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Входження освітньої сфери Украї
ни до європейської зони вищої освіти є
запорукою модернізації цієї системи у
контексті інноваційної моделі розвит
ку. Однак це не означає, що універси
тети мають набути винятково транс
національних рис, позбувшись тих
традиційних ознак, які формувалися і
розвивалися впродовж багатьох деся
тиліть, відповідали запитам і потребам
культурного розвитку, стали надбанням
української нації.
Виходячи з цього, ретельного ви
вчення й узагальнення потребує досвід
творення і діяльності перших держав
них українських університетів, що ви
никли в освітньому просторі в період
національно-визвольної боротьби 1917–
1918 рр. і започаткували модерну націо
нальну вищу освіту.
Вироблена і успішно реалізована у
той складний історичний період модель
українського університету отримала ве
лику підтримку від науково-освітньої
інтелігенції і певною мірою спонукала
владу у 20-х рр. ХХ ст. до продовження
курсу на українізацію вищої школи.
Мета дослідження – визначити тен
денції та особливості українізації вищої
освіти України в період Української Цен
тральної Ради та Гетьманату П. Скоро
падського (1917–1918 рр.).
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Для досягнення мети означені такі
дослідницькі завдання:
1. Охарактеризувати історіографію
та джерельну базу дослідження.
2. Виокремити етапи та чинники
українізації вищої освіти в досліджува
ний період.
3. З’ясувати особливості процесу
формування та реорганізації вищих на
вчальних закладів у 1917–1918 рр.
4. Проаналізувати змістово-проце
суальні аспекти українізації вищих на
вчальних закладів у досліджуваний пе
ріод.
Писемні джерела, використані в про
цесі дослідження, за родово-видовим
принципом поділяються на такі групи:
1) нормативно-правова документація;
2) матеріали діловодства державних
установ, органів місцевого самовряду
вання і навчальних закладів; 3) періо
дична преса.
Важливу частину джерел становлять
опубліковані законодавчі акти росій
ського та українського походження. До
перших належать університетський ста
тут 1884 р. [3, c. 457], який зі змінами ви
користовувався в державних українських
університетах, а також постанова Тимча
сового уряду «Про заснування в Універ
ситеті св. Володимира чотирьох кафедр
українознавства» (1917 р.) [2, c. 3].
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Важливим джерелом є мемуарна
література. Вона почала з’являтися у
20-х рр., хоча окремі рукописи були ви
конані раніше. Широке відображення
досліджуваної проблеми знайшлося у
роботах відомих державних діячів того
часу – Д. Дорошенка [11], В. Винничен
ка [1], І. Огієнка [27], К. Левицького [22],
Є. Чикаленка [49], П. Скоропадсько
го [37].
На особливу увагу заслуговують
праці видатного науковця, політичного,
громадського діяча М. Грушевського [7].
Вагомою джерельною базою до
слідження стала українська періодика
1917–1919 рр., яка дала надзвичайно
цінну інформацію практично з усіх
напрямків культурних перетворень
з обраної теми. Нами були проаналі
зовані урядові видання: «Державний
Вісник» [47], «Вісник Тимчасового
ряду» [2], газети, друковані місцевими
органами влади, громадськими орга
нізаціями, політичними партіями, –
«Нова Рада», «Сумський вісник» [31],
«Відродження»,
«Народна
воля»,
«Луч» [29] та ін.
Наукові дослідження процесу укра
їнізації вищої освіти досліджуваного
періоду можна умовно поділити на три
групи: 1) праці українських науков
ців революційної доби 1917–1921 рр.,
2) роботи радянських істориків і 3) до
слідження, виконані в незалежній
Україні.
Перші кроки науковців з вивчення
процесу заснування і діяльності україн
ських університетів припали на період
Української революції. Авторами пер
ших публікацій, у тому числі й першими
дослідниками та історіографами, стали
учасники тих подій – М. Грушевський [6],
Д. Дорошенко [12], О. Дорошкевич [13],
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І. Огієнко [26], М. Стороженко [41],
С. Русова [35] та інші.
Великим здобутком вивчення істо
рії України в період з 1917 р. по 1918 р.,
зокрема і проблеми реформування
вищої школи, стала двотомна праця
Д. Дорошенка «Історія України 1917–
1923 рр.» [10].
Характеризуючи роботи радянських
дослідників, варто зазначити, що, на
нашу думку, уваги науковців заслугову
ють дослідження Г. Гринька [5], О. Кісі
ля [19], в яких проаналізовано процес
організації різних культурних та освіт
ніх закладів, проведення культурнопросвітньої роботи серед населення.
