директорії (листопад 1918 – листопад 1920 рр.). Як підтверджують
дослідники цієї доби, серед багатьох причин поразки революції і падіння
УНР є і та, що пов’язана з незадовільною організацією української армії, у
т.ч. її ідейно-вольової монолітності. У складний і драматичний час доби
Директорії УНР організатором і виконавцем виховної роботи в
українській армії був Головний Отаман Симон Васильович Петлюра. І не
його вина, що всі позитивні в цьому напрямку наміри не вдалося
здійснити. Проте С.Петлюра, на наш погляд, енергійно і наполегливо
втілював у життя ідеї національно-державницького армійського
виховання, робив усе можливе для того, щоб з малосвідомого вояка
зробити ідейного, дисциплінованого, освіченого, який би розумів цілі і
завдання боротьби за незалежність України, міг протидіяти більшовицькій
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пропаганді й орієнтуватися в навколишньому хаосі того часу. Будучи в
самому центрі воєнних дій, Головний Отаман на собі відчував усі
прорахунки і помилки. “Скрізь, де я не був, з ким не говорив, на фронті і в
тилу я зауважив брак інформації, правдивого, розумного печатного і
усного слова, якого так чекає наш народ…” – писав С.Петлюра у кінці
березня 1919 р.1 Тому одна з його праць і носить назву “Патріотизм”2. У
ній автор розкриває поняття патріотизму як активної любові до своєї
Вітчизни, до свого народу, наголошує, що патріотичним вчинком може
зватися лише той, що приносить користь цілому народові, а не окремим
його класам і групам. Ця та інші праці проникнуті великою турботою
нашого відомого співвітчизника за долю української нації.
Варто зауважити, що за Директорії докладалися значні зусилля, щоб
для населення й армії справу інформування, пропаганди й агітації
поставити на належний рівень. 30 грудня 1918 р. Директорія УНР
затвердила закон про створення Управління преси й інформації. 13
вересня 1919 р. Директорія перетворила Управління в Міністерство преси
й пропаганди3. В УНР виходила значна кількість періодичних видань для
інформування населення й армії – “Бюллетень Українського
Телеграфного Агенства”, “Телеграми УТА”, “Останні новини УТА”,
“Бюллетень Інформаційного Бюро Армії УНР”. Прес-Квартира Штабу
Дієвої Армії УНР видавала часопис “Україна”. Вийшло 139 номерів,
останній – 21.08.1920 р. Міністерство преси й пропаганди видавало ще
часописи “Селянська правда” та “Український козак”.
У жовтні 1919 р. культурно-освітній відділ Головного Управління
Генерального Штабу видав дві праці полковника В. Цівчинського: “Яким
повинен бути український козак” та “ Яким повинен бути український
старшина”, що мали велике пропагандистське значення для вояків. Автор
наголошував: “ Я – син України: українець – це твоє credo. Сили твої
духовні й фізичні ти повинен віддати безпосередньо, просто на користь
твоєї Вітчизни. Старшина є виховач молодого покоління, а через те й народу свого”4. “Для твоїх людей “самостійність, незалежність
демократичної Української Республіки”– початок і кінець власного їх
існування “5. На середину жовтня 1919 р. тираж видань Міністерства преси й пропаганди досяг 35 тис. щоденно, а до кінця місяця планувалося
збільшити видавництво до 100 тис. примірників за день6. Розповсюджувалися брошури через державні, громадські та військові установи. Друкувалися не тільки газети, брошури, відозви, а й засоби наочної агітації –

1
2
3
4

Вільна Україна. – 1919. – 1 квітня.
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Вістник державних законів для всіх земель УНР. – 1919.– 22 вересня.

Цівчинський В. Яким повинен бути український старшина. – Кам’янець, 1919. –
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Там само. – С. 2.
6
Новини. – 1919. – 19 жовтня.
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плакати, карикатури . Часописи повідомляли, що доставляли літаки
пропагандистські матеріали за лінію фронту2. За ініціативою Директорії
було створено цілий ряд державних структур, які безпосередньо
проводили культурно-освітню роботу у військових частинах. Постановою
від 13 січня 1919 р. було утворено “Інспекцію республіканських військ по
національно-культурно-політичним справам”3. Інспекція мала тісно
співпрацювати з Інформаційним Бюро Армії УНР. Військове керівництво
пильно слідкувало за роботою цих установ.
13 травня 1919 р. Директорія затвердила закон про встановлення
державного інспекторату в Армії УНР. За статутом державний
інспекторат був представництвом уряду УНР в армії і мав завдання не
тільки сприяти будівництву армії, а й виховувати козаків у національнодержавному дусі4. Державні інспектори проводили культурно-просвітню
та інформаційну роботу у військових частинах. Головним державним
інспектором був призначений В. Кедровський. До початку жовтня 1919 р.
зусиллями інспектури у військових частинах були засновані культурнопросвітні гуртки, товариства “Просвіта”. Спеціальні інструктори читали
лекції для козаків. У військових частинах, які знаходилися на
переформуванні чи в запасі, влаштовувалися школи грамоти5. Щоденно
випускалися бюлетені інспектури, які розсилалися до військових частин.
У жовтні 1919 р. Директорія вирішила виділити у розпорядження
Головного державного інспектора 3 млн. гривень на культурно-освітні
справи6. Однак незабаром після військових поразок Армії УНР від
денікінців і переходу до партизанських форм боротьби, державна
інспектура була скасована. Варто зазначити, що державні інспектори
належали до різних українських політичних партій, а це в умовах частих
змін уряду не завжди сприяло досягненню очікуваного результату у
військах.
У різних частинах чи з’єднаннях військове виховання мало свої
особливості. Однією з найбільш боєздатних військових частин,
своєрідною “національною гвардією” УНР був Корпус Січових Стрільців,
створений ще за часів Центральної Ради як Курінь Січових Стрільців. На
зборах вояків куреня 19 січня 1918 р. було ухвалено відмовитися від рад і
виборності командного складу і встановлено організаційні правила, які
містили й принципи військового виховання. Ось деякі з них:
“…2. Дисципліни в революційній армії не можуть творити ні мертві
приписи, ні кари, лише віра в одну ідею, особистий вплив старшини на
його підлеглих, як розумної і владної одиниці, військові зайняття,
внутрішній лад, точно означений наказами, та культурно-освітня праця.
1
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3. Основною ідеєю Січового Стрілецтва є: “Самостійна Українська
Народна Республіка…” В цій ідеї повинні виховувати Січового Стрільця
його старшини, щоб він завжди знав, за що повинен збройно боротися…
4. Виховання Січового Стрільця повинно викликати в нього в першу
чергу почуття особистої честі, в другу – почуття гордощів за січове
Стрілецтво… інтенсивною культурно-освітньою працею слід поширити
світогляд… стрільця, бо чим вояк більш освічений, тим кращий”1.
“Національно-державний момент був провідним чинником усієї
військової діяльності організації Січового Стрілецтва,” – писав пізніше
командир Січових Стрільців полковник Є. Коновалець2. У травнілистопаді 1919 р. видавничий відділ Пресової Квартири СС видавав
часопис “Стрілецька думка”. Вийшло 63 номери цього видання3.
Дуже добре військове виховання було поставлене у Першій козацькострілецькій дивізії (сірожупанників), сформованій ще у 1918 р. на Волині
з військовополонених українців. Висока національна свідомість вояків
дивізії була зумовлена тим, що серед полонених у німецьких і
австрійських таборах провадив свою роботу “Союз Визволення України”
на чолі Д.Донцовим. У січні 1919 р. при штабі дивізії було створено
Інформбюро, яке з квітня 1919 р. очолив хорунжий О.Букшований. У
полках постали добровільні культурно-освітні комітети. Вони не
набирали якоїсь офіційної форми і складалися з осіб, які дійсно бажали
безкорисливо працювати на ниві освіти і виховання. У цій справі комітети
дуже допомагали командуванню, працюючи з ним у контакті. Особлива
увага приділялася вихованню козаків (рядових) у дусі дисциплінованості,
поваги до командирів, високої свідомості. Загальна культура, чемність і
скромність козаків-сірожупанників з цивільним населенням часто
призводила до того, що їх приймали за старшин. У вересні 1919 р. у
дивізії було створено товариство “Рідне мистецтво”, яке за півтора місяця
свого існування дало три театральні вистави для козаків і місцевого
населення4.
Під час спільного наступу українських і польських військ у травні
1920 р. були вжиті заходи щодо відновлення державних культурноосвітніх структур у військах УНР. 9 травня 1920 р. Голова Директорії і
Головний Отаман С.Петлюра затвердив “Положення про організацію
Національно-Освітньої праці в частинах Армії УНР” і “Штат КультурноОсвітньої організації в складі дивізії чи запасової бригади”. Проте
червневі поразки і відступ українських і польських військ не дали змоги
завершити процес становлення нових культурно-освітніх структур в Армії
УНР. Лише у вересні 1920 р. культурно-освітній відділ при штабі Дієвої
Армії розгорнув свою діяльність5.

1
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У цей час Українською військовою місією у Польщі було видано
“Порадник для національно-освітніх інструкторів у війську”
О.Білозерського і Д.Романченка. Це було перше видання, у якому
ставились цілі і завдання виховних структур в армії і їх функції.
“Порадник” значною мірою не втратив своєї вартості і для здійснення цієї
роботи в сучасних Збройних Силах України. Брошюра розпочинається
“Загальною програмою”, де зазначалось: “Підставою держави є
здисциплінована, регулярна армія… Кождочасно армія являється
виразником сили народа та екзекутивою його волі”1. Велике місце в
“Пораднику займає “Подрібна програма праці викладів на тему
українознавства” і зазначено: ”Виклади на тему українознавства повинні
переводитися інструкторами пляново та постійно”. Курс українознавства
ділився на частини: “1. Українська мова, література та мистецтво, куди
входили: а) Курс української мови; б) Українська література, мистецтво,
культура й шкільництво; 2. Історія українського народу; 3. Історія
українського війська; 4.Географія України; 5. Політичне становище
України”. Окремо йшли розділи “Національне виховання” й
“Громадянське виховання козака”2.
До кожного з цих розділів додавався список літератури, що вже
вийшли друком на той час (наприклад з мови, історії народу, історії
війська і т.д.).
Після остаточного переходу військ УНР на територію Польщі в кінці
листопада 1920 р. праця культурно-освітніх структур проводилася для
інтернованих українських вояків у таборах.
На нашу думку, форми навчально-виховного процесу, що
використовувались в Армії УНР – освітньо-навчальні курси та лекції для
старшин і козаків з обов’язковим включенням до них українознавчих
дисциплін, військова журналістика, видання книг, брошур, засобів
наочної агітації, створення фронтових театрів і намагання створити
подібні музичні колективи та ін. відіграли помітну роль у зміцненні
організації армії, роз’ясненні політики уряду, поясненні основних
чинників, що стояли на перешкоді утвердженню УНР, усвідомленню
українців як нації. Проте слід зауважити, що в цих напрямах мали місце
не тільки позитивні, а й негативні сторони. Постійні військові дії,
політичні хитання багатьох українських провідників, урядові кризи, що
часто повторювались, а з ними хаос у державному будівництві вносили
деструктивну роль і гальмували цю вкрай необхідну роботу. Трагізм
ситуації полягав у затягуванні з реалізацією проголошених владою
політичних цілей, недовірі і настороженості у взаємовідносинах між
військом і владою, недостатній увазі найвищих посадових осіб держави
(за винятком С.Петлюри) до потреб і прагнень війська.
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Після розпаду Радянського Союзу у 1991 р. і створенні на його
території нових незалежних держав, у т.ч. і України, наша держава
розпочала будівництво власних Збройних Сил і Військово-Морського
Флоту. Це будівництво почалось із реформування Збройних Сил
колишнього Радянського Союзу, які були розташовані на території
України. За духовним настроєм, особовим складом, це були війська вже
неіснуючої держави, хоча формально вони були захисниками нової
держави
і
підпорядковувались
новому
Верховному
Головнокомандуючому. Всю цю військову масу треба було реформувати і
довести до її свідомості, що наша країна стала принципово новою країною
у соціально-політичному, економічному, оборонному, геостратегічному
відношенні. Це треба було зробити за тих обставин, коли ще сама держава
не мала відповідних законів, підзаконних актів і всього того, що
необхідно мати незалежній суверенній державі. Та й не було ще
Основного Закону держави – Конституції.
Негаразди нашого суспільства автоматично передавались і армії,
знизився престиж військової служби, професії військовослужбовця. Поряд
з реформуванням Збройних Сил відбувалась руйнація старих цінностей,
таких понять як “Вітчизна”, “державність”, “патріотизм”. Тому для
забезпечення виховання військовослужбовців на патріотичних традиціях
українського народу треба було знайти принципове вирішення питання
вихователів. Ще з перших днів існування Міністерства оборони України в
армії почала творитись соціально-психологічна служба (СПС), концепцію
якої розробив філософ, в майбутньому генерал-майор ЗС України
В.Мулява. Концепцію затвердив тодішній міністр оборони К.Морозов 5
березня 1992 р., загальну структуру – 22 квітня 1992 р. СПС Міністерства
оборони України негайно розпочала формувати свої структури в центрі й
на місцях. Концепція передбачала, що СПС є складовою частиною органів
військового керівництва ЗС України, діяльність якої спрямована
забезпечити високу бойову та мобілізаційну готовність, створити
сприятливий морально-політичний та соціально-психологічний стан в
армії і на флоті, формувати та розвивати у військовиків гуманістичний
світогляд, допомогти зрозуміти закономірності історичного процесу
становлення незалежної Української держави, виховувати почуття любові
до України, її народу, традицій і святинь, духовну і психологічну
готовність зі зброєю в руках захищати Батьківщину, стояти на сторожі її
свободи і незалежності, розвивати у вояків особисті риси, необхідні для
військової служби та подальшої успішної діяльності у суспільстві.
У жовтні 1993 р. Управління СПС було перейменовано на Управління
соціально-психологічної роботи, згодом реорганізовано в Головне
управління виховної роботи МО України, яке нині очолює генераллейтенант О.Процепко.
4 вересня 1998 р. Президент України Л. Кучма підписав Указ “Про
концепцію виховної роботи у Збройних Силах та інших військових
формуваннях України”. Згідно з цією концепцією Міністр оборони
України видав наказ № 226 від 16.07.2000 р. “Про затвердження
положення про органи виховної роботи Збройних Сил України”. У наказі
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зазначено, що серед основних завдань органів виховної роботи відповідно
до напрямів їх діяльності є також: “виховання у військовослужбовців
відданості Українському народові, формування почуття любові до
України, духовної та психологічної готовності зі зброєю захищати її
незалежність і суверенітет"1.
Надзвичайно важливим завданням розбудови Збройних Сил України,
вирішення якого потребує невідкладних рішучих заходів, є впровадження
державної української мови в усі сфери армійського життя, у навчальновиховний процес військових частин та вищих військових навчальних
закладів. Ще в 1991 р. Верховна Рада України прийняла закон “Про
Збройні Сили України”, який регламентує питання мови і виховання у ЗС
України. У новій редакції закону “Про внесення змін до Закону України
“Про Збройні Сили України записано: “У Збройних Силах України мовою
службової діяльності, діловодства та документації є державна мова”
(ст.13); “виховання військовослужбовців проводиться на патріотичних,
бойових традиціях українського народу” (ст.11).
Протягом 10 років було прийнято цілий ряд директив міністра
оборони, наказів, розпоряджень щодо виконання чинного законодавства,
проводились науково-практичні конференції, семінари, круглі столи. Слід
відзначити, що це дало певні наслідки. Українською мовою ведеться
діловодство, офіційні заходи, віддаються команди тощо. Однак проблема
функціонування державної української мови у Збройних Силах України
все ще принципово не вирішена і залишилось багато з тих проблем, що
були на початку, з тією лише особливістю, що носіями їх вже стали
офіцери, виховані у незалежній Україні. За таких умов залишається
нерозв’язаною
проблема
виховання
військовослужбовців
на
патріотичних, бойових традиціях українського народу. А що таке
патріотичні традиції в українській армії без української мови?
Вагомими причинами сучасного недостатнього використання у ЗС
України державної мови і виховання
військовослужбовців на
національно-історичних традиціях українського народу, на нашу думку,
було те, що під час реформування ЗС СРСР, за невеликими винятками, не
було української військової інтелігенції – командирів, офіцерів,
службовців як носіїв української культури й українських традицій. Тому
створення українських збройних сил у їх духовному плані лише шляхом
реформування колишньої радянської армії не могло відбутися.
Створюючи ЗС України розробили концепцію і програму виховання
української військової інтелігенції. А різні акції спорадичного характеру –
курси по вивченню мови, директиви, накази, хоча і давали певний ефект,
проте не могли кардинально вирішити справу.
Тому для того, щоб українська армія стала українською не тільки за
формою, а й за змістом, потрібно розробити концепцію і програму
виховання української військової інтелігенції у системі військової освіти,
1

Військове виховання: історія, теорія та методологія:Навч. посібник для вищ.
навч. закладів / В.В.Ягупов та ін.; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
Військовий ін-т. – К., 2002. – С. 507.
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і найперше – у вищих військових навчальних закладах. Необхідно
цілеспрямовано і по-справжньому організувати, на всіх рівнях впровадити
підготовку виховання військових вихователів. Треба проводити
відповідну кадрову політику, з боку командування посилити
дисциплінарну відповідальність військовослужбовців за виконання
статутних обов’язків.
Позитивним у справі виховання української військової інтелігенції є
досвід Національної академії оборони України. Академія стала елітним
вищим навчальним закладом, центром наукових досліджень, генератором
ідей військового будівництва в Україні. Переважна більшість
професорсько-викладацького складу вважає українську мову своєю
рідною, ствердження її державного статусу розглядає як нагальну потребу
і неодмінне завдання. Навчально-методичні матеріали, навчальні
підручники та посібники, інша друкована інформація видаються в
академії державною мовою. Діловодство також ведеться державною
мовою. Процес впровадження ділової української мови спочатку викликав
значні об’єктивні труднощі через брак відповідних словників і довідників
на державному рівні та в Збройних Силах зокрема. Зараз, завдяки
серйозній роботі, проведеній керівництвом академії, відділом виховної
роботи,
викладачами-українознавцями
організовано
консультації,
інструкторсько-методичні та інші види занять з постійним складом та
обслуговуючим персоналом.
На сьогодні в Збройних Силах України створено чітку систему
інформаційного забезпечення військовиків. До її складу входять
центральні видання – журнал “Військо України” і газета “Народна армія”,
центральна телерадіостудія МО України, газети видів Збройних Сил
України – “Вартові неба” (ППО та ВПС), “Флот України” (ВМС) та
телерадіоцентр ВМС України “Бриз”, газети військових округів – “Армія
України” (Прик. ВО) та “Слава і Честь (ОДВО), багатотиражні газети
навчальних центрів, навчальних закладів. У 17 великих гарнізонах введені
посади власних кореспондентів окружних газет.
Відроджується діяльність музеїв і кімнат бойової слави округів,
об’єднань, з’єднань і частин. При Центрах культури, просвіти та дозвілля
створені університети українознавства.
Міністерством оборони України спільно з Національною кінематекою
України проведена велика робота щодо створення навчальних науковопізнавальних і освітніх кінофільмів для використання у Збройних Силах
України та в роботі військових комісаріатів з допризовною молоддю.
Серед них серіали “Золоте стремено” – 12 фільмів, “Невідома Україна” –
108 фільмів.
Говорячи про духовно-гуманітарні проблеми виховання, не можна не
згадати про проведені Головним управлінням МО України вечори та
культурно-просвітницькі заходи для особового складу та громадськості
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України. Присутні відкривають для себе нові імена, згадка про яких
довгий час була заборонена1. Однак, навчально-виховний процес в ЗС
України мусить бути невіддільним від українознавства як навчального
предмета. Сучасне українознавство є цілісною науковою системою, що
поєднує концентри: Україна-етнос, природа, екологія, мова, художня
словесність, історія, наука, держава, матеріальна й духовна культура,
освіта, мистецтво, література, філософія, релігія, економіка, право,
валеологія, наука, військо; Україна у міжнародних відносинах; Українаментальність, доля, історична місія. Українознавство з самого зародження
було, є і має бути формою як пізнання світу та самопізнання, так і
виховання та самовиховання. Форми викладання українознавства мають
зумовлюватися і загальними, і специфічними концепційними засадами
сучасної освіти в Україні. Зокрема, воно має інтегруватись з іншими й
бути основою інтеграції предметів2. Навчальні програми військових
закладів також передбачають вивчення українознавства. Однак коли про
це заходить мова, то не тільки його
суть, а вже саме слово
“українознавство” викликає шалений опір антиукраїнських сил. Не стало
винятком з цього правила й українське військо. Активно введені у
військових інститутах на початку формування ЗС України кафедри
українознавства через декілька років змінили свою назву і вже так більше
не називаються, хіба що за деякими винятками (наприклад, у Військовому
гуманітарному інституті Національної академії оборони України). Сам же
предмет – українознавство, як показали дослідження Головного
управління виховної роботи МО України, повністю виключений з
навчальних програм військових навчальних закладів.
Говорячи про негаразди у навчально-виховному процесі у ЗС України,
варто зазначити, що керівництво Міністерства оборони України, ГУВР
МО України спільно з громадськими організаціями (ВУТ “Просвіта”
ім. Т.Шевченка, товариством “Знання” України) намагаються чимало
робити для того, щоб змінити ситуацію на краще. Організовано
постійнодіючі курси українознавства, надається допомога бібліотекам
військових частин українською літературою, проводяться спільні
мистецькі заходи до державних свят та пам’ятних дат в історії України,
практикуються виступи представників громадських організацій перед
військовослужбовцями. Серед них – голова ВУТ “Просвіта” ім.
Т.Г.Шевченка, народний депутат України П.М. Мовчан, голова правління
Товариства “Знання” України В.І.Кушерець, директор центру
“Українознавство” Товариства “Знання” України А.Г.Мартинюк, голова
1

Темко Г.І. Основи формування системи виховання воїна в період утвердження
державності: Світоглядно-філософський аналіз. – К.: Варта, 1997. – С.207.
2
Кононенко П. Українознавство. – К.: Либідь, 1996. – С. 24-25.
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київської “Просвіти” Ю.Гнаткевич, голова Всеукраїнського педагогічного
товариства ім. Григорія Ващенка А.Г.Погрібний, голова фонду
“Українській армії – українську мову” Б.А.Сусь та багатьох інших
справжніх патріотів України.
Хочеться наголосити, що Збройні Сили – це особливий феномен.
Вони призначені для виконання особливо складних завдань в особливо
складних умовах. До військовослужбовця ставляться особливі вимоги.
Він має бути у постійній готовності до виконання бойового завдання, а
тому має бути підготовленим не тільки фізично та фахово, а й морально та
патріотично. Тому українознавство, як справді навчальний предмет
обов’язково повинно бути присутнім у навчально-виховному процесі
Збройних Сил України.
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УКРАЇНА
В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Василенко С. Д. (Одеса)
ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ –
ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК УКРАЇНОЗНАВСТВА,
ЙОГО СКЛАДОВА ЧАСТИНА
У статті розглядається місце геополітики у сфері українознавства.
Подаються наукові висновки щодо напрямів взаємодії України зі
світовою спільнотою.
Українознавство – це інтегральна дисципліна, яка включає геополітику
України, її міжнародні зв’язки у світі і все те, що пов’язане з Україною.
Для нашої держави, яка шукає своє місце в новому геополітичному
просторі геополітика має велике значення. Тому цілком закономірне
звернення до цієї проблеми як у науковому плані, так і в навчальному
процесі при викладанні у вищій школі окремої дисципліни
українознавства, чи навчальних курсів таких як геополітика України та
інші.
Сьогодні геополітична наука у своєму розвитку переживає добу
справжнього відродження. Ще у XX столітті сформувались сучасні
уявлення про геополітику як теорію, що обґрунтовує національні і
глобальні інтереси держав, їх зовнішню політику на основі сукупності
факторів політико-географічного характеру. Відомо, що в нашій країні за
радянських часів в умовах догматизму і повсюдного ідеологічного тиску
геополітику, як науково-концептуальний напрямок, було заборонено.
Вона зазнала долі таких перспективних зараз наук, як генетика та
кібернетика.
Тому цілком закономірно, що в умовах сучасної розбудови
демократичного суспільства геополітика відповідно до потреб сьогодення
перетворилася в один із найперспективніших напрямів. У Росії,
наприклад, курс геополітики, вивчають у багатьох вищих навчальних
закладах. За останні роки було видано кілька вузівських підручників,
чимало монографічних досліджень, у тому числі таких відомих авторів, як
О. Дугін, К. Гаджиєв, Ю. Тіхонравов та інші.
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В Україні здійснюються тільки перші кроки, але вже опубліковано
багато статей з геополітики, видано перші монографії, навіть один
підручник російською мовою, який, щоправда, тільки частково торкається
проблеми саме української геополітики. Над згаданою проблематикою
зараз в Україні працюють такі науковці, як В. Дергачов, В. Горбатенко,
В. Кремень, І. Курас, А. Кудряченко, В. Мадіссон, М. Михальченко,
Б.Парахонський, Ф. Рудич, В. Хорошковський, О. Шаблій та інші1.
У багатьох зарубіжних країнах геополітика давно вже зайняла своє
почесне місце серед інших соціально-політичних наук і має певні наукові
традиції, багату літературу, сучасні концепції з урахуванням соціальнополітичних реалій.
На початку XX століття і в нас були спроби розробити певні
геополітичні
концепції
українського
народу
(М. Грушевський,
В. Липинський, С. Рудницький, Ю. Липа та інші), але незабаром цей
процес був перерваний всеосяжним ідеологічним диктатом. До
останнього часу офіційна радянська ідеологія трактувала геополітику
дуже однобічно і вважала її, як і деякі інші науки, “буржуазною,
реакційною концепцією”2.
Особливу актуальність геополітичних підходів для вітчизняної науки
визначає насамперед географічне становище України. Вона займає на
євразійському континенті винятково важливе, багато в чому унікальне
геополітичне положення, яке найчастіше визначається поняттями
“географічний центр Європи”, країна “між Сходом і Заходом”.
Формування нашого етносу, напрямки його розселення і загальний рівень
розвитку значною мірою визначали географічні чинники: мережа
українських рік, що простягнулися з півночі на південь через усю
територію України, торуючи з давніх часів найважливіші торговельні
шляхи; тепле Чорне море – наше південне вікно в Європу з його
різноманітними транспортними маршрутами, крупними морськими
портами і сонячними курортами; сприятливий для життя і сільського
господарства клімат, найкращі у світі чорноземи, корисні копалини та
безліч інших унікальних природних багатств.
1
Див.: Шаблій О. Соціально-економічна географія України: Навчальний посібник.
– Львів: Світ, 1995. – 640 с.; Врублевський В., Хорошковський В. Український
шлях. Начерки геополітичного становища України та її національні інтереси. – К.,
1997. – 424 с.; Рудич Ф. Місце і роль України в новому геополітичному просторі
// Нова політика. – 1998. – № 5. – С. 18-23; Дергачов В.А. Геополитика. – К.:
ВИРА-Р, 2000. – 448 с.; Мадіссон В., Шахов В. Політологія міжнародних відносин.
– К.: Либідь, 1997; Горбатенко В.П. Політична модернізація / Політологія:
Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О.В. Бабкіної,
В.П. Горбатенка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1998. – С. 276-291; Кудряченко А. Проблемы геополитического утверждения Украины: современное состояние и перспективы // Персонал. – 2001. – № 9. – С. 18-23; Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе: Проблеми суспільної трансформації: Навчальний
посібник. – К.: ДрУк, 1999. – 446 с. та інші.
2
БСЭ: В 30 т. – 3-е изд. / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Советская Энциклопедия,
1971. – Т. 6. – С. 316.
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За своєю територією – 603,7 тис. кв. км. – Україна посідає друге місце
в Європі, за кількістю населення – близько 50 млн. чоловік – шосте (після
Росії, Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції). Країна має не
тільки багаті природні ресурси, а й могутній промисловий і науковотехнічний потенціал, досить розвинуту структуру економіки, працьовитий
і професійно підготовлений народ. У таких умовах не враховувати
природно-географічні чинники в політиці просто неможливо. Україна має
протяжні державні кордони і чимало країн-сусідів, з якими треба зуміти
налагодити нормальні рівноправні взаємовигідні стосунки, що можна
здійснити тільки на основі глибоко обґрунтованої сучасної геостратегії.
Значення геополітики особливо зростає для України в останнє
десятиліття, коли внаслідок розпаду могутнього тоталітарного утворення
вона набула нового геополітичного статусу незалежної держави.
Особливість ситуації полягає в тому, що такі соціально-політичні події, як
національно-визвольна боротьба та розбудова незалежної держави, можна
вважати явищами геополітичного характеру. Адже народ, який
сформувався в конкретних природно-географічних умовах, прагне стати
господарем на власній землі, затвердити нові рівноправні стосунки із
своїми сусідами, провести легітимізацію та делімітацію кордонів,
утворити новий геополітичний простір з необхідними в такому випадку
геополітичними вимірами, орієнтаціями, векторами та рівновагами. У
проведенні та вивченні цих явищ і процесів сучасне суспільство просто не
може обійтися без геополітичної концепції та її науково-дослідницького
інструментарію.
В умовах утворення незалежної Української держави в кінці XX ст.,
коли українська нація вийшла на новий рівень самоорганізації, особливо
гостро постає питання про управління суспільством, про визначення його
зовнішньополітичних пріоритетів. І тут можуть стати у нагоді
рекомендації геополітики, адже не випадково її називають наукою
“політичних еліт”. Вона допомагає визначити основні найбільш ефективні
геополітичні пріоритети соціального розвитку, всебічно обґрунтовану
геостратегію, більш глибоко зрозуміти не тільки особливості зовнішнього
становища, а й її внутрішні проблеми, успішне вирішення яких дуже
часто пов’язане саме з особливостями географічних і природних
чинників. У зв’язку з цим за останнє десятиліття вперше постало завдання
визначення і теоретичного обґрунтування основних векторів власної
геополітики нової України.
Для нашого суспільства проблема розробки та осмислення теорії та
практики геополітики набуває зараз особливого, надзвичайно важливого
значення. Мабуть тому останнім часом спостерігається підвищення
зацікавленості до цих питань і науковців, і дипломатів, і широкого загалу.
Провідні політологічні журнали завели відповідні рубрики, під якими
надруковано вже чимало цікавих статей, вийшли перші монографії. Але
розробка української геополітики тільки-но починається, прогалин тут ще
дуже багато, чим власне і визначається актуальність обраної для розгляду
проблеми.
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Перед українським суспільством найважливішою перешкодою в
організації нормального державного життя завжди стояла споконвічна
дилема “Схід – Захід”, яка в дещо трансформованому вигляді збереглася і
до наших часів як сучасне протистояння між правими і лівими, між
прибічниками
ліберально-демократичних
та
ортодоксальних,
комуністичних та соціалістичних поглядів.
Успішне подолання дилеми “Схід – Захід” і забезпечення консолідації
нашого суспільства може бути тільки на основі вироблення і проведення
свого власного багатовекторного геополітичного курсу.
Але особливість полягає в тому, що нова геостратегія успішно виведе
український народ до цивілізованого життя тільки в тому випадку, якщо
буде забезпечено домінування західноєвропейської геополітичної
орієнтації. При цьому її завдання не можна обмежувати простим
формальним “входженням” України до європейських політичних
структур. Європейський вектор слід розглядати набагато ширше, як
провідний орієнтир для наших внутрішніх політичних, соціальноекономічних та культурологічних перетворень. Саме про це йдеться в
Посланні Президента України Л. Кучми до Верховної Ради в лютому 2000
р.: «Базовою основою нашого дальшого розвитку, – наголошується в
ньому, – є і загальноєвропейський вибір, відданість України
загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи та гарантованої
демократії»1. І тепер найголовніше завдання полягає в тому, щоб надати
новий поштовх нашій європейській геополітиці, наповнити її глибоким
змістом всебічного економічного і культурного співробітництва. У цьому
контексті за дорученням Президента України Л. Кучми підготовлено
проект Концептуальних засад стратегії економічного та соціального
розвитку України на 2001-2011 роки “Європейський вибір”2. У документі
визначені завдання: прискорити виведення економіки на траєкторію
сталого зростання через посилення дієздатності держави та подальше
поглиблення ринкових реформ, утвердження соціально орієнтованої
структурно-інноваційної моделі розвитку.
Осмислення геополітичної проблематики в політичній науці
відбувається на двох рівнях: глобальному – з позицій когерентної логіки,
яка інтегрує розмаїття локальних подій, процесів, явищ і сприяє
“вписанню” політичного процесу, що відбувається в Українській державі,
інтеграції України в загальноєвропейський політичний процес та
локальному, на якому аналізуються процеси, що відбулися і відбуваються
в організації безпосередньо українського народу.
Сучасне підвищення ролі геополітичної науки визначається не тільки
зміною наших внутрішніх чинників, а й загальносвітовими процесами.
Загальнопланетарне явище глобалізації політичного і культурного життя,
1

Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на
2000 – 2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України
// Урядовий кур’єр. – 2000. – 28 січня.
2
Глава держави розглянув проект Концептуальних засад стратегії розвитку
України // Урядовий кур’єр. – 2002. – 26 січня.
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формування якісно нового інформаційного і геополітичного простору,
докорінні культурно-цивілізаційні зрушення, які відомий американський
геополітик З. Бжезінський слушно називає “тектонічними зсувами”, – усе
це має безпосередній вихід на геополітичні проблеми. Адже таких
масштабних і глибоких змін, які впродовж останнього десятиліття
відбулися на політичній карті світу, не було навіть від часів Другої
світової війни. Два з половиною десятки країн переважно Центральної і
Східної Європи відкинули застарілі ідеологічні догми, майже одночасно
докорінно змінили свої геополітичні та цивілізаційні орієнтири,
повернули в бік загальнолюдських цінностей і поступово включаються в
загальноєвропейський політичний і культурний процес. Таким чином, ми
спостерігаємо не тільки в Європі, а і в усьому світі формування нового
геополітичного простору, наукове дослідження якого не може не
привернути до себе уваги сучасного науковця.
Для України геополітика має особливе, надзвичайно важливе значення
через низку цілком об’єктивних причин. По-перше, підвищеної уваги до
цієї науки вимагає таке надзавдання, як розбудова незалежної держави.
Без перебільшення можна сказати, що затвердження статусу самостійної
держави – це насамперед проблема геополітична, вона означає
формування нових, рівноправних відносин з сусідами, нового
геополітичного простору.
По-друге, здобуття суверенітету для України (як, до речі, і для
багатьох інших країн) збіглося в часі і з таким суто об’єктивним
процесом, як зміна культурно-цивілізаційної орієнтації, перехід від
колишнього соціалістичного способу життя до європейських,
загальносвітових цінностей, до сьогоднішнього ринку та демократії.
Найважливішою складовою цього масштабного і ґрунтовного процесу є
саме геополітичний вимір. Адже перехід до нової цивілізації – це
насамперед зміна геополітичних орієнтацій, входження чи повернення до
Європи, налагодження нових, рівноправних і взаємовигідних стосунків з
Росією тощо. Складність названої геополітичної проблеми полягає, з
одного боку, в тому, що культурно-цивілізаційний процес завжди
формується з урахуванням принципу наступності, визначеного
глибинними рисами менталітету народу. З іншого, – зміна цивілізаційної
приналежності не повинна призвести до небажаного порушення
геополітичного балансу в Європі, погіршення стосунків із сусідніми
країнами, до загострення міжнародної обстановки. Тому так важливо для
України виробити правильний геополітичний курс. Він має бути не
прозахідним, і не проросійським, а саме проукраїнським, який найкраще
відповідає власним національним інтересам країни.
І, нарешті, ще одна важлива обставина, яка ставить геополітику на
особливе місце в Україні, – це культурно-цивілізаційна і географічнотериторіальна рубіжність, розташування між двома світами, на перехресті
світових транспортних коридорів. Від цього ми маємо і негативні, і ще
повною мірою не використані позитивні наслідки. Найгірше те, що
спочатку через різні культурні впливи бракує єдності українському
народові, тому вітчизняні геополітики вже давно висунули ідею синтезу
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різних культурних тенденцій, творче подолання суперечливої дилеми
“Схід – Захід”. Разом з тим, сучасні науковці доводять, що рубіжність
України, високий коефіцієнт транзитності території, вихід до морів
перетворює її в один з геополітичних полюсів Євразійського континенту.
З цього приводу український науковець В. Дергачов слушно говорить про
“потаємне багатство, відкриття якого може прокласти шлях до
процвітання суспільства”1.
Щодо тлумачення основних понять геополітичної науки, то під
терміном “геополітика” ми розуміємо політику держави з урахуванням
природно-географічних чинників. Нам більше подобається вислів
Р. Челенна (1864-1922), що геополітика – це наука про державу як
географічний організм, втілений у просторі. Але не слід забувати, що на
геополітику дуже впливає цивілізаційний фактор. Геополітика – це наука,
наукова теорія, що є складовою часткою політології. Геостратегія – це
офіційно визначений державою курс та засоби здійснення зовнішньої
політики. Ця політика охоплює весь комплекс питань, пов’язаних з
регулюванням відносин однієї держави з іншими. Міжнародна політика
пов’язана
із
забезпеченням
узгодженої
діяльності
світового
співтовариства держав щодо розв’язання проблем сучасності.
Щодо специфіки геополітичного стану сучасної України, то справа
полягає в тому, що країна, розташована в геополітичному просторі на
межі двох різних цивілізацій, для забезпечення своїх національних
інтересів і збереження незалежності має проводити дуже мудро
геополітичний курс. Раніше українцям ніколи не вдавалося подолати
дилему “Схід – Захід” і держава втрачала незалежність. Як зазначив
Президент Л. Кучма, наш курс має бути не прозахідним, і не
промосковським, а проукраїнським. Тобто інтереси власної держави –
понад усе.
Багатовекторність для нашої держави є основою її сучасної
геостратегії. Геополітичний термін "багатовекторність" ми трактуємо
широко, не абсолютизуючи його і не зводячи до механічного розуміння.
Ще М. Грушевський наголошував, що в міжнародних стосунках треба
співпрацювати з усіма своїми сусідами. При цьому домінувати мають
стратегічно важливі геополітичні вектори: для нас це насамперед
західноєвропейський і північно-східний при домінуванні першого через
культурно-цивілізаційні чинники. Саме такий підхід може забезпечити
баланс сил у геополітичному просторі навколо України. При цьому не
можна забувати про власні національні інтереси.
Під основними напрямками геополітики, геостратегії, її найбільш
виразної орієнтації (раніше говорили – геополітичні напрямні) ми
розуміємо геополітичні вектори. А геополітичні імперативи – це
найголовніші принципи і вимоги, що складають її основу.
Яким нам бачиться майбутнє європейського геополітичного простору?
Яке місце може посісти тут незалежна Україна? Не вдаючись у глибокі
культурологічні екскурси на зразок “Присмерку Європи” О. Шпенглера,
1

Дергачов В.А. Геополитика. – К.: ВИРА-Р, 2000. – С. 399.
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треба відзначити, що сутність європейського політичного процесу за
останні десятиліття полягає в невпинній інтеграції країн у рамках ЄС.
Зараз до цього процесу долучилися ще й постсоціалістичні країни.
Формується величезне наддержавне утворення, політична та економічна
роль якого постійно зростає. Згідно з національними інтересами завдання
України полягає в тому, щоб зайняти чільне місце в цьому новому
геополітичному просторі, і на основі державної програми “Європейський
вибір” у наступне десятиліття увійти в ЄС. Європеїзації нашого
суспільства сьогодні немає альтернативи. Відірваність України від
Європи в минулому призвела врешті-решт до втрати незалежності і
занепаду краю.
Прагнення України до Європи має не тільки суто політичний чи
економічний характер, а визначається більш глибокими цивілізаційними
чинниками. Прагнення українського народу до ринку, демократії,
здобутків європейської цивілізації має об’єктивний характер і
альтернативи йому немає.
Таким чином, геополітика України – важливий науковий напрямок
українознавства, який сьогодні активно розвивається і є органічною
складовою частиною цієї дисципліни. Геополітичні проблеми мають
науково-пріоритетний характер і є актуальними для українознавства.

Нікітіна Н. О. (Київ)
ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛЯ
ВЗАЄМОДІЇ “УКРАЇНА ─ НІМЕЧЧИНА”
У статті висвітлюються соціально-економічні, політичні зв`язки між
Україною і Німеччиною у ХХ ст.
Кінець “холодної війни” та падіння “біполярної системи” призвели до
змін на політичній карті світу, виникнення нових, суверенних держав, між
якими формуються економічні, політичні, соціальні, військові, екологічні та
культурні зв’язки. Виникають так звані “поля взаємодії” (ПВ) –
виокремлені на основі поєднання (накладання) геостратегій зацікавлених
агентів сегменти господарської чи політичної діяльності в межах певного
геопростору. Генераторами цих полів виступають держави, міждержавні
угруповання, а механізмами їх взаємодії-геополітичні (політикогеографічні) інтереси та стереотипи поведінки суб’єктів міжнародних
відносин1. В основі формування полів взаємодії лежить суспільногеографічний процес інтеграції.
Вивчення геополітичних аспектів формування поля взаємодії “Україна
― Німеччина”, його соціально-економічної та політичної складових
1

Стафійчук В.І. Геополітика: історія становлення та сучасний стан // Український
географічний журнал. – 1999. – № 3. – С. 25-30.
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розкриває специфіку функціонування та особливості розвитку ПВ, дає
змогу виділити і детально розглянути кожен з етапів міждержавних
відносин протягом
XX-XXI століть. Так, зокрема, у період УНР
формуванню поля взаємодії сприяла наявність на території України
потужної мінерально-сировинної бази, сільськогосподарської сировини,
трудових ресурсів. Німецький уряд виступив за визнання України,
закінчення війни з нею та налагодження дипломатичних стосунків, проте
встановлення міждержавних зв’язків обумовлювалось прагненням уряду
Німеччини забезпечити міцне економічне підгрунтя для реалізації
державних експансійних рішень у східному напрямку. Політичну
підтримку Україна отримувала в обмін на сировинні ресурси1.
Співробітництво України та Німеччини в 20-30 роках ХХ століття
відбувалося в контексті відносин Німеччини з СРСР. Основою для
економічних, наукових і культурних зв’язків були Рапальський,
Московський, Берлінський договори та директиви Москви2.
У період Другої світової війни геополітичні рішення Німеччини та
СРСР, зафіксовані в таємних угодах, відводили Україні місце
постачальника різноманітної мінеральної та сільськогосподарської
сировини, трудових ресурсів. Розрив дипломатичних стосунків між
союзниками не змінив позицій Німеччини щодо України. За планом
“Ост”, розрахованим на тридцять років, український народ передбачалося
піддати масовому винищенню й виселенню на інші території. З цією
метою засновувались німецькі поселення, переважно
вздовж
автомагістралей, нових залізничних шляхів, за лініями Краків-ЛьвівЖитомир-Київ, Житомир-Вінниця-Одеса. Величезних збитків зазнав
народногосподарський комплекс держави. Було зруйновано 714 міст,
більше 28 тис. сіл та 2 млн. будівель, 16150 промислових підприємств,
32930 шкіл, технікумів, вищих навчальних закладів та науково-дослідних
інститутів; майнові збитки УРСР становили 285 млрд. крб. у державних
цінах 1941 року. За ініціативи німецького військового командування на
території
України
діяло
Товариство
з
використання
сільськогосподарських ресурсів Сходу, Центральний емісійний банк
України, Центральний економічний банк України, спілка економічних
банків України, проте вони
забезпечували функціонування лише
економіки Німеччини3. У цей час окремі західноукраїнські політичні діячі
спробували залучитися німецькою підтримкою для отримання Україною
незалежності, проте, усвідомивши справжні наміри рейху, відмовились
від укладання будь-яких політичних угод.
Двосторонні україно-німецькі відносини в період ”холодної війни”
проходили за непростих умов, оскільки УРСР не мала повноцінної
1
Кульчицький С.В., Курносов Ю.О., Коваль М.В. Історія України. – К.: Либідь, 1993.
– Ч. І. – С. 120-126.
2
Папенко Н.С. Наукові та культурні зв’язки України – Німеччини в 20-30 рр. ХХ ст.
у контексті відносин Росії та Німеччини // Вісник. Історія. Випуск 53. – С. 59-62.
3
Косик В. Україна та Німеччина у Другій Світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів,
1993. – С. 55-58.
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міжнародної правосуб’єктності та необхідних підвалин для реалізації
власної, самостійної зовнішньої політики. В усіх принципових міжнародних
питаннях щодо економічних, політичних і культурних контактів позиція
УРСР щодо ФРН та НДР визначалась політико-ідеологічними рішеннями
керівництва СРСР1. Зв’язки УРСР з НДР були більш інтенсивними, ніж з
ФРН. Їх розвиток відбувався бурхливими темпами, оскільки НДР займала
одне з перших місць у зовнішній торгівлі СРСР (і відповідно УРСР). НДР
експортувала обладнання для важкої, хімічної, поліграфічної, легкої та
харчової промисловості, енергетики. Українська РСР експортувала в НДР
чавун, прокат чорних металів, сталеві с труби, феросплави, кольорові
метали, нафтопродукти, деякі види верстатів, електрообладнання, вироби
хімічної промисловості, зерно, ліс, шкірсировину2.
Розвивалося співробітництво УРСР, НДР та ФРН в культурній та
науково-дослідницькій сферах. Продовжував функціонувати Український
вільний університет у Мюнхені, створений емігрантами в 1920 р. та наукове
товариство імені Т.Шевченка. Зав’язались тісні наукові контакти між
Лейпцизьким університетом та Київським університетом імені Тараса
Шевченка, Харківським гірничим інститутом, Українським поліграфічним
інститутом ім. І. Федорова. Західнонімецькі фірми “Сіменс”, “АЕГш”,
“Руром”, “Отто Вольф”, налагоджували наукові контакти безпосередньо з
українськими партнерами, інші ж фірми – відповідно до лімітів Держаного
комітету науки та техніки. Велика роль у відносинах держав належить
контактам міст – побратимів. Побратимський рух (Київ–Лейпциг, Донецьк–
Магдебург, Львів–Франкфурт, Одеса–Регенсбург) не втратив свого
значення і сьогодні.
Політичні стосунки України
та Німеччини в цей період були
можливими лише в контексті зовнішньої та внутрішньої політики СРСР,
НДР та ФРН, проте підвалини відносин, що склалися у цей період між
державами, дали змогу Україні в майбутньому визнати Німеччину одним із
найважливіших орієнтирів своєї зовнішньої політики.
Дослідження політичної та економічної складових ПВ “Україна–
Німеччина” на сучасному етапі підтвердило їх динамічність та існування
тісних взаємних функціональних зв’язків. Вони проявляються в залежності
економічної активності країни (коефіцієнта інтенсивності торгівлі, стану
розвитку товарних потоків, об’єму товарообігу, створення СП), від
кількості укладених політичних угод, урядових візитів, геополітичних
рішень і відбиваються також на соціально-культурній сфері.
ФРН є економічним лідером у Європі, стан її економіки в багатьох
питаннях визначає економічну політику України, а двостороннє
співробітництво сприяє успішному проникненню українських підприємств
на європейські ринки. Динамічно розвиваються торговельні відносини двох
держав. Зростання об’ємів товарообігу (експорт України в Німеччину
1
Копиленко М.Л. Українсько-німецькі відносини: здобутки, проблеми, перспективи.
– К.: НІСД, 1996. – С. 30-35.
2
Украинская ССР и зарубежные социалистические страны. – К.: Наукова думка,
196. –С. 128-135.
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збільшився з 282,6 млн. дол. США в 1994 році до 741,4 млн. дол. США в
2000 році), інвестиційних вкладень (з 226,8 млн. дол. США (2000 р.) до
248,5 млн. дол. США (2001р.), створення на території України та Німеччини
спільних підприємств (відповідно 2026 та 6 (2000 р.)) свідчить про
активність функціонування і розвитку економічної складової поля
взаємодії1.
Надзвичайно важливу роль при цьому відіграють програми
TRANSFORM та TASIS. В їх рамках здійснюється допомога Україні в
реформуванні економіки. На програму TRANSFORM припадає 200 млн.
ДМ із загальної суми в 3 млрд. ДМ, виділених урядом ФРН для України.
Програма включає в себе консультування українського уряду відносно
макроекономічної стабілізації, приватизації і розвитку АПК, заходи по
створенню правових умов для ринкових взаємовідносин і соціальної
підтримки населення. Особлива увага приділяється консультуванню
українських підприємців при створенні спільних підприємств. В рамках
програми TASIS Європейського Союзу німецькі експерти працюють в
Україні за галузевими програмами з урахуванням економічної специфіки
регіонів.
Військово-політичні двосторонні зв’язки сприяють підготовці України
до швидшого вступу в ЄС і є необхідними, на думку уряду Німеччини, для
забезпечення визначення і розв’язання загальноєвропейських та
двосторонніх проблем сусідства, пов’язаних з процесами інтеграції та
політичної стабільності й безпеки в Європі.
Аналіз становлення поля взаємодії між державами протягом XX-XXI
століть свідчить про те, що співробітництво України з ФРН відбувалося за
непростих умов, було неоднозначним, однак на сучасному етапі
партнерства розглядається Німеччиною як як окремий та самостійний
(відокремлений від російського) напрямок зовнішньої політики. ФРН, як
головний ініціатор та куратор суспільно-інтеграційних процесів у Європі,
вбачає в Україні гаранта стабільності Європейської безпеки. Вироблення
відповідної концепції двосторонніх відносин між Україною та Німеччиною
сприятиме подальшій інтенсивній взаємодії держав, розвитку двосторонніх
відносин та інтеграції України до європейських структур.

1

Державний комітет статистики. Довідка про кількість спільних українськонімецьких суб’єктів ЄДРПОУ станом на 16 березня 2001 року; Cтатистичний
щорічник України за 2000 р. – К.: Техніка, 2001. – С. 25.
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УКРАЇНА –
МЕНТАЛЬНІСТЬ, ДОЛЯ,
ІСТОРИЧНА МІСІЯ

Доморослий В. I. (Умань)
УКРАЇНОЗНАВСТВО
ТА ЙОГО РОЛЬ У ПОДОЛАННI РИС ПРОВIНЦIЙНОСТI
В УКРАЇНСЬКІЙ МЕНТАЛЬНОСТІ
У статті акцентується увага на деяких
ментальності, що потребують коригування.

рисах

української

Радянська імперія залишила нам у спадок велику кіль кість проблем в
економіці, політиці, культурі. Крім розбалансованої економіки,
суперечливої політики, злочинної байдужості у вирішенні національних
питань, занедбаності у національних культурах і ще низка психологічних
комплексів.
Часи російського царизму, радянського тоталітаризму привили
представникам національних республік, у тому числі й українцям почуття
провінційності, меншовартості. За це дорікає нам саме життя і словами
славного вченого Юрія Шевельова закликає нас: ”Карфаген нашої
провінційності мусить бути зруйнований. Або ми знайдемо свій ритм у
нашу функційну добу, або нас не стане”. I далі: ”Провінція – не географія,
а психологія. Не територія, а душа”. Почуваємо себе провінційними тому,
що надто глибоко запустили у свідомість значної частини українського
суспільства комплекс історичної невдачі, фатальності, неминучості
поразки. Запрограмованість на невдачі, постійні оглядки в бік Москви
переслідує українця і він не спішить розпрощатися із цим фатумом.
Два народи в світі - українці та євреї пишно відзначають дати своїх
поразок: битва під Берестечком , поразка під Крутами, голокост. Тільки
євреї мають з цього певні економічні та політичні дивіденти, ми ж не
маємо нічого, крім чергового акцентування уваги на власних невдачах.
Так, про трагічні сторінки власної історії треба пам`ятати, але це було
виправдано на етапі пробудження національної свідомості. Її розбудили,
що ж далі? I тому основна тривога має бути не за кризу економіки, а за
соціально-психологічний стан суспільства. Чого варті лише постійні
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зауваження: ось, мовляв, відродимо економіку, потім візьмемося за
культуру. Так ніколи не було і доказ тому - уся історія світової культури.
В епоху Відродження - занепад економіки в Італії, але в культурі
Леонардо, Рафаель, Мікеланджело; в Іспанії - економічний занепад, проте
є значний поступ у культурі. Сервантес - учасник якоїсь авантюри втратив руку, жив у бідності, але створив „Дон Кіхота”.
Чому так? Тому що ці народи не мали комплексів провінційності та
меншовартості. У Ніцше є поняття: розум поневолений; стосовно
української нації це скоріше розум адаптований. Це гірше ніж ув`язнений,
- він може визволитися, а адаптований, за словами Ліни Костенко, вже
збляк, призвичаївся.
Економіку, запустивши відповідні важелі, можна виправити за
декілька років, а от соціально-психологічний стан – набагато довше. Але
для того щоб вийти з цього стану, слід за словами О.Ольжича „хотіння
бути”. Цього можна досягти тільки через національну культуру, яка має
властивість сама формувати духовність.
На жаль, сучасна влада в Україні досі недооцінює ролі духовних і
національно-культурних здобутків, що повинні оживити суспільство. Ми
прогавили той короткий історичний період, коли можна було (і слід було)
включити на повну духовно-моральну потужність величезний
„енергетичний потенціал” – національну ідею, патріотизм, релігійнодуховні цінності, потребу державного самоствердження, бажання
індивідуальної самореалізації в підприємництві. Адже українське
суспільство, яке раптово вичленувалося із єдиного, хай примусово
зінтегрованого соціального тіла, яким було радянське суспільство, було
духовно дезорієнтоване. Людина опинилася в ситуації невизначеності й
вибору. Ми цей момент втратили. Майже напризволяще була залишена
школа. Вчителі в своїй більшості продовжують гірші традиції радянськототалітарної освіти, вбиваючи в дітей уміння мислити, мати власну точку
зору на ті чи інші явища суспільно-політичного життя держави, світу.
Не позбавимось ми почуття провінційності, поки наша історія не стане
історією перемог, а не поразок. Відзначаємо в календарях дати
національної ганьби: поразки під Берестечком та Крутами, але скромно
замовчуємо блискучі перемоги Івана Виговського під Конотопом та
героїзм 300 запоріжців, які прикривали відхід головного війська під
Берестечком.
Не будемо повноцінними громадянами поки не досягнемо громадської
згоди і не відновимо історичну справедливість стосовно ОУН-УПА. Поки
на потіху своїм сусідам з цього питання і надалі стримуватимемо
„Берлінську стіну” між Сходом і Заходом України. Сусіди, Росія з
Польщею подібні питання давно вже в себе вирішили, нам, зважаючи, на
те, що ми, на жаль, ще провінціали диктують, кого вважати справжніми
героями, а хто такими не є.
Не будуть нас шанувати, аж поки ми не навчимось відстоювати своє,
як у випадку з історією та культурою Київської Русі загалом, та
Ярославом Мудрим зокрема, якого наші східні сусіди називають „первым
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русским реформатором”. Увідповідь на це ми лише знічено посміхаємося
від нестачі сміливості доказати протилежне.
Ще одна риса нашої меншовартости – це ідея десакралізації класиків
нашої культури, і нікого іншого, а неодмінно Шевченка. Декому не
подобається те, що в очах українців Шевченко пророк. А поляки, росіяни,
грузини мають і шанують своїх пророків в особах Міцкевича, Пушкіна,
Руставелі.
Чи можливі такі речі в інших країнах? Ні! Неможливі тому, що вони
шанують і свої надбання, і самі себе також. Боротися зі своїми вадами
нам необхідно самим і то чим раніше, тим краще, а як будемо чекати
чиєїсь допомоги, можемо вкотре у своїй історії зіткнутися з
проблемою духовного самовиживання.

