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Активно розвивалася українська дитяча література на 

західноукраїнських землях, де виходили такі періодичні видання: «Світ 
дитини», «Дзвіночок», «Українська ластівка» та ін. Всі вони мали яскраво 
виражену національно-патріотичну спрямованість, користувалися великою 
популярністю і розповсюджувалися не лише на західноукраїнських землях, а 
й у діаспорі, зокрема у США, Канаді, Румунії. Чехословаччині. Прикметна 
ознака цих видань – наявність творів релігійної тематики. Флагманом 
видання книг для дітей на Західній Україні було видавництво «Світ дитини». 

 

В. В. Олійник 

Українознавчий компонент в освітньому процесі 
закладів загальної середньої освіти Подільської губернії 

(1917–1921) 
Нині в ході реформування загальної середньої освіти в умовах 

глобалізації й євроінтеграції важливим є впровадження українознавчого 
компонента в освітній процес закладів загальної середньої освіти. Про це 
йдеться у нормативних документах: Концепції середньої загальноосвітньої 
школи України Національної академії педагогічних наук України (2016), 

Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років (2016), 
Концепції Нової української школи (2016), Законі України «Про освіту» 
(2017) та ін.  

З огляду на вищесказане доцільним буде проаналізувати період, коли 
українські уряди в 1917–1921 рр. проводили українізацію закладів загальної 
середньої освіти.  

До питання вивчення українознавчого компонента в освітньому процесі 
закладів загальної середньої освіти України у визначених хронологічних 
межах більшою чи меншою мірою у своїх працях звертаються сучасні 
історики педагогіки й історики Л. Березівська, Н. Гупан, О. Завальнюк, 
М. Кукурудзяк, М. Собчинська, О. Сухомлинська, Ю. Телячий та ін. [1; 2; 4; 
5; 6; 10; 11; 12; 13; 14]. Проблеми реформування загальної середньої освіти 
на національних засадах досліджує Л. Березівська, що відображено в низці 
праць [3; 7; 8; 9; 10]. 

Зазначимо, що з початком 1917/18 н. р. почалась широка українізація 
початкових шкіл. Наприклад, у Волинській і Подільській губерніях у 1917 р. 
було українізовано і взято на державне утримання відповідно 31 і 37 нижчих 
початкових шкіл. У 1918/19 н. р. було відкрито громадами школи для 
першокласників у подільських селах Мазурівка, Заньківці, Тростянці, 
Михайлівка, Шуньків [19]. 

Відповідно до наказу МНО від 5 вересня 1919 р. хлоп’ячу російську 
школу в Кам’янці-Подільському об’єднали з українською гімназією ім. 
Степана Руданського. Об’єднана гімназія стала називатись Кам’янецька 
державна українська гімназія ім. Степана Руданського [19]. 

У серпні 1918 р. було видано урядовий закон про обов’язкове вивчення в 
усіх середніх комерційних, як і інших професійних, школах української мови 
і літератури, історії та географії України. У 1919 р. міністр освіти І. Огієнко 
постановив: збільшити кількість годин, відведених на українську мову в 
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випускних класах за рахунок зменшення з інших предметів; учителям 
випускних класів ознайомити учнів з українською термінологією та 
підручниками конкретно з предметів; вживати на лекціях українську мову 
[15; 16; 17]. 

У серпні 1919 р. МНО організовувало українські бібліотеки при середніх 
школах усіх типів. Робилася закупівля українських книжок, підручників і 
всього шкільного приладдя, друкованого українською мовою. Так, 
Кам’янець-Подільська українська гімназія ім. Степана Руданського до липня 
1920 р. придбала 125 українських книжок [18; 19]. 

Підкреслимо, перед українською школою стояли важливі завдання: 
сприяти гармонійному розвитку всіх сил і здібностей учнів; розвивати в них 
активність щодо придбання знань і уміння користуватися набутими 
знаннями; виховувати повагу до рідного краю. 

Отже, у закладах загальної середньої освіти Подільської губернії в 1917–

1921 рр. поступово впроваджувався українознавчий компонент у зміст освіти 
і виховання, що сприяло формуванню в школярів національних якостей.  
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І. О. Орищенко 

Викладання курсу історії України 
 за підручником О. Я. Єфименко крізь призму 

регіоналістики 

На сьогодні, в умовах масштабного реформування освітньої системи, 

важливим є вивчення здобутків та прорахунків реформ освіти, а також 
досвіду педагогів та освітян 1917–1921 рр. У фонді ДНПБ України 
ім. В О. Сухомлинського зберігається «Початковий підручник українсько-

московської історії для шкіл народніх», написаний Олександрою Яківною 
Єфименко (1848–1918), етнографом і дослідницею історії українських 
земель, народного побуту та звичаїв.  

До цієї проблематики неодноразово зверталися дослідники. Актуальні 
питання реформування освіти зазначеного періоду висвітлено у статтях 
Л. Березівської [1–5], В. Купрійчука. Особливості створення підручників для 
українських шкіл досліджували В. Калабська та І. Лебідь. До біографії 
подружжя Єфименків звертаються Я. Сурман, Г. Старикова, А. Капеллер.  

О. Я. Єфименко народилася 30 травня 1848 р. в с. Варзуги Кольського 
повіту Архангельської губернії. Закінчила жіночу гімназію в Архангельську, 
вчителювала у м. Холмогори Архангельської губернії, де і познайомилася зі 
своїм чоловіком – П. С. Єфименком. Українець за походженням, етнограф, 
був відправлений у заслання за участь у студентському русі, де продовжив 
зібрання і обробку етнографічного матеріалу, друкував праці, присвячені 
побуту та звичаям населення півночі Росії і зумів зацікавити науковою 
діяльністю Олександру Яківну. У 1877 р. подружжя переїхало до України. 
О. Я. Єфименко співпрацювала з Імператорським російським географічним 
товариством, Харківським історико-філологічним товариством, Харківським 