З проголошенням незалежності
України у розвитку історичної науки
розпочинається сучасний період її фор
мування. Найбільш актуальною та мало
відомою темою, яку активно розпочали
вивчати історики в 1990-ті роки, ста
ла проблема будівництва національної
шкільної, професійної, вищої освіти та
позашкільної роботи. Це питання ви
світлюється у працях В. Кравець [21],
М. Собчинської [38], Н. Ротар [33] та ін
ших дослідників.
Серед українських науковців, що
зверталися до дослідження українізації
вищої школи в 1917–1918 рр., варто ви
окремити праці О. Завальнюка [15].
Українському національно-культур
ному відродженню, в якому чільне міс
це посідають питання політики україн
ських урядів в галузі освіти, присвячена
низка робіт Г. Рудого [34].
Таким чином, використання різ
номанітних за формою та змістом до
кументів, а також праць науковців дає
можливість ретельно і докладно проана
лізувати процес українізації вищої осві
ти у 1917–1918 рр.
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Виходячи з суспільно-політичного
становища українських земель у дослі
джуваний період, нами виокремлено
такі етапи процесу українізації ви
щої освіти: І етап (1905 р. – березень
1917 р.) – формування підходів пред
ставників політичної та наукової еліти,
студентської молоді до впровадження
українознавчих дисциплін у процес на
вчання вищих шкіл; ІІ етап (березень
1917 р. – квітень 1918 р.) – здійснення
українізації вищих навчальних закладів
в часи Української Центральної Ради; ІІІ
етап (квітень 1918 р. – грудень 1918 р.) –
реформаторська політика гетьманського
уряду в галузі вищої освіти.
Аналіз джерел та літератури засвід
чує, що на початку ХХ століття майже
вся територія сучасної України знахо
дилась під контролем Російської імперії.
Революція 1905 р. принесла деякі зміни
у статут 1884 р., що регулював освітній
процес в університеті. Так, було віднов
лено виборність ректора, деканів і про
фесорів, послаблено нагляд за студента
ми та визнано за ними право створювати
на базі університетів різні культурно-на
укові гуртки. Але в період реакції в Ро
сійській імперії замість ліберального
міністра освіти І. Толстого знову були
призначені реакціонери: О. Кауфман
(1907–1908), О. Шварц (1908–1910) та
Л. Кассо (1910–1914), що послідовно від
новлювали повною мірою норми стату
ту 1884 р. [36, c. 443].
Тимчасова лібералізація освітнього
процесу у вищій школі була наслідком
діяльності освітньо-наукових товариств,
політичних партій та студентських орга
нізацій, що функціонували на території
сучасної України.
Українське студентство, підтримане
пресою і «Просвітами», у 1906–1907 рр.
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розгорнуло рух за відкриття україн
ських кафедр в російських університе
тах як один із етапів боротьби за свій
майбутній національний університет.
Молодь висувала вимоги запровадити
у вищих школах навчальні дисципліни,
найбільш цікаві і цінні з погляду «стано
вища українського культурного життя»,
а також допустити українську мову до
кафедр [6, с. 80].
Певною мірою студенти домоглися
деяких поступок у Київському універси
теті. Зокрема, з осені 1907 р. тут розпоча
лося викладання історії нової української
літератури професором А. Лободою, а
професор В. Перетц ознайомлював слу
хачів з історією української літератури
до XIX ст. У Харківському університеті
також з першого навчального семестру
1907 р. за ініціативи професора М. Сум
цова було прочитано низку академічних
курсів з українознавства [42].
Внаслідок активної діяльності київ
ської української студентської молоді у
березні 1908 р. відбулася перша конфе
ренція українських студентських гро
мад. Організаторами, активними учас
никами і керівниками конференції були
київські студенти С. Веселовський та
А. Лещенко [25, с. 17].
Однак діяльністю студентських ор
ганізацій та проведенням конференцій
не обмежувався процес запроваджен
ня та поширення українознавства у ви
щій школі. Вимоги української спільно
ти щодо творення своїх національних
університетів почули молоді політичні
сили, які почали формуватися на почат
ку ХХ ст.
Враховуючи досвід боротьби галиць
ких українців за українізацію Львівсько
го університету і потребу нації мати
свою вищу школу, яка б служила у першу
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чергу її інтересам, Українська народ
на партія (М. Міхновський, М. Шемет,
О. Макаренко, О. Степаненко та ін.), що
виступала за самостійність України, у
своїй програмі констатувала, що «факт
існування московських університетів і
шкіл з московською викладовою мовою
на території України є глумом над свобо
дою, є нехтуванням наших загальнолюд
ських прав…» [23, с. 37].