Федоренко О. А. (Київ)
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті визначені основоположні проблеми розвитку України
наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть. Основною передумовою
вирішення цих проблем вважається утвердження українознавства як
ідеологічної системи знань про етнічні та політичні традиції,
геополітичні фактори та особливості внутрішньої та зовнішньої
політики української держави.
Геостратегічний потенціал Української держави
Проголошення незалежності в 1991 році визначило Україну потужною
конкурентоспроможною країною у світі за природним, виробничим та
інтелектуальним потенціалом. Геостратегічні, насамперед економічні
можливості України викликали зацікавлення провідних країн світу –
США, Великобританії, Франції, Німеччини, міжнародних та європейських
організацій, транснаціональних фінансово-промислових корпорацій.
Внаслідок обрання Президентом України Леоніда Кравчука,
керівництво держави було зорієнтовано продовжувати розвиток
індустріальної економіки, сформованої в УРСР як складовій частині
Радянського Союзу. Україна з наявною промислово-технічною
інфраструктурою, розвинутим сільським господарством, сировинними
енергетичними ресурсами, мала найкращі серед усіх колишніх республік
СРСР самодостатні стартові можливості для реалізації геополітичних
інтересів. Опозиційні до державної номенклатури політичні та громадські
організації пропонували альтернативні проекти зовнішньополітичного
розвитку України, утвердження соціальних прав людини, віковічних
національних і культурних цінностей.
Адміністрація Президента Л.Кравчука виявилася нездатною здійснити
соціально-політичну трансформацію суспільства в Українській державі,
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реалізувати
можливості
економічного
потенціалу
України.
Неспроможність української влади забезпечити єдність процесів розвитку
економіки та соціальних інтересів суспільства, спричинила до
дострокових виборів Верховної Ради України та Президента України.
Зміна президентської влади в 1994 р. зумовила поляризацію владної
номенклатури між трьома напрямними можливих зовнішньополітичних
орієнтацій України: відновлення та посилення інтеграційних зв’язків з
Російською Федерацією; інтеграція до ЄС і НАТО; фінансово-економічна
співпраця з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком. Україна
приваблювала світові геополітичні і фінансові центри перспективністю
ресурсного потенціалу (нафта, газ, вугілля, кольорові, чорні та
дорогоцінні метали) та транзитною територією для надходження газу з
Норвегії, нафти і газу з Близького Сходу в країни Центрально-Східної і
Західної Європи. У загальній проблематиці використання транзитних
можливостей України в середині 90-х років були можливими три моделі
комунікативної співпраці.
Модель етатична – це відповідно до геополітичних інтересів України
наявність нафтових та газових магістралей у державній власності, їх
використання згідно з міждержавними угодами, відповідно до яких
тарифна плата за транзит отримується від нафтовидобувних підприємств
на Близькому Сході і Азії та споживачів у Європі.
Українська держава могла ефективно використати нафтохімічну
інфраструктуру (нафтопереробні заводи, нафтохімічний комплекс
“Оріана” в Калуші), нафтоперевальний комплекс “Південний”,
нафтопровід Одеса-Броди. Транспортування нафти в країни Центральної і
Західної Європи за маршрутом Баку – Супса – Одеса – Броди – Адамова
Застава – Гданськ зумовило б постійне надходження нафти для вирішення
внутрішніх проблем Української держави щодо виробництва
нафтопродуктів, теплової та електричної енергії. Спорудження нафтового
терміналу поблизу Одеси, а в перспективі і газоприймального терміналу
для отримання природного газу з Близького Сходу, було б вирішальним
фактором геополітичного утвердження України у світі. Приймаючи нафту
з Каспійського та Близькосхідного регіонів Україна могла б постачати її
майже у всі країни Європи, використовуючи нафтотранспортну
магістраль Одеса–Броди. Це була ефективна передумова для забезпечення
економічної національної безпеки України внаслідок максимальної
реалізації потужностей нафтопереробних підприємств і теплових
електростанцій. Необхідність співпраці та партнерства України з іншими
транзитними державами, насамперед Грузією та Азербайджаном,
забезпечення геополітичної стабільності у регіоні Чорного моря, зумовило
утворення президентами України, Грузії, Азербайджану, Узбекистану,
Молдови 10 жовтня 1997 р. у Страсбурзі об’єднання ГУУАМ1. Участь
України в ГУУАМ створювала перспективну можливість зміцнення
партнерства з Польщею, співпрацю з Туреччиною, розвитку політичних і

1

Орієнтири виборця 2002 р. Довідник. – К.: Міленіум, 2002. – С. 237.
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економічних контактів з Іраном, Іраком, Саудівською Аравією,
Об’єднаними Арабськими Еміратами, Оманом, Бахрейном).
Отже, державна модель комунікаційної співпраці була б найбільш
ефективною для вирішення проблем реалізації геополітичних інтересів
України. Інші моделі як от “багатовекторність” або російська
“одновекторність”, об’єктивно були спрямовані на перетворення України
в аграрно-сировинну та транзитно-територіальну колонію світових
транснаціональних фінансово-промислових корпорацій чи Російської
Федерації.
На виборах до Верховної Ради України у 1998 р., Президента України
у 1999 р., представники виконавчої державної влади проголошували
необхідним для України принцип багатовекторності у міжнародних
відносинах. Це свідчило про інвестиційну привабливість економічного і
транзитного потенціалу України для міжнародних фінансовопромислових структур – Міжнародного валютного фонду, Світового
банку, від яких були отримані значні фінансові кредити, європейських та
американських промислових корпорацій. Приватизація державних
підприємств та установ, розпочата в Україні в 1995-1996 рр., уможливила
доступ в економічний простір України російських нафтопромислових
компаній, які оволоділи контрольними пакетами акцій Одеського,
Херсонського, Лисичанського, Кременчуцького нафтопереробних заводів,
нафтохімічного комплексу “Оріана” в Калуші.
До 2000 р. 70 % нафтопереробних потужностей України опинились під
контролем російських нафтових фінансово-промислових груп – “Лукойл”,
“ТНК”, “Альфа-Груп”, “Казахойл” (Казахстан)1. Паливний ринок України
на 80-90 % став заповнюватися російськими нафтовими і газовими
ресурсами. Російська нафта транспортується також українською
залізницею в порти Феодосія, Одеса, Севастополь і далі танкерами через
протоку Босфор на Балканський півострів, зокрема в хорватський порт
Омішаль2. Українські нафтопереробні заводи, приватизовані російськими
нафтовими компаніями, економічно, політично та організаційно пов’язані
з індустрією російського нафтовидобутку. Російські нафтовидобувні
компанії можуть зазнати суттєвих збитків внаслідок надходження на
український ринок і транзит каспійської, іранської, іракської і лівійської
нафти з нафтового терміналу під Одесою3. Це спричинило б зменшення на
українському ринку попиту на російську нафту і негативно б позначилося
на економічному стані російського нафтовидобутку. Російські фінансовопромислові корпорації встановили прямий або опосередкований контроль
над органами державної влади України – Адміністрацією Президента,
1

Барабаш І. Стратегія та економічні аспекти диверсифікації постачання нафти в
Україну // Економічний часопис. – 2001. – № 7-8. – С. 23.
2
Тодійчук О. Альтернативні джерела постачання нафти в Україну та можливості
їх використання // Економічний часопис. – 2001. – № 7-8. – С. 17.
3
Шуліко В. Нафтогін Одеса–Гданськ: “порожня труба” чи запорука розвитку
українського нафтового комплексу // Економічний часопис. – 2001. – № 7-8. –
С. 19.
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Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України. Це було
потрібно для того, щоб перешкодити будівництву нафтового терміналу,
не допустити формування в Україні конкуруючого нафтового
внутрішнього ринку, оволодіти нафтопроводом Одеса–Броди для
власного контролю над транзитом нафти через Україну, налагодити на
українських підприємствах переробку нафти та виробництво бензину,
мазуту та інших нафтопродуктів, які реалізуються в Україні за
завищеними цінами. Ще одним негативним чинником для України може
бути зменшення видобутку нафти в Росії1. Це спричинить зростання її
собівартості, що впливатиме на формування вартості нафти і
нафтопродуктів.
Проголошена в 90-х роках державним керівництвом України
багатовекторність змінилася на початку ХХІ століття російською
одновекторністю. Домінування російських нафтових і газових структур на
паливному ринку України, їх прагнення оволодіти газотранспортною
системою України створює перешкоди для розвитку національної
економіки України. Забезпечивши на світовому ринку видобутку,
транспортування і продажу нафти контроль над територією України,
російські фінансово-промислові корпорації створили передумову для
відновлення політичної залежності України від Російської Федерації,
чергового включення української території в простір геополітичних
інтересів Російської держави.
В опублікованому в газеті “Патріот України” від 29.08-4.09.2002 р.
листі до лідерів провідних політичних сил, виборчих блоків і партій,
народних депутатів, ідеї і концепцій яких перемогли на виборах до
Верховної Ради України 31 березня 2002 р., завідувача відділу
геополітики та геостратегії України НДІ українознавства Петра Масляка
відображено позицію відділу щодо цієї геополітичної проблеми. Доля
Української держави, як зазначає Петро Масляк у ІІІ тисячолітті
вирішується геополітично. Це відбувається внаслідок передачі
геостратегічного потенціалу нації і країни у власність і управління
іноземних держав і приватних осіб. Науковець наголошує, що
відбувається класична у геополітиці, професійна комбінація, яка полягає в
тому, що одна країна – Росія, через заздалегідь впроваджених у політичне
керівництво іншої країни – України агентів, реально опановує
економічний і інформаційний простір Української держави.
Росія вже отримала Чорноморський флот, найрентабельніші
нафтопереробні, металургійні, хімічні заводи. Російські компанії
побудували на території України систему автозаправочних станцій,
заволоділи найпрестижнішими кримськими курортами, здійснюють
зусилля для заволодіння унікальною українською газозберігаючою і
транспортною системою. Передача Росії нафтопереробних та інших
підприємств, будівництво російських автозаправочних станцій зумовили
виникнення на українському ринку класичної російської імперіалістичної
1

Соскін О. Можливості формування світового ринку нафти в ареалі БалтоЧорномор’я // Економічний часопис. – 2001. – № 7-8. – С. 21.
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монополії. Посилюючи геополітичний тиск, російські корпорації
встановлюють в Україні систему цін на бензин та інші нафтопродукти,
намагаючись перетворити Україну в товарно-сировинну і транзитну
колонію.
Позицію щодо національних інтересів України в ситуації, коли
відбувається геополітичний наступ іноземних економічних і політичних
сил, має сформувати наукова українська геостратегічна концепція,
відповідно до якої промислові, природно-ресурсні, транспортні
потужності геостратегічного потенціалу Української держави безперечно
мають бути у державній власності. Підприємства та установи,
приватизовані іноземними російськими компаніями, необхідно
націоналізувати, а використання нафтових і газових магістралей може
здійснюватись тільки під контролем державної влади і в інтересах
української нації.
Геополітичний вибір України
У середині 90-х років проголошена представниками виконавчої влади
багатовекторність стала домінуючою позицією у зовнішній політиці
України. Насамперед у відносинах з основними геостратегічними
структурами – Північно-Атлантичним Альянсом (НАТО), європейськими
об’єднанням (Європейський Союз, Рада Європи, Організація безпеки і
співробітництва у Європі), Російською Федерацією як основною
складовою частиною СНД та Договору про колективну безпеку. Це було
зумовлено тим, що визначення України на міжнародній арені було
можливе внаслідок внутрішніх трансформаційних процесів у державі.
Вибір зовнішньої геополітичної орієнтації був пов’язаний з утвердженням
моделі розвитку української економіки, використання транзитних,
природних, виробничих і інтелектуальних можливостей геостратегічного
потенціалу України. Обрання 1 грудня 1991 р. Президентом України
представника владної номенклатури Леоніда Кравчука зумовило не
повалення комуністичної радянської влади, а відокремлення існуючої
УРСР від СРСР. 21 грудня 1991 р. в Алма-Аті керівники колишніх
республік СРСР підписали декларацію про статус СНД. Цим були
створені сприятливі обставини для Російської Федерації, яка проголосила
себе правонаступником майнової власності СРСР, що ускладнило
утвердження України як учасника міжнародних і європейських
організацій.
Створена невизначеність і зумовила проголошення багатовекторності
після зміни президентської влади у 1994 р. Орієнтація зовнішньої
політики України на країни Європи, НАТО, США передбачала
можливість інтеграції Української держави у світовий економічний,
політичний, інформаційний простір, відповідно до концепцій політичного
та економічного глобалізму. Співпраця з Росією на рівні СНД чи
двосторонніх угод означала б її втручання у внутрішні справи України
щодо розвитку економіки, відтворення національно-культурної спадщини,
утвердження українських геополітичних інтересів.
Реальною перспективою України могло бути утвердження як
регіонального лідера на Євразійському геополітичному просторі з
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орієнтацією на керівну роль у структурі ГУУАМ. Багатовекторна
невизначеність перетворила Україну на територію для конкуренції
різноманітних соціально-культурних цінностей та геополітичних
концепцій. Внаслідок втрати потужностей геостратегічного потенціалу
Україна опиняється під впливом Росії і вже інші держави, військові і
політичні структури розглядають Україну не як самостійний суб’єкт
міжнародної політики, а крізь призму її відносин з Російською
Федерацією.
Позбавитись геополітичної залежності від Росії та відновити
самодостатні відносини з міжнародними організаціями такими як Рада
Європи, Організація співробітництва і безпеки у Європі, НАТО Україна
може лише активізувавшись в об’єднанні ГУУАМ. Одним з головних
аспектів цього міждержавного співробітництва є створення транзитного
євразійського транспортного коридору на основі Великого шовкового
шляху – старовинної транспортної артерії, яка з’єднувала Європу із
стародавнім Китаєм1. Для України цей коридор набуває стратегічного
значення через можливість транспортування ним енергоносіїв із країн
Каспійського регіону в обхід території Росії2.
Спорудження на території України нафтопроводу Одеса–Броди
створює передумови для участі України в транзиті енергоносіїв із країн
Каспійського басейну до Європи3. Участь України спільно з іншими
країнами ГУУАМ в проектах спорудження євразійської системи
нафтогазових та інших комунікацій, забезпечила б її вихід на товарні
ринки Азії та можливість здійснення активної геостратегічної діяльності
на гігантському євразійському просторі. Важливим кроком в
організаційному становленні ГУУАМ стало підписання 7 травня 2001 р.
Ялтинської Хартії ГУУАМ, що значним чином сприяло перетворенню цієї
структури на міжнародну організацію з власними керівними ланками4.
ГУУАМ була задекларована на основі спільних інтересів країн-учасниць в
галузі безпеки, енергоресурсів, товарного виробництва, торгівлі, фінансів,
культурного обміну як економічна і військово-політична коаліція.
Відповідно до Ялтинської хартії головними завданнями ГУУАМ
визначені: налагодження контактних відносин з країнами Європи і світу
та їх колективними інституціями; розв’язання локальних військових
конфліктів на Кавказі; створення системи колективної безпеки на
просторі між Балтійським і Чорним морями.
ГУУАМ є найоптимальнішою основою для єдності геополітичних
інтересів країн Балтійського, Чорноморського, Каспійського регіонів та
1
Матійчик Я. Політичний контекст євразійських комунікаційних проектів: проблеми досліджень, державної політики і міждержавної взаємодії // Економічний
часопис. – 2001. – № 7-8. – С. 31.
2
Гончар М., Москалець О. Україна в Каспійському регіоні: втрачені шанси і
примарні перспективи // Економічний часопис. – 2001. – № 7-8. – С. 13.
3
Сікора Б. Роль російського чинника у впровадженні проекту “Одеса–Броди” //
Економічний часопис. – 2001. – № 7-8. – С. 29.
4
Орієнтири виборця 2002 р. Довідник. – К.: Міленіум, 2002. – С. 239.
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формування геостратегічної коаліції на просторі від Китаю до
Скандинавії.
Відомий український геополітик П.О. Масляк у статті “Право на
Європу”, яка була опублікована в газеті “День” 20 квітня 2002 р.,
висловив думку про необхідність для України визначитися в
геополітичному виборі. Насамперед між Росією, яка прагне
використовувати Україну як форпост проти європейського світу і для
спільного протистояння економічній експансії Китаю, та Європейським
Союзом. Безперечно Україна має утвердитись як рівноправний суб’єкт
світових процесів і не повернутись до статусу об’єкта політичних і
правових інтересів інших держав.

Базовими документами для реалізації геополітичних інтересів України в
сучасний час є: Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.)
і Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.); закони “Про дію
міжнародних договорів на території України”, “Про правонаступництво України”
(1991 р.), “Про міжнародні договори України” (1993 р.); постанови Верховної
Ради України “Про основні напрями зовнішньої політики України”, “Про
концепцію (основи національної політики) національної безпеки України” (1993
р.), Конституція України (28 червня 1996 р.).
Провідна роль в об’єднанні ГУУАМ створює для України сприятливі
можливості припинити стосовно власного геостратегічного потенціалу класичну
геополітичну експансію Росії та здійснювати рівноправний діалог з іншими
геостратегічними центрами – НАТО (США), європейськими структурами, Китаєм,
Індією, Ізраїлем, арабськими країнами, Японією. Як зазначає Петро Масляк
“геополітика ніколи не зникне, поки будуть існувати на Землі люди і створені
ними держави”, тому все, що “відбувається з Україною, всередині і довкола є
геополітикою”.
Ідеологія державного розвитку
В статті “В Україні – Адміністрація Москви”, опублікованій в газеті “Патріот
України” від 14-20 ХІ 2002 року, Петро Масляк конкретизує власну думку у
визначенні щодо відповідності атрибутів державності та реального існування
української держави. Він зазначає, що, передавши Росії “свій геостратегічний
потенціал, тобто газопроводи, нафтопереробні заводи, металургійні заводи,
обленерго”, Україна зруйнувала систему національної безпеки. Відповідно, якщо
існування незалежної держави і поняття націона-льної безпеки є
взаємозалежними, і в теорії та практиці, то є очевидним явищем втрата Україною
політичної та економічної незалежності. У такому становищі Україна не може
бути геостратегічним партнером ні у регіональній, ні у світовій геополітиці.
Економічна та інформаційна експансія Росії, комуністично-номенклатурний
прошарок в системі державної влади, глобалістські космополітичні концепції є
чинниками, які створили загрозу для національної безпеки України в ХХІ столітті.
Для радикальних змін у внутрішній та зовнішній політиці України актуальним
стало утвердження системи українських ідейних цінностей та традицій,
накопичених за кілька тисячоліть розвитку матеріальної і духовної культури
українців.
У праці Петра Кононенка “Українознавство: проблеми методології”
стверджується абсурдність дій державної влади в Україні щодо невизначеності
державної ідеології “отже: науково виваженої концепції минулого (його уроків),
сучасного (його проблем), і майбутнього (його реальних програм перспективного
розвитку, визначення головних пріоритетів, сил і ресурсів, векторів внутрішньої і
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зовнішньої політики, стратегії і тактики)”1. Безперечно, наявність ідеології
державного розвитку та її впровадження в сферах освіти, науки, культури, є
непотрібним для представників політичних та фінансово-промислових
угрупувань. Тому ці прихильники “ринку та глобалізації”, як відзначає Петро
Кононенко, “люто воюють з національною ідеєю, системою національної освіти, а,
відповідно до цього – із українознавством: і як методологією, і як навчальновиховним предметом, і як філософією і політикою держави”2.
Українознавство – це ідейна та теоретично-методологічна основа становлення
і розвитку геополітики та геостратегії України. Українознавство розкриває
цілісносинтезуючі знання в поняттях: “Український світ”, “Українська
національна ідея”, “Україна в світі”, “Українська національна самосвідомість” та
інших, створюючи передумову для накопичення та інтегрування наукової
інформації в контексті геополітичних досліджень.
Геополітика та геостратегія України є науковою галуззю українознавства, яка
здійснює обґрунтування виникнення, утвердження і розвитку української
держави. Функціонально-структурні напрями геополітичних українознавчих
досліджень мають дослідні аспекти, які охоплюють широке коло проблем
державно-політичного, національно-етнічного, релігійного, культурно-освітнього
та соціально-економічного життя українства. Основними проблемами є:
збереження національної ідентичності українства; утвердження української
держави; становлення національної української освіти; здоров’я та екологічна
безпека українців; використання природного потенціалу території України;
формування світового українського геополітичного простору (контакти з
українцями за межами України, поширення українознавчих геополітичних ідей).
Вивчення геополітичних проблем розвитку українського суспільства відповідно
до географічної специфіки визначає три аспектні рівні: а) розгляд проблем в їх
просторовому, соціальному і територіальному вираженні; б) вивчення проблем на
регіональному, загальнодержавному і світовому рівнях; в) врахування впливу
різноманітних природних і суспільних чинників на розвиток, структуру і
функціонування об’єктів дослідження. Основні аспекти геополітичних
досліджень – географічне розташування України, наявність природних ресурсів,
особливості території (рельєф в різних природних регіонах, гідрографічна сітка,
віддаленість від кордонів важливих політичних і економічних центрів), кліматичні
умови, історичні, культурні та психологічні традиції етносу. Відповідно до
аспектів дослідження геополітику та геостратегію України доцільно поділити на
наступні функціонально-структурні напрями:
-геоідеологія – вивчення та обгрунтування геополітичних проблем розвитку
українського суспільства, аналіз світових геополітичних концепцій, розробка
українських геополітичних доктрин;
-геоісторія – вивчення впливу геополітичних факторів на формування
державної традиції української нації, аналіз геополітичних поглядів та ідей
українських вчених, громадських і політичних діячів, визначення важливості
історично-геополітичних традицій для розробки сучасних концепцій розвитку
української держави;
-геопсихологія – вивчення впливу природних, біологічних та соціальних
чинників на психологічно-політичне формування української нації;

1
Кононенко П.П. Українознавство: проблеми методології // Українознавство. –
2002. – Число 4. – С. 3.
2

Там само.
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-геоекономіка – вивчення економічного потенціалу України та аналіз її
внутрішніх та зовнішніх економічних відносин і транзитних можливостей у
співвідношенні з географічними факторами;
-геокультура – вивчення взаємовпливу природних та політичних
особливостей в розвитку української культури, мови, світоглядних ідеалів
українців;
-геостратегія – визначення відповідно до геополітичних інтересів
стратегічних напрямів міжнародних відносин української держави.
Дослідження геополітичних проблем в розвитку українського суспільства в
системі функціонально-структурних напрямів є важливим чинником становлення
в ІІІ тисячолітті українознавства як ідеології державного розвитку України, та
геополітичного утвердження української держави у світі.
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УКРАЇНА – ПРИРОДА, ЕКОЛОГІЯ

Васюта С. І. (Київ)
УКРАЇНА ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЯ:
НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕРЕД СВІТОВИХ РЕАЛІЙ
У статті актуалізується проблема причин і наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС. Звертається увага на політичні та соціальноекономічні чинники цієї події глобальних масштабів.
Світова та українська історія свідчать, що політичні та соціальноекономічні фактори є визначальними чинниками антропотехногенного
впливу на саме суспільство та природне довкілля. Стосовно України, то
впродовж другої половини ХХ ст. характер цього впливу визначався
суспільними деформаціями, низьким рівнем розвитку продуктивних сил
та відповідними формами виробничих стосунків між суб'єктами
господарської діяльності. Саме тут лежать глибинні корені
чорнобильської катастрофи, її політичний та соціально-економічний
зміст1.
Протягом тривалого історичного періоду розвитку тоталітарного
суспільства з притаманною йому загальнонародною власністю та
адміністративно-командною системою управління, різні союзнореспубліканські господарські структури при сприянні механізмів
партійно-радянської влади, прагнули задоволення вузьковідомчих
інтересів, злочинно ігноруючи права людини, пріоритети екологічної
безпеки її життєдіяльності як неодмінної умови сталого суспільного
розвитку. По суті, колоніальне становище України, відсутність
національної екологічної політики та власної концепції національної
безпеки, куди складовою входить ядерна безпека, маріонетковість
республіканських органів влади в умовах унітарно-тоталітарної
адміністративно-командної моделі розвитку негативно вплинули на
формування характеру та масштабів антропотехногенного впливу на
1

Васюта С.І. Радянський екоцид в Україні: історичні витоки, труднощі подолання. – Тернопіль: Астон, 2000. – 536 с.; Васюта О.А., Васюта С.І., Філіпчук Г.Г.
Екологія і політика. У 2-х томах. – Чернівці: Зелена Буковина, 1998. – Т. 1. – 424
с.; Т. 2. – 480 с.
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природне довкілля, що призвело до активного будівництва та розміщення
в Україні екологонебезпечних виробництв, їх надмірної концентрації,
недостатнього контролю за їх функціонуванням без урахування природногеографічних факторів, низької ефективності використання економіконауково-технічного потенціалу в інтересах вирішення соціальноекономічних і природоохоронних проблем.
Соціалістичний державний устрій та необмежена партійна влада
сприяли некомпетентним вольовим рішенням з ряду екологічно
небезпечних проектів, гігантоманії, тотальної мілітаризації економіки і, як
наслідок, відсутності засобів для вирішення економічних, екологічних та
соціальних проблем розвитку. За характером та масштабами наукової
дослідженості в українській історіографії чорнобильська проблематика, як
прояв тенденцій з глобальними наслідками, належить до “білих плям”
новітнього вітчизняного та світового наукового осмислення. Сучасні
суспільні умови сприяють їх вивченню. Але вже сьогодні можна з
упевненістю чітко окреслити, що глибинний формаційно-системний
екоцид та геноцид у радянському суспільстві був внутрішньою сутністю
тих тенденцій, які зумовили страшну для українства чорнобильську
трагедію. Незалежно від діючих владних персоналій, політичних,
економічних чи соціальних рішень, які приймалися, всеосяжний екоцид
розвивався та домінував як догматичний прояв соціально-екологічної
конфліктогенності радянської епохи. “Коли історики проведуть, нарешті,
розтин трупа сконавшого Радянського Союзу і радянського комунізму, то,
можливо, причиною смерті вони назвуть екоцид. Для нової ери це буде
безпрецедентний, за винятком можливо таємничого згасання імперії
Майя, але правдоподібний висновок. Жодна інша промислова цивілізація
не отруювала так довго і так планомірно свою землю, повітря, воду і
народ. Ніхто, так голосно декларуючи свої зусилля по вдосконаленню
охорони здоров'я та захисту природи, не довів до такого жалюгідного
стану і те, і друге. І жодне передове суспільство не зустрічало економічну
та політичну кризу, маючи такі злиденні ресурси для відновлення”. СРСР
“...довів себе до злиднів, піддавши загрозі здоров'я своїх громадян,
особливо дітей і працездатного населення, родючість своїх ґрунтів і
чистоту свого повітря і вод. Ця загроза, в свою чергу, ставить під питання
перспективи відновлення економіки, навіть якщо радикальна економічна
реформа пройде успішно. Витрати на очистку можуть відтягнути
астрономічні засоби з ресурсів, які необхідні для будівництва житлових
будинків, лікарень, доріг, електростанцій і систем водопостачання,
модернізації промисловості та сільського господарства, не кажучи вже
про час, який необхідний для ліквідації наслідків десятиліть варварського
поводження з навколишнім середовищем...В кращому випадку, щоб
компенсувати шкоду, нанесену за довгі роки двом основним видам
ресурсів – природі та здоров'ю людини, нові держави повинні будуть в
період між 1990 і 2015 роками вкласти засоби, які в багато разів
перевищують розмір валового національного продукту СРСР за 1990 рік...
При відсутності такої оздоровчої акції занедбаний стан навколишнього
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середовища буде й далі створювати додаткові труднощі в ослабленій
системі...”1
Чорнобильська катастрофа – найбільша технологічна аварія століття,
що зумовила значне радіоактивне забруднення природного довкілля
України
–
стала
соціально-екологічною
межею
політики
псевдотехнократичного розвитку тоталітарного радянського суспільства,
знаковим для людства символом тисячоліття, яке минуло, соціальноекологічним рубіконом, перейти який планетарній цивілізації не дано.
Суспільство й понині має лише приблизну уяву про фактичну радіаційну
ситуацію, масштаби забруднення площ і ресурсів. Реальні екологоекономічні наслідки катастрофи набагато складніші і далекосяжніші.
Заідеологізованість та замкнутість радянського суспільства давали змогу
тривалий час приховувати від громадськості масштаби та характер
антропотехногенного впливу на довкілля та людину. Рецидиви цієї
тенденції не подолані і сьогодні. Це призвело не лише до значних
порушень у довкіллі, негативно відбилося на умовах проживання й стані
здоров'я населення України, а й вийшло далеко за межі проблем довкілля,
переросло у низку соціально-економічних, медико-біологічних,
психологічних, морально-етичних, світоглядних і культурних проблем.
Чорнобильська катастрофа трагічним чином продемонструвала як
безпосередній зв’язок етносу та довкілля, так і важкі наслідки, спричинені
порушенням цього зв’язку.
Чорнобильська катастрофа зумовила жахливі для України наслідки2. В
результаті роботи, виконаної співробітниками “Північукргеологія” у
1994р., у столиці України було виділено 10 аномальних зон. Якщо до
чорнобильської катастрофи містами, найбільш забрудненими ізотопами
плутонію, вважалися Нью-Йорк і Мюнхен (1,37-1,48 Бк/кг), то після неї
перше місце впевнено посів Київ (3,99 Бк/кг). Доаварійний фон у місті –
0,23 беккереля на кілограм – підвищився більш ніж у 17 разів3. Це
позначилося не лише на різних сторонах соціально-економічного життя
значної частини мешканців України, а й на їхніх тисячолітніх культурних
і соціальних надбаннях, кардинально змінило долю багатьох з них,
поставила на грань вимирання. Чорнобильська трагедія як закономірний
вінець радянської політики підірвала багатющий виробничогосподарський комплекс України, який формувався упродовж кількох
тисячоліть. Лише на модернізацію третього блоку ЧАЕС, яку провели в
1999 р. було витрачено 2,3 млн. доларів. А з 1986 р. загалом на безпечну
експлуатацію енергоблоків ЧАЕС було витрачено 300 млн. доларів.
1
Murray Feshbach, Alfred Friendly, Jr. Ecocide in the USSR: health and nature under
siege / Foreword by Lester Brown. – New York: BasicBooks, 1992. – P. 1 (перекл.
авт.).
2
Васюта С.І. Соціально-екологічні проблеми Чорнобильської катастрофи. До 10річчя Чорнобильської трагедії // Український історичний журнал. – 1996. – № 3. –
С. 3-24.
3
Киянський Д. Про що газети не писали... // Дзеркало тижня. – 2000. – № 27. –
22 грудня.
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Другий енергоблок вивели з експлуатації в 1991 р. внаслідок пожежі на
одному з турбогенераторів. У 1999 р. рішенням директивних органів було
зупинено перший блок, який виробив свій ресурс лише на 63,3%. За
підрахунками експертів, на безпечну експлуатацію третього боку ЧАЕС,
якби не відбулася його зупинка, необхідно було витратити ще 118 млн.
доларів1. Вимушене відселення жителів, підвищена смертність населення
середнього і старшого віку великої частини Полісся та інші подібні явища
посилили тенденцію прискореного відмирання, а то й остаточного
зникнення домашніх промислів, ремесел і загалом господарського
досвіду. Колиска слов’янства опинилася у постатомній резервації2..
Чорнобильська аварія є світовим прецедентом подолання
великомасштабної ядерної техногенної катастрофи у мирний час,
соціально-економічні наслідки якого не тільки не мають аналогу в історії,
але й сьогодні не задовольняють ані мешканців України, ані світову
спільноту. Ситуація, що склалася, більше нагадує людству про причини і
наслідки цієї техногенної трагедії, ніж показує шляхи її реального
подолання. Ситуація навколо сприйняття перспектив розвитку атомної
енергетики в Україні ще більше ускладнюється тим, що суспільні
уявлення про безпеку ядерної енергетики назавжди похитнулися. Аварія,
яка, на переконання вчених, “була в принципі неможлива”, понівечила
здоров’я та життя мільйонів співгромадян та спричинила вкрай складні
еколого-економічні наслідки, спустошення земель, які раніше були
житницями. Вчені, урядовці, спеціалісти перебували в бездіяльності, ніби
паралізовані власним самообманом3.
Донині вражають існуючі розбіжності в оприлюднених офіційних
інформаціях щодо наслідків, причин та фізичної природи вибуху в
Чорнобилі, які по своїй суті достеменно залишаються нез’ясованими.
Чимало відомих українських та зарубіжних фахівців мають великі
сумніви щодо офіційної версії причин катастрофи. На їх думку, у
Чорнобилі стався ядерний вибух4.
Незважаючи на мораторій Верховної Ради України на будівництво
АЕС, який було прийнято у 1991 р., нові блоки АЕС продовжують, хоча й
повільно, будуватися на Хмельницькій та Рівненській АЕС, а ряд
спеціалістів стверджують, що альтернативи атомній енергетиці нині для

1

Синяк Д. Стогін білого ангела // Високий замок. – 2000. – 15 грудня. – С. 7.
Глушко М. Колиска слов’янства у пост атомній резервації // Універсум. – 1996. –
№ 2-3 (березень-квітень). – С. 44.
3
Більш детальніше про історію спорудження ЧАЕС, аварію та її вплив на
довкілля й здоров’я людей див.: Васюта С.І. Соціально-екологічні проблеми
Чорнобильської катастрофи // Український історичний журнал. – 1996. – № 3. –
С. 3-24; Васюта С.І. Радянський екоцид в Україні: історичні витоки, труднощі
подолання. – С. 88-119.
4
Чорнобиль. Наслідки для довкілля, здоров’я та прав людини. Постійний народний трибунал. Міжнародна медична комісія з питань Чорнобиля. Відень (Австрія)
12-15 квітня 1996 р. (українська редакція). – С. 28-29, 32.
2
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країни немає . Як відомо, у 1993 р. Верховна Рада України достроково
скасувала мораторій на будівництво атомних об’єктів. Це дозволило
відновити роботи на Хмельницькій та Рівненській АЕС, майданчики яких,
за екологічною експертизою ряду українських та зарубіжних вчених, є
непридатними для будівництва подібних об’єктів. Майданчик ХАЕС
недостатньо забезпечений водою для охолодження двох блоків, а там
планується будувати чотири блоки. В районі ж РАЕС складна геологічна
ситуація: там існують глибинні тектонічні розломи й карстові порожнини.
Крім того, навколо ХАЕС та РАЕС, на жаль, немає 30-кілометрової зони
відчуження. Прийняте рішення про добудову ЧАЕС та РАЕС не мало
належного обґрунтування, не з’явилося воно і до цього часу. Це свідчить
про непродуманість і хибність такого рішення. Проте жодних спроб
виправити становище не було, всі гілки влади зайняті практично однією
проблемою – боротьбою за владу або утриманням влади. Де ж тут взятися
державницьким позиціям щодо екологобезпечного господарювання.
Більше того, у 1996 р. Верховна Рада ухвалила Нову енергетичну
програму України (НЕПУ) – 2010, що передбачає подальший розвиток
атомної енергетики. При затвердженні програми порушувався регламент
Верховної Ради: не було широкого обговорення, не проводилися
додаткові експертизи, програму не опублікували в жодному офіційному
виданні, її призначили лише “для службового користування”. Так і не
відомо, хто саме і чому засекретив НЕПУ-2010. Тим більше, що
практично ніякої користі Україні добудова атомних реакторів на ХАЕС та
РАЕС не принесе. Адже 1,5 млрд. дол. кредиту прийдеться віддавати, та
ще й з процентами. І це при тому, що більшість грошей піде на оплату
робіт фірмам Німеччини, Франції, США та проектних агентств Росії.
Також доведеться виплачувати десятки мільйонів доларів відсотків за
кредит. Крім величезних витрат на обслуговування боргу, дохід від
ХАЕС-2/РАЕС-4 використовуватиметься для оплати російського ядерного
палива і послуг з переробки радіоактивних відходів. У результаті Україні
залишаться два реактори, на захоронення радіоактивних відходів та
утилізацію яких у майбутньому знадобиться приблизно по 1 млрд. дол.2
Відмінивши мораторій на будівництво АЕС у 1993 р., в Україні
з’явилися нові проблеми. По-перше, оскільки країна немає і в найближчий
час не буде мати повного набору інфраструктури, необхідної для
виробництва атомних реакторів, подальший розвиток атомної енергетики
суттєво знизить і без того достатньо низький рівень її суверенітету,
оскільки різко посилить залежність або від Росії, або від інших країн. Подруге, при існуючому розташуванні АЕС (більшість діючих реакторів
знаходяться в басейні Дніпра), щоб знищити Україну, зовсім не потрібно з

1

Див.: Вісник НАН України. – 1999. – № 10. – С.3-34; Трофименко А. Атомна
енергетика України: поступ чи занепад? // Вісник НАН України. – 1999. – № 4. –
С. 26-31.
2
Толкачев О. Темна тінь ХАЕС-2/РАЕС-4, або мовчання ягнят // Дзеркало тижня.
– 2000. – 16 грудня. – № 24. – С. 13.
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нею воювати. Достатньо застосувати десять високоточних ракет з
боєголовками, начиненими звичайною вибуховою речовиною1.
На думку західних експертів, в українському енергетичному секторі
немає недостатку в економічно привабливих проектах, на що можна було
б витратити мільярд доларів США з більшою віддачею, ніж на
завершення реакторів радянської конструкції ХАЕС-2/РАЕС-4. Серед них:
підвищення безпеки атомних електростанцій, включаючи заходи по
вдосконаленню продуктивності; відновлення неатомних електростанцій,
приведення їх в робочий стан, підвищення ефективності; реконструкція
муніципальних районних теплоцентралей, включаючи перехід на
комбіноване виробництво тепла та електроенергії; підсилення
електроліній там, де це необхідно; широкий спектр проектів з
енергоефективності, особливо в інфраструктурі та громадських будинках:
лікарнях, школах і насосних станціях.
У Доповіді міжнародних експертів зазначалося, що за підрахунками,
серйозна аварія на ХАЕС-2 або РАЕС-4 може призвести до
радіоактивного забруднення віддалених регіонів Європи з максимумами,
що перевищують забруднення внаслідок чорнобильської аварії 1986 р.
Тим більше, що атлас “Забруднення Європи цезієм”, підготовлений
спеціалістами ряду європейських країн і України та виданий у 1998 р.,
показує, що за період з 1992 по 1998 р. території, забруднені
радіоактивним цезієм, збільшилися на 4000 кв. км і становить на даний
час майже 60 тис. кв. км2. Проект добудови не містить детальної
інформації про роботи, описані як модернізація та завершення
будівництва об'єкта з високим ступенем готовності.
Завдання зменшення наслідків того, що сталося і того, що потенційно
ще може відбутися внаслідок конструктивно-технологічних вад реакторів
чорнобильського типу та недосконалості тимчасового об'єкту “Укриття”,
вимагають компетентних дій у масштабах України, яка нині не в змозі
подолати самостійно труднощі ліквідації наслідків аварії, потребують
мобілізації зусиль світового співтовариства, його сучасних міждержавних
політичних, фінансово-економічних і науково-технічних інститутів.
Вирішувати ці завдання в умовах глибокої еколого-економічної кризи в
Україні надзвичайно важко, але потрібно на основі розвитку
різнорівневого міжнародного співробітництва. Іншого бачення нащадки
ніколи не пробачать сучасному поколінню.
У такій ситуації, на жаль, не відразу можна знайти вихід, але шукати
його слід, перш за все, долаючи помилкові стереотипи, поширені на
різних рівнях суспільної організації, включаючи вищі ешелони державної
законодавчої та виконавчої влади, в буденній свідомості людей про
несумісність одночасного вирішення питань національної безпеки,

1
Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация? Человек. Общество.
Природа. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 303.
2
Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – С. 466;
Atner G., Mettler B., Simonis U. Jahrbuch Ökologie 1999. – Munchen: C.H.Beck, 1998.
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екологічної та економічної політики, про можливість тимчасово відкласти
соціоекологічні проблеми з причин бюджетного дефіциту.
Постчорнобильський період в Україні наочно показав необхідність
радикальної екологізації економічної та суспільно-політичної думки на
всіх рівнях організації соціуму в контексті національно-державного
відродження України. Різнопланові постчорнобильські проблеми стали
стимулом пошуку новітніх підходів їх розв'язання на основі пріоритетів
закону, наукових знань, обґрунтованих політико-економічних рішень.
При цьому історичні корені сучасних суперечливих тенденцій, пов’язаних
з катастрофою, залишаються вирішальним уроком для політики
суверенної України, який унаочнює тезу про те, що процес переходу від
тоталітаризму до демократії за новітніх імперативів має відновити в
Україні одвічні вартості людського життя, права кожного на здоровий
генетичний статус та відповідну соціально-екологічну якість довкілля,
змінити структуру цінностей у напрямі намагань екологобезпечними
методами реалізовувати національні соціально-економічні потреби.
Нерозуміння уроків Чорнобиля може обернутися негативним іміджем для
України.
За роки незалежності в Україні практично завершено формування
законодавчої бази щодо безпечного використання ядерної енергії та
виконання зобов`язань відповідно до Конвенції про ядерну безпеку. Нині
на часі створення державного органу ядерного регулювання зі
спеціальним статусом, який покликаний буде скласти передумови
спрямування розвитку системи техногенної та екологічної безпеки в
Україні на впровадження механізмів безпечного поводження з ядерними
відходами, посилення ролі ядерного регулювання, ліцензування суб`єктів
у сфері ядерної діяльності1.
5 грудня 2000 р. у Верховній Раді України відбулися Парламентські
слухання “Закриття Чорнобильської АЕС: організаційно-правові
проблеми”, які проводились відповідно до Постанови Верховної Ради
України від 5 жовтня 2000 р. У них взяли участь представники Австралії,
Бельгії, Італії, Іспанії, Білорусі, Росії, Франції, уповноважені деяких
міжнародних і європейських інституцій, зокрема – Європарламенту, ООН,
ЄБРР, дипломатичних представництв в Україні, представники Кабінету
Міністрів України. У Зверненні учасникам Парламентських слухань
Президента України Л. Кучми була висловлена впевненість у розумінні
Україною та її зарубіжними партнерами масштабності та складності

1
Поточний архів Верховної Ради України. Інформаційне управління, ф. пост. зб.,
оп.1, спр.: ”Інформація про хід Парламентських слухань стосовно проблем закриття Чорнобильської АЕС шостої сесії Верховної Ради України тринадцятого скликання. Матеріали доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної безпеки, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи Ю.Самойленка на Парламентських слуханнях стосовно закриття
Чорнобильської АЕС”, арк.7.
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завдань, які стоять у зв'язку із закриттям Чорнобильської атомної станції1.
Існує сподівання, що за сприяння світової спільноти Україні вдасться
перетворити ЧАЕС на безпечну систему, вилучивши навіть залишки
ядерного палива зі зруйнованого реактора.
Нині важливо осмислити світове місце української атомної
енергетики, її ефективність у контексті перспектив розвитку. На початок
2000 р. у 31 країні експлуатувалося 427 енергетичних атомних реакторів,
на стадії будівництва перебувало ще 38 ядерних реакторів. Україна
входить у першу десятку країн, де атомна енергетика створює значну
частку приросту загального енергобалансу.
Світова та українська практика доводить, що існують потужні
економічні інтереси та механізми, які впливають на політичних діячів та
суспільство в цілому на користь подальшого виробництва атомної енергії.
На думку багатьох представників світового атомного лобі, небезпека
великої аварії на будь-якій з кількох сотень АЕС, розташованих нині на
планеті, практично зведена до нуля. Але людям загрожує не лише
небезпека аварій на реакторах, а скоріше весь ланцюг виробничого циклу,
починаючи з видобутку урану та завершуючи захороненням
високорадіоактивних відходів. Не існує світового літопису людських
жертв з самого початку атомної епохи, тих, хто відчув на власному житті
дію іонізуючого випромінювання в шахтах, на заводах по переробці
уранової руди, під час поховання радіоактивних відходів, на АЕС. Жодна
з ланок цього виробничого циклу не є безпечною з точки зору можливих
серйозних чи незначних інцидентів, повсякчасного отримання малих доз
радіації. Наука не може передбачити, а лікарі убезпечити від усіх
можливих ризиків, особливо з радіоактивними відходами. Кожне з цих
питань стосується долі і майбутніх поколінь. У цій схемі виникає
надзвичайно складна система складних запитань і неадекватних
відповідей стосовно життєдіяльності суспільства, більше зорієнтованих на
вірогідну можливість, ніж на гарантовану безпеку. Однак представники
атомної промисловості та МАГАТЕ, роблячи свої розрахунки,
продовжують лобіювати атомну промисловість. Зокрема дуже показовим
у цьому відношення є висловлювання Ганса Блікса, яке було опубліковано
у “Le Mond” від 28 серпня 1986 р.: “... оскільки використання атомної
енергії дуже важливе, світ міг би раз на рік дозволити собі аварію
чорнобильського масштабу”2. Переконані, що ігнорування цінності
людини та її життя не є необхідною умовою продовження виробництва

1

Поточний архів Верховної Ради України. Інформаційне управління, ф. пост. зб.,
оп.1, спр.: ”Інформація про хід Парламентських слухань стосовно проблем закриття Чорнобильської АЕС шостої сесії Верховної Ради України тринадцятого скликання. Звернення Президента України Л.Кучми.”. – Арк.1-2; спр.: ”Матеріали
пленарного засідання шостої сесії Верховної Ради України тринадцятого скликання 5 грудня 2000 р.”, арк. 1.
2
Цит за: Чорнобиль. Наслідки для довкілля, здоров’я та прав людини. Українська
редакція. – С. 216-217.
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атомної енергії в постчорнобильський період. Мільйони постраждалих
людей не можуть бути платою за такий “прогрес”.
Нинішнє
покоління
використало
стільки
невідновлюваних
енергетичних ресурсів, скільки всі попередні разом взяті, що призвело до
глобальних ефектів: зростання різних видів техногенного забруднення,
збільшення вуглекислого газу в атмосфері, озонові діри, масоване
скорочення біорізноманіття всіх видів відновлюваних ресурсів, лісів
тощо. Тенденції глобальної екологічної кризи можна призупинити, якщо
за короткий історичний період вдасться перейти на альтернативну
енергетику та знизити енергоспоживання в промислово розвинених
країнах в 50-60 разів, у країнах з перехідною економікою – в 7-10 раз.
Міжнародна спільнота усвідомила, хоча і з 20-річним запізненням,
тенденції, які ведуть до руйнації глобального природного середовища
планети, організувавши у 1992 р. Міжнародну конференцію в Ріо-деЖанейро під егідою ООН, але лише ще через п’ять років з’явилися перші
реально розроблені концепції, стратегії тощо, аналіз яких показує, що
вирішувати проблеми нерідко пропонують знову старим шляхом, нічого
радикально не змінюючи.
Дещо інша ситуація в Україні, де нарощування енергогенеруючих
потужностей та політика енергозбереження виступають двоєдиними
важелями подальшого соціально-економічного розвитку. За міжнародною
енергетичною
градацією
Україна
відноситься
до
категорії
енергодефіцитних країн, задовольняючи національні паливно-енергетичні
потреби за рахунок власних ресурсів загалом менше, ніж на 50%.
Енергоємність валового внутрішнього продукту в Україні нині вдвоє, а з
ряду технологій в чотири - п’ять вище енергоємності аналогічного
продукту промислово розвинених країн1. Обсяги власного видобутку
нафти сьогодні задовольняють потреби України лише на 10-12%, а
природного газу – на 20-25%2. За даними віце-президента НАН України,
академіка А.Шидловського, в 1999 р. енерговитрати на одиницю ВВП в
Україні були в 10 разів вищими, ніж у розвинених країнах, і
продовжували зростати. Занепад української економіки автоматично
призводить до збільшення витрат енергії на одиницю ВВП. Ці протиріччя
поглиблює українська тіньова економіка3. Все це висвічує стратегічний
пріоритет для української державної політики розвитку економіки та
соціальної сфери проблем енергозбереження та піднесення ефективності
енергогенеруючих потужностей, розв’язання яких має неодмінно носити
всеосяжний характер. Крім того, енергозбереження дасть можливість
індустрії країни стати конкурентноспроможною. Адже зараз на
1

Куратченко В. Державна стратегія розвитку енергетики України // Вісник НАН
України. – 1999. – № 9. – С. 10; Иншеков Е. Новая специальность – энергетический менеджмент // Энергия будущего века. – 1999. – № 1. – С. 5.
2
Куратченко В. Державна стратегія розвитку енергетики України // Вісник НАН
України. – 1999. – № 9. – С. 13.
3
Шидловський А. Шляхи стабілізації паливно-енергетичного комплексу // Вісник
НАН України. – 1999. – № 9. – С. 5.
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виробництво одиниці продукції в Україні витрачається приблизно вдвічі
більше енергії, ніж в Японії. Енергозбереження дозволяє створити значно
більше робочих місць. Нещодавні дослідження Грінпіс Інтернешнл
показали, що на один долар, інвестований в енергозбереження,
утворюється на 40% більше робочих місць, ніж на інвестований в нове
енергообладнання. Екологічна та економічна потреба в енергозбереженні
очевидна. Зараз виробники енергії в США інвестують 3,1 біліона доларів
у цю галузь1. Однак реальна практика свідчить про зворотний напрям,
деградацію цих тенденцій.
Енергетика України, забезпечуючи сьогодні 27 % обсягу промислової
продукції та 17 % надходжень до бюджету, є ключовою ланкою, яка
здатна змінити ситуацію в економіці країни на краще. Окрім того,
енергетика – це одна з найбільш наукоємних галузей, а впровадження
наукових розробок дає відчутний ланцюговий економічний ефект в
усьому народному господарстві.
Загалом на сучасному етапі становлення української держави
об’єктивно діють внутрішні та зовнішні загрози енергетичній безпеці
країні. Серед внутрішніх факторів: надмірна енергоємність національного
ВВП, яка за останні роки зросла у півтора рази, витрати енергоносіїв на
виготовлення основних видів енергоємної продукції в Україні в 3,5-9 разів
вищі, ніж у розвинених країнах світу; високий рівень старіння основних
фондів галузей паливно-енергетичного комплексу; недостатній обсяг
інвестицій; криза платежів та пов'язані з нею хронічні невиплати
заробітної плати; недосконалість нормативно-правового забезпечення
діяльності галузі в ринкових умовах. Серед зовнішніх факторів: високий
рівень монополізації постачання імпортних паливно-енергетичних
ресурсів; залежність атомної енергетики від ввезення ядерного палива та
обладнання. Важливо підкреслити, що рівень енергетичної безпеки є
визначальним, але нині критично низьким в Україні. Це зумовлене не
стільки тим, що Україна власними природними паливно-енергетичними
ресурсами задовольняє свої потреби не більш як на 47 %, скільки тим, що
ці потреби, особливо природного газу, забезпечуються вирішальною
мірою з території однієї країни.
У пострадянському просторі геополітичний аспект української
енергетики залишається надзвичайно складним та суперечливим. На жаль,
багато хто свідомо ігнорував й ігнорує й досі той факт, що всі АЕС, як
загалом і атомна енергетика України, надзвичайно залежні від Росії. За
даними колишнього заступника голови Держкоматому України В. Котка,
в 1993 р. більша частина запчастин і обладнання, 100% ядерного
пального, близько 80% хімреактивів, обладнання для атомної енергетики
України закуплялось у Росії2. Для реальної підтримки державної
незалежності потрібна не просто відміна мораторію на введення нових
1

Васюта О.А., Васюта С.І., Філіпчук Г.Г. Екологія і політика. У 2-х томах. –
Чернівці: Зелена Буковина, 1998. – Т. 1. – С. 241.
Котко В. Атомна енергетика в економічній пастці // Демократична Україна. –
1993. – 13 травня.
2
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блоків, а розробка і прийняття комплексної програми створення та
розвитку національної атомної промисловості України. Без прийняття і
реалізації такої програми відміна мораторію ставала об’єктивним кроком
до ще більш безпосередньої залежності від Росії, кроком до ослаблення її
національної та екологічної безпеки.
У світовій енергетиці існує неписаний закон: якщо більше 30%
поставок енергоносіїв належить одній країні, то ця держава автоматично
отримує контроль над економічними та політичними процесами тієї
країни, яка імпортує це паливо. На сьогоднішній день 80% енергоносіїв в
Україні постачає одна країна – Росія. У світовій практиці така стратегічна
залежність вважається недопустимою. В 2000 р., не дивлячись на
політичний тиск з боку Росії, Україна заключила контракт на поставку з
Туркменистану 30 млрд. м3 природного газу, що разом з видобутком 18
млрд. м3 природного газу з власне українських родовищ та 30 млрд. м3
плати за транзитний газ, дещо зменшують нинішню енергетичну
залежність від Росії та критичний рівень загрозливого впливу в
геополітичному плані.
Коли держава прагне будувати нові ГЕС і АЕС, а також інші
мегаджерела енергії, не ставлячи на перше місце питання про кардинальне
скорочення використання енергії, людська доля нагадує боротьбу за право
вибору страти – через повішання, від кулі чи в газовій камері: оскільки
кожен із згаданих способів виробництва електрики є сильним
забруднювачем середовища, кожний з цих проектів загрожує здоров’ю та
життю тисяч і мільйонів людей нинішнього та майбутніх поколінь,
вироблена будь-яким способом електрика швидко перетворюється в
тепло, вносячи свій вклад у глобальну зміну клімату, а відомі
відновлювальні джерела енергії не здатні задовольнити потреби
промисловості. До тих пір, поки людство буде потребувати сьогоднішньої
і навіть більшої кількості кіловат-годин, їх будуть правдами і неправдами
добувати або буде збільшуватися і так величезна кількість обездолених,
тобто тих, які не мають належної їм долі глобального або національного
багатства1.
Модифікуючи державну еколого-економічну політику в галузі
електроенергетики варто адекватно діяти і в геополітичному плані,
порівнюючи переваги та недоліки у різних країнах світу, і в першу чергу,
серед економічно розвинених країн, перспективи тенденцій, що
розвиваються в Україні та світі, їх методологію та очікувані наслідки для
українських соціально-економічних реалій. Розвиток української
енергетики та енергозбереження в контексті геополітичного впливу
повинен нейтралізувати деякі некоректні аргументи охочих у сучасному
світі до постколоніальних підходів стосовно незалежної України.
Однак нинішня техніко-економічна ситуація не дозволяє негайно
зупинити роботу будь-якої АЕС країни, не вирішивши питань відходів, не
1

К дискуссии о стратегии действий СоЭС в 21 веке // Вести СоЭС (Издание центра координации и информации социально-экологического союза). – 2000. – Январь. – С. 2.
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компенсувавши втрати за рахунок інших джерел. На планеті АЕС
виробляють 15% світового енергобалансу1. Крім того, ліквідація
диспропорцій енергобалансу України нині пов'язується переважно з
традиційними джерелами, що при низьких технологіях веде до ще більш
активного забруднення довкілля.
Аналіз глобальних та національних тенденцій свідчить, що Україна,
постійно стикаючись з дефіцитом електроенергії, надалі не зможе
повністю уникнути цього лише за рахунок традиційної теплоенергетики,
адже для будівництва кожної ТЕС потрібно близько десятиріччя. Один з
шляхів – економія електроенергії, втрати якої в Україні щорічно
досягають 3 млрд. кВт/год2. Розроблена Комплексна державна програма
енергозбереження України обґрунтувала великий потенціал економії
енергії, який на 2010 р. оцінюється на рівні 100-110 млн. т умовного
палива. Тільки завдяки впровадженню маловитратних короткотермінових
організаційно-технічних заходів у найближчі 1,5-2 роки економія
паливно-енергетичних ресурсів може щороку реально становити в Україні
12-14 млн. т умовного палива. Для повномасштабної реалізації
колосальних
можливостей
енергозбереження
та
піднесення
енергоефективності в Україні існують усі передумови, за винятком
нормального інвестиційного клімату. Ця проблема має, звичайно,
загальнодержавне значення, її радикальне розв'язання дасть змогу
забезпечити значне підвищення ефективності функціонування не тільки
енергетики, а й економіки України загалом3. Перспективність шляху
доводить і зарубіжний досвід.
Таким чином, складнощі подолання наслідків чорнобильської
катастрофи відбуваються в контексті виходу України з енергетичної
кризи. Добре продумана, зважена, рішуча та водночас системна
енергетична стратегія як складова еколого-економічної політики здатна
усунути непродуктивні витрати в ключових галузях та технологіях
суспільного виробництва, сприяти запровадженню вітчизняних та
зарубіжних наукових досягнень по раціональному використанню
природних ресурсів, охороні навколишнього природного середовища,
вирішальною мірою допомогти досягнути бажаного суспільного
майбутнього. Ще у 1952 р Комісія Палея, призначена Президентом США
Г.Труменом, дійшла висновку, що відносно перспектив гарантованого
задоволення енергетичних потреб та попередження виникнення можливої
1

Гладуш В.Д. Коли ж буде закрито ЧАЕС? // Радянська Україна. –1990. –
24 серпня; Косих Г. Чорнобиль: що завтра? // Урядовий кур'єр. – 1991. – № 4. –
лютий. – С. 2; Неминучий крок // Робітнича газета. – 1987. – 20 червня; Тлумач П.
Економіка тримається на АЕС // Голос України. – 1996. – № 20. – 1 лютого. –
С. 11; Кордюк О., Крохмаль Ю., Водолажко Л. Атомна енергетика? Ні, спасибі //
Зелений світ. – 1991. – № 1. – січень. – С. 4.
2
Гриценко А.В. Енергетичний голод: Чи загрожує він нашій республіці? // Урядовий кур'єр. – 1991. – № 4. – лютий. – С. 4.
3
Шидловський А. Шляхи стабілізації паливно-енергетичного комплексу // Вісник
НАН України. – 1999. – № 9. – С. 9.
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нестабільності внаслідок економічного коливання нафтового ринку або
зривів імпортних поставок нафти з-за кордону, то відновлювальні джерела
енергії мають вищі перспективи, ніж ядерна енергетика.
Нині пріоритетні напрями енергетичної стратегії України, враховуючи
особливості постчорнобильського періоду, актуалізують подальше
створення
цивілізованих
фінансово-економічних,
правових,
технологічних,
інформаційних
умов
піднесення
ефективності
використання енергетичних ресурсів у суспільному господарстві та
житлово-комунальному секторі, перш за все, шляхом здійснення політики
енергозбереження,
поглиблення
ринкових
взаємовідносин
та
диверсифікації джерел надходження енергоносіїв. Основні напрями
реалізації Державної енергетичної стратегії нині визначаються
Національною енергетичною програмою та Програмою “Україна-2010”. У
перспективі передбачається покривати потреби економіки України в
енергії, враховуючи значні обсяги видобутку тут вугілля та уранової
сировини, у наступних пропорціях: за рахунок вугілля – 50%; урану –
40%; інших джерел енергоносіїв – 10 %1. Таким чином, порівнюючи з
минулим, в Україні планується поступове, хоча й вкрай повільне,
розширення бази джерел енергопостачання, що уособлює об’єктивну
історичну необхідність радикальної зміни глибинної філософії
національної енергетики у напрямі переходу до світових тенденцій інтенсифікації виробництва та споживання цього суспільно важливого
продукту, реальної технологічної модернізації та використання
нетрадиційних на сьогоднішній день джерел та видів генерування тощо.
У зв’язку з цим, як стверджував видатний англійський мислитель
ХІХ ст. Джон Стюарт Міль, на відміну від істин (аксіом) математичних,
які ніхто не пробує спростувати і де “всі аргументи – на одному боці”,
істина в суспільно-гуманітарних науках “встановлюється не інакше як
через порівняння протилежних аргументів”. І далі: ”Три чверті
аргументів, на яких тримається та чи та думка, полягає не в чому іншому,
як у спростуванні того, що може бути підставою для іншої, протилежної
цій думці позиції”2. Враховуючи постчорнобильський досвід в контексті
сучасних концепцій цивілізаційної стратегії, ці міркування вкрай
актуальні, набувають обрисів реальної політики, рівнозначно як і ключові
аргументи проти АЕС.
По-перше, АЕС самі по собі є енергетично нераціональними, що
підтверджує світовий досвід. Лише 30% енергії, яка виробляється на будьякій АЕС, перетворюється в електричний струм, решта – 70% виділяється
в якості тепла до атмосфери та водних ресурсів. Наприклад, європейський
реактор типу Графенрейнфельд чи ОУ-2 щорічно віддає навколишньому
середовищу таку кількість теплової енергії, яка еквівалентна енергії, що
1

Куратченко В. Державна стратегія розвитку енергетики України // Вісник НАН
України. – 1999. – № 9. – С. 10.
2
Цит за: Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології: Екскурс
в історію правничо-політичної думки / За заг. ред. В.Й. Скиби. ― К.: Основи,
1996. – С. 676.
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міститься в 1,7 млрд. літрів нафти, якої б вистачило, щоб обігріти всі
житлові приміщення Мюнхена. Через технічні причини теплові втрати
АЕС неминучі1.
По-друге, під час роботи АЕС вуглекислий газ не утворюється. Але це
суттєво не впливає на зменшення його вмісту в атмосфері, оскільки лише
близько 5% світової енергії виробляється в атомній енергетиці. За
експертними оцінками останніх років, сумарний вплив планетарної
атомної енергетики на зменшення парникового ефекту загалом становить
не більше 1,5%. Теоретично екстраполюючи можливість отримання всієї
планетарної енергії лише засобами атомної енергетики, експерти
вказують, що при сучасних масштабах світового енергоспоживання для
цього необхідно мати більше п’яти тисяч атомних станцій, а парниковий
ефект знизився завдяки цьому лише на 11%.
По-третє, атомні станції вимагають величезних інвестицій.
Наприклад, за експертними оцінками, лише для будівництва АЕС в ФРН,
не враховуючи вартості спорудження відповідних сховищ для
радіоактивних відходів та можливих наслідків надзвичайних техногенних
атомних аварій, нині необхідно інвестувати 250 млрд. марок, або 20000
млрд. марок для переходу людства виключно на атомну енергетику
загалом у світі. Дослідження експертів США показали, що кошти, які
необхідні для виробництва 1 кВт/год. “атомної” електрики можуть бути
більш раціонально використані для економії 7 кВт/год. Узагальнюючи
суспільні витрати, експерти констатують, що виробництво атомної енергії
– далеко не найкраще розв’язання енергетичних проблем людського
суспільства в новітню історичну епоху.
По-четверте, для переходу людської цивілізації повністю на
“екологічно чисту” атомну енергію не вистачає історичного часу.
Наприклад, гіпотетично для повного переходу на таку атомну енергетику
необхідно побудувати на планеті у різних країнах загалом 5000 нових
АЕС (лише, наприклад, у промислово розвиненій ФРН - 50 ) впродовж
наступних мінімум 20 років, що передбачає пошук будівельних
майданчиків, розробку проектів, сам процес спорудження реакторів,
станцій і т.п. Зокрема для ФРН це означає 40 нових будівництв, кожен рік
по 2-3 АЕС2.
По-п’яте, атомна енергія загрожує стану здоров’я та життю мільйонів
людей. Порогу небезпечності рівня техногенної радіації практично не
існує. Радіація низького рівня при роботі АЕС більш небезпечна, ніж
раніше прогнозували3. Відомі експериментальні дані дослідників Данії
1
Чи врятують клімат АЕС? // Wisе–Ukraine. Всесвітня Інформаційна Служба з
енергетики. – 1995. – № 17. – С. 6.
2
Чи врятують клімат АЕС? // Wisе–Ukraine. Всесвітня Інформаційна Служба з
енергетики. – 1995. – № 17. – С. 6.
3
Поточний архів Мiнчорнобиля України, ф. пост. зб., оп. 1, спр. “Звіт про науково-дослідну роботу “Значення соціально-демографічних наслiдкiв Чорнобильської
катастрофи для України: сучасний стан i перспективи”, підготовлений
Національним інститутом стратегічних дослiджень при Президенті України, 1
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про те, що в дітей, народжених після перших повітряних ядерних вибухів,
так само, як і після Чорнобиля виявлено зниження здібностей до
навчання, до абстрактного мислення. Зниження інтелектуальної
діяльності є одним з безпосередніх ефектів низькодозованого хронічного
опромінення1. Після ретроспективного аналізу наслідків чорнобильської
аварії, вибухів у Хіросімі та Нагасакі, вірогідний ризик виникнення
онкологічних захворювань внаслідок опромінення низькими дозами
радіації спеціалістами нині оцінюється вищим у 4 рази. Зростають
експериментальні дані з приводу довгострокового впливу радіоактивних
елементів2. З такою концепцією погоджуються і спеціалісти з
променевого захисту.
По-шосте, атомні станції не сприяють стабілізації клімату на планеті.
Нагріваючи велетенською кількістю тепла атмосферу та водні ресурси, які
задіяні для атомного енергетичного виробництва, АЕС, а ще більше
підприємства по переробці радіоактивних відходів, випромінюють значні
обсяги криптону-85, який іонізує атмосферу, порушує природний
кругообіг утворення хмар та випадання опадів, дестабілізує планетарний
клімат. Наприклад, лише АЕС ОУ-1, за офіційними даними, викидає до
атмосфери планети 4000 бекерелів криптону-85 на кожну вироблену
кВт/год3.
По-сьоме, радіоактивні відходи роботи АЕС надзвичайно шкідливі для
навколишнього середовища. Будь-якого типу реактор виробляє енергію з
отруйних для людини та довкілля речовин, сконцентрованих у системі з
багатьма невідомими факторами. Найвідповідальнішою світовою
сучасною проблемою у цьому зв’язку є безпечна утилізація та
знешкодження радіоактивних відходів як фактор можливого, але не
обов’язкового
розширення
планетарного
розвитку
атомного
енерговиробництва. Але в кінці 90-х рр. науковці з “World-watch institute”
у Вашингтоні оцінили загальний світовий обсяг накопичених на сьогодні
ядерних відходів на планеті у більш як 80 тис. т, що є токсичним
побічним продуктом не лише мирного енергетичного виробництва з
ядерних матеріалів, але й їх військового використання у різних країнах в
якості палива для морських суден та ядерних боєголовок для ракет тощо.
Переважаюча частина світових радіоактивних відходів – це відпрацьовані
грудня 1992 р., № 293/231, арк.7-8; Тридцять п’ять бер, або Дещо про сумління
науковців: Iнтерв’ю з головою Київської регіональної міжвідомчої ради по встановленню зв’язку захворювань з участю в лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС,
заступника директора Інституту онкології МОЗ України, доктора медичних наук,
професора Л.П. Кiндзельського // Радянська Україна. – 1991. – 6 лютого.
1
Глазко В., Глазко Т. Корова втрачає молока, а людина – мозок // Дзеркало тижня.
– 2000. – 16 грудня. – № 24. – С. 13.
2
Том Дуэйн и Билл Кипин. Эффективное использование энергии и окружающая
среда // Экологическая антология. Экологические произведения западных авторов.
– Москва; Бостон: Golubka “Советско-Американская Гуманитарная инициатива”,
1992. – С. 180.
3
Чи врятують клімат АЕС? // Wisе–Ukraine. Всесвітня Інформаційна Служба з
енергетики. – 1995. – № 17. – С. 6.
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уранові паливні стержні реакторів, переробка яких для подальшого
використання можлива, але необхідні для цього енерговитрати
зумовлюють нерентабельність цього процесу, внаслідок якого з’являється
ще більше радіоактивних та отруйних для людини та довкілля речовин1.
На сучасному науково-технічному етапі людство не винайшло нічого
кращого, аніж складувати радіоактивні відходи. Наприклад, у Швеції, яка
за геологічними умовами та загальною потужністю АЕС нагадує Україну,
відпрацьоване ядерне паливо “ховають” під землю у сховища так званого
мокрого типу, зберігаючи у каністрах, вміщених у басейн з водою,
передбачаючи, що років через п’ятдесят стане вигідним переробляти їх
для одержання урану та плутонію. В колишньому СРСР рідкі радіоактивні
відходи закачувалися прямо в ґрунти, відпрацьовані порожнини шахт і ця
практика, особливо в Росії, триває до сьогоднішнього дня.
В Україні, як і в більшості інших країн світу, на АЕС немає повного
циклу первинної переробки відходів згідно з міжнародними вимогами,
нормами та стандартами ядерної та радіаційної безпеки, що збільшує
об’єктивний ризик радіаційних аварій та експлуатації сховищ. На терені
України розташовано понад 8000 різних установ та організацій, діяльність
яких призводить до утворення радіоактивних відходів, які їх
застосовують, переробляють або зберігають2. Джерела іонізуючих
випромінювань не рівноцінні за обсягом та радіоактивністю – від
поліклінік з кобальтовими гарматами до діючих в країні АЕС та об’єкту
“Укриття”. В Україні на об'єктах ядерної енергетики існують значні
проблеми щодо вивезення відпрацьованого ядерного палива, що
призводить до його накопичення та переповнення басейнів витримки.
Становище деяких українських АЕС нині катастрофічне, оскільки не
вистачає ємкостей для зберігання відходів. Вживаються термінові заходи
щодо “ущільнення” наявних та спорудження нових сховищ3. Для
можливості довгострокового та безпечного зберігання відпрацьованого
ядерного палива на Запорізькій АЕС розпочато будівництво сховища
сухого типу (зберігання в контейнерах).
На шести
АЕС України нині накопичено близько 70 тис.м3
радіоактивних відходів, з яких 85-90 % є низько – та середньоактивними.
Високоактивні радіоактивні відходи тут накопичуються в основному в
спеціальних сховищах на проммайданчиках АЕС. В Україні на всіх АЕС,
крім Хмельницької та Запорізької, існує тенденція до збільшення рідких
радіоактивних відходів, що вимагає створення резервних сховищ. На всіх
АЕС, крім Запорізької, не здійснюється переробка твердих радіоактивних
відходів (спалювання, пресування тощо), що призводить до значного
зростання їх обсягів збереження. Виходячи з існуючих нині темпів
заповнення сховищ твердих радіоактивних відходів, через 5-7 років в
1
Суспільна дискусія щодо виживання. Знешкодження радіоактивних відходів? //
Світовий екологічний журнал . – 1995. – № 7. – С. 1.
2
Україна в контексті “Порядку денного на XXI століття”. – Київ, 1997. – С. 55.
3
Соботович Е. Де і як ховати радіоактивні відходи // Вісник НАН України. –
1998. – № 3-4. – С. 74.
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Україні актуалізується проблема введення додаткових сховищ. На
Рівненській АЕС діє єдина на атомних станціях України установка
бітумування радіоактивних відходів, яка експлуатується з 1993 р.1
Найбільше вмістилище радіоактивних відходів – зона відчуження
ЧАЕС, де лише в одному об'єкті “Укриття” міститься їх 1-2 млн. м3
загальною активністю 24 МКі. Крім того, у 24 районах тимчасової
локалізації радіоактивних відходів в Україні поховано ще 1,1 млрд. м3
загальною активністю 0,42 млн. Кі., джерелами яких є забруднені
внаслідок аварії грунт, будівлі, споруди, машини, механізми тощо. У зоні
відчуження ЧАЕС в процесі проведення робіт з дезактивації також
нагромаджено 3720 м3 твердих і 1800 м3 рідких радіоактивних відходів2.
Загалом в Україні нині вкрай важливо забезпечити екологічно безпечне
видалення та ліквідацію радіоактивних відходів, зведення до мінімуму
обсягів їх утворення та транспортування. Крім того, значна їх частина
потрапляє в ґрунти і води. Величезну небезпеку становить і сам саркофаг,
де всередині накопичилася велика кількість води, куди вона просочується
ще з часів його будівництва3. У 2000 р. кількість води збільшилася
більше, ніж вдвічі, що пояснюють значною кількістю опадів протягом
року. В результаті вода опинилася у дев’яти приміщеннях саркофагу, де
раніше її зовсім не було. Але за заявами українських офіційних осіб,
рівень радіації води, яка витікає з цієї споруди, залишається нормальним4.
Таким чином, стан з РАВ в Україні критичний. Місця їх зберігання та
поховання, особливо у 30-кілометровій зоні ЧАЕС, не відповідають
прийнятим нормативам, немає об'єктивних оцінок ситуації та впливу РАВ
на навколишнє середовище, відсутня державна система обліку їх
утворення, переміщення, зберігання та захоронення, практика поводження
з ними не відповідає вимогам чинних санітарних норм і правил. Все це
складає нині один з пріоритетів політики України в галузі охорони
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
та ядерної безпеки в країні5.
По-восьме, атомна енергетика загрожує міжнародній та національній
безпеці, не сприяє повноцінному розвитку демократії та різнобічному
дотриманню прав людини. Адже саме вона безпосередньо та
опосередковано стимулює розвиток світового військово-промислового
комплексу. В процесах ядерно-паливного циклу застосовуються та
утворюються такі ядерні та інші матеріали, багато з яких носять
стратегічний характер по відношенню до виготовлення різних видів зброї
1

Україна в контексті “Порядку денного на ХХІ століття”. – С. 55.
Соботович Е. Де і як ховати радіоактивні відходи // Вісник НАН України. –
1998. – № 3-4. – С. 74.
3
Васюта О.А., Васюта С.І., Філіпчук Г.Г. Екологія і політика. – Т. 1. – С. 339-362.
4
Чорнобильська АЕС поступово тоне // Ровесник. – 2000. – № 33. – 31 серпня. –
С. 2.
5
Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. – К., 1999. – С.
5.
2
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масового ураження.
Так, плутоній, який є складовою боєголовок,
виробляється при переробці відпрацьованого палива АЕС. Реактор
стандартної потужності у 1000 МВт виробляє за рік 250 кг плутонію,
якого достатньо для виробництва 25 ядерних бомб1. Навіть при
односторонній відмові від ядерної зброї зберігається можливість
розвивати на власній базі ядерне виробництво, або вигідно продавати
утворювану стратегічну ядерну сировину в інші країни, стимулюючи тим
самим
недостатню радикальність та ефективність внутрішнього
соціально-економічного реформування країни.
Існування ядерних об’єктів ставить під сумнів ряд основних прав і
свобод людини, які закріплені в Загальній декларації прав людини та
конституціях більшості країн – від безперешкодного інформаційного
доступу до вільного волевиявлення та свободи слова, громадського
контролю. В ряді країн під виглядом охорони ядерних об’єктів та
інтересів національної безпеки вони ігноруються, а лідери мирних
антиядерних рухів нерідко переслідуються. Складається враження, що для
задоволення зростаючих екстенсивних потреб нераціонального
енергоспоживання людського суспільства існує його вище право на
винищення різних форм життя, включаючи і самих людей, котрі
об’єднанні в громадсько-політичні спільноти, не наділені ефективним
захистом для його припинення, так як нерідко сама держава
перетворюється з гаранта прав людини на свідомого їх порушника.
Атомна енергетика як високотехнологічна галузь надто небезпечна в
площині контролю техногенного ризику, надто принадна для
терористичних актів, також її не важко трансформувати під потреби
вироблення атомної зброї тощо. Чим більше країна має АЕС, тим
суттєвішою є потенційна загроза імперативу збереження існуючого на її
території та навколо неї біорізноманіття. Однак, об’єктивні соціальноекономічні потреби соціуму змушують співіснувати його з “мирною”
енергоатомною промисловістю, яку ефективно контролювати в інтересах
загальної безпеки, реально він не в змозі. Саме тому демократичні
свободи залишаються нереалізованими. У сфері інформаційного доступу
громадськість повинна мати гарантоване право на правдиву, а не
препаровану речниками атомної індустрії інформацію про її діяльність.
Таким чином енергоатомна індустрія має пряме відношення до
соціально-гуманітарної політики та практики, іманентно зумовлюючи
становлення деформованої демократії та відповідно зрізану практику
забезпечення комплексу конституційно закріплених прав людини та
громадянина в Україні на безпечні умови проживання що повинно бути
основною умовою життєдіяльності будь-якого суспільства. “Цей принцип
повинен стати наріжним каменем у питанні прав людини, – підкреслює
професор Гарі Шарма з Ватерлоо (Канада). – На всіх етапах будь-якої
діяльності, пов’язаної з ядерною енергією, людям має бути гарантована
1

Том Дуэйн и Билл Кипин. Эффективное использование энергии и окружающая
среда // Экологическая антология. Экологические произведения западных авторов.
– С. 180.
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повага до цього принципу, тобто їх може бути піддано впливу радіації
настільки низького рівня, наскільки це розумно й можливо”1. Світовий
досвід засвідчує, що філософію ядерної індустрії практично неможливо
привести у відповідність з демократичними перетвореннями в сучасному
суспільстві. Демократичні перетворення не повинні примірятися до
індустріального світу нових технологій та оцінюватися на відповідність, а
навпаки – індустріальний світ повинен пристосувати свою діяльність до
незмінного та обов’язкового дотримання демократичних норм та
принципів соціуму.
Більшість членів МАГАТЕ та пов’язаних з цією міжнародною
організацією вчених або не помічають цих суперечностей, торкаючись їх
побічно, або не хочуть бачити справжніх причин. “Це також є показником
того, наше суспільство, вся його структура, не функціонує належним
чином. Ми повинні дослідити цю проблему, віднайти причини й те, яким
чином ми самі робимо свій внесок до такого суспільства”, – підкреслив на
засіданні Постійного народного трибуналу щодо наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС Радник Канцлера Австрії доктор Вольфганг Тромп з
Відня. Коріння цих проблем, на його погляд, лежить набагато глибше.
Необхідно реформувати систему освіти, університети, школи, поліпшити
наукову систему. “Ми повинні знайти відповідну систему реєстрації
фактів при пошуку причин. Треба припинити підготовку спеціалізованих
експертів у вузьких сферах, які не бачать ані цілої картини, ані шкоди,
якої вони завдають”2.
В сучасному світі ціна наукового знання в галузі атомної енергетики
надзвичайно висока, аналогічною є ціна за його помилки, зупинити які
повинні самі вчені, які більше, ніж будь хто інший, розуміють небезпеку
вивільненого атомного ядра, але дуже часто просто не проявляють своєї
громадянської позиції, виправдовуючись потребами науки, розвитку
військових технологій, ігноруючи цінність основ різних форм життя.
Логіка розвитку ядерної фізики та атомної енергетики в ХХ ст. змушує
предметно задуматися над зміною ставлення до проблем совісті та
суспільної моралі, історичної відповідальності, громадянської позиції в
ім’я існуванням людства.
Таким чином, в умовах незалежної національно-державної розбудови
України з'явилась об'єктивна можливість утвердження історичної правди,
зменшення негативного техногенного впливу на природне довкілля
шляхом формування основ та реалізації сучасної національної
екологічної, енергетичної, економічної політики, заснованих на високих
технологіях і загальнолюдських пріоритетах. Однак, відсутність дієвих
механізмів взаємодії влади на всіх рівнях, громадських організацій у
розв'язанні еколого-енергетичних проблем і по нині значно зменшує
ефективність суспільних зусиль. Пріоритети оновлення суспільства
об'єктивно потребують творення такої його політико-економічної
1
Чорнобиль. Наслідки для довкілля, здоров’я та прав людини. Українська
редакція. – С. 67.
2
Там само. – С. 38.
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структурної організації, яка б реально враховувала інтереси збереження
людини та природи. При збереженні старих підходів важко сподіватися на
реальне піднесення ефективності суспільного розвитку в Україні, її
швидкий вихід з енерго-еколого-економічної кризи, утвердження
цивілізованих пріоритетів розвитку. Найважливішими чинниками
кризового енергетичного стану в Україні нині продовжують залишатись
низький технологічний рівень і структурна деформація господарства з
переважанням сировинно-видобувних та ресурсоємких виробництв,
режим функціонування яких не відповідає світовому рівню.
При всій орієнтації енергетичних та еколого-економічних проблем у
майбутнє, об'єктивно посилюється увага до вивчення їх історичних
передумов на попередніх етапах соціально-економічного розвитку,
коренів сучасних суперечливих тенденцій у досвіді минулого, який є
уроком майбутнього. Ігнорування цього фактору в Україні може
призвести до втрати можливості її сталого розвитку. Ідеологія
загальнолюдських, демократичних, громадянських цінностей, екологічної
свідомості та освіченості громадян повинна нині визначати діяльність
Української держави, якій нині належить наполегливо працювати, аби
бути повноправним партнером цивілізованого світового та
європейського співтовариства.

Васюта О. А. (Київ)
ПОЛІТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті пропонуються науково обґрунтовані заходи щодо захисту
природного довкілля України. Наголошується на принциповій важливості
у вирішенні цієї проблеми взаємодії державних і громадських інституцій.
Незважаючи на великий спад виробництва у більшості галузей
національної економіки, Україна серед європейських держав має
найвищий інтегральний показник негативного антропотехногенного
навантаження на природне довкілля практично по всій своїй території.
Причому екологічна ситуація та якість середовища у двох третинах усіх
областей країни характеризуються як гостро критичні, несприятливі для
здоров'я людини. Природокористування є вкрай нераціональним,
марнотратним та екологічно неврівноваженим. Від того, як діють
державні і громадські інституції та управлінські органи вирішальною
мірою залежать суть і характер екологічної політики, подолання
екологічної кризи, ефективне розв'язання природоохоронних завдань. При
цьому ефективність всієї державно-управлінської інфраструктури
суспільства великою мірою залежить від масової екологічної свідомості,
культури та освіченості всіх громадян як умови досягнення належного
рівня
ресурсно-екологічної
та
соціально-економічної
безпеки
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життєдіяльності суспільства. Все це свідчить про нагальну необхідність
ефективного та швидкого розв'язання в Україні завдань інституційнозасадничого формування основ екологічної безпеки в контексті соціальноекономічного розвитку з метою надання національній економіці
характерних рис сталого та екологобезпечного функціонування вже у
найближчій перспективі.
Принципове значення для забезпечення ефективної державної
політики екологічної безпеки має теоретичне обґрунтування її місця в
системі ринкових регуляторів, тим більше, в умовах перехідної економіки.
Але негативний досвід перших кроків до ринку, що позначився на
результативності природоохоронної діяльності, не може слугувати
аргументом на користь згортання сучасних еколого-економічних реформ.
Нині Україні вкрай необхідна еколого-економічна модель ринкових
реформ1. Ця модель, поряд із всеохоплюючою раціоналізацією
природокористування, запровадженням у цих сферах ефективного
економічного механізму, потужних організаційних і фінансових підойм
для спонукання товаровиробників до радикального поліпшення охорони
природи, має передбачати встановлення жорстких детально розроблених
екологічних нормативів, стандартів, вимог, обмежень для окремих
галузей, підприємств, регіонів, областей тощо, у межах яких слід
здійснювати освоєння природних ресурсів, розвиток, розміщення та
спеціалізацію суспільного виробництва. Лише на основі екологоекономічної моделі ринкових реформ в Україні можна докорінно
перебудувати взаємовідносини людини з природою у напрямі їх
оптимального збалансування.
Екологічна політика покликана виконати дві групи взаємопов'язаних і
взаємоузгоджених завдань, а саме – подолати сучасні труднощі вирішення
проблем охорони довкілля та раціонального використання природних
ресурсів і вивести вирішення цих проблем на рівень їх розуміння та
здійснення у розвинених країнах.
І хоча важко заперечувати широкі можливості застосування ринкових
стимуляторів та регуляторів у сфері екологічної безпеки, однак теоретичні
розбіжності виникають у процесі встановлення конкретних співвідношень
економічних та адміністративних важелів охорони навколишнього
середовища на різних рівнях державного та корпоративного управління.
Ряд дослідників виступає за максимальне обмеження аж до цілковитого
заперечення необхідності адміністративного впливу на процеси
природокористування, тоді як інші є прихильниками застосування
ринкових механізмів при збереженні у разі потреби сильних
управлінських позицій держави. Переважна більшість науковців вважає,
що оптимальним є варіант формування системи управління екологічною

1

Трегобчук В., Веклич О. Необхідність еколого-економічної моделі ринкових реформ в Україні // Економіка України. – 1997. – № 4. – С. 12-23.
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безпекою шляхом гнучкого поєднання економічних та адміністративних
важелів впливу1.
Незважаючи на різноманітність поглядів щодо ролі держави в
процесах регулювання екологічної безпеки, переважна більшість
науковців і спеціалістів визнають екологічну ефективність ринку.
Оскільки його ключовим елементом є приватна власність, то вагомими є
аргументи на користь того, що саме її пріоритет є реальним фактором
захисту природного довкілля. Природний ресурс у руках приватного
власника має свого господаря, висока ціна заставляє його раціонально
використовувати цей ресурс, а прагнення уникати жорстких економічних
санкцій за забруднення середовища спонукає до активних
природоохоронних дій. Чим більше приватних власників, тим більше
багатих людей, що дозволяє суспільству більше коштів витрачати на
охорону природи. Додавши до сказаного неупередженість та об'єктивність
чисто прагматичних оцінок досвіду ринкового регулювання екологічної
безпеки в розвинених країнах, можна зробити принциповий висновок про
те, що ринок не є антагоністом екології, а навпаки, є важливим її
партнером2.
Сучасна розвинута неоліберальна ринкова економіка з її множинністю
форм власності передбачає якщо не домінуючу, то, безперечно, вагому
роль приватної власності. За цих умов про дешевизну, безплатність
природних ресурсів не може бути мови. В країнах з розвинутою ринковою
економікою рівень цін на природні ресурси є високим, що, в свою чергу, і
є основним стимулятором їх економічного використання та
цілеспрямованого суспільного відтворення. Тому найбільших успіхів у
природоохоронній діяльності досягли економічно багаті суспільства,
якими, як показує досвід, є виключно країни з переважанням приватної
власності та ринковою орієнтацією.
В Україні у процесі творення різних форм власності на природні
ресурси необхідно мати на увазі світовий досвід цих процесів. На думку
експертів, застосування дедалі досконаліших “зелених” технологій на
основі нових наукових розробок та їх активного впровадження є не лише
технічною, а й важливою соціальною складовою узгодження інтересів
економічного благополуччя з екологічною безпекою націй. У цьому
зв'язку відзначаються високі темпи розвитку екологічної індустрії,
причому значно швидші порівняно з іншими галузями та сферами. Так, за
5 років (1990-1994 рр.) середньорічні темпи зростання світового
екологічного бізнесу становили 9%, а доходи від продажу зросли більш як
1

Смит Ф.Л. Рыночная экономика: использование частной собственности для защиты окружающей среды // Экономика и математические методы. – 1992. – № 1. –
Т. 28. – С. 30; Корб Б., Начилхаут П. Экономические стимулы охраны окружающей среды США // Экономика и математические методы. – 1992. – № 5-6. – Т. 28.
– С. 754-760.
2
Гофман К.Г. Экономический механизм природопользования в условиях перехода к рыночной экономике // Экономика и мат. методы. – 1991. – № 2. – Т. 27. – С.
315-321.
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у 1,5 раза і сягали 408 млрд. дол. Згідно з прогнозами експертів
Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР), зростання
світового ринку “зелених” товарів та послуг упродовж 90-х (до 2000 р.)
мало становити не менше 150 %. Лідером світового екологічного ринку є
США, на які припадає понад третина загального обсягу продаж.
Серйозними конкурентами у цій сфері нині виступають Німеччина,
Японія, Франція та Великобританія.
Слід особливо підкреслити значення таких тенденцій, як високі темпи
розвитку індустрії охорони навколишнього середовища, її прибутковість,
значне нарощування виробничих потужностей галузі, зростання
чисельності зайнятих у ній працівників. Все це свідчить про створення
дуже великого за масштабами та сталого за характером попиту ринку на
товари та послуги екологічного характеру, зростаючої сфери прикладання
капіталу з високою нормою нагромадження та швидкістю обороту.
Важливою особливістю розвитку екологічної індустрії є також те, що,
як показують дослідження, ця галузь господарювання інтенсивно
поглинає капітал, створює для підприємців додаткову можливість
протистояти загальній тенденції до зниження норми прибутку в складних
умовах відтворення внаслідок економічної кризи, яка затягнулася1. Даний
висновок стає дуже актуальним особливо при проекції на економіку
України.
Особливого значення нині набуває формування раціональної та дієвої
системи державного регулювання та управління ресурсно-екологічною
безпекою природокористування та природоохорони стосовно умов
ринкової економіки на національному, регіональному та місцевому
рівнях. Вона має спрямовуватися на реалізацію сучасної екологоекономічної стратегії природокористування та досягнення високого рівня
ресурсно-екологічної безпеки держави, ґрунтуватися на застосуванні
комбінації взаємоузгоджених цілей, засобів, еколого-економічних
критеріїв
прийняття
рішень
у
сфері
природокористування,
природоохорони і розв'язання ресурсно-екологічних проблем з
мінімальними витратами праці та коштів, а також на чітко визначених
екологічних пріоритетах2.
Хоча екологічні проблеми соціально-економічного розвитку й мають
глобальний характер, проте розв'язуватися вони повинні на регіональному
рівні, з урахуванням регіональних особливостей3. В умовах
децентралізації управління, розширення повноважень господарюючих
суб'єктів і місцевих органів влади особливого значення набуває
1
Трегобчук В., Веклич О. Необхідність еколого-економічної моделі ринкових реформ в Україні // Економіка України. – 1997. – № 4. – С. 22.
2
Див: Національні і регіональні особливості реформування соціальноекономічних відносин і регулювання екологічних процесів в Україні та Польщі. –
Київ; Одеса; Варшава, 1997. – С. 61-62.
3
Трегобчук В. Регіональні аспекти екологічної політики у сфері аграрного природокористування і охорони навколишнього середовища // Економіка України. –
1997. – № 9. – С. 62.
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територіальне регулювання природокористування і техногенноекологічної безпеки. По суті, екологічне районування окреслене тільки в
теорії і ще не реалізується в практиці управління, хоч і є важливим
механізмом територіальної організації суспільства.
Водночас між інтересами держави і регіону мають місце істотні
відмінності. Держава, як суб'єкт природокористування, економічно
зацікавлена в максимальній концентрації видобутку і переробки будьякого виду ресурсів. У цьому є й інтерес регіону: виділення інвестицій та
матеріально-технічних ресурсів, створення робочих місць, спорудження
інфраструктури. Але як суб'єкт природокористування регіон не менше
зацікавлений в екологічних обмеженнях і навіть забороні на збільшення
видобутку і переробки ресурсів у зв'язку із зниженням техногенноекологічної безпеки та погіршенням якості навколишнього середовища.
Необхідним є дальше вдосконалення правової та нормативної бази
екологічної політики на всіх її рівнях, щоб погоджено розв'язувати
еколого-господарські ситуації різної компетенції; важливо принципово
змінювати масштаби, структуру та географію видобутку, переробки
ресурсів та їх споживання. В результаті соціально-економічної кризи в
Україні не розвивається належним чином і на правовій основі новий тип
природокористування – збалансованого з потужністю природного
потенціалу й екологічною місткістю території. Регіональна концепція
перехідного періоду має передбачати систему заходів щодо запобігання
загибелі або деградації природних систем, заходи по здійсненню
рекультивації порушених земель або їх заміщенню. Програми або
довгострокові концепції природокористування перехідного періоду мають
бути розроблені для всіх регіонів і особливо для тих, де екологічна
обстановка досягла максимальної напруженості Довгострокові концепції
мають бути націленими на досягнення бажаних якісних параметрів сфери
життєдіяльності населення. На відміну від них головне завдання
короткострокових концепцій – не стільки вдосконалення, скільки
збереження самого середовища проживання або хоча б уповільнення його
руйнування.
У зв'язку з великими відмінностями у соціально-економічному
розвитку регіонів і в екологічній ситуації в кожному з них, а також з
наявністю значної кількості територій підвищеного екологічного ризику і
так званих “зон екологічного лиха” держава повинна взяти на себе
розробку та реалізацію першочергових заходів1. Оскільки стратегічною
метою України є розвиток всебічного співробітництва з європейськими
державами і в перспективі здобуття повноправного членства в
Європейському Союзі, то потрібно, щоб країна відповідала європейським
стандартам і вимогам не лише в політичному, соціально-економічному, а
й в екологічному відношеннях.

1

Трегобчук В. Регіональні аспекти екологічної політики у сфері аграрного природокористування і охорони навколишнього середовища // Економіка України. –
1997. – № 9. – С. 67.
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На сучасному етапі екологічний чинник стає одним з головних
пріоритетів у міжнародному співробітництві практично всіх держав світу.
Україна повинна рухатися шляхом гармонізації національного
природоохоронного, ресурсного, ядерного законодавства, вимог і
стандартів екологічної безпеки господарської діяльності та всебічної
адаптації їх до західноєвропейського соціально-екологічного простору.
Поряд з цим екологічний стан навколишнього середовища, рівень і
характер економіки природокористування та природоохоронних заходів,
екологічна безпечність застосовуваних технологій мають максимальною
мірою
відповідати
західноєвропейським
соціально-економічним
стандартам і нормативам.
Для ефективного вирішення проблем екологічної безпеки необхідні
кошти для фінансування природоохоронних заходів та запровадження
екологічно безпечних технологій, здійснення структурних економічних
змін на основі екологічних чинників, вимог та обмежень. І з цих позицій
чим гострішою стає екологічна ситуація в Україні, тим більше коштів
нині та в майбутньому треба буде спрямовувати на охорону й
оздоровлення
навколишнього
середовища,
раціоналізацію
природокористування. Хоча на перший погляд є парадоксальним, але
процес радикалізації екологічної політики в інтересах економного,
раціонального використання державних фінансових засобів у країні
вигідніше з економічної та інших точок зору чим скоріше розпочинати та
постійно нарощувати потенціал відповідних реформ та інших суспільних
новацій. Влада, яка повною мірою усвідомить це, зможе більш адекватно
задовольнити нагальні національні інтереси розвитку.
Реалізація такого засадничого бачення може бути забезпечена тільки
тоді, коли виробничо-господарська діяльність суспільства, напрями,
способи,
техніка
та
технологія
природокористування
та
природоперетворення спираються на науково виважений екологоекономічний прогноз. Розробляючи прогнозну стратегію, за допомогою
якої має здійснюватися перехід до моделі сталого та екологобезпечного
соціально-економічного
функціонування
суспільства,
необхідно
керуватися наступними принципами:
- пріоритет екології, екологічних критеріїв, показників і вимог над
економікою, економічними критеріями, показниками та вимогами в оцінці
та виборі господарських, техніко-технологічних та організаційних
варіантів рішень;
- оптимальне поєднання галузевого й територіального управління
природокористуванням та охороною навколишнього природного
середовища, переміщення центра ваги та відповідальності за вирішення
ресурсно-екологічних проблем на місцеві органи влади й управління, при
збереженні за центром функцій контролю за неодмінним дотриманням
суб'єктами господарської діяльності екологічних обмежень, нормативів та
стандартів;
- жорсткий контроль за дотриманням вимог екологічного
законодавства, яке має охоплювати усі види та форми суспільної
життєдіяльності, передбачати поєднання ринкових та державних
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економічних інструментів, адміністративних підойм регулювання
екологічних відносин, систем і методів природокористування та
природоохорони;
- інтеграція в країні екологічного та економічного підходів до розвитку
та розміщення її продуктивних сил в єдиний еколого-економічний підхід
на основі розроблення та застосування у суспільній практиці (насамперед
прогнозування,
планування,
проектування
та
будівництво
народногосподарських об'єктів) інтегральних еколого-економічних
критеріїв, показників, нормативів і стандартів1.
Ряд дослідників вважає, що чим вищим є рівень доходу, тим
інтенсивніше використовуються в економіці природні ресурси, а відтак
зростає деградація середовища. Інші дослідники дотримуються думки про
те, що “чисте навколишнє середовище” є цінним товаром, попит на який
зростає паралельно зі збільшенням доходу. Маючи у своєму
розпорядженні достатні кошти, споживачі можуть купувати екологічно
чисті товари та послуги, а виробники встановлювати очисні споруди та
використовувати
ресурсозберігаючі
технології,
завдяки
чому
послаблюється антропогенний вплив на природу. При цьому особливо
наголосимо, що лише тоді, коли реальні доходи громадян у суспільстві
зростають, може реалізовуватися ефективна екологічна політика. Цю
фундаментальну ідеологію виокремлено у доповіді Світового банку, у
якій, зокрема, наголошується: “Сталий зв'язок між доходами та межею, до
якої застосовуються заходи з охорони навколишнього середовища,
демонструє, що у довгостроковому періоді найбільш надійним способом
поліпшення стану навколишнього середовища є збільшення багатства
нації”2.
Визнання проблеми боротьби з бідністю є пріоритетним
загальнонародним завданням і критерієм відповідальності перед своїми
нащадками, глибинною передумовою ефективної екологічної політики
Української держави. На спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН у
1997 р. головними комплексними завданнями глобальної екодинаміки
було визначено вирішення проблем усунення злиденності та зміни
існуючих природоруйнівних структур споживання та виробництва. На
фінансування цих програм людство має максимальною мірою
мобілізувати свої можливості, застосовуючи ефективні економічні,
політичні та ринкові важелі3. Український народ заслуговує на те, щоб
бути багатим, мати гідну долю з-поміж інших народів світу, жити в
екологічно безпечному навколишньому середовищі. Успіх національної
програми боротьби з бідністю та викорінення злиднів залежить від
створення демократичних умов соціально-економічної самореалізації
1

Трегобчук В. Ресурсно-екологічна складова національної безпеки // Економіка
України. – 1999. – № 2. – С. 5.
2
Цит. за: Мельник Л., Маслова С. Чи існує взаємозв'язок між доходами у
суспільстві і забрудненням середовища? // Економіка України. – 1999. – № 8. –
С. 62.
3
Див.: Світова економіка. – К.: Либідь, 2000. – С. 474.

492

Україна – природа, екологія

громадян в усіх сферах життя, розширення їх прав та реальних
можливостей. Саме тому населення України завжди в першу чергу реагує
на економічну кризу, не дивлячись на те, що екологічна ситуація в країні є
вкрай проблематичною та складною.
У сучасному українському суспільстві простежується значне
посилення домінанти суто економічного інтересу, нівелюючи екологічні
та соціальні пріоритети. Так, за даними соціологічних досліджень, якщо в
1986-1993 рр. питання екологічної безпеки для пересічного громадянина
займали за сукупною значимістю перше або друге місце, то нині – від
восьмого і далі. Крім того, станом природного довкілля цікавляться
здебільшого люди із середніми та високими доходами, яких в Україні
лише близько 15%, тоді як решта 85% – думають про щоденне
виживання1.
Важке матеріальне становище багатьом громадянам України видається
більш небезпечним, ніж згубний вплив радіації чи загрозливої екологічної
ситуації на їх здоров'я. Тому не треба бути великим політиком, аби
побачити, що небезпідставними нині є припущення, що Україна в
подальшому може зіткнутися із зростанням хижацького ставлення до
природи, якщо в країні заздалегідь не розробити відповідні механізми
оптимізації антропотехногенного впливу на неї2. Сьогодні розвитку
“екологічного” нігілізму в Україні сприяють, головним чином, економічні
негаразди та відсутність реальних дієздатних державних рішень,
корумпованість владних структур, нерозвиненість екологічного мислення
та багато інших не менш важливих факторів.
Отже, стратегія екологічної безпеки визначається стратегією
соціально-економічного розвитку всієї країни. З одного боку, це сучасний
розвиток продуктивних сил, відповідно орієнтована структура економіки,
спеціалізація та розміщення виробництв, їх якнайтісніше узгодження з
наявним ресурсним, продуктивним, відтворювальним та відновлювальним
потенціалами навколишнього природного середовища. З іншого боку, це
рівень і характер використання природних ресурсів насамперед
земельних, водних і мінерально-сировинних, масштаби та напрями
інвестування капіталів, екологічна орієнтація техніко-технологічного та
організаційного прогресу та інші важливі чинники, які також мають бути
взаємоузгоджені не лише з поточними, а головно з потребами населення
та стратегічними перспективами розвитку країни. Але за будь-яких умов
та обставин, забезпечувати його слід не за рахунок ресурсів життя
наступних поколінь.
Реальна економічна та соціальна політика в Україні у процесі
інституційно-засадничого просування суспільства до основ ринкової
економіки повинна базуватися на всебічному врахуванні аспектів, не
виключаючи екологічного. При цьому головним інтегральним показником
1
Данилишин Б. Україна: тернистий шлях до сталого розвитку // Зелений світ. –
1997. – № 2. – С. 3.
2
Кухар В. П. До питання переходу України на принципи сталого розвитку // Проблеми сталого розвитку України. – С. 21.
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розв'язання або нерозв'язання відповідних соціоекологічних проблем є
зростання тривалості життя громадян України, тим більше, що середня
його тривалість на 10 років менша, ніж у населення розвинених країн
світу1, а також рівень експлуатації робочої сили в Україні, який у 1990 р.
становив 201,7%, а в 1996 р. 417,3%2. Таким чином, можна констатувати
ще одне новітнє соціоекологічне явище – розгортання процесу
“екологічної” експлуатації сукупного суспільного працівника в Україні3.
Нині в Україні наростає розрив між об’єктивними екологічними
потребами всього суспільства та еколого-економічними можливостями їх
реального задоволення, що ще більше ускладнює процеси природного
відтворення народонаселення та стан суспільного здоров’я. Екологічний
аспект соціально-економічних суперечностей також не менш яскраво
проявляється і через проблеми суспільної праці у несприятливих
екологічних умовах в оточенні небезпечного застарілого агресивного
виробничого середовища тощо4.
Серед тенденцій функціонування та відтворення народонаселення нині
набирає силу новий феномен українського суспільства – соціальноекологічна поляризація, яка проявляється в поглибленому розмежування
між багатими та бідними в розподілі та споживанні рекреаційних
природних благ5. У зв’язку з цим поряд із загальною екологізацією
соціально-економічного розвитку актуальними напрямами державної
політики екологічної безпеки має стати цільова компенсація певним
категоріям працівників і мешканцям проблемних регіонів шляхом
запровадження екологічних доплат на підтримання здоров’я з місцевих
позабюджетних джерел тощо.
Екологізація різних напрямів освіти як пріоритетна діяльність, поряд з
іншими компонентами
соціального розвитку має неодмінно стати
пріоритетом державно-політичної ваги тому, що саме в цю сферу великою
мірою змістилися нині існуючі та можливі на перспективу загрози
національній безпеці України. Сьогодні можна визнати, що переважна
більшість важливих рішень, які закладали основи стратегічного
економічного розвитку України після набуття незалежності, часто
приймалися при відсутності належного наукового фахового бачення в
1

Експрес-інформація “Стан демографічної ситуації в Україні в 1997 р.” – К., Державний комітет статистики, 1998. – С. 5; Стешенко В., Піскунов В. Ставка на гуманного нащадка // Віче. – 1996. – № 8 (53). – С. 87, 88.
2
Кір'ян Т., Шаповал М. Чому ми бідні? // Голос України. – 1998. – № 220. – С. 12.
3
Веклич О. Феномен “екологічної” поляризації сучасного українського
суспільства // Економіка України. – 1999. – № 12. – С. 52.
4
Див.: Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія. – К.: Здоров'я,
1995; Хижняк Н.И., Мальцева Л.А. Здоровье детей Донбасса. – Донецк, 1993; Проблеми охорони здоров'я дитячого населення м. Києва. – К., 1993; Здоров’я та
відтворення народу на Прикарпатті. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ,
1992.
5
Степура А. В., Гаджієва Т. Г. Екологічна культура духовності у дзеркалі
рекреації // Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес. – К., 1994. – С. 101.
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дусі економічного ринкового романтизму, без достатнього врахування
національних екологічних інтересів. Тому цей період позначений значним
руйнуванням не лише економічного, а й природного потенціалу України,
який має служити основою національної безпеки, складові якого нині
надто послаблені. Екологізація освіти, науки, культури та інших
гуманітарних сфер розвитку країни, творення сучасної інтегрованої
системи соціоекологічної освіти в Україні не лише посилить національну
економічну безпеку, але й дасть можливість свідомо уникати можливих
руйнівних наслідків нефахових псевдотехнократичних підходів на різних
рівнях суспільної організації, в першу чергу, державного управління,
піднесе
конкурентоспроможність
вітчизняного
товаровиробника,
дозволить ефективніше взаємодіяти з міжнародними фінансовими та
економічними структурами.
Проблема соціоекологічної освіти як аспект національної екологічної
безпеки України має кардинальне значення не лише в рамках цієї сфери, а
й у контексті загального рівня розвитку країни1. Екологічна безпека та
освіта мають спільну основу – духовність, сукупність знань, вмінь і
здібностей людини. Недооцінка цього соціального пріоритету нині вже
привела до спрощених уявлень на причини і наслідки багатьох процесів,
до реального підриву перспектив соціально-економічного зростання, у
недоліках політики державотворення. Тому без відповідної освітньої
політики, сутнісних реформ, а не поверхових нововведень стабілізувати
еколого-економічне становище у країні, її екологічну безпеку лише
економіко-фінансовими чинниками неможливо. Наука і освіта – важливі
гаранти збереження і зростання інтелектуального потенціалу суспільства,
суверенітету та безпеки держави. Від рівня освіти залежать як компоненти
національної безпеки – безпека суспільства, держави, особи, так і всі її
складові – економічна, політична, екологічна та ін.
У розвинених країнах протягом трьох останніх десятиліть визнаним
пріоритетом політики в суспільстві є концепція людського капіталу,
згідно з якою освіта розглядається як ключовий фактор економічного
зростання, соціального-економічного благополуччя, як окрема галузь
інвестувань духовного виробництва2.
Незважаючи на наявність широкого позитивного світового досвіду
щодо впливу розвитку освіти на зміцнення національної безпеки, в тому
числі екологічної, в Україні здійснювана освітня політика не вивела її в
розряд пріоритетних. Нині відбувається руйнування нагромаджуваного
десятиріччями інтелектуального та науково-технічного потенціалу, відтік
працівників освіти та науки в інші сфери. За підрахунками експертів,
1

Соколов В.С. О государственной политике в области образования // Педагогика.
– 1994. – № 6. – С. 16; Исаксен А., Гамильтон К., Гульфасон Т. Введение в экономику рынка. – СПб.: Судостроитель, 1994. – С. 125.
2
Див.: Семенов А. Посттейлоризм и теория человеческого капитала // Международная экономика и международные отношения. – 1995. – № 9; О человеческом
капитале и “детейлоризации” // Международная экономика и международные отношения. – 1996. – № 11.
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економічні втрати України лише через це складають нині близько 10 млн.
дол. на рік1. Це негативно позначається на еколого-економічній безпеці
України, знижує ефективність інвестицій. Щоб освіта сприяла захисту
стратегічних інтересів країни, перш за все еколого-економічних, її
розвиток має випереджати розвиток інших складових частин економіки.
Такий підхід розуміють та реалізують на практиці у розвинених країнах
світу2.
Очевидно, що прорахунки урядової економічної політики в країнах,
що розвиваються, та країнах з перехідною економікою, внаслідок цього
деформований ринок, який встановлює невідповідні ціни на природні
ресурси, завдають істотної шкоди навколишньому природному
середовищу. Комплексні політичні реформи, які б включали системний
погляд на екологічні проблеми в економічній, соціальній, освітній
політиці, є цілком вирішуваним завданням, пріоритетним не лише для
екологічної, але загалом для національної безпеки України, яка нині
переживає реалії перехідних реформ, етапи та терміни завершення яких є
нині, на жаль, не прогнозованими.
Не дивлячись на те, що явища та тенденції, які внаслідок цього
виникають в економіці та суспільстві дедалі більше отримують
самодостатній характер, набуваючи власної динаміки, природа та її
ресурси залишаються головним засобом виживання України, основою
етносоціальної самобутності, господарського укладу, історичної
спадкоємності українського народу. Належний стан природного
середовища – головна й необхідна умова здорового, генетично
доброякісного, тривалого життя та праці людей. Невідкладне розв'язання
проблем
екологічної
безпеки
населення
з
урахуванням
постчорнобильських реалій – сьогодні важлива і нагальна парадигма для
національної освітньої політики, безпеки держави.
У контексті проведення політики екологічної безпеки в системі
соціально-економічних умов та регуляторів перехідної економіки важливе
місце належить характеру суспільно-виробничих відносин, діяльності
структури відповідних державних і громадських інституцій та
управлінських органів, від чого вирішальною мірою залежать суть та
характер екологічної політики, подолання екологічної кризи, ефективне
розв'язання природоохоронних завдань. Аналіз свідчить про нагальну
необхідність ефективного та швидкого розв'язання в Україні завдань
інституційно-засадничого формування основ екологічної безпеки в
контексті соціально-економічного розвитку.
Принципове значення для забезпечення ефективної державної
політики в сфері екологічної безпеки має теоретичне обґрунтування її
1

Куценко В., Удовиченко В., Опалєва І. Освіта як фактор стабільності та
національної безпеки України // Економіка України. – 1998. – № 1. – С. 14.
2
Хроменков Н. А. Образование. Человеческий фактор. Общественнй прогресс. –
М.: Педагогика, 1989. – С. 93; Куценко В., Удовиченко В., Опалова І. Освіта як
фактор стабільності та національної безпеки України // Економіка України. –
С. 13.
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місця в системі ринкових регуляторів в умовах перехідної до ринку
економіки. Нині Україні вкрай необхідна еколого-економічна модель
ринкових реформ, яка поряд із всеохоплюючою раціоналізацією
природокористування, запровадженням у цих сферах ефективного
економічного механізму, потужних організаційних і фінансових підойм
для спонукання товаровиробників до радикального поліпшення охорони
природи, має передбачати встановлення жорстких детально розроблених
екологічних нормативів, стандартів, вимог, обмежень для окремих
галузей, підприємств, регіонів, областей, басейнів річок тощо, у межах
яких слід здійснювати освоєння природних ресурсів, розвиток,
розміщення та спеціалізацію суспільного виробництва.
Аналіз різних поглядів на співвідношення ринкових та
адміністративних важелів здійснення екологічної політики свідчить, що
навіть принципово важко заперечувати широкі можливості застосування
ринкових стимуляторів та регуляторів у сфері екологічної безпеки. Однак
теоретичні розбіжності виникають у процесі встановлення конкретних
співвідношень економічних та адміністративних важелів на різних рівнях
державного та корпоративного управління – від максимального
обмеження
аж
до
цілковитого
заперечення
необхідності
адміністративного впливу на процеси природокористування, аж до
широкого застосування ринкових механізмів при збереженні у разі
потреби сильних управлінських позицій держави. Теоретично
оптимальним є третій варіант – формування системи управління
екологічною безпекою шляхом гнучкого поєднання економічних та
адміністративних важелів впливу.
Комплексні політичні реформи, які б включали системний погляд на
екологічні проблеми в економічній, соціальній, освітній політиці, є цілком
вирішуваним завданням, пріоритетним не лише для екологічної, а загалом
для національної безпеки України, яка нині переживає реалії
перехідних реформ, етапи та терміни завершення яких є нині, на
жаль, не прогнозованими.
Колядич О. І. (Київ)
ЕКОЛОГІЯ РІДНОГО КРАЮ
(українознавчий аспект)
Автор статті розкриває методи і форми екологічної освіти учнів,
акцентуючи увагу на знанні природи рідного краю, її пошануванні дітьми
та дорослими, вихованні екологічної культури та любові до землі.
Сучасна людина все ясніше усвідомлює: щоб нормально жити, треба
знати, вивчати і рахуватися з законами природи. Тільки такий шлях веде
до злагоди з навколишнім світом, з людьми, з собою.
Серед безлічі проблем сьогодення проблема екології займає одне з
перших місць. Питання про місце людини в природі і про ставлення
людей до навколишнього середовища завжди хвилювало всі покоління
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людей від найдавніших мислителів до сучасних науковців, від дорослого
до малого передавались закони гармонії розвитку природи і суспільства.
Екологічна освіта і виховання гідних громадян України є одним із
пріоритетних завдань реформування національної школи нашої держави.
Відповідальне ставлення підростаючого покоління до рідної природи
найбільш ефективно можна сформувати у шкільні роки, у рамках
екологічної освіти і виховання, спрямованих на розвиток екологічної
культури як форми регуляції взаємодії людини з природою.
Протягом довгих років історії сталося так, що ми майже втратили
дорогоцінний дар природи рідної землі – здоров’я разом із заповітом
предків вміти його берегти і передавати. Зашифровано було заповіт у
гармонійній системі взаємодії природи, суспільства і людини, а
передавалась ця інформація з покоління в покоління за допомогою пісень,
приказок, легенд та обрядів. У нашого народу існує мудра віра в природні
задатки кожної дитини. І батьки, і вчителі повинні повірити в те, що
кожна дитина має “золоте зерно душі”, яке, попадаючи на родючий грунт
національного виховання, дає паростки добра, правди, гідності. З
народного погляду, кожен учень може і повинен бути першим: один – у
навчанні, другий – у трудовій діяльності, третій – у мистецтві, четвертий –
у спорті. Проростити зерна таланту, збагатити й урізноманітнити божий
дар можливо лише у чистому ґрунті, зрошуючи джерельною водою і
свіжим повітрям.
Людина з’явилася на світ, як частина природи, і тому її існування
повністю від природи і залежить. Усе, що ми їмо і п’ємо, у що вдягаємось
і де живемо, бере свій початок у довколишньому середовищі, його
природних ресурсах. Усі джерела отримання людиною необхідних їй
матеріальних достатків містяться в об’єктах живої та неживої природи.
Природні ресурси використовуються як засоби праці і є основою усіх
матеріальних багатств людини та комфортного середовища її існування.
Природа дала людині допитливий розум, уміння аналізувати,
порівнювати та робити висновки. І чим більше людина отримувала знань
про природу, її закони та механізми, тим могутнішою вона себе уявляла.
Базуючись на отриманих знаннях та досвіді люди будували техногенне
суспільство, техноцивілізацію, головною метою якої було безтурботне
життя у комфортному, повністю пристосованому до їх потреб оточенні.
Відомим є факт, що на території нашої держави практично не
залишилось місць, які б не були ушкодженими внаслідок забруднення. З
розвитком людства, розмноженням, міграцією, адаптаціями й небаченою
активізацією діяльності в біосфері почали розвиватися процеси особливого антропогенного характеру. Із самого початку поведінка людини в
довкіллі стала відрізнятися від поведінки вищих істот агресивністю. Людина була нерівноправним співмешканцем у середовищі існування, а
підкорювачем, насильником, жадібним споживачем, не здатним до самообмеження.
Сотні тисяч років тому, коли кількість людей на Землі була порівняно
невеликою, а їхній інтелектуальний і технічний потенціал – дуже слабким,
природа практично не відчувала на собі тиску людини: вона легко само498
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очищувалась і самовідновлювалась. Але минули тисячоліття, народонаселення почало зростати такими темпами, досягло таких адаптацій і поширення на планеті, яких не знала жодна інша популяція. З часом людська
діяльність обернулася на могутню силу, здатну впливати на природу не
лише в межах окремих районів і континентів, а й на планеті в цілому.
Проте свого ставлення до природи, її ресурсів людина за тисячоліття не
змінила, і це призвело до виникнення глобальної кризової екологічної
ситуації.
У 1991 році всю територію України було оголошено зоною
екологічного лиха. За два роки до цього спеціалісти-географи Академії
наук України вперше розробили й склали карту стану довкілля за окремими компонентами природи. Ця карта підтверджує той факт, що стан усієї
території нашої країни, за винятком невеликих окремих районів Карпат,
Центрального Полісся, Полтавщини оцінюється як несприятливий. Більше
ніж 15 % території України належить до категорії – “надзвичайно
забруднені регіони з підвищеним ризиком для здоров’я людей” і “райони
екологічної катастрофи”. У Донбасі та Придніпров’ї деградація природи
набула незворотного характеру, а чорнобильська зона стала зоною
відчуження. Найбільше потерпають великі міста України – територіальні
центри концентрації народонаселення, промислового виробництва,
транспорту, торгівлі, систем життєзабезпечення і комфорту людей. Серед
них і наша столиця Київ, у якому хімічне забруднення підсилюється
радіаційним фактором. Тому людям залишається одне: почавши з
підвищення екологічної ефективності науки, рівня освіченості народу,
його загальної культури, формування екологічної свідомості, поступово,
але якомога швидше створити нову спільноту – високоінформовану, з
могутнім
колективним
інтелектом,
здатну
організувати
свій
збалансований розвиток у злагоді з природою.
Сім’я, школа, де започатковується навчально-виховна діяльність, –
відповідальна пора. Для дітей юного віку, які мешкають у зоні
екологічного контролю, характерна підвищена вразливість, емоційна
напруженість, млявість, повільність засвоєння навчального матеріалу. У
подоланні негативних екологічних наслідків важливим є гармонізація
стосунків між членами родини, між учителем і учнем, взаємин з
навколишнім середовищем і внутрішнім світом. Календарні свята й
обряди – своєрідна енциклопедія народної мудрості – допомагають
кожній людині відчувати себе часткою природи, жити в гармонії з
довкіллям, охороняти і не завдавати шкоди рослині, тварині, людині.
Мільйони років тому для людської спільноти характерним було
пристосування до природи, велика повага до неї, схиляння перед її силами
та явищами. Кожна квітка, пташка, навіть малесенька комаха, були
одухотворені, живі. Ліс, степ, річка були священними істотами. В
українського народу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків,
карається Богом і людьми. У наших звичаях поєднались староукраїнська і
християнська культури. Народна культура – це те життєдайне коріння, що
живить духовність кожної дитини.
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Прадавні люди усвідомлювали свою повну залежність від природи,
розуміли свою беззахисність перед її стихіями і тому ставились до них із
повагою. Недарма колись природу шанобливо називали “матінкаприрода”, тим самим вважаючи себе покірним її сином чи донькою.
В Україні дати і свята поділялися за порами року. У такому поділі
глибока народна мудрість, що відображає зв’язок людини і природи. Тож
якщо діти разом з дорослими готуватимуться до свят, будуть учасниками,
а не споглядачами, це навчить їх глибше розуміти природу рідного краю,
його екологію.
Пізнанню законів розвитку природи дітьми, формуванню бажання
берегти, примножувати її багатства допоможе звернення до народних
прикмет, спостережень дідів і прадідів над явищами природи, порами
року, флорою і фауною. У цікавій і дотепній формі вони розкривають
життя природи та людей. Таким чином, у дитини розвиватиметься
почуття господаря, працьовитість, ініціативність, дбайливість, сприйняття
рідного краю як свого зеленого дому, як основи життя.
Духовне відродження, становлення нової людини в Українській
державі повинно відбуватись у щільному поєднанні із природним
довкіллям на новому психо-емоційному рівні, над утвердженням якого
сьогодні працюють фахівці-українознавці.
Тільки через українське слово може відбутися усвідомлення своєї місії
українською нацією, і тоді рідний наш край стане дійсним центром
Євразії, а проблема екології вже не буде стояти поряд із таким
приголомшливим словом – глобальна. “Щасливою буде та епоха, коли
честолюбство почне бачити велич і славу тільки в придбанні нових знань і
залишить нечисті джерела, якими воно намагалося угамувати свою
спрагу”, - зазначав А. Сен-Симон. Час не чекає. Наше завдання всіма
доступними методами стимулювати будь-яку ініціативу і
заповзятливість, спрямовану на збереження рідного краю для
майбутніх поколінь.

Кухарчук С. В. (Київ)
ОХОРОНА І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ –
ОБОВ’ЯЗОК ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
У статті висвітлюється методика ознайомлення школярів з
основами захисту і збереження навколишньої природи.
“Природа – не тільки всеосяжна матерія, джерело Буття, а й
безсмертний Дух, горнило Свідомості. То ж приємно усвідомлювати, що
мірою всіх речей є Людина. Але необхідно усвідомлювати й те, що
вчителем людини є природа; і як те, що вона ж може виступати носієм
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зла, першопричиною найбільших всеземних і вселюдських катаклізмів
(достатньо вказати на війни й Чорнобиль), ні Україну (етнос, мову, націю,
державу, культуру, ментальність), ні українця (характер, долю) не можна
зрозуміти поза рідною їм природою”1. Через значимість концентру
“Україна – природа, екологія”, вчителям початкових класів в школах
необхідно приділяти багато уваги на уроках і поза урочний час у
вихованні в учнів бережливого ставлення до природи.
Природа годує, напуває, одягає людину, є джерелом її фізичного
здоров’я, морального благополуччя, естетичної насолоди. Однак ми
тривалий час ставилися до неї по-споживацьки, не задумуючись над
негативними наслідками. А вони не забарилися: ґрунти, водойми,
повітряний басейн майже повністю стали забрудненими. Навіть снігового
покриву такого віддаленого від цивілізації материка, як Антарктида, ця
біда не обминула. Нині, за даними вчених, щохвилини у світі зникає 2 га
лісу, щотижня – один вид рослин, щороку – вид тварин. “Тільки
споживацьке ставлення до землі і корисних копалин, вод та лісів,
зажерливо-хижацька їх експлуатація; перенасичення ґрунтів пестицидами
й гербіцидами (часом – у 2700 разів), деформація й знищення гумусу;
створення штучних водоймищ у місцях найбільшої родючості та зонах
оздоровлення людей, порушення природного балансу між землею, водою,
полями, лісами, повітрям, що призвело до корозії земель, заболочення
або ж зневоложення гігантських територій ; будівництво промислових
монстрів без урахування сировинної бази, й наслідків впливу на клімат,
природу, людське середовище […], поставило під загрозу існування як
природу України, так й генофонд нації”2.
Людина – частина природи, без неї вона не може існувати. Людина
споконвічно користувалася природними дарами – землею, водою,
повітрям, рослинним і тваринним світом. Поки людей на Землі було не
так багато і знаряддя праці, якими вони “забирали” у природи те, що
треба: вугілля, руди, воду, деревину та інше – були не досить
досконалими, то Природа і не зазнавала великих втрат. Однак йшов час,
чисельність нашої планети неухильно збільшувалась. Отже, потреби в
продуктах харчування, одязі постійно зростали. Крім того, самі ці потреби
стали різноманітнішими. Так, наприклад, якщо первісна людина не знала,
що таке книжка, то лише у сучасного школяра їх налічується до сотні. А
щоб їх виготовити, слід витратити чимало деревини, електроенергії,
фарби, води, тобто використати природні багатства.
З розвитком людства знаряддя праці також поліпшувалися. Сучасна
техніка дає можливість людині менше залежати від Природи, майже
панувати над нею: добувати, наприклад, вугілля, нафти, газу дедалі
більше, осушувати болота, змінювати русла річок і зводити греблі для
виробництва електроенергії, вирубувати ліси, а натомість будувати міста,
прокладати шляхи, залізничні колії. Усе це робилося для потреб людини,
а от про природне довкілля дедалі більше забували. Однак сучасні
1
2

Кононенко П.П. Українознавство. – К., 1996. – С. 90-91.
Там само.
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машини потребують багато палива, яке згоряє. Отруйний дим потрапляє у
повітря. Вода, яку використовують на фабриках і заводах, потім
виливається у водойми – річки, озера, моря. Гребля через річку перетинає
рух рибам. Вирубування лісів призводить до обміління річок, та зсувів
землі у горах. Страждає уся Природа. Так, зміна русла давньої річки
Трубіж спричинила її цілковите занапащення.
У деяких українських містах – Запоріжжі, Дніпропетровську,
Маріуполі, Кривому Розі заводських викидів отруйного диму у повітря
настільки багато, що іноді він висить чорною хмарою над містом.
Великої шкоди завдали “рукотворні моря”, наприклад Київське і
Каховське. Під водою опинилися сотні тисяч гектарів орної землі, луки,
села. А вода в цих морях все одно “мертва”: часто гине риба,
розмножуються шкідливі водорості.
Така діяльність людини згубно впливає на рослини і тварини. У
результаті деякі окремі види зникли взагалі. Такими серед тварин є
сайгак, сарна, тарпан(дикий кінь), росомаха. Дедалі менше стає
дикоростучих рослин, які мають лікувальні властивості – конвалії,
ромашки, первоцвіту. Значно менше в українських лісах стало дубів та
буків, а карпатська кедрова сосна зникла зовсім. В річках не стало
багатьох видів риб1.
Є такі види рослин і тварин, які поки що існують, але їх залишилося
дуже мало. Тобто їх слід ретельно охороняти, дбати, щоб вони не зникли
зовсім. Якщо взимку не підгодовувати пташок, то і вони можуть загинути.
Пташки бояться не холоду, а голоду. А як прийде весна, то зробити
потрібно для шпаків шпаківні. Не можна ловити пташок, забирати з
гніздечок яйця. Навіть торкатися до пташиного помешкання не можна,
бо дорослі птахи відречуться пташенят.
Однак страждає не лише наша Природа. Від результатів свого
згубного впливу на природне довкілля страждають і самі люди, адже вони
дихають забрудненим повітрям, п’ють забруднену воду, вживають овочі
та фрукти, вирощені із застосуванням отрутохімікатів. Чимало
захворювань людей виникає саме через те, що людина живе в
забрудненій, знівеченій природі.
У тій кризовій екологічній ситуації, в якій перебуває наша країна (та й
світ у цілому), ми, дорослі, не маємо морального права виховувати
споживацького ставлення до природи. “Розруха не в навколишньому світі,
розруха в головах!” – говорив відомий літературний персонаж – професор
Преображенський (М.Булгаков, “Собаче серце”). Однак більшістю людей
екологічна криза уявляється, як щось зовнішнє по відношенню до людей,
а не породжене нею самою. Духовний чорнобиль породив Чорнобиль
екологічний. І вирішення екологічних проблем – це насамперед зміна
свідомості.
Донедавна в нашій країні формувалась екологічна свідомість, як
система уявлень про світ, згідно з якою вищу цінність являє людина, а
природа має цінність постільки, оскільки вона цінна для людини; метою
1

Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України. – К., 2001.
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взаємодії з природою є задоволення потреб людини, а характер взаємодії
визначається “прагматичним імперативом”: правильним і дозволеним є те,
що корисне людині і людству; діяльність з охорони довкілля
продиктована віддаленим прагматизмом – необхідність зберегти природне
середовище, щоб ним могли користуватися майбутні покоління.
До яких екологічних наслідків це призвело – ми вже знаємо. Тому на
даному етапі розвитку суспільства постає потреба у формуванні
екологічної свідомості екоцентричного типу. Це така система уявлень про
навколишній світ, відповідно до якої вищу цінність являє собою
гармонійний розвиток людини і Природи, що є елементами єдиної
системи; метою взаємодії з Природою є максимальне задоволення як
потреб людини, так і Природи, а характер взаємодії визначається
екологічним імперативом: правильним і дозволеним є те, що не руйнує
екологічну рівновагу; етичні норми і правила однаковою мірою
поширюються на взаємодію як між людьми, так і зі світом Природи;
діяльність з охорони природи продиктована необхідністю зберегти її
заради неї самої.
Для розуміння учнями необхідності збереження природної рівноваги,
слід підвести школярів до усвідомлення загальної закономірності – “Все –
взаємопов’язане”.
Людина – складова частина живої Природи. Звернути увагу на
залежність життя на Землі від Сонця: якщо перестане світити Сонце, то
зелені рослини загинуть, бо вони не можуть жити без тепла і світла;
тваринам і людям нічим буде живитись. Все живе замерзне від
нестерпної холоднечі. Проте цього не станеться, бо Сонце – зірка, яка
випромінює у простір силу-силенну тепла і світла. Вчені підрахували, що
Сонце світитиме ще мільярди років.
“Чи лише тепло і світло потрібне живим істотам?” – запитує вчитель і
в ході бесіди підводить дітей до висновку про значення для життя
організмів води, повітря, ґрунту, рослин, тварин; про вплив діяльності
людини. “У природі все взаємопов’язане” – узагальнює вчитель. Тут
можна запропонувати серед довкілля наступні взаємозв’язки: рослини –
ґрунт; комахи – квіти рослин; птахи – комахи; птахи – повітря; людина –
рослини тощо.
Існуючі у природі взаємозв’язки вивчає наука екологія. Вчені-екологи
основним завданням людства вважають збереження нашої планети Земля і
життя на ній, а для цього треба вивчати природу, підтримувати існуючу в
ній рівновагу.
Тому вважаю, що перші уроки ознайомлення з навколишнім світом у
1-2 класах слід присвятити саме темі нашої спільної тривоги –
збереженню планети для майбутніх поколінь, поповнивши їх яскравою,
доказовою і доступною для дітей інформацією.
На учителя початкових класів покладене важливе завдання – від уроку
до уроку ненав’язливо закладати підвалини екологічної культури
молодших школярів. Самих уроків явно недостатньо, щоб дати
вихованцям глибокі й міцні природничі знання, сформувати гуманне,
бережне ставлення до довкілля. Я вважаю, що уроки у к р а ї н с ь к о ї п
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р и р о д и необхідно вводити з 1 класу, навіть раніше від вивчення
грамоти, ще в до букварний період.
Методи викладання цього предмету мають бути відповідними –
передусім безпосередні спостереження за об’єктами і явищами у самій
природі, споглядання натуральних наочних посібників на уроках,
закладання дослідів, що тісно пов’язані з практичною роботою,
використання міжпредметних зв’язків, завдань випереджувального
характеру. І, звичайно, потрібен емоційний, яскравий виклад нового
матеріалу.
Оскільки спостережливість тісно пов’язана з такими якостями
особистості, як увага, допитливість, їх треба розвивати у дітей
наполегливо і постійно. Щодня, коли учні приходять у клас, запитую, що
цікавого вони побачили вчора, сьогодні по дорозі до школи? Чим
учорашній день відрізняється від сьогоднішнього? Що з побаченого їх
вразило? Коли привчати дітей змалечку до таких спостережень, вони самі
почнуть підмічати зв’язки між явищами природи.
Корисні прогулянки, під час яких учні спостерігають за зміною висоти
Сонця над горизонтом, тривалістю дня, напрямком вітру, станом неба,
опадами, рослинами і тваринами, за працею людей, а відтак – вчаться
розуміти і любити навколишній світ, бачити його красу1. Це дає необхідні
знання і емоційні враження, які використовуються і на інших уроках.
Щодо посильної практичної природоохоронної роботи, то слід
залучати до неї учнів вже з перших днів їхнього перебування у школі.
Наприклад, ознайомлюючи першокласників з навчальним приладдям,
підручниками і зошитами, розповідаємо з чого виготовляється папір,
наголошую, що деревини на це йде дуже багато: доводиться вирубувати
сотні гектарів лісових масивів. А ліс потрібен і для інших цілей: дерева
очищають повітря, дають притулок і їжу лісовим мешканцям. Так з
першого уроку мої вихованці вчаться любити довкілля і ніхто не посміє
зламати гілочку на кущику чи квіточку на якій вмостився крилатий
метелик чи бджілка.
Ми повинні охороняти, берегти Природу, а там, де можливо, відновити втрачене. В Україні діють закони про охорону Природи. А
школярі створюють свої загоди “зелених патрулів”. Закони передбачають
покарання за завдання шкоди Природі: забруднення водойм стічними
водами, а повітря – отруйними викидами, вирубування лісів або навіть
просто дерев чи кущів у місті.
У нашій країні створено багато заповідників. На їх територіях взагалі
заборонено розпалювати багаття, збирати ягоди, гриби, рослини,
вирубувати дерева, рибалити, лякати пташок та чіпати комах і метеликів.
Останнім часом на захист Природи активно стала організація “Зелений
світ”. В охороні природи беруть участь не лише дорослі, а й діти. Адже
під силу школярам розчистити замулені джерела, посадити дерева,
1

Кухарчук С. В. Уроки серед природного довкілля // Українознавство. – 2002. –
№ 4; Пустовіт Н. О. Екологічні задачі, ігри та вікторини. – К., 1995; Коваль Н.С.
Готуємось до уроків природознавства. – Тернопіль, 2000.
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стежити, щоб навколо школи, будинку, просто на вулиці села або міста не
ламали кущів та квітів, не ходили по газонах, не засмічували колодязів,
річок, лісів. Слід лише не бути байдужим до Природи.
Сьогоднішні діти – це майбутнє нашої України. Від їхньої екологічної
освіченості, переконаності залежить, якою буде Земля через кілька
десятиліть, чи залишаться її повітря, води, ліси, ґрунти чистими,
придатними для життя, чи отруєні, забруднені, нестимуть горе і смерть
усьому сущому. Ось чому екологічне виховання учнів не може вестись
епізодично, воно має бути глибоко продуманим, систематичним,
цілеспрямованим.
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УКРАЇНА – РЕЛІГІЯ

Маслак О. О. (Київ)
ДО ПРОБЛЕМИ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
У статті вивчається досвід західних країн із взаємоузгодження
стосунків світської держави і релігійних конфесій. Наводяться
характерні ознаки релігійної (теологічної) ситуації в Україні.
Розвиток українознавства, як науки, інтенсифікує пошук самобутніх
шляхів національного державотворення в Україні і неминуче відроджує
низку філософсько-правових проблем, пов’язаних із необхідністю духовного поєднання суспільства, що історично піддавалось впливам західної і
східної культур та їх інституцій.
У названому контексті однією з проблем є згуртування українського
народу навколо національної ідеї, що безпосередньо пов’язано з
українознавчою проблематикою, яка б враховувала взаємовідношення між
світським характером соціальних інститутів в Україні та зростаючою роллю релігійних чинників у суспільному житті, пов’язані з глобальними
тенденціями до десекуляризації соціуму, що викликані передусім кризою
модерного секулярного суспільства.
Екстраполюючи ці світові процеси на суспільне становище в Україні,
слід передбачити їх наслідки для нашої країни. Адже за умов, коли, починаючи з 1990-х років, у суспільно-правовій свідомості панує механічне
поєднання двох світських підходів – ліберального і комуністичного, процеси десекуляризації можуть проявлятися в непередбачуваних, деструктивних формах – насамперед масовому поширенні релігійних чи
псевдорелігійних деструктивних сект, нетрадиційних для України культів
і «неорелігій». Виникнення таких проблем є неминучим за умов виокремлення релігійного фактора з офіційних соціальних інститутів (таких, як
скажімо система освіти чи державні інституції). Витіснені в
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позаінституційну соціальну сферу релігійні чинники можуть набувати
руйнівного для соціальної структури характеру. У таких випадках
починається формування «паралельної спільноти», яка поступово
конфліктує з актуально існуючою соціальною системою.
Як один із виходів з цієї проблемної ситуації багатьма пропонується
перенесення на український грунт західного досвіду взаємоузгодження
стосунків світської держави і релігійних конфесій, що виявляється у
віднесенні релігійних потреб людини до царини недоторканої приватної
сфери, яке випливає з чіткого розуміння розмежування приватного і
суспільного в західній ліберальній суспільній свідомості. Наприклад,
релігійне виховання дітей і задоволення релігійних потреб
військовослужбовців набуває характеру забезпечення особистих прав і
свобод. Однак можна констатувати, що в Україні таке чітке розмежування
принаймні в релігійних питаннях, є принципово неможливим. Головною
причиною цього є характерний для християнства, насамперед у його
східній, пануючій в Україні традиції, універсальний підхід до дійсності,
що обумовлює розмивання межі між сакральним і світським, між
приватним і соціальним.
Єдиним вирішенням цієї проблеми може стати поступова відмова від
принципу повної секуляризації та конфесійної нейтральності деяких
соціальних інститутів та визнання офіційного пріоритету за традиційно
вкоріненими
в
Україні
релігійними
конфесіями,
насамперед
християнськими, оскільки Україна і світове українство у своєму
розвиткові безпосередньо пов’язані з християнською релігією в
особистих, сімейних і суспільних відносинах.
Однак з іншого боку, виникає перепона, яка полягає в тому, що в
Україні є однаково вкоріненими східний і західний різновиди
християнської традиції. Причому межі теологічних парадигм не
обов’язково збігаються з межами релігійних конфесій чи юрисдикцій. Так
для православного богослів’я XVII-XVIII ст. були визначальними впливи
західної схоластики. Для католицької і, особливо, греко-католицької
спільноти в наш час стали характерними звернення до східної
(«православної») патристичної спадщини і сучасних її духовних виявів.
Така своєрідна амбівалентність української релігійної свідомості є чи не
основною причиною як невиробленості соціального вчення в різних
українських християнських юрисдикціях, так і відсутності єдиного
підходу до розв’язання численних міжконфесійних та міжюрисдикційних
проблем у середовищі християнства.
Актуальність, з огляду на це, для України дослідження витоків виникнення в християнстві двох теологічних парадигм (східної і західної) і
породжених ними різних підходів до соціальної, в т.ч. правової дійсності
також є незаперечною.
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В основі розділення християнства на західну і східну традиції
насамперед різні теологічні підходи. І, як наслідок, різні погляди на
антропологічну, етичну, на соціальну, політичну і правову сфери. Для
з’ясування витоків такого розділення слід звернутися до творчості
західної і східної патристики.
Для початку варто коротко розглянути той теологічний «підтекст»
соціального вчення, що його виробила східна патристика. Для східних
Отців був характерний апофатичний підхід до проблеми пізнання Бога.
Бог для них був однозначно трансцендентний до створеного ним світу. А
його сутність принципово такою, що її неможливо пізнати, оскільки, як
писав відомий патролог Іоанн Меєндорф, Бог «принципово вільний в
своєму відношенні до створеного світу, і ніщо створене не може ні
володіти Ним, ні бачити Його»1. Але така принципова трансцендентність
Бога не означає, що між Богом і людиною існує нездоланна прірва. Якраз
навпаки - людину створено Богом для подолання прірви між Творцем і
творінням. Бог з власної волі надає людині властивість притаманну лише
йому самому – безсмерття, і саме участь у процесі божественного безсмерття може робити людину людиною. Але гріхопадіння позбавило людину такої властивості, і вона «відступила» від Бога. Для повернення цієї
властивості («спасіння»), Бог-отець послав до людей свого Сина. Після
приходу Христа людина знову отримала можливість поєднуватися з Богом, однак не сутнісно (оскільки сутність Бога є раціонально
непізнаваною і недосяжною), а за допомогою божественних «енергій», у
яких Бог добровільно надає себе людині. Отже, Бог є іманентним людині
в своїх «енергіях», у своїй благодаті, яка і є сам Бог. Мета людського
існування, з огляду на це, полягала в процесі «теозиса» (обоження) людини.
Таким чином, на Сході для церкви головною була функція теозису.
Церква розумілась як містичний організм, місце, в якому людина і Бог
поєднуються найвищою мірою. Як наслідок, зовнішній, інституійний бік
церковної організації поступався місцем містичному універсалізму, що не
розрізняв інституцій церковних і світських. І ті й інші набували характеру
харизматичного служіння. Оскільки у східному богослов’ї людина повинна бути істотою цілісною, що онтологічно поєднує божественне і створене, то східна церква відкидала дихотомію, що протиставляє світську і
релігійну сфери, а отже, церкву і державу. Між церквою і державою мала
панувати «симфонія», покликана однаковою мірою зберігати християнську віру і суспільну єдність.

1

Мейендорф Иоанн. Значение реформации в истории христианства // Мейендорф
Иоанн. Православие в современном мире. – М., 1997. – С. 136.
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На практиці це не сприяло формуванню в церкви якоїсь особливої
юридично-інституційної свідомості. Церква здебільшого в інституційноюридичному відношенні залежала від держави, що виконувала головну
роль в організаційній та нормативній структуризації церкви.
Щоб розглянути теологічне підгрунття західної соціальної традиції в
християнстві найперше треба звернутися до праць Аврелія Августина. На
противагу до теологічних поглядів Східних Отців, Августин переніс у
християнство платонівську ідею «Бога як раціонально пізнаване Вище
Благо». З одного боку, Бог в Августина, як і в грецьких Отців, є принципово трансцендентним. Однак Августин стверджує принципову
можливість для людини пізнати Бога. Гріховна, а отже відокремлена від
Бога людина може його пізнати за допомогою створеної благодаті. Благодать для Августина не є Богом, а лише sensus mentis (інтелектуальне почуття). Тобто тут відсутня ідея іманентності Бога людині, відсутній аспект
теозису. Між Богом і гріховною людиною лежить нездоланна прірва.
Отже
на
Заході
запанувало
усвідомлення
принципової
непоєднуваності Бога і людини, і одночасно можливості раціонального
пізнання сутності Бога. Це сприяло чіткому розділенню релігійної і
світської сфер.
Церква набувала характеру носія зовнішнього авторитету в питаннях
віри, а світські проблеми, ніби автоматично, ставали для неї байдужими.
Такими, що виходять за межі її компетенції. Відбувалось функціональне
розмежувння компетенції церкви і держави. Держава переставала бути
органічним цілим з церквою. До її функцій входила лише інструментална
роль забезпечення миру і добробуту людей, а також зовнішньої «силової»
підтримки церкви. Фунціональне розділення церкви і відокремлення її від
держави сприяли в цілому виробленню чіткої організаційної структури і
регулюючих її діяльність норм, напрацюванню потужної філософськоправової основи для інституційно-юридичної будови церкви1.
Одночасно не можна сказати, що проблеми «Граду людського» були
для церкви цілком байдужими. Як зазначає професор соціології Женевського університету Патрік де Лоб’є: «небесний град спрямований до Бога,
але у початках прив`язаний до града земного»2. Церква в її актуальному,
«земному» образі також була частиною цього граду. І для ефективного
свого функціонування змушена була звертати увагу на численні проблеми, що заважали її діяльності, давати на них відповіді не відходчи від свого віровчення.
1

Майка Юзеф. Социальное учение Католической Церкви. Рим-Люблин. 1994;
Падовезе Луїджі. Соціальні аспекти у вченні Отців Церкви // Соціальна доктрина
Церкви. – Львів, 1998.
2
Де Лобье Патрик. Три града. Социальное учение христианства. – СПб., 2001. –
С. 43.
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Звичайно, що на Сході і на Заході існували численні видозміни і
девіації цих парадигмальних зразків, однак характер суспільно-правової
думки християнства Заходу і Сходу залишався незмінним.
Для України ця проблема постала дещо в іншій площині. Будучи від
початків приналежною до східної церкви, вона однозначно зазнала сильного впливу християнства західного. Навіть греко-католицький автор Іван
Гаваньо відзначає, що: «Позитивний досвід свого соціального служіння
Київська Церква черпала з візантійської теорії «симфонії» Церкви і Держави як суспільної ікони Халкедонського догмату про іпостасне
поєднання божественної і людської природи в Христі…»1
Західна еклезіологічна парадигма стала панівною з часів Петра Могили, коли запанувало розуміння Церкви, як функції зовішнього авторитету,
як функціональної структури. З одного боку, це сприяло організаційному
зміцненню православної церкви в умовах іншовірної держави. З іншого
боку, це породжувало дисгармонію в релігійній свідомості, її світоглядну
дезорганізацію, що спричинило в подальшому пригнічення українського
православ’я.
Не менші проблеми виникли і в греко-католицькому середовищі.
Поєднання західної еклезіології і східної теологічної основи не сприяло
єдності греко-католиької церкви, спричиняло постійну боротьбу між
різними внутрішньоцерковними угрупованнями, логічним результатом
якої став Львівський Собор 1946 року.
Кризові явища, обумовлені амбівалентністю теологічної традиції продовжують проявлятися в українському християнстві до сьогодні. Насамперед це виражається у відсутності чіткої еклезіологічної доктрини, як у
православних юрисдикціях, так і в Українській греко-католицькій церкві.
Головними наслідками цього є розкол українського православ’я і
відсутність загальноприйнятних шляхів його полагодження, що
спричиняє численні конфліктні ситуації всередині українського
суспільства.
З іншого боку, внутрішньоцерковні проблеми заважають стабілізації
стосунків між світськими і церковними інституціями, виробленню єдиної
життєздатної моделі таких стосунків. Зрештою, як зазначалося, така
амбівалентність української суспільної свідомості заважає створенню
життєздатного, адекватного актуальному становищу християнського
суспільного вчення в Україні.
Вивчення патристичної спадщини як cхідної, так і західної церкви
робить можливим напрацювання адекватних шляхів подолання
амбівалентності української релігійної свідомості, зокрема шляхом
1

Гаваньо Іван. Передмова до українського видання // Гьофнер Йозеф. Християнське суспільне вчення. – Львів, 2002. – С. 19.
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синтезу принципово не антагоністичних елементів двох християнських традицій, а не механічного поєднання взаємозаперечуючих
підходів.
Таким чином, перед ученими-українознавцями відкривається нова
царина досліджень, робота в якій матиме не лише теоретичну, а й практичну цінність.
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УКРАЇНА – ЕКОНОМІКА

Бохан А. В. (Київ)
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У статті йдеться про національні особливості господарювання
українців від давнини до сьогодення. Українці мають багатий історичний
досвід підприємництва, який може бути використаний для успішного
розвитку в майбутньому.
Складні й суперечливі процеси та явища нинішньої трансформації
української
економіки
з
колишньої
"закостенілої"
партійноадміністративно "планової" системи до сучасної ринкової обумовлюють
необхідність глибоких досліджень господарських систем, визначення їх
напрямків розвитку оптимальних пропорцій і внутрішніх структур.
Найбільш складними проблемами розбудовчого періоду нашої держави
були й залишаються негативні тенденції активізації економічних і
соціальних розшарувань у суспільстві, що є визначальними чинниками
посилення економічної й політичної кризи. Вихід України із складної
соціально-економічної ситуації вимагає глибоких досліджень динаміки
процесів економічного розвитку в історичному розрізі з урахуванням усієї
системи умов і чинників, що суттєво впливали на ці процеси на окремих
історичних етапах з урахуванням особливостей становлення й розвитку
української державності, формування української нації, українського
етносу. Саме ці динамічні процеси й чинники мають бути об'єктами
всебічного вивчення не лише економістів, а й суспільствознавців,
філософів, політологів, українознавців тощо. З позицій економіки це
насамперед стосується підприємництва. Адже підприємництво України
має свою специфіку, пов`язану з питаннями етнології, етнопсихології,
генетики, української ментальності. Тому певний інтерес становлять
українознавчі питання його історичного розвитку. Власне з позицій
українознавства питання підприємництва є мало дослідженими, зокрема:
підприємництво в Україні як соціально-економічне явище; власність як
економічна основа активізації підприємництва; підприємець як суб'єкт
економічних перетворень та ін. Тому слід враховувати саме специфіку
українського підприємництва з позицій історичних особливостей
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формування й розвитку українського етносу, специфіки менталітету
українців.
З найдавніших часів Україна брала участь в еволюційних процесах
людства. Характерними для суспільного і господарського життя українців
були безперервність і неухильність соціально-економічного розвитку: від
привласнюючого господарства мисливців і рибалок до відтворюючого
землеробсько-тваринницького господарства. Розвиткові прогресу сприяло
розмаїття природнокліматичних умов та специфічні для українців форми
життєвлаштування та життєзабезпечення. Виходячи з національних
особливостей господарювання і умов праці вони по-особливому відмінно
від інших етносів облаштовували житло, поселення. Тому поселення були
багатофункціональними з різноманітними житлово-побутовими й
виробничо-господарськими комплексами, що сприяло розвиткові і
спеціалізації господарства. Економічному розвиткові українських земель
сприяли також налагоджені економічні й торговельні контакти як
усередині своїх поселень, внутрідержавних утворень, так і з сусідніми
державницькими утвореннями.
Уже в першому тисячолітті нашої ери Україну перетинало мереживо
торговельних шляхів, які з'єднували основні центри тогочасної
цивілізації. Це, звичайно, було зумовлено вигідним геополітичним
розташуванням серед провідних на той час держав. Проте це водночас
негативно позначилось на економічному, військово-політичному і
суспільному житті. Перебуваючи на перетині торговельних шляхів, які
пов'язували Україну культурно й торговельно зі Сходом і Заходом,
Північчю та Півднем, вона зазнавала численних пограбувань і збройних
нападів, що спричиняло розорення й занепад господарства, переорієнтації
на виробництво засобів захисту та постійної готовності до оборони. На
думку українського вченого В.Кульчицького, окраїнне положення
України з необхідністю постійної її оборони, захисту, породжувало
дружинницький, а згодом лицарсько-козацький тип людини, з насолодою
ризику й бажання активно протиставитися злу, з бажанням
підпорядкувати себе шляхетним ідеалам оборони честі, волі та віри1.
Одвічний вияв прагнення українців до життєвого поступу, розвитку
виключав животіння: краще "пропасти", як не бути "паном своєї долі".
Об'єднання виробничих зусиль та спеціалізація господарської
діяльності породжували солідарність, формування рівних доброчинних
обов'язків різних верств населення щодо суспільного життя та сприяло
встановленню рівних прав та обов'язків стосовно майнових,
господарських та торговельних відносин громадян. Але межовість,
безпосередньо впливаючи на суспільний лад, диференціювала й
соціопсихічні властивості: вона зміцнювала і посилювала індивідуалізм
населення, вимагаючи від нього постійної підприємливості. Цей
індивідуалізм проявлявся у працьовитості, ощадливості щодо майнових
статків, природи, прогностичності та турботі про завтрашній день, у
1

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – Мюнхен: Український
вільний університет, 1993 . – С. 206.
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відчутті відповідальності за долю родини, роду, етносу, держави. Українці
завжди дбали про долю прийдешніх поколінь. Саме в українців здавна
проявлявся особливий інтерес до індивідуального землеволодіння та
приватної власності, що є особливим проявом українського менталітету.
У своїй праці "Нариси первісної економічної культури" відомий
український учений М. Зібер на підставі здійснених власних економічних
досліджень показав широкий культурний спектр, що охоплював
поступову зміну господарського побуту народів, серед яких окреме місце
посідають саме українці. Працю народ вважав всезагальним справедливим
способом для набуття права власності. Він відзначив в історії
українського народу надзвичайно цікаву рису – зв'язок економічних прав
особистості з характером праці, розподілом її, господарськими
обов'язками в сім'ї. Зібер порівняв уявлення українців про працю і
власність із ставленням до цих явищ інших народів і зробив висновок:
"Універсальність того способу бачення гідна всякого подиву". Він
особливо відзначав активне українське підприємництво, працьовитість з
свободолюбством, котрі, створюючи матеріальні блага, не забували про
оборону батьківщини, у разі потреби захищали волю з надзвичайною
енергією. Це особливо стосувалося й козацтва1.
В українських стародавніх містах, починаючи з VI ст. і надалі
простежуються, хоча й примітивні як на нинішній час, але різноманітні
форми підприємницької активності. І це не тільки довкола Києва. На
півдні відрізнялись такі міста, як Херсонес, Артанія, Ольвія, Кафа та інші,
які виконували геополітичну і геоекономічну роль стратегічних
торговельних центрів міжнародної торгівлі. Наприклад, місто Херсонес
Таврійський - як свого роду державне утворення на південному заході
Криму - відігравало роль значного торговельного і культурного центру.
Значного розвитку набувало сільське господарство, зокрема:
землеробство, виноградарство, а також мисливство, пасічництво, рибний
промисел. Вони носили характер товаровиробництва, підприємництва.
Надалі (VIII-IX ст.), з розвитком розмежування характеру та специфіки
праці відбувається відокремлення ремесла від землеробства, зароджується
товарне виробництво, зростає як внутрішній товарний обмін, так і
розширюється зовнішня торгівля. Спостерігається розвиток таких
ремесел:
деревообробка,
будівництво,
бондарство,
гончарство,
ковальство, солевидобуток, бронзоливарство, кожухарство, ювелірна
справа тощо. Все спричинилося до налагодження ефективних внутрішніх і
зарубіжних торговельних зв'язків. Українське підприємництво і торгівля
розвивалися також завдяки наявності демократичних правових засад
регулювання, кредитно-грошових відносин і торгівлі, а також
адміністративних звичаєвих і правових засад захисту підприємництва, що
існували в Україні тих часів.
В Україні здавна спостерігалась певна спеціалізація підприємництва,
формування товарообмінно-торговельного прошарку суспільства. Уже в
1

Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посіб. – К.:
Знання-Прес, 2000. – 514 с.
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Х ст. починає формуватися особлива форма підприємництва та суспільноекономічна категорія підприємців – купецтво. Воно виникло внаслідок
поділу й спеціалізації праці з розвитком товарного виробництва. Його
сферою діяльності був обмін товарами, внутрішня і зовнішня торгівля.
Купецтво поділялось на "купців-воїнів" (супроводжували та захищали
товарні каравани, вели торгівлю, брали контрибуцію), дрібних купців –
"купці" (займалися внутрішньою торгівлею) та великих купців – "гості"
(вели закордонну торгівлю та реалізовували значні партії товарів), крім
того, об'єднувалися в торгові корпорації - гільдії, мали вплив на політику
держави. Для підтримки розвитку підприємництва Київська держава
законодавчо охороняла права підприємців. "Купці" й "гості" були під
протекторатом князя. В "Руській правді" їхні інтереси були захищені так
само як інтереси дружинників.
У X-XII ст. простежується значний розвиток системи підприємницькоправових відносин як усередині держави, так і за її межами. Про це
свідчать перші договори Київської Русі 907 та 911 рр. із Візантією, де
було визначено правові норми взаємних стосунків, торговельних звичаїв,
митні порядки, правила розв'язання майнових конфліктів між русичами та
візантійцями тощо. Важливим законодавчим документом, об'єктом
давньоруського права є "Руська правда". Вона була найважливішим
джерелом для визначення суспільно-економічних відносин. Вона і
сьогодні становить інтерес з позицій історії та правової системи Київської
Русі. Зокрема у статтях "Руської правди" говориться про встановлення
права власності не тільки на землю та угіддя, а й на рухоме майно: коней,
знаряддя виробництва тощо. Були відомі такі види договорів: міна,
купівля-продаж, позика, поклажа, особистий найм. Тобто це був початок
формування певної кредитно-фінансової системи. Найповніше був
урегульований договір позики, що було наслідком повстання київських
низів у 1113 р. проти лихварів1. Володимир Мономах, покликаний
боярами, щоб внормувати ситуацію, вжив заходів щодо впорядкування
стягування відсотків з боргів, дещо обмеживши свавілля лихварів. Він
видав нові закони, відомі під назвою Статут Володимира Мономаха. У
статуті обмежувалися відсотки з позики (не більше 100 % річних), а при
сплаті боржником 150% кредитор втрачав право на позичені гроші або
хто протягом двох чи більше років платив високі відсотки, той не був
зобов'язаний повертати позики. В ньому були сформульовані права й
обов'язки закупів, заборонялося перетворювати на раба купця-боржника,
якщо він позбувся свого майна внаслідок війни або пожежі2. "Статут про
рези" 1113 р. надав нового значення товарно-грошовим відносинам у
Київській Русі, вони сягнули вищого ступеня свого розвитку.
Уже на початку з XIII ст. українське купецтво в багатьох містах
України користувалось Магдебурзьким правом. Це було середньовічне
1
Бойко О. Київське повстання 1113 // Довідник з історії України (А-Я): Посібн.
для серед. загальноосв. навч. закл. / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид.,
доопр. і доп. – К.: Генеза, 2001. – С. 304.
2
Кульчицький В. Статут Володимира Мономаха // Там само. – С. 825.
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міське право, за яким міста частково звільнялися від управління та суду
великих земельних власників та створювали органи місцевого
самоврядування. Воно закріплювало права міських станів - торговців,
купців, ремісників, міщан. За основу були покладені привілеї подібні до
встановлених привілеїв для різних верств міщан у 1188 р. у німецькому
місті Магдебург. Такі самі привілеї поширювались в Україні,
встановлювались порядок виборів і функції органів міського
самоврядування, суду, купецьких об'єднань, цехів, регульовані були
питання торгівлі, договірних взаємин, опіки, спадкування тощо. Уперше в
Україні Магдебурзьке право одержали Володимир-Волинський (1324 р.),
Львів (1356 р.), Кам'янець (1374 р.), Берестя (1390 р.), Київ (1494-1497 рр.)
та ін. У XIII ст. також набуло чинності Складське право, яке зобов'язувало
покупців, котрі проїжджали через місто, зупинятися і продавати свої
товари протягом певного часу. Наприклад, у 1379 р. Львів одержав
широке складське право (протягом 14 днів), що поширювалося на всі
товари, крім солі. Навіть такі дуже важливі транзитні пункти, як Київ,
Кам'янець-Подільськ, Луцьк не мали такого монопольного права на
торгівлю, як Львів.
Надалі активізувались процеси кооперації купецтва - створення
об'єднань купців у гільдії, цехи, корпорації. Почались утворюватися
іноземні купецькі колонії, особливо грецькі, вірменські, італійські.
Купецтво поступово перейшло до капіталістичної підприємницької
діяльності як у промисловості, так і в галузі торгівлі. У 1775 р. була
створена система купецьких гільдій - об'єднань ремісників, виробників,
промисловців з метою захисту спільних інтересів та посилення позицій
на ринку. На західноукраїнських землях створюються купецькі та
промислові спілки, цехові організації.
Купецтво в Україні за своїм національним складом було
неоднорідним, відповідно до своєї ментальності – українці становили
незначний відсоток. Переважали євреї, вірмени, греки, поляки. Українці
залишались переважно землеробами-постачальниками сільгосппродуктів
на внутрішній і зовнішній товарні ринки, видобувниками солі й
енергетичних ресурсів, ремісниками, віддаючи нагоду продавати
продукти своєї праці чужинцям, які мали з цього великий зиск. У цьому
полягала історична економічна помилка українців, пов'язана з специфікою
традицій виховання і загалом ментальності української нації. І це
негативно позначилось у подальшому на соціально-економічному стані
української нації та має негативні наслідки і в наші дні.
Значного поширення набувають ярмарки. Їх проведення вимагало
здійснення значних організаційних заходів, розміщення та співпрацю
купців різних категорій, дотримання ними визначеного порядку
відповідно до набуття купцями певного статусу – відношення до тієї чи
іншої гільдії (категорії). До першої категорії відносили купців, яким
надавались привілеї на велику гуртову торгівлю, мали свої торгові
будинки з магазинами, були безпосередньо економічно пов'язаними із
закордоном. Це була замкнута свого роду корпорація, що займалась також
і дрібною торгівлею, але лише спеціальними товарами, які приносили
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найбільший прибуток. Ця категорія купців цікавилася переважно
інформацією про кон'юнктуру як внутрішніх, так і зовнішніх товарних
ринків. До другою категорії належали бідні купці, які займались
продажем окремих дрібних товарів. Тільки у Львові в 1830 р. було 385
дрібних крамарів, які продавали свій товар, розносячи його по хатах. До
цієї категорії належали і цехові майстри, прасоли. Третя категорія купців
складалась із дрібних перекупщиків, які свій товар продавали на ринку.
Це були мандрівні купці, продавці худоби, збіжжя та ін. Як правило
перекупщики перед початком ярмарків створювали тимчасові спілки і
домовлялися між собою про ціни1. Не викликає сумніву, що тоді діяла
досить організована купецька спілка, яка, напевно, мала своїх агентів у
тих місцевостях, де населення займалось відгодівлею волів, про що навіть
писала тогочасна преса. Купці, які займались закордонною торгівлею
волами і гнали їх до Відня та Оломоуца, створювали спілки. Всі куплені
воли були їх спільною власністю. В торгівлі волами вони займали
провідне місце, диктували ціни всім тим, хто відгодовував волів,
вдаючись навіть до різних зловживань. Ці спілки майже ліквідували
індивідуальну торгівлю волами окремих власників, вдаючись до таких
акцій. Коли якийсь власник приганяв своїх волів на ярмарок, то купці
починали продавати своїх волів дешевше, ніж купували. На наступному
ярмарку, позбувшись індивідуальних продавців, вони підвищували ціни і
таким чином повертали свої втрати. Про це Я. Головацький, який бачив ці
стада волів, писав: "Подивись на величезні череди волів, що їх женуть
щороку до Оломоуца, Праги та Відня, чи ж вони іншими руками були
вигодувані, як не руками бідного українця"2.
Особливого значення в усі часи набували торговельні шляхи, які
простягнулися з півночі на південь, із заходу на схід. Найголовніший з
них був так званий "Шлях із варяг у греки" (IX - на поч. X ст.). Відомими
були також "Залозний шлях" на Кавказ, "Соляний шлях", "Муравський
шлях", "Чумацький шлях" та ін. Підприємливих людей того часу, які
займались торгівлею, збутом, транспортуванням матеріалів, товарів
називали спочатку "варягами", пізніше "соляниками", "прасолами",
"чумаками", "коломийцями" та ін.
Свою назву Соляний шлях отримав саме через транспортування солі з
Криму до Київської Русі, пізніше у Галичину. Наприклад, прикарпатська
сіль здавна була предметом як внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі. За
нею ще в V ст. приїжджали грецькі купці з колоній за Чорним морем. У
XVI ст. сіль із прикарпатських солеварень возили на Волинь,
Придніпров'я, Білорусію, Польщу. Незважаючи на те, що окремим
солеварням були визначені постійні місця збуту солі, ці місця залежно від
кон'юнктури ринку, мінялись. Королівські солеварні мали на території
держави свої склади, на яких сіль продавали або звідки транспортували її
далі. Наприклад, місто Коломия мало право складу солі. Міста, які мали
1
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право на склади, відігравали основну роль у торгівлі сіллю. Купці, які
купували сіль, ділилися на три категорії: 1) ті, що купували для власної
потреби (дрібне духовенство, міщани, селяни); 2) ті, що одержували сіль
безплатно або за зниженими цінами (великі магнати, духовенство, високі
державні чиновники); 3) "прасоли", які займалися торгівлею солі. Залежно
від того, хто займався торгівлею солі, як і коли, куди її доставляли – у
межах краю чи за кордон, визначалась сума "прасолки". Вивіз солі з
солеварень на продаж проходив організовано. Купуючи сіль, прасоли,
напевно, попередньо домовлялись між собою, готувались до подорожі.
Такий караван солі описав В. Поль: "Розвиток соляного виробництва та
торгівля сіллю до сьогодні лишалась виключно в руках бойків, і в дійсності
їх можна називати карпатськими чумаками, тому що вони не їдуть ні з
наказу, ні з випаду, а з любові до подорожей і до свого ремесла ..."1.
Прогресивним явищем і своєрідним видом підприємництва того часу
був чумацький бізнес. Чумацтво було торговельно-транспортною
корпорацією людей, яка склалася у XVI ст. у південній Україні з метою
постачання солі з Північного Криму в Україну, Польщу та інші сусідні
країни. У XVII ст. чумаки, основу яких становило козацтво, крім солі,
торгувало рибою, лісом, кустарними виробами та ін. Для перевезень
використовувалися важкі вози - мажі, запряжені волами. Постійна
небезпека, яка загрожувала чумакам, змушувала їх до чіткої організації,
суворої дисципліни й озброєння. Таке об'єднання мало назву чумацької
валки, якою керував обраний чумаками ватаг. Із середини XVIII ст.
чумацтво стало одним із найважливіших промислів селян Півдня України.
Головним об'єктом перевезень став хліб, що доставлявся до морських
портів, через які він у великій кількості вивозився за кордон. Чумацтво
було найприбутковішим видом діяльності і давало змогу досить швидко
сконцентрувати в своїх руках значні капітали. Серед чумаків було багато
дуже заможних людей. Досить згадати, що саме з чумацького середовища
постали великі українські землевласники і мільйонери Харитоненки й
Терещенки. Із розвитком залізничного і водного транспорту протягом
1870-1880 рр. чумацтво припинило своє існування, а разом з ним – цілий
пласт своєрідної української культури.
Не менш цікавим в історії підприємництва був і кооперативний рух,
який сприяв піднесенню національної солідарності, взаємодопомоги,
підвищенню рівня добробуту населення і який був виявом боротьби
українських родин проти свого зубожіння, створеного внаслідок
колонізації, колективізації та ін.
Найстарішою формою кооперації в Україні була артіль. Артіль –
добровільне об'єднання осіб для досягнення спільною працею
господарських цілей, що передбачало внески їх членів. Артіль як форма
трудової, виробничої спільноти відома з давніх-давен. Старовинною
формою артілі біли побутові артілі - тимчасові невеликі об'єднання (до 50
чоловік), утворювались на підставі усного чи письмового договору,
1
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зокрема у XII-XIII ст. – рибальські, мисливські ("ловчі дружини").
Основною їхньою рисою була кругова порука. З XVI ст. відомі
землеробські, скотарські, а вже протягом XVI-XVIII ст. значного
поширення набули артілі чумаків ("валки" і "ватаги"), матросів, лоцманів,
рибалок, звіроловів, торговців; на поч. XIX ст. артілі були поширені серед
столярів, мулярів, ковалів, крамарів тощо. Але тільки в другій пол. XIX
ст. заснування артілей набирає організованого характеру.
Кооперація ж виникла передусім як кооперація праці (від її простої
форми і мануфактури) і набуває розвитку зі становленням продуктивних
сил і конкурентної боротьби. В Україні кооперативний рух почався у
другій пол. 1860-х років з участю звільненого з кріпацтва селянства і
міського робітничого населення для здійснення певної господарськовиробничої діяльності (кооперація виробнича), торговельної і споживчої
діяльності (кооперація споживча), будівництва та експлуатація житла
(кооперація житлова), взаємного забезпечення кредитами (кооперація
кредитна), постачання засобів виробництва і збуту готової продукції
(кооперація постачально-збутова), виробництва сільськогосподарської
продукції (кооперація сільськогосподарська)1. На центральних і східних
землях України перша споживча кооперація утворилась у Харкові (1866
р.), у Києві, Херсоні, Полтаві (1868 р.), кредитна у Гадячі (1869). Їх
загальне число в Україні становило у 1880 р. – 130, а у 1895 р. – 290. Це
були переважно кредитні, ощадно-позичкові товариства, рідше –
споживчі. У 1898 р. було утворене перше велике кооперативне об'єднання
"Крайовий союз кредиторів", який став головною фінансовою
інституцією, навколо якої створювались спеціалізовані об'єднання
кооперативів "Маслосоюз", "Сільський господар", торговельний
синдикат.
В Україні, як у жодній з європейських держав, кооперація набула
особливого розвитку на територіях, що були як під Російською імперією,
так і під Австрійською монархією. У тодішніх політичних і соціальноекономічних умовах кооперативний рух, як засіб соціально-економічної
самооборони став складовим елементом національно-визвольних
прагнень, засобом економічного самовизначення, зміцнення і
державницького самоусвідомлення та виховання у самоуправних
економічних організаціях. Серед організаторів кооперативного руху
виховалася плеяда діячів, які відіграли значну роль на етапах
встановлення української державності. І тому недарма німецький вченийекономіст Ф. Ліст відзначав: "Щоб досягти досконалих результатів,
необхідно, щоб різні індивідууми були об'єднані розумово і матеріально і
взаємодіяли". Нація, що об'єднує людей, являє собою єдине ціле. Вона є
результатом попереднього розвитку, відкриттів, удосконалень, традицій,
досвіду, знань. "Кожна окрема нація є продуктивною настільки,
наскільки вона зуміє засвоїти цю спадковість від попередніх поколінь і
зробити її власним надбанням, наскільки природні джерела, простір і
1
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географічне положення її території, чисельність населення і політична
могутність дають їй змогу гармонійно розвивати всі галузі праці і
поширювати свій моральний, розумовий, промисловий, торговельний,
політичний вплив на інші нації і загалом на весь світ"1.
Наприкінці XIX – початку XX ст. кооперація була водночас і засобом
згуртування людей у боротьбі за відновлення української державності,
об'єднання людей у розв'язанні соціально-економічних проблем.
Загальноукраїнське кооперативне гасло: "Свій до свого по своє!"
спричинилося до суттєвого піднесення українського національного
підприємництва,
стало
супротивом
економічного
поневолення
державами-окупантами. Об'єднанні в кооперативи українці збували
товари виключно українським заготівельним кооперативам, а також
купували товари виключно в українських крамницях. Українська
кооперація набула великого значення у 1918-1920 рр. минулого століття
під час відновлення української державності, створення Української
народної республіки, як важливий чинник розвитку національної
економіки. Через те з втратою Україною незалежності внаслідок
більшовицької навали, за вказівкою ВКПБ(у) український кооперативний
рух і всі види національної кооперації були насильницьки ліквідовані
більшовиками. За радянських часів підприємництво в Україні практично
занепало або набуло нехарактерного для нього деформованого змісту.
Позбавлене основного фундаменту, на якому воно могло базуватись –
приватної власності – воно набуло нехарактерних для нього закостенілих
форм державних товарно-грошових відносин і практично було
паралізованим.
З набуттям незалежності Української держави створились певні умови
розвитку підприємництва. Нині воно охоплює макро- та мікроекономічні
рівні, окремі сфери господарювання міста й села, адміністративні райони
та області, окремі галузі народного господарства та їх внутрігалузеві
структурні одиниці. Воно до певної міри є наслідком складних історичних
процесів, що відбувались в Україні на різних етапах розвитку.
З історичного досвіду випливає важливість формування у сучасних
підприємців прогресивного (з позицій національних економічних
інтересів) економічного мислення. Саме воно здатне дати поштовх для
усвідомлення історичної єдності та взаємообумовленості політичних,
економічних, соціальних процесів у суспільстві, знайти мотиви
об'єднання і солідарності підприємців. Бо саме солідарність може
відродити економічно-суспільну активність підприємців та відродити
почуття взаємовідповідальності за власне майбутнє, прикладом чого є
історія розвитку українського кооперативного руху.
Ставлячи завдання розробки і запровадження ефективних моделей та
програм розвитку українського суспільства та економіки, необхідно
спиратись на досвід, набутий упродовж віків. На жаль, реальних
державних програм, здатних вивести нашу економіку з стану
1
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"пробуксовування", ще не вироблено. Здійснюваний "курс реформ" не
призводить до реального реформування економіки, а спричинився до
розвалу потужних колись підприємств-велетнів важкої промисловості,
машинобудування, хімічної промисловості, видобувної та енергетичної.
Не відбулося бажаного зростання переробних галузей, включно з
аграрним сектором економіки та виробництвом товарів народного
споживання. Натомість маємо великомасштабну інтервенцію іноземних
товарів на нашому внутрішньому ринку і пов'язаними з нею кризою
платежів та безробіттям. Безробіття для генетично надто працелюбних
українців є чи не найбільшою карою, паталогічним явищем.
За нинішніх умов одним із реальних шляхів поступового виходу з
економічної кризи, наповнення ринку вітчизняними товарами та
розв'язання соціальних проблем є активізація підприємництва, особливо
малого і середнього бізнесу. Адже на відміну від інших варіантів і шляхів
економічного розвитку та подолання кризових явищ, особливо безробіття,
саме розвиток підприємництва є найбільш реальним шляхом, бо не
вимагає великих капіталовкладень, а базується на використанні існуючих
місцевих ресурсів, на підприємницькій ініціативі та творчій зацікавленій
праці приватних власників. Ці питання є найбільш актуальними та мають
стати особливо цікавими з позицій українознавства для дослідників.
Нове економічне мислення підприємця, що опанував знаннями
історичного досвіду, має бути різноманітним і багатогранним, яке
передбачає філософський, економічний, правовий, психологічний,
соціологічний, історичний, українознавчий аспект і в результаті
впливатиме на загальний стан розвитку нашої держави, призведе до
виникнення нових форм підприємницької діяльності вищого рівня. Воно
також сприятиме новим відносинам людини і суспільства, тобто
суспільству буде економічно вигідно те, що вигідне людині. Такий підхід
є базою для створення зацікавленості кожного в результатах своєї праці.
Саме розвиток економічного мислення підприємця має формувати
відповідний рівень активного науково-економічного бачення всіх
господарських процесів у нинішніх умовах ринку, усвідомлювати
необхідність створення економічних інтересів і стимулів, спрямованих на
підвищення ефективності та якості роботи в усіх сферах життєдіяльності.
Адже економічна динаміка й активність спрямовують до праці,
творчості, темпу, вічного поспіху, що породжує індивідуалізм і
волелюбство. Держава постає там, де є динаміка, сильно розвинена воля,
яка зуміє силою розуму пов'язати розбіжності (або й розбіжні) змагання
сильних індивідуальностей. З погляду динамізму європейця Україна
найбільше різниться від суто європейської ментальності, але незважаючи
на наш "пасивізм" – одночасно виразно різниться від Сходу та Росії. Але
розвинутий індивідуалізм зв'язує нас із Європою. Розуміння українського
індивідуалізму, який був закладений генетично самою історією, дає
можливість збагнути, яким протиправним для українця є силою
насаджений колективізм, що призвів до знищення та дезорганізації
господарсько-економічного життя. Можливо саме наша історикопсихологічна самобутність, індивідуалізм, свіжість емоційності, нове
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багатогранне економічне мислення у майбутньому спричиниться до
значного соціально-економічного піднесення України.
Плеша В. І. (Львів)
ІСТОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті наводяться історичні факти розвитку в Україні
бухгалтерського обліку, висвітлюється його специфіка.
Виникнення бухгалтерського обліку не як сформованої науки, а як
життєвої необхідності можна віднести до періоду, коли людина почала
своє більш-менш свідоме існування. Іншими словами, людині завжди
потрібно знати скільки і якого майна є в господарстві; скільки винні
цьому господарству і скільки воно заборгувало. З самого початку це
носило характер бажання людини зберегти здобуте майно та накопичити
його, що було необхідним для її виживання. Із розвитком суспільних
формувань (племена, держави) та певного рівня цивілізації виникла
потреба у розвитку облікової діяльності. Так, у Стародавньому Єгипті вже
застосовували інвентаризацію, у Месопотамії використовували
виправдовуючі документи, у Стародавньому Китаї – організовували
розвинену систему обліку матеріальних цінностей.
Надалі бухгалтерський облік активно розвивався, звичайно, у першу
чергу в країнах, що були домінуючими в різні періоди. Відчутний стрибок
відбувся з початком епохи Відродження, саме тоді почала все частіше
використовуватись подвійна бухгалтерія. Інтенсивно тривав процес
виділення обліку в окрему науку. Якісно новим етапом був період від
натурального обліку до вартісного.
Розвиток бухгалтерського обліку в Україні має свою специфіку,
обумовлену як історичними обставинами, так і особливостями
ментальності українського народу, який завжди прагнув до чесної,
відданої праці, створення справедливого розподілу і накопичення
матеріальних благ. Так з початком державності на території України в
епоху Княжої доби розвивалось виробництво продуктів харчування,
предметів вжитку, що і пов`язувалось з необхідністю обліку. Географічне
розміщення України сприяло розвиткові торгових шляхів та відносин із
передовими державами, але на жаль, і спричиняло постійні замахи на її
територію. Вродовж своєї історії територія України повністю або
частково була під владою різних держав, (Польщі, Австро-Угорщини,
Росії, пізніше СРСР), і лише із розпадом Радянського Союзу Україна
стала незалежною державою. Усі ці події, звичайно, мали вплив на
розвиток такої науки як бухгалтерський облік. Коріння розвитку
бухгалтерського обліку в Україні тісно пов’язані та переплітаються з його
розвитком у державах, до складу яких входили українські землі.
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У дослов’янський період розвитку обліку, у початковому його вигляді,
сприяли відносини народів та племен, які населяли територію України.
Зокрема, починаючи з VIII ст. до н.е. на території Чорноморського
узбережжя почали створюватись грецькі поселення, вони вели торгівлю з
місцевими народами і в цих колоніях облік був організований за тими ж
принципами, що і в Греції.
Київська Русь, як держава, виникла в IX ст., і на її території близько
півтора століття використовувались прийоми обліку, які відповідали
економічним відносинам того часу. Вони пов’язані зі збором данини та
обліком торгових оборотів. Такий вид господарювання, як ототожнення
власності князя і держави певним чином впливав на формування обліку в
майбутньому, адже діяв принцип: держава є власником усього майна.
Поштовхом у розвитку культури, освіти й облікової науки, як частки
економічної науки, в Київській державі стало християнство: створювались
школи, видавались книги, розвивалась наука, зокрема математика – як
основа і кількісні параметри облікових об`єктів.
Так, ідеї української бухгалтерії зародились у монастирях під впливом
візантійської школи. У монастирях здійснювалась підготовка людей, що
займались обліком та писарською справою, відкривались школи, там
переважно була сконцентрована вся наукова думка.
Облік у монастирях був організований за принципом камеральної
форми, а об’єктами обліку були доходи, видатки, готівка, дебіторська і
кредиторська заборгованості. Але облік не був систематичним,
переважала проста бухгалтерія, хоча вже почали з’являтися паростки
застосування подвійного запису. В обліку тих часів застосовувався такий
принцип: за кожен майновий об’єкт повинна відповідати певна особа або
група осіб.
Період татаро-монгольської навали призвів до занепаду Київської
держави. Татари нав’язали свої облікові правила, докорінно змінили
податкову політику, запровадили подушне оподаткування.
Такі міста як Київ, Львів, Кам’янець-Подільський, Луцьк на той час
були важливими центрами торгівлі, і у створюваних купецьких куріях
запроваджувалась оригінальна система обліку касових операцій. Вже тоді
час касову книгу складали з двох половин: у першій відображали
надходження, а в другій – витрачання грошей. Реквізити запасів по
надходженню і видатковій частині, процедура ведення книг вже були
досить розвинені.
Значну роль в економічному розвитку України відіграло козацтво, яке
виникло в кінці XV ст. Торгівля та облік фінансів Запорізької Січі
зумовлювались особливостями ведення господарства, способом життя та
суспільним ладом. Облік майна, доходів і витрат у Запорізькій Січі вів
скарбник січового скарбу та його апарат. Облік доходів і видатків вівся у
спеціальних книгах, окремо велась книга обліку касових операцій і
матеріальних цінностей. В ужинних та обмолотних книгах відображався
вихід урожаю, списання продуктів відображалось в спеціальній столовій
книзі. Завершувались облікові роботи складанням звіту, який подавався
кошовому отаманові та Козацькій раді.
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Посилення європейського впливу та зменшення візантійського
спостерігається в XVI ст., коли українські землі перебували під
Польським королівством. До середини XVII ст. в Україні панували ідеї
італійської бухгалтерської школи і на її території на той час уже були
добре відомими праці Л. Пачоллі, В. Котруллі, які широко
використовувались.
У період панування на заході України Австро-Угорської імперії та
Російської імперії на сході визначним був вплив німецької бухгалтерської
школи. Враховуючи різницю у рівнях розвитку промисловості Австрії та
Росії, слід відзначити більш прогресивний розвиток бухгалтерського
обліку на західноукраїнських землях.
Вагомий внесок у розвиток української версії бухгалтерського обліку
зробило товариство “Просвіта”, яке пропагувало зокрема впровадження
української мови у діловодстві та ведення різного виду документів поміж
іншими національними атрибутами.
Створений у Львові у 1904 р. Ревізійний Союз Українських
Кооператорів (РСУК) відіграв особливу роль для розвитку
бухгалтерського обліку. На період Першої світової війни розвиток і
вдосконалення облікового процесу припиняється, господарське життя
згортається до мінімального рівня. Але у 1921 р. РСУК відновлює свою
діяльність, його друкованими органами стає тижневик “Господарськокооперативний часопис” (1921-1944) і місячник – “Кооперативна
Республіка” (1928-1939).
У нашій країні облік формувався в системі споживчої кооперації Росії і
колишнього Радянського Союзу, до складу яких входила Україна.
Споживча дореволюційна кооперація власне заклала основи
централізованого управління бухгалтерським обліком. У першій половині
ХІХ ст. в Україні були впроваджені єдині план рахунків і форми обліку,
проведено класифікацію господарських засобів і визначено принципи їх
оцінки та номенклатуру витрат обігу й виробництва.
Окремий етап облікової діяльності в Україні розпочався за часів
Центральної ради, коли до управління економікою української держави
були залучені провідні економісти. Але з більшовицькою навалою
ситуація змінилась. В Українській радянській соціалістичній республіці, у
1918 р. ЦВК видав основні положення про облік майна. Впродовж 20-х
років ХХ ст. дослідження охоплювали історію бухгалтерського обліку,
розвиток облікової професії, професійну етику, концептуальні основи та
ідеології, облікову політику, стандарти та загальні питання звітності,
методологію наукового дослідження. Облік набував централізованого
характеру. В 1932 р. був створений єдиний орган управління
соціалістичним обліком – Центральне управління народногосподарського
обліку СРСР при Держплані СРСР – ЦУНГО.
Деякий
час
у
період
командно-адміністративної
системи
господарювання і соціалістичної кооперативної власності продовжували
застосовуватись методи обліку, його техніка і форми, які були розроблені
ще до революції.
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Запізнілий розвиток (через історичні обставини) обліку на наших
теренах порівняно з європейськими країнами призвів до того, що перші
спеціалісти, в основному, користувались досвідом іноземних науковців,
чиї прізвища вже були відомі всьому світу. Лише період ХІХ та ХХ ст. є
етапом найбільш стрімкого розвитку обліку на території України та Росії.
Виділення обліку як окремої науки супроводжується появою вітчизняних
науковців світового рівня. Формування в Україні національної
бухгалтерської школи відбувалось у невідривному зв’язку з
загальнорадянською, і лише з набуттям Україною незалежності розвиток
її наукової школи став на самостійний шлях. У радянський період
українська бухгалтерська школа формувалась і розвивалась завдяки
працям національних українських кадрів. Спеціалізовані вищі навчальні
заклади були в Києві, Харкові, Одесі, а згодом і в Тернополі. Багато
провідних вчених-бухгалтерів колишнього Радянського Союзу були
вихідцями з України:
За короткий період часу в радянській Україні сформувалась
національна бухгалтерська школа, яку започаткував у свій час професор
П.П. Німчинов (1906-1983). Найяскравішими представниками цієї школи
були проф. І.В. Малишев, проф. Ю.Я. Литвин, проф. І.І. Каракоз,
проф. А.М. Кузьмінський, проф. В.І. Самборський.
Сьогодні українська наукова бухгалтерська думка представлена
регіональними науковими школами: Київська, Житомирська, Луганська,
Львівська, Одеська, Тернопільська, Харківська.
На початку 90-х років ХХ ст. в Україні відбулися серйозні
перетворення в економіко-правовому забезпеченні підприємницької
діяльності, реформування власності та перехід до ринкової економіки1.
Вперше Україна самостійно здійснила формування цілісної національної
системи бухгалтерського обліку.
У зв’язку з цими перетвореннями бухгалтерський облік об’єктивно
перебуває в стадії реорганізації і потребує методологічного
удосконалення відповідно до нових вимог, що висуваються до
національної та міжнародної системи обліку.

1

Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. – 2-е вид., доп. і
перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – Ч. 1. – 512 с.; Ч. 2. – 512с.;
Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. – К.: Лыбидь, 1991;
Енциклопедія українознавства. Гол. ред. проф. д-р. Володимир Кубійович. Т. 1. –
Львів: НТШ, 1993. – 400 с.; Т. 2. – Львів: НТШ, 1994. – 800 с.; Т. 3. – Львів: НТШ,
1994. – 1200 с.; Т. 5. – Львів: НТШ, 1996. – 2000 с.; Маздоров В.А. История
развития бухгалтерского учета в СССР (1917-1972). – М.: Финансы, 1972. – 318 с.;
Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней: Учебное пособие для
вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.; 6. Соколов Я.В. История развития
бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 367с.
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