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Метою роботи є дослідження основ
них аспектів українізації шкільної осві
ти на території Харківської губернії в
умовах виборювання державності 1917–
1920 рр.
Визначена мета передбачає виконан
ня таких завдань: дати характеристи
ку основних заходів щодо українізації
шкіл на території Харківської губернії в
умовах зміни влади 1917–1920 рр.; про
аналізувати основні кроки щодо підго
товки вчителів для української школи
та технічне забезпечення шкіл в умовах
реформування освіти; визначити роль
«Просвіти» у вирішенні проблем по
будови української школи на території
Харківської губернії.
В історичній літературі поняття
«українізація» більш відоме як тимчасо
ва політика ВКП(б), яка проводилась у
20-х – на початку 30-х років XX століт
тя, коли уряд запроваджував українську
мову в школах, пресі й інших ділянках
культурного, адміністративного і госпо
дарського життя. Але цей термін широко
використовувався й у період революції
1917–1920 рр. Українізація – це впрова
дження української культури, мови та
звичаїв у різних сферах життя, а саме:
соціальній, культурній, військовій, ду
ховній та інших. Українське національне
відродження дало поштовх значній час
тині населення повніше усвідомити себе
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національною спільністю, відчути роль і
значення своєї історії, культури, мови і
традицій. А тому одним з важливих за
вдань в роки Української революції було
створення національної системи шкіль
ної освіти шляхом її українізації.
Варто зазначити, що на 1917 р. куль
турно-освітня сфера Харківщини була
досить розвинена. У губернському цен
трі діяв університет, п’ять інститутів,
декілька технікумів, десятки гімназій.
Було багато освітніх закладів у повіто
вих центрах, а у більшості сіл краю функ
ціонували початкові школи, окремих се
лищах – гімназії, училища тощо. Проте
відсоток писемних у Харківській губер
нії був низьким, лише 16,8% [60, с. 131].
Тому, як бачимо, українізацію сфери
шкільної освіти необхідно було прово
дити як у містах, так і у сільській місце
вості губернії.
Лютнева революція у Російській
імперії 1917 р. дала поштовх для знач
них змін у суспільному житті народу
України, в тому числі в освітній справі.
До осені 1917 р. Генеральний секрета
ріат освітніх справ дав дозвіл на від
криття 53 українських середніх шкіл,
у тому числі було відкрито гімназії і у
Xаркові [2, с. 25]. І хоч усі новоутворе
ні гімназії мали статус державних, але
утримувались за рахунок пожертвувань,
коштів громадських організацій. Тому
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головним гальмом у розширенні мережі
українських шкіл була відсутність їх дер
жавного фінансування.
Вперше питання українізації шкіль
ної освіти в регіонах на рівні Центральної
Ради було порушено І. Стешенком на за
сіданні від 22 квітня 1917 р. [35, с. 58–60].
Одним із проблемних регіонів названо
Харківський навчальний округ, оскільки
у Харкові немає людини, яка, за висловом
І. Стешенка, буде організовувати україн
ську школу. Порушується питання про
звернення до Тимчасового уряду щодо
призначення попечителем Харківської
навчальної округи М. Сумцова.
Важливе значення для україніза
ції навчального процесу у школах мали
два всеукраїнських учительських з’їзди.
Перший відбувся 5–6 квітня 1917 р. На
ньому прийняли ряд постанов, що ви
значали шляхи здійснення українізації
школи. Окремої програми українізації
шкіл на першому учительському з’їзді
не було прийнято, а лише визначались
основні її напрямки.
Учасники Другого всеукраїнського
з’їзду учителів, що проходив 10–12 серп
ня 1917 р., ухвалили окрему постанову
«Українізація школи» [44]. В ній говори
лось, що українізація усіх типів шкіл, як
початкових, так і середніх, має прово
дитись «згідно з вимогами педагогіки».
З 1 вересня 1917 р. в нижчій початковій
школі навчання в усіх класах повинно
проводитись українською мовою.
Але успіх справи залежав значною мі
рою від того, чи будуть підтримані рішен
ня всеукраїнських учительських з’їз
дів
окремими учителями та педагогічними
колективами. Їх позицію щодо україні
зації шкіл можна було прослідкувати на
основі обговорення в ході роботи губерн
ських і повітових учительських з’їздів.
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Так, на Xарківщині одними з перших
провели свій з’їзд учителі Xарківського
повіту наприкінці березня 1917 р. Г. Хот
кевич – один з активних діячів україн
ського національного відродження на
Слобожанщині – так описує свої вра
ження після відвідування вчительського
з’їзду, що відбувся 25–26 березня 1917 р.
в приміщенні Харківської повітової зем
ської управи: «Харківські повітові учи
телі піднімали питання про те, чи існує
український народ і українська мова.