Важливість процесу українізації ви
щої освіти відзначали у своїх програм
них документах й інші політичні сили.
Зокрема, члени Української демократич
ної партії (О. Лотоцький, Є. Тимченко,
Є. Чикаленко та ін.) наполягали на по
вноправному використанні української
мови у педагогічному процесі вищих
навчальних закладів. Українська ради
кальна партія (Б. Грінченко, С. Єфремов,
Ф. Матушевський та ін.) виступала за
вільне використання української мови у
школах, університетах та інших навчаль
но-наукових установах України.
Проте до 1917 р. питання створення
українських університетів як осередків
вищої національної освіти і культури
жодна інша політична сила не розглядала.
Активними учасниками процесу
українізації вищої школи стали також
українські наукові кола. Велику цінність
мали українознавчі дослідження викла
дачів університетів, що були членами та
брали участь у діяльності Українсько
го наукового товариства у Києві (УНТ)
і Харківського історико-філологічного
товариства (ХІФТ) [24, с. 92].
На початку ХХ ст. важливим осе
редком розвитку українознавчих дослі
джень був Університет св. Володимира
у Києві. Значно підвищили рівень укра
їнознавчих розробок у сфері історичної
науки у досліджуваний період праці
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М. Дашкевича, В. Антоновича, М. Дов
нара-Запольського, І. Лучицького та ін
ших визначних істориків. Українознавчі
дослідження київських вчених В. Розо
ва, В. Перетца, А. Лободи, С. Маслова
та ін. започаткували процес вивчення та
упорядкування історії української мови,
літератури, фольклористики, палеогра
фії, сприяли активізації наукових пошу
ків у цих сферах гуманітарних знань [46,
с. 127].
У цей період Харківський універси
тет став визначним культурно-освітнім
центром, осередком різноманітних укра
їнознавчих досліджень. Під час Рево
люції 1905–1907 рр. прогресивні вчені і
студенти Харківського університету ви
ступили за вільний розвиток української
мови, науки, культури, за впровадження
українознавчих кафедр, які б створили
ґрунт для становлення та розвитку на
укового українознавства. Хоча цю ідею
не вдалося втілити у життя, українські
вчені університету (Д. Багалій, М. Сум
цов, М. Халанський) почали читати кур
си з історії України, української мови та
літератури [42].
Обґрунтовуючи право українців на
свою вищу школу, визначний історичний
діяч М. Грушевський на той час вперше
в суспільно-політичній думці України
сформулював ідею побудови українсько
го університету. Під поняттям «україн
ський університет» він розумів вищий
навчальний заклад, у якому навчання,
засідання сенату, рад факультетів і ді
ловодство здійснюються українською
мовою, нею ж видаються підготовлені
вченими наукові праці, університетська
преса, а у навчальному процесі, крім за
гальноприйнятих в інших університе
тах, вивчаються ще й українознавчі дис
ципліни.
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В ході реформування вищої освіти
варто відзначити новаторську позицію
видатного науковця, мовознавця, літе
ратора, ректора Кам’янець-Подільського
державного українського університету
І. Огієнка. Український вчений займався
розробкою концептуальних особливос
тей національної системи університет
ської освіти, актуалізував низку нових
ідей, що змінювали характер універси
тетської освіти (підвищення ролі україн
ської мови викладання, збільшення кіль
кості українського викладацького складу,
розширення бази вступників, пришвид
шення темпів підготовки української ін
телігенції, активна державна допомога
студентській молоді тощо) [14, с. 80].
Таким чином, до Лютневої революції
1917 р. український національний рух
отримав належне обґрунтування вимог
до влади щодо відкриття українських
кафедр, запровадження цілого циклу
українознавчих дисциплін, які відпові
дали потребам культурного самопізнан
ня української нації, нарешті, відкриття
окремого українського університету як
найвищої ланки освітньої системи.
Революційні події весни 1917 р. у
Російській імперії привели до падін
ня монархії та проголошення певних
демократичних перетворень. На хвилі
революційних подій в Україні у березні
1917 р. було створено Українську Цен
тральну Раду, яка взяла на себе функції
загальноукраїнського громадсько-полі
тичного центру.
Особливу увагу Центральна Рада
та Генеральний Секретаріат приділяли
розвиткові вищої школи, в тому числі
процесу її українізації. Основні правові
напрямки в галузі реформування укра
їнського освітнього процесу новоутворе
на влада вперше сформувала у відозві до
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українського народу від 22 березня 1917
року та в резолюції Українського націо
нального конгресу (квітень 1917 р.). В цих
історичних документах першочерговими
передумовами розвитку української осві
ти було відродження української мови,
створення національних загальноос
вітніх, спеціальних і вищих навчальних
закладів, культурно-освітніх установ,
збільшення періодичних видань.
З ініціативи Товариства шкільної
освіти 5–6 квітня 1917 р. у Києві від
бувся Перший всеукраїнський учитель
ський з’їзд за участю близько 500 деле
гатів. Основна увага цього з’їзду була
звернена на початкову і середню освіту.
Втім представники української інтелі
генції також розглянули питання роз
будови вищої школи. Так, було ухвалено
звернення до професорів та учителів ви
щих шкіл України, які володіють україн
ською мовою, з закликом до остаточно
го переведення викладання навчальних
дисциплін українською мовою та від
криття навчальних курсів державною
мовою [45, c. 38].
Українізація класичного Київського
університету св. Володимира була до
статньо складним і проблематичним
процесом. Рада університету відмовля
лася співпрацювати з владою в першу
чергу через те, що Секретаріат освіти
ще не був затверджений Тимчасовим
урядом. Також це зумовлювалося пере
важанням реакційних настроїв у профе
сорському середовищі, етнічною строка
тістю студентства та низьким відсотком
серед них українців [46, с. 356].
У цей же час до історико-філологіч
ного факультету Харківського універ
ситету було подано заяву проф. М. Сум
цова та інших викладачів з проханням
дозволити відкриття кафедр української
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мови, літератури, етнографії та історії
України, а також надати право виклада
чам читати лекції українською мовою.
Але тільки у листопаді 1917 р. Генераль
ний Секретаріат освіти отримав згоду
від Київського та Харківського універ
ситетів на організацію відкриття кафедр
українознавства [20, с. 34].
Влітку 1917 р. розпочалася підго
товча робота з відкриття Українського
Народного університету в Києві. На від
криття цього університету Централь
ною Радою було асигновано 25 тисяч
карбованців. Вже з 1 липня 1917 р. по
чала проводитися реорганізація вищого
навчального закладу, і 17 вересня Рада
Міністрів ухвалила закон про перетво
рення Київського українського народно
го університету в Київський державний
український університет. На його базі
було створено чотири факультети: істо
рично-філологічний, фізично-матема
тичний, правничий та медичний. Мовою
викладання в Київському державному
українському університеті мала стати
українська. Однак на прохання факуль
тетів та з дозволу міністра Народної
освіти в окремих випадках було можли
вим читання лекцій і російською мовою.
Протягом цього навчального року на
різні факультети Київського університе
ту було зараховано 1400 студентів. Вони
представляли практично всі регіони
України, у тому числі землі, що входили
до складу Австро-Угорської імперії, – Га
личину, Буковину, Закарпаття.
Ще одним кроком на шляху ство
рення нових вищих шкіл було відкриття
7 листопада 1917 р. Педагогічної академії
в Києві. Діяльність академії розпочала
ся з відкриття однорічних педагогічних
курсів для підготовки учителів укра
їнських середніх шкіл, які б викладали
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предмети українознавства, в першу чер
гу українську мову та літературу.
У вересні 1917 р. розпочалася під
готовча робота щодо заснування Акаде
мії мистецтв – першої вищої художньої
школи в Україні. Групу ініціаторів за
снування Української Академії мистецтв
очолив завідуючий відділом пластично
го мистецтва Генерального Секретаріату
освіти Г. Павлуцький. Були розроблені
статут академії і законопроект про її
утворення. Дійсними студентами були
випускники середніх художніх шкіл, та
кож були вільні слухачі [51].
Відкриття Української Академії
мистецтв відбулося після проголо
шення Української Народної Республі
ки – 22 листопада 1917 р. Вже 5 грудня
1917 р. Центральна Рада ухвалила за
кон про Українську Академію мистецтв.
На утримання академії було виділено,
починаючи з 1918 р., кошти в розмірі
98,2 тис. крб.
Варто відзначити особливості науко
во-культурницького розвитку на Сум
щині. Так, зокрема, у м. Суми за рішен
ням міської думи, участю «Просвіти»,
профспілкових організацій було прове
дено низку культурно-освітніх заходів
українознавчого характеру, а саме увіко
вічення пам’яті про Т. Шевченка.
Також у м. Ромни 27 жовтня 1918 р.
за ініціативи товариства «Просвіта» було
встановлено перший пам’ятник Т. Шев
ченку в Україні, автором якого став Іван
Кавалерідзе.
Створюючи нові українські вищі
навчальні заклади, Генеральний Секре
таріат водночас розгорнув поступову
українізацію діючих університетів. З
початком 1917–1918 навчального року
в Київському, Одеському, Харківському
університетах розпочалося утворення
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українознавчих кафедр і введення укра
їномовного викладання. Поступово
вводилася в інститутах і університетах
практика безкоштовного навчання.
Найсуттєвіших успіхів в галузі роз
будови української вищої школи та укра
їнізації вищих навчальних закладів було
здійснено в період Гетьманату П. Скоро
падського. Восени 1918 р. було відкри
то і Кам’янець-Подільський державний
український університет. У його струк
турі передбачались чотири факультети,
утім з початком навчального року роз
починали роботу лише два – історикофілологічний і фізико-математичний з
двома відділами: математичним і при
родничо-історичним. Навчальний про
цес мав бути україномовний. В окремих
випадках з дозволу міністра освіти ро
билися винятки для тих, хто володів ро
сійською мовою [47, с. 3].
Концептуальні засади українських
національних університетів найбіль
шою мірою мали реалізуватися в на
вчально-виховному процесі. Необхідно
відзначити, що навчальний процес у
реорганізованих українських універ
ситетах, за деякими винятками, був
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україномовний. За свідченням керів
ництва Київського державного укра
їнського університету, у 1918–1919 на
вчальному році українською мовою тут
читали лекції і проводили практичні за
няття 37 професорів і приват-доцентів,
російською – усього 6 осіб, або 13,9%,
що переконливо спростовувало твер
дження опонентів про відсутність уче
них-українців, які володіли літератур
ною українською мовою [46, с. 216].
Відповідно до навчальних планів
складалися розклади занять.
Отримавши свій індивідуальний
навчальний план, студент мав подати
до канцелярії квитанцію про внесену
ним плату за право навчання в семе
стрі. Розмір платні коливався в межах
125–150 крб., залежно від факультету.
Максимальною вона була на фізико-ма
тематичному, сільськогосподарському і
медичному факультетах, де використо
вувалося дороге кабінетно-лабораторне
і клінічне обладнання [32, с. 211].
Велика увага у новостворених уні
верситетах приділялася вивченню укра
їнознавства, яке було запроваджено до
навчальних планів усіх закладів вищої
освіти. В імперський період і в роки
Української революції було видано зна
чну кількість праць учених-україно
знавців. Так, М. Грушевський опубліку
вав перші томи монументальної «Історії
України-Руси», підручник «Очерки ис
тории украинского народа», десятки ін
ших праць з історії і культури України.
Головуючи в Науковому товаристві імені
Шевченка (1897–1913), видатний полі
тик, громадський діяч сприяв виходу у
світ понад 420 томів праць з української
історії, філософії, літературознавства,
етнографії, бібліографії та інших науко
вих видань.
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У результаті плідної праці науковців
у користування студентам було видано
словники з української мови: 3 – укра
їнсько-російські і 15 – російсько-укра
їнські (останні були потрібні студентам
для перекладу російськомовних підруч
ників і наукових видань), а також термі
нологічні словники: 4 – з медицини, 4 – з
фізики і хімії, 2 – з мовознавства, 3 – з
природознавства й географії, 1 – з мате
матики, близько 8 – з правничої і адміні
стративної термінології.
Щоправда, як зазначав Ю. Шевельов,
рівень словників був невисокий, оскіль
ки, на його думку, вони створювалися
поспішно, а їхні упорядники мали недо
статні лексикографічні знання [50, с. 98].
Загалом студенти, попри поєднання
навчальної праці із трудовою діяльністю,
ставилися до виконання своїх академіч
них обов’язків досить сумлінно. Д. До
рошенко, який викладав курс україн
ської історії, наголошував, що «молодь з
живим інтересом ставиться до викладів,
видно, вона цінила й те, що Кам’янець
кий університет являється національною
науковою інституцією» [11, с. 290].
Отже, новостворені українські дер
жавні університети докладали вагомих
зусиль для підвищення якості навчаль
но-виховного процесу. Це в першу чер
гу проявлялося у розширенні структури
вивчення українознавства, яке було за
проваджено до навчальних планів усіх
закладів вищої освіти, