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1.	 Виховання	молодого	покоління	на	 
теренах	України	в	дохристиянський	період.	 
Українська	етнопедагогіка

Понад 6 тисяч років тому праукраїнці створили унікальну зем-
леробську цивілізацію під назвою Трипільська культура (епоха 
міді). Її відкрив у кінці ХІХ ст. видатний археолог Вікентій Хвой-
ка, внаслідок археологічних розкопок у селах Халеп’я, Трипілля 
та інших населених пунктах Київщини й Черкащини. Трипіль-
ська культура поширилася також на інші регіони України, зокрема  
західне Поділля, про що свідчить відкриття першого і єдиного в 
світі підземного музею в печері «Вертеба» на Борщівщині. Архео-
логи виявили залишки поселень, різноманітних дерев’яних і ме-
талевих предметів, глиняних виробів різної конфігурації господар-
ського вжитку, прикраси, а також дитячі іграшки, які засвідчують 
турботу трипільців про їхнє виховання. 

Праукраїнці, як і інші племена, в своєму розвитку пройшли 
певні періоди первісного розвитку, зокрема період родового ладу 
та його етапи материнського і батьківського роду. На етапі матрі-
архату в умовах полігамної сім’ї, коли діти належали всьому родо-
ві, вони до 5-6 років виховувалися при матері. Після досягнення 
названого віку хлопців переводили у чоловічі житла, а дівчат — у 
жіночі, де вони виховувалися старшими братами і сестрами по ма-
тері. На етапі патріархату виникають найперші ще дуже недоско-
налі й примітивні виховні заклади, так звані будинки молоді. 

Оскільки праукраїнці споконвіку були вправними землероба-
ми, то діти з ранніх років залучалися до конкретних посильних 
видів землеробської праці під опікою дорослих. Це зумовило мету 
виховання, яка зводилася до вироблення в дітей трудових умінь, 
усталених способів поведінки, релігійності, ознайомлення з на-
родними звичаями, обрядами, а також підготовки мужнього во-
їна — захисника рідної землі. Ідеологічною основою виховання 
юних поколінь була язичницька релігія, основою якої був культ 
природи, культ предків.

У процесі виховання використовувалися різні засоби впли-
ву на дітей і насамперед етнопедагогіка, яка охоплювала ко-
лискові пісні, ігри, казки, легенди, приказки, прислів’я, за-
гадки, хороводи тощо, тобто все те, що складає народні спо-
соби формування людської особистості, які містили корис-

ні настанови, поради, застереження, норми і правила поведінки.  
У будинках молоді, які влаштовувалися окремо для хлопців і ді-
вчат, найбільш умудрені досвідом й знаючі члени роду навчали 
підлітків певних прийомів землеробської праці, догляду за тва-
ринами, рибальства, полювання, виготовлення найпростіших зна-
рядь праці, одежі, посуду, зброї, військових дій, ознайомлювали їх 
з родовими традиціями, заповітами предків, моральними норма-
ми, народними звичаями, обрядами, легендами, казками, іграми 
тощо. Після досягнення підлітком певного віку, набуття ним соці-
ального досвіду, певних трудових умінь він проходив ритуал ініці-
ації, тобто посвячення в повноцінні члени роду. 

Писемність у її найпростіших, примітивних формах здавна іс-
нувала в праукраїнців. Свідченням цього є стародавнє піктографіч-
не письмо з давнього язичницького святилища Кам’яної Могили.

Дослідниками 
знай дено чотири 
різно види трипіль-
ських літер, які з ча-
сом поступово вдо-
сконалювалися, від 
небагатьох примі-
тивних зображень-
малюнків до біль-
шої їх кількості з 
чіткими обрисами букв. Оскільки існували абетки, то, очевидно, 
була можливість передачі з їхньою допомогою певної інформації 
між людьми, а також спосіб засвоєння грамоти окремими схиль-
ними до цього представниками молоді.

Про своєрідне письмо праукраїнців засвідчує болгарський 
письменник Чорноризець Храбр у своєму творі «Про письмена». 
Він зазначав, що одне з племен праукраїнців користувалося сво-
єрідними «рисками і зарубками» для письма і рахунку. Археоло-
ги виявили дві посудини — чашу і збан, — на яких «рисками і 
зарубками» зображено 
хліборобський кален-
дар ІV ст.

З ІХ ст. давні україн-
ці користувалися більш 
досконалим письмом, 

1. Піктоãрафі÷не писüмо ç Кам’ÿної Моãили

2. Аçáука Софійсüкоãо соáору
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1.	 Характеристика	освітньої	справи	 
в	підросійській	Україні

а) Стан по÷аткової освіти.
Про стан початкової освіти більшої частини України, що вхо-

дила до складу Росії (9 губерній з 23,5 млн. населення) свідчать 
конкретні дані. В 1856 р. працювало 1320 початкових шкіл різних 
типів, у яких навчалося близько 67 тис. учнів. Майже 98% дітей 
шкільного віку не були охоплені навчанням у початкових школах.

Російський царизм не визнавав національної самобутності 
українського народу, знищував його національну культуру, здій-
снював насильницьку русифікацію, розглядаючи українську мову 
як «зіпсований полонізмами діалект» російської мови. У 1863 р. 
міністр  внутрішніх справ Росії затвердив сумнозвісний циркуляр, 
в якому наголошувалося, що «не було, немає і бути не може» укра-
їнської мови. Ним заборонялося випускати навчальні посібники 
та книжки для «початкового читання» українською мовою. На-
вчання в народних школах було важким та неефефективним, бо 
вчили «дітей не українською мовою, котрою вони дома говорять і 
котру одну тільки добре розуміють»*.

У середині 60-х рр. ХІХ ст. в Росії проведено освітню рефор-
му, яка стосувалася і підросійської України. «Положенням про по-
чаткові народні училища» (1864 р.) започатковано новий тип по-
чаткової школи — народне училище. Створено також керівні ор-
гани управління освітою — повітові й губернські училищні ради. 

У початкових народних 
училищах дозволялося 
спільне навчання дітей 
обох статей, працюва-
ти вчителями в них жін-
кам. Відкривати народні 
школи мали право гро-
мадські організації, това-
риства, земства, приватні 
особи тощо. 

Значну роль у розви-
тку шкільної освіти віді-

* Грушевський М. Про українську мову і українську школу. Передрук. — К.: Ве-
селка, 1991. — С.15.

136.  По÷аткова сілüсüка школа 60-õ рр. ХІХ ст.

гравали земства — органи місцевого господарського самовряду-
вання, створені в 6-ти губерніях підросійської України. Земства 
мали право відкривати й утримувати початкові школи, які нази-
валися земськими. Земські школи були кращими серед початко-
вих шкіл. Зміст навчання у них був дещо ширшим, ніж у інших 
початкових школах. Окрім читання, письма, лічби, закону Божого 
та співу, учні отримували елементарні знання з історії, географії, 
природознавства. Земства чимало робили корисного в справі під-
вищення рівня грамотності населення. Костянтиноградське зем-
ство (Полтавщина) навіть  розробляло план загальної освіти. Най-
більше земських шкіл відкрито в південних повітах: Бердянському 
(151), Херсонському (123), Мелітопольському (112). У земських гу-
берніях рівень грамотності становив понад 20%, а в не земських — 
всього 15,9%  (1897 р.).

З ініціативи передових 
українських інтелігентів від-
кривалися недільні шко-
ли, «де можна було вчити-
ся вечорами та неділями ро-
бітникам та слугам непись-
менним». Перша з них за-
снована в Полтаві (1858 р.) 
для хлопців та дорослих чо-
ловіків від 6-8 до 50 років. 
Окрім неділі, заняття у школі проводилися щоденно від 17.30 до 
18.30 годин. Викладачі й студенти університету  Св. Володими-
ра відкрили недільну школу в Києві. Незабаром в Україні було  
засновано 111 недільних шкіл. Вони відкривалися на пожерт-
вування, уряд не виділяв для них жодних коштів. Учителями   
працювали передові інтелігенти безоплатно. Колоніальні власті 
перешкоджали діяльності недільних шкіл, переслідували їх учите-
лів, вважаючи ці школи розсадниками шкідливих думок, і заборо-
нили їх (1862 р.).

За словами М. Грушевського, українці «брались до поширення 
освіти між народом: упоминались за тим, щоб наука була в школі 
на мові українській — рідній, для дитини зрозумілій, аби така на-
ука була легка й корисна». Всупереч заборонам передові земства 
неодноразово зверталися до уряду за дозволом запровадити в шко-
ли рідну українську мову. Кращі українські вчителі інколи й неле-

137.  Неділüна школа
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Питання	для	самоконтролю

1. Чому комуно-більшовицький режим ліквідував українську наці-
ональну освітню специфіку, створювану націонал-комуністами 
в 20-ті роки?

2. Які компартійні постанови з питань освіти були прийняті в 30-
ті роки та в чому полягає їх сутність?

3. За чиєю вказівкою й на яких принципах базувалися вихован-
ня і освіта в школах Української РСР та яким було завдання 
комуно-авторитарної педагогіки?

4. Якою була в УРСР мережа шкіл, кількість учнів і вчителів у 
них (1940-41 н.р.), як вона змінилася у роки війни та які но-
вовведення мали місце в шкільництві після звільнення україн-
ської території від завойовників?

5. Чому в післявоєнний період зверталася головна увага на роз-
виток 7-річного навчання та коли було прийняте рішення про 
перехід до загальної обов’язкової 7-річної освіти? 

6. З якою метою і коли було засновано новий тип загальноосвіт-
ньої школи та в чому полягають особливості її роботи?

7. Якою стала освітня система  з прийняттям закону «Про зміц-
нення зв’язку школи з життям та про дальший розвиток систе-
ми народної освіти в УРСР»?

8. Чому 11-річна загальноосвітня середня школа та обов’язкова 
професійна підготовка учнів через виробниче навчання довго 
не проіснували?

9. Якою була в УРСР мережа загальноосвітніх шкіл, середніх спе-
ціальних і вищих навчальних закладів, з якою кількістю учнів 
і студентів, скільки останніх припадало на 10 тис. населення 
(1967 р.)?

10. Якою мовою здійснювалося викладання у більшості середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладах, професійних шко-
лах, готувалися і захищалися дисертації?

11. Які і скільки середніх спеціальних навчальних закладів готу-
вали кваліфіковані кадри для загальноосвітніх шкіл та органів 
народної освіти, скільки учнів та студентів в них навчалося?
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12. Якою була мережа освітніх закладів, що займалися підвищенням 
кваліфікації учителів, вихователів, керівних працівників народної 
освіти?

13. Якою була педагогічна преса УРСР 70-х років та яку допомогу 
надавала вчителям і вихователям?

14. Хто з українських педагогів вперше почав досліджувати педа-
гогічну спадщину Т. Шевченка та в яких творах висвітлював 
його педагогічні погляди?

15. Чому в школах УРСР посилено здійснювалося ідейно-полі-
тичне, інтернаціональне, атеїстичне виховання учнівської мо-
лоді і цілковито ігнорувалося народно-національне її форму-
вання?

16. Яку роль відігравали учнівські організації (жовтенятські, піо-
нерські, комсомольські), що працювали в усіх загальноосвітніх 
школах України?

17. Яке завдання поставила компартійно-урядова постанова «Про 
заходи дальшого вдосконалення роботи середньої загальноос-
вітньої школи» та в який термін виконати це завдання?

18. Який вклад у розвиток українського шкільництва внесли 
педагоги-новатори, хто з них найбільше прислужився нашій 
педагогічній справі?

19. Які нові методи і прийоми впроваджувалися в шкільну 
навчально-виховну практику педагогами-новаторами?

20. Яке завдання поставила компартійно-урядова постанова «Про 
завершення переходу до загальної середньої освіти молоді та 
дальший розвиток загальноосвітньої школи» та в чому полягає 
його сутність?

21. На що звернено особливу увагу в компартійно-урядових поста-
новах «Про дальше поліпшення навчання, виховання учнів за-
гальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці», «Про безплатне 
користування підручниками учнями загальноосвітніх шкіл»?

22. Що зумовило необхідність прийняття «Основних напрямів ре-
форми загальноосвітньої і професійної школи» та які нововве-
дення вона передбачала?

Для нотаток



Навчальне видання

СкільСький Дмитро Михайлович

ІсторІя Української педагогІки

ілюстрований навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки  
молоді та спорту України

Головний редактор Богдан Будний
Редактор Марія Козяр

Обкладинка Володимира Басалиги
комп’ютерна верстка Нелі Домарецької

Підписано до друку 28.02.2012. Формат 60х84/16. Папір офсетний. 
Гарнітура Times. Умовн. друк. арк. 19,76. Умовн. фарбо-відб. 19,76.

Видавництво «Навчальна книга — Богдан»
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців

 Дк №370 від 21.03.2001 р.

Навчальна книга — Богдан, а/с 529, 
просп. С. Бандери, 34а, м.Тернопіль, 46008

 тел./факс (0352) 43-00-46; 25-18-09
publishing@budny.te.ua    www.bohdan-books.com

ISBN 978-966-10-2560-7