І більшістю признали, що існує. Зна
чить була меншість, яка говорила, що ні
українського народу, ні української мови
нема». Одна з учительок, яка була при
сутня на з’їзді, уже в приватній розмові
сказала: «Та я б їх усіх, тих, хто піднімає
питання про хохлацьку школу – я б їх за
кріпачила». Розуміючи, який вплив могли
мати вчителі серед місцевого населення
як культурна сила в сільській місцевості,
Г. Хоткевич добре уявляв наслідки подіб
них висловлювань: «Та вона ж стільки на
говорить про величність і висоту росій
ської культури, так ясно представить, що
з мужицькою мовою ви, мовляв, і вічно
зостанетесь мужиками, а з панською ве
ликоруською можуть ваші діти й панами
стати – що й не диво буде появитися при
говору селян, цілого общества – ми не хо
чемо хохлацької школи» [55, с. 3].
Учительський з’їзд в м. Лебедин
Харківської губернії, що відбувся 27 бе
резня 1917 р., постановив залишити
питання про впровадження навчання
українською мовою відкритим, але все
ж виніс резолюцію – вимагати від Хар
ківського шкільного округу організації
курсів українознавства. Було прийнято
пропозицію пана Базавлука про засну
вання в м. Лебедині «Дому науки імені
Т. Г. Шевченка» (сам ініціатор погодився
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на пожертвування значної суми), який
би став осередком учительського жит
тя у повіті [45, с. 4]. Ще навесні 1917 р.
Валківський з’їзд учителів у своїх ре
золюціях постановив: «З’їзд визнає по
требу введення навчання на українській
мові в нижчих середніх і вищих школах
губернії, де українське населення має
більшість» [46, с. 4]. Учительський з’їзд
Богодухівського повіту, на якому були
присутні 2010 делегатів, прийняв рішен
ня і закликав учителів краю з початку
навчального року ввести у всіх школах
україномовне викладання. Для цього пе
дагогам рекомендувалося протягом літ
ніх канікул зайнятися самопідготовкою
або пройти перепідготовку на повітових
курсах.
15 квітня був скликаний Обласний
з’їзд учителів вищої, середньої і нижчої
школи [10, с. 39] щодо українізації шкіл
на території Слобожанщини, на якому
було ухвалено рішення про обов’язкове
вивчення української мови та україно
знавства. 16 травня 1917 р. в м. Xаркові
проходив другий з’їзд педагогів середніх
шкіл Xарківської навчальної округи. Але
питання, що розглядались Першим все
українським з’їздом учителів про украї
нізацію шкіл, були проігноровані. Всі зу
силля делегатів з’їзду були спрямовані на
формування професійного союзу вчите
лів як одного з осередків Всеросійського
та на вирішення проблем матеріального
характеру [2, с. 43].
Були випадки, коли ініціатива ство
рення української школи виходила від
місцевого населення. Так, жителі сіл Пар
хомівка та Шаровка влітку 1917 р. напи
сали листа до Богодухівської повітової
земської управи з проханням, «аби діти
з осени почали вчитися вкраїнською мо
вою… аби діти, які будуть скінчати курс,

Українознавство

виходили свідомими українцями» [18,
арк. 171–172].
Проте українізація початкової школи
на Слобожанщині проходила дуже по
вільними темпами. Дані анкет, що запов
нювались самими вчителями на початку
1918 року, свідчать, що у Зміївському по
віті Харківської губернії з 132 початкових
шкіл навчання на українській мові восе
ни 1917 року велось лише в трьох із них, у
110 школах – на російській мові, в 7 шко
лах – російською та українською мовами;
у двох школах навчання проводилось ро
сійською мовою, але учнів також вчили
читати і писати на українській мові; один
учитель у відповіді на питання про мову
навчання написав: «На українсько-русь
кому», а у дев’яти анкетах немає відповіді
на це питання. При цьому у 51 школі з 110,
де навчання проводилось на російській
мові, усі учні за національним складом
були українцями і лише в 24 школах – ро
сіянами (у 29 школах національний склад
учнів був змішаний – українці, росіяни,
поляки, білоруси, євреї) [11].
Отже, на початковому етапі рефор
мування освіти на Xарківщині яскраво
проявились дві протилежні позиції учи
телів щодо проблем українізації школи.
Одну з них представляли її прихильни
ки, а іншу – ті, що ігнорували рішення
з’їздів і вороже ставилися до неї. Аналі
зуючи хід українізації початкових шкіл
на основі повідомлень, що надходили
до Генерального секретаріату освіти,
І. Ющишин у двох перших номерах жур
налу «Вільна українська школа» визнав,
що «не так просто проводити в життя
... популярні гасла українізації народної
освіти, як це здавалось на перший по
гляд». Іноді українізація однієї школи
«вимагала більше клопотів, ніж засну
вання зовсім нової школи» [2, с. 51].
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На Харківщині станом на кінець
1917/1918 навчального року з 11 повітів
було українізовано лише 2 повіти, част
ково українізовано – 1, не українізовано
також 1 повіт, а 7 інших повітів не нада
ли такої інформації. Тоді як на Київщи
ні з 12 повітів було українізовано 9, а на
Полтавщині з 15 – 10 повітів. Загалом
по Україні з 97 повітів українізовано 31,
частково українізовано – 30 повітів.
Успіх українізації шкіл значною мі
рою залежав від ставлення учителів до
цієї проблеми. Велику частину вчителів
у Харківській губернії становили ви
пускники вузів, вихідці з російських гу
берній. Також ще царським урядом були
затверджені правила про процентну над
бавку до заробітної плати чиновників ро
сійського походження, які були на службі
в південно-західних губерніях [2, с. 128].
Значний спротив був і з боку регіо
нальних керівників освітою та директо
рів шкіл. Наприклад, наприкінці 1917
року з 1-го реального училища м. Хар
кова у звіті про українізацію відписа
ли, що в них виявилось лише 40 з 609
учнів, котрі б хотіли вивчати предмети
українознавства, і педагогічна рада до
зволила їм займатися цими предметами
як необов’язковими за додаткову плату.
Так, педагогічні ради робили все, щоб
уникнути українізації [41, с. 72].
Отже, процес українізації, розпо
чатий Центральною Радою, проходив
складно і суперечливо. Проте за корот
кий час березня 1917 р. – квітня 1918 р.
було досягнуто деяких помітних зру
шень в цьому напрямку.
Проголошений гетьман Української
держави П. Скоропадський в офіційних
виступах запевняв, що «на Україні має
бути своя українська школа ... поруч з
іншими школами. Ми нічого не хочемо
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руйнувати. Старі освітні установи ми бу
демо оберігати, але поруч будемо буду
вати нові... Національна школа – основа
виховання народу» [2, с. 63]. На перший
погляд, позиція гетьмана П. Скоропад
ського із шкільних питань базувалась на
розвитку національної освіти, тобто на
тих же принципах, що були започаткова
ні Центральною Радою. Але продовжити
всі задуми, розпочаті попередниками,
уряди Скоропадського не змогли.
На Харківщині порівняно з іншими
губерніями України організоване ство
рення комісаріатів освіти розпочалось
лише з кінця квітня 1918 р., після падін
ня там більшовицької влади. На основі
пропозицій місцевих освітян всеукра
їнська шкільна рада затвердила склад
комісарів освіти Харківської шкільної
округи. З цього часу і розпочинається
формування мережі повітових комісарів
на Харківщині.
Вирішення проблем управління осві
тою та вироблення планів українізації
шкіл розглядалось на з’їзді комісарів на
родної освіти, що проходив 11–14 липня
1918 р. у м. Києві. На форум прибули й
губернські та повітові комісари Харків
щини.
Належить підкреслити, що після
з’їзду комісарів освіти відбулись пози
тивні зміни в напрямку українізації шкіл.
Розпорядженням Міністерства освіти
від 22 липня 1918 р. було звернуто ува
гу органів самоврядування та комісарів
освітніх справ на обов’язкове введення
навчання у нижчих початкових школах
для українського населення українською
мовою [2, с. 71]. 3 серпня 1918 р. гетьма
ном П. Скоропадським був затвердже
ний закон, що встановлював обов’язкове
вивчення української мови і літератури,
а також історії та географії України в усіх
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середніх загальноосвітніх та професій
них школах, духовних і учительських се
мінаріях та інститутах [2, с. 72].
Із державної скарбниці виділялись
кошти на друкування підручників, про
ведення учительських курсів та під
вищення заробітної плати учителям.
Передбачалося посилення державного
будівництва шкіл у сільській місцевості
та радикальне збільшення чисельнос
ті гімназій у містах і селах України. На
реалізацію цього проекту уряд П. Ско
ропадського виділив 110 млн. крб. Так,
на території Харківської губернії 7 ве
ресня 1918 р. відкрилася нова україн
ська школа у селі Борисівка (на території
Гайворонського повіту, одного з 6, які
відійшли до Української держави вліт
ку 1918 р.), гімназії у Котельві, Мерефі,
Вільшані [29, с. 4].
На території Харківської області
станом на листопад 1918 р. кількість од
нокласних початкових шкіл становила
6772 шкільних комплексів, двокласних –
295 шкіл [2, с. 73].
За часів Української держави геть
мана П. Скоропадського Міністерство
народної освіти і мистецтва розробило
і видало значну кількість державних до
кументів, що стосувались реформуван
ня шкільної освіти. Лише за період з 12
травня по 24 жовтня 1918 р. видано 72
закони і розроблено 35 законопроектів,
які були передані на розгляд до Ради Мі
ністрів [2, с. 81]. Усі вони стосувались ор
ганізації роботи школи та її українізації.
Восени 1918 р. після переможного
антигетьманського повстання була від
новлена Українська Народна Респуб
ліка, на чолі якої стояла Директорія. У
надзвичайно складних внутрішньопо
літичних умовах, перебуваючи весь час
у стані війни, вона продовжувала лінію
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попередників, спрямовану на розвиток
національної школи, доступної для ши
роких верств населення.
Одним із головних напрямків ре
формування шкільної освіти за часів
Директорії стало впровадження укра
їнської мови в навчальний процес. Було
затверджено Закон про державну мову
в УНР, за яким українська мова стала
обов’язковою для вжитку в усіх урядо
вих і громадських установах. Наказом
міністра народної освіти І. Огієнка від 30
січня 1919 р. було визначено, що «викла
довою мовою в усіх школах України: ви
щих, середніх та нижчих, повинна бути
мова українська» [59]. Проте в умовах
внутрішньої державної нестабільнос
ті добитись неухильного виконання як
державних законів, так і відомчих нака
зів та інструкцій було неможливо.
По суті, процес реального реформу
вання школи за часів Директорії тривав
по всій території України недовго і був
перерваний агресією радянської Росії
та держав Антанти. Значний вплив на
стабільність у державі мала внутрішня
анархія, з якою керівники Директорії не
могли нічого вдіяти. В деяких регіонах та
населених пунктах України влада зміню
валась у 1919 р. десятки разів.
З другим встановленням радянської
влади в Україні навесні 1919 р. на певний
період дещо стабілізувалася політична
ситуація в краї. До цього всього Раднар
ком УСРР, підтримуючи культурну по
літику попередніх українських урядів,
виділив на культурно-освітню роботу
значні кошти. Це дало можливість про
довжувати розбудову шкільної освіти на
Харківщині та проводити її українізацію.
До осені 1919 р. в губернії було відкрито
близько 100 початкових, середніх шкіл
та гімназій. Уводилося україномовне

№2 (71) 2019

231

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНОЗНАВСТВА
викладання у діючих школах. Для робо
ти у них готувалися вчителі на курсах, в
університеті [57].
Однак восени 1919 р., з захопленням
Добровольчою армією краю та виданням
військовою адміністрацією А. Денікіна
антиукраїнського наказу № 22, в губер
нії призупинилася українізація системи
освіти та діяльність українських культур
но-освітніх організацій. Наслідком цього
стало те, що на початку 1920 р. учитель
ський склад губернії скоротився до 780
осіб. Припинилося навчання майже в
усіх школах, чисельність яких становила
1600 одиниць. Ці заборони привели до
того, що третьому радянському уряду,
громадським, культурним організаціям
після звільнення Харківщини від Добро
вольчої армії систему шкільної освіти та
проведення її українізації довелося роз
почати заново. У Богодухівському повіті,
в якому нараховувалося 257 сіл, на почат
ку 1920 р. умовно діяло 136 шкіл, а у решті
населених пунктах школи були закриті
або не існували зовсім. До початку 1921 р.
майже у кожному селі, де вони були від
сутні, виділялися приміщення під школи,
направлялися до них вчителі, розпочало
ся україномовне викладання [9].
В Ізюмському повіті, до денікін
ського вторгнення в губернію, діяли
школи майже в кожному селі і великих
хуторах. Однак на початку 1920 р. че
рез відсутність вчителів, навчальної
літератури, зошитів з 268 шкіл більше
половини не працювало. За рішенням
повітових органів влади в м. Ізюмі були
відкриті курси з підготовки вчителів, зі
брані кошти для друкування книжок,
виділявся з повітового фонду папір для
виготовлення зошитів. Схожа робота
щодо відбудови шкіл та проведення їх
українізації відбувалася у Сумському,
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Лебединському, Ахтирському, Вовчан
ському, Куп’янському та інших повітах
Харківщини [20].
Порівняно з повітовими центрами і
селами шкільна мережа м. Харкова зна
ходилася у дещо кращому становищі. Че
рез те, що школи міста восени 1919 р. за
лишалися переважно русифікованими,
денікінці їх не руйнували, а лише закри
ли українські та заборонили вивчення
україномовних дисциплін. Тому пере
важно була проведена робота у напрям
ку українізації шкільної мережі міста.
Але в Харкові на 1920 рік виникла гостра
проблема з педагогічними кадрами. На
всі школи припадало лише 850 учителів,
що було недостатньо для проведення на
лежного навчального процесу. До того ж
лише 100 вчителів могли вести україно
мовне викладання [56]. Щоб виправити
становище, у Харкові були організовані
курси з прискореної підготовки та пере
підготовки вчителів.
Вже до початку 1920–1921 навчаль
ного року це дало можливість відновити
роботу закритих раніше шкіл і відкрити
сотні нових. У цей час на Харківщині ді
яло вже 1900 різнотипних шкіл, у них
навчалося 222 тис. учнів, що становило
95% дітей шкільного віку [48]. Майже в
усіх школах розпочалося україномовне
викладання предметів. Однак через від
сутність у них учителів-україністів та
необхідної літератури українізація про
ходила повільно.
З розвитком революційних подій в
Україні особливо гостро постала про
блема підготовки учителів, перехід пе
дагогічних навчальних закладів на ви
кладання українською мовою, введення
українознавчих дисциплін та корекція
навчальних планів відповідно до нових
умов.

№2 (71) 2019

Ukrainian Studies

Благодир Н. Українізація шкільної освіти в Харківській...

У системі підготовки учителів шкіл
була збережена мережа вищих навчаль
них закладів, що існувала до революції.
Але з проголошенням України незалеж
ною державою позиції адміністрації іс
нуючих вищих шкіл помітно змінились.
Тому з початку 1918 р. у них починається
активний етап створення українознав
чих кафедр і введення українознавчих
дисциплін. Завдяки ректору Харківсько
го університету Д. Багалію й професору
М. Сумцову вже в липні 1918 р. діяли
кафедри української історії, української
філософії та кафедра українознавства
(28 вересня 1918 р.).
Серед провідних напрямків у вирі
шенні проблем українізації загальноос
вітніх шкіл була підготовка учителів до
викладання в школах українською мовою
та навчання учнів українознавчих дис
циплін. Тому виникла необхідність про
ведення у період літніх шкільних канікул
курсів з українознавства для учителів.
Про необхідність створення таких
курсів, перш за все для вчителів почат
кових шкіл, оскільки восени вони мали
почати навчання українською мовою,
йшлося і на Першому з’їзді українського
вчительства на Слобожанщині (15 квіт
ня 1917 р.): «Для підготовлення учитель
ського персоналу земства і міста мусять
упорядкувати тепер же літом курси
українознавства» [46].
Учительський з’їзд в м. Лебедин Хар
ківської губернії, що відбувся 27 березня
1917 р., виніс резолюцію – вимагати від
Харківського шкільного округу органі
зації курсів українознавства. Навесні
1917 р. Валківський з’їзд учителів визнав
потребу в улаштуванні літніх курсів з
українознавства для вчителів [46].
Проблемами організації учитель
ських курсів мали опікуватись органи
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місцевого самоврядування. На земських
зібраннях та у міських думах проходило
обговорення питань облаштування цих
курсів, а особливо їх фінансування. Так,
шкільна комісія міської думи м. Харко
ва, обговоривши подібні питання, ство
рила окрему підкомісію, яка б займалась
підготовкою літніх курсів українознав
ства [42].
Для оплати праці лекторів, організа
ції проживання та харчування слухачів
курсів потрібні були значні кошти, яких
не завжди вистачало. Так, Харківське гу
бернське земство у травні 1917 р. відмо
вилось виділити кошти п’ятьом учите
лям для поїздки на курси (із розрахунку
півтора карбованця в день на одну осо
бу) [8, арк. 32].
У 1917–1918 навчальному році у
більшості шкіл учителі одержували
75 крб. на рік за кожну лекцію. Таким
чином, маючи по 30 тижневих лекцій,
учитель одержує 2225 крб. за рік, тобто
менше 200 карбованців за місяць. Тому
часто один учитель мав по 42, 53, а то і
по 65 лекцій на тиждень, що значно по
гіршувало якість його праці: «Це бігани
на за шматком хліба, а не педагогіка» [60,
с.131]. Але там, де лекції читали досвід
чені фахівці, курси свою роль виконува
ли. На харківських курсах влітку 1917 р.
заняття проводили професори Д. Ба
галій та М. Сумцов, літератор Г. Хотке
вич [41, с. 50–51].
На курсах в Охтирському повіті для
практичних занять використовувалась
українська школа, щоб вчителі засвоїли
не лише теорію, а й методику проведен
ня уроків у школі з українською мовою
навчання [38, с. 3].
Однак не можна сказати, що такі
короткотермінові
курси
вирішили
проблему
підготовки
педагогічних
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кадрів – занадто нетривалими вони були,
та й охоплювали не все вчительство.
У ході роботи другого Всеукраїн
ського учительського з’їзду учителів 11–
12 серпня 1917 р. були спроби проана
лізувати роботу літніх курсів учителів.
Було прийнято рішення про усунення
недоліків щодо організації курсів та про
ведення нових курсів наступного літа.
На засіданні шкільної ради, що прохо
дило 8 квітня 1918 р., були затверджені
«Обрахунки видатків на курси». Загаль
ні витрати на проведення одних курсів
становили 27975 крб. Комісія визначила,
що лекторські курси варто проводити
лише в університетських містах – Києві,
Харкові та Одесі. Тому за рахунок від
ряджень викладачів фінансові витрати
збільшаться до 84525 крб. [59].
До початку роботи усіх типів літніх
курсів організаторами були зроблені
остаточні підрахунки їх фінансового
утримання. На проведення лекторських
курсів у Харкові були заплановані й пе
реведені кошти у сумі 87330 крб.
До початку роботи учительських
курсів Міністерство освіти підготувало
«Інструкції для лекторів», у яких визна
чило основні завдання та особливості їх
роботи на курсах. Так, лекторам з укра
їнської мови було визначене головне за
вдання – практичне навчання учителів
української мови, тобто надання допо
моги їм в оволодінні навичками читання,
письма та розмовної мови [59, арк. 134].
На літо 1918 р. Міністерством на
родної освіти і мистецтв був складений
новий план курсів трьох типів: 1 – лек
торські (в Києві, Харкові та Одесі – з 12
травня по 12 червня), 2 – для вчителів
середніх та вищих початкових шкіл (зо
крема, у Харкові – з 10 червня по 10 лип
ня), 3 – для народних учителів нижчих
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початкових шкіл у 50 пунктах по всій
Україні [36, с. 43]. Курси літа 1918 р. вклю
чали в свою програму не лише загально
освітні та українознавчі предмети, але і
психолого-педагогічні дисципліни [41,
с. 52]. На період курсів працюючим учи
телям надавалась відпустка.
У Харківській губернії пунктами про
ведення курсів для вчителів нижчих по
чаткових шкіл затвердили такі міста, як
Охтирка (Охтирський і Сумський пові
ти), Зміїв (Зміївський та Ізюмський пові
ти), Лебедин (Лебединський і Богодухів
ський повіти), Куп’янськ (Куп’янський і
Старобільський повіти), Харків (Харків
ський і Валківський повіти), Вовчанськ
(Вовчанський повіт) [59, арк. 152].
У зв’язку з цим Харківське губерн
ське земство в травні скликало з’їзд пред
ставників відділів народної освіти та по
вітових управ для обміркування питань,
пов’язаних з організацією літніх учи
тельських курсів [36, с. 43]. Законом від
2 червня 1918 р. для влаштування курсів
для вчителів середніх та вищих початко
вих шкіл у Харківській шкільній окрузі
виділялось 40 410 крб. [59, арк. 32].
Курси в деяких повітах стали свід
ченням підтримки вчительством ідеї
українізації школи.
Проте у частині повітів Харківської
губернії очікувані результати цих курсів
були знівельовані небажанням місцевих
учителів вести навчання в школі україн
ською мовою. У Зміївському повіті вчи
тельство розкололось на два табори: одні
підтримували українізацію, інші разом з
місцевими чиновниками й інструктора
ми всіляко їй перешкоджали [32, с. 4].
А от ситуація у двох вищих почат
кових школах м. Богодухова була кра
щою. Педагогічні ради обох шкіл по
становили українізувати перші класи,
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а в старших – увести українознавство
та українську мову як окремі предме
ти [30, с. 4].
Таким чином, проведені курси укра
їнознавства за Центральної Ради та
Гетьманату стали першими практични
ми заходами освітянського міністерства
з підготовки учителів до викладання
українознавчих дисциплін та переходу
на навчання українською мовою.
Серед нагальних проблем україні
зації школи чільне місце відводилось
створенню українських підручників як
одного з основних засобів навчання та з
метою формування нового змісту націо
нальної освіти.
У ході роботи І учительського з’їзду
його учасники неодноразово звертались
до питання видання українських під
ручників.
Проблема використання українських
підручників обговорювалась також в
учительському середовищі на місцевому
рівні. Так, 15 квітня 1917 р. у м. Харкові
в ході роботи першого з’їзду українських
учителів Слобожанщини з’ясовувались
питання українізації школи. У доповіді
учителя Стороженка про шкільні під
ручники йшлося, що для учнів першо
го класу можна використовувати «Бук
вар» Б. Грінченка, читанку «Рідне слово»
С. Черкасенка і арифметичний задачник
Степовика (Комарова). Меншою мірою
придатні, але все ж таки задовольняють
потреби учителів першого класу, «Бук
вар» С. Черкасенка та читанка «Рідне
слово» Б. Грінченка. Для учнів другого
та третього класів були придатні читан
ки «Віночок» О. Білоусенко, задачник з
арифметики Степовика (Комарова) та
«Коротка граматика» Г. Шерстюка (у двох
частинах). Дещо гірші справи були з під
ручниками для четвертого класу нижчої
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школи. Для нього взагалі була відсутня
читанка, а інші підручники можна було
пристосувати для навчання [42]. Склад
ніше було з навчальною літературою для
старших класів. Професор Д. Сумцов
констатував, що для середньої школи
українських підручників не було зовсім.
Це і стало однією з перешкод для почат
ку суцільної українізації школи.
Проте, за повідомленнями місцевої
преси, вже на початку липня 1917 р. ви
йшли у світ програми і термінологія з
арифметики, термінологія з граматики
та географії. Друкувались читанки для
першого класу, готувались до видання
читанки «Веселки» й арифметичні за
дачники. Видавництво «Криниця» також
повідомляло, що незабаром побачать
світ підручники Б. Грінченка «Україн
ська граматика» (азбука) та подружжя
Грінченків – читанка «Рідне слово» [2,
с. 212]. Для замовників вказувалась
адреса видавництва й умови пересилки
підручників.
Появі перших українських підручни
ків за часів Центральної Ради треба за
вдячувати видавництвам, що існували
на теренах України. Всього в 1917 р. їх
налічувалось 78 [2, с. 214].
Хоч на шляху підготовки україн
ських підручників і забезпечення ними
початкової ланки навчання було багато
перешкод, але можна констатувати, що
за дуже короткий час існування Цен
тральної Ради все ж таки вдалось, хоч з
деяким запізненням, в основному забез
печити нижчі початкові школи необхід
ними підручниками. Це була навчальна
література, що передруковувалась із ра
ніше виданої. Але для її удосконалення
комісії видавничого відділу аналізували
зміст і пропонували внести корективи
до наступних видань.
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Уперше за Гетьманату на державному
рівні питання про шкільні підручники
було розглянуто на нараді представни
ків земських і міських органів самовря
дування та Міністерства освіти, що про
ходила у м. Києві 15–17 травня 1918 р.
Значний внесок у формування на
ціонального змісту освіти внесли ко
місії видавничого відділу, які за часів
Гетьманату стали називатись експерт
ними. Вони продовжували свою роботу
з рецензування існуючих українських
підручників, а також їх рукописів, роз
почату ще на початку квітня 1918 р., і
приймали рішення про придатність чи
непридатність їх до друкування та вико
ристання у навчальному процесі. За пе
ріод з 28 червня по 6 вересня 1918 р. у 12
видавничих товариствах було замовлено
найбільш необхідні на той час навчальні
посібники, тираж яких сягав 2 млн. 310
тисяч примірників. На ці замовлення
було використано більшу частину виді
лених державних коштів [2, с. 218].
Розглянувши асортимент друкованої
продукції для шкіл, неважко помітити,
що в ньому майже відсутні підручни
ки з українознавчих дисциплін, таких
як історія та географія України, історія
українського письменства. Переважно
це були букварі, читанки, граматика та
арифметика. Особливу складність у ро
боті мали учителі історії. Наявність лише
одного шкільного підручника Г. Кова
ленка «Оповідання з української історії
для початкових шкіл» та опублікованих
наукових робіт М. Грушевського не мо
гла задовольнити всіх потреб.
На території Харківської губернії в
1918 р. працювали такі друкарні: в м. Хар
кові – «Рідна думка», «Рух», «Союз»,
«Українська бджола», у Валках – «Укра
їнський голос» та деякі інші маленькі
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друкарні, створені «Просвітою». За спри
яння І. Геращенка відкрилася українська
книгарня «Дзвін», яка ще й друкувала
щотижневу газету «Рідне слово».
У 1918 р. найбільше книг на терито
рії Харківської губернії випустила дру
карня «Союз» – 36 книг. Проте це була
в основному передрукована література,
навчальної літератури у вигляді під
ручників було мало. Але все ж таки за
власний рахунок в 1918 р. харківське ви
давництво «Союз» прийняло до друку
хрестоматію з української літератури,
підготовлену М. Плевако, та «Шкільний
український словник», упорядником
якого був Г. Хоткевич [2, с. 223].
Також 1918 р. друкарнею «Союз»
було випущено книгу М. Сумцова «Сло
божанське: історико-етнографічна роз
відка». Це дослідження – спроба вчено
го першим зробити історичний огляд
життя населення Слобожанщини. Ще
«Союзом» було видано книгу Д. Багалія
«Історія Слобідської України». В перед
мові до видання історик пише: «Тепер,
коли український нарід скинув кайдани,
у нього збільшилася потреба знати свою
історію… її треба знати і нашій інтеліген
ції, котра працюватиме серед населення,
і самому народові, котрий своєю кровію
обороняв сю країну од ворогів» [1, с. 2].
Станом на літо 1918 р. ще побачили
світ такі книги харківських просвітян:
«Начерк розвитку української літератур
ної мови» М. Сумцова; «Заселення Пів
денної України», «Український філософ
Г. С. Сковорода» Д. Багалія; «Кооперація
въ Галичине» Г. Хоткевича; «Короткий
нарис української мови» О. Синявсько
го; «Слобідські письменники – Гулак-Ар
темовський, Квітка і інші» М. Плевако;
«Мовознавство в Слобідській Україні»
С. Таранущенка та ін.
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Проте питання забезпечення підруч
никами шкіл залишалося й надалі не за
критим.
Велику роль у розбудові української
системи освіти відіграли товариства
«Просвіти». Одним із принципів їх робо
ти, закріплених в статутах, було введення
навчання українською мовою: «…тільки
освіта на рідній мові дасть рівність в
культурній сім’ї народів». Вони існува
ли за рахунок членських внесків. Кожен
член товариства робив внесок у 2 крб. на
рік [60, с. 131]. Навесні 1917 р. з ініціа
тиви Д. Багалія (голова), І. Світличного
(секретар), М. Сушицького, Д. Зеленіна
та інших діячів науки та культури в Хар
кові було засновано товариство «Про
світа» ім. Г. Квітки-Основ’яненка [49,
с. 50]. Після цього розпочалося виник
нення товариств у багатьох населених
пунктах Харківщини: 9 квітня – Суми,
12 квітня – Люботин, 18 квітня – Лозова,
20 квітня – Куп’янськ, 30 квітня – Зміїв
і т. д. На 1919 р. таких товариств на Хар
ківщині було 300.
«Просвіти» активно підтримували
процес українізації. До здобутків діяль
ності місцевих «Просвіт» потрібно від
нести відкриття в селі Котельва Охтир
ського повіту української гімназії [8,
с. 73]. Зусиллями інтелігенції були ство
рені товариство «Народний дом» у Крас
нокутську [7, арк. 1] та Ольшанський
культурно-просвітницький гурток «Рід
на хата».
Велике значення мало відкриття то
вариством «Просвіта» в м. Харкові Пер
шої української гімназії ім. Б. Грінченка.
Плата за навчання складала 60 (у підго
товчому класі) та 80 (у першому та дру
гому класах) крб. на рік [17, арк. 87]. У
грудні 1917 р. за постановою педагогіч
ної ради гімназії і за згодою товариства
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«Просвіта» було вирішено доповнити
гімназію старшими класами. У січні
1918 р. гімназія стала існувати у складі
двох підготовчих і 1–7 класів. На посаду
директора гімназії педагогічною радою
було обрано М. Плевако [39].
Також за сприяння «Просвіти» було
відкрито Українську гімназію імені
Т. Шевченка у Барвінковому Ізюмського
повіту, у м. Лебедині, а в селах повіту – 10
початкових та семирічних шкіл.
Велике значення мали й публічні
лекції, організовані «Просвітами», адже
вони часто компенсували брак знань
пересічних громадян, навіть учителів, у
сфері українознавства. Так, 25–26 люто
го 1918 р. майже у всіх школах Богодухів
ського повіту були проведені читання,
присвячені пам’яті Т. Г. Шевченка. Такі
ж читання були проведені і у Коломаці
Валківського повіту. Серед населення
також продовжували активно працюва
ти «Просвіти», здійснюючи бібліотечну,
лекційну та драматичну форми культ
просвітництва.
Заслугою просвітян є також розви
ток аматорського театру, який давав про
стим людям можливість долучитися до
надбань української та світової культури.
В одній із газет зазначається, що жителі
Солоницівки Харківського повіту ходять
на вистави, і вони їм подобаються. А от
кінематограф «люди не сприйняли» [23].
У видавничій справі зуміли проявити
себе і місцеві осередки. Так, Куп’янська
«Просвіта», маючи власне видавництво,
до червня 1918 р. надрукувала 500 при
мірників статуту товариства, стільки
ж примірників збірника поезій «Ще не
вмерла Україна» [52, с. 112].
Вовчанська
повітова
«Просві
та», у статуті котрої зазначалося, що
вона заснована для поширення освіти
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і національно-політичної свідомості
серед українського населення, зібра
ла 451 крб. 60 коп. на друк брошур [52,
с. 112]. Видавнича ж комісія Харківсько
го українського товариства «Просвіта»
імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка голо
вну увагу зосередила на публікаціях на
уково-популярного характеру, створенні
книгарень. Координація дій з іншими
осередками, де були власні видавни
цтва, наприклад, Куп’янським, створила
можливість ефективнішого поширення
книжкової продукції.
Після звільнення Харківщини від
Добровольчої армії «Просвіта» віднови
ла свою роботу щодо українізації освіти.
Отже, проведене дослідження пока
зало, що з початком Лютневої революції
в Росії і створенням у 1917 р. Централь
ної Ради з’явилися великі можливості
для українізації шкільної освіти.
Зважаючи на прорахунки в процесі
українізації шкільної освіти протягом
1917–1918 рр., варто зазначити, що здій
снені реальні кроки на території Хар
ківської губернії все ж таки дали мож
ливість частково провести українізацію
школи. Набутий у тих умовах досвід має
неоціненне значення. А більшість ре
форматорських ідей, започаткованих у
революційний час, були взяті на озбро
єння радянською владою.
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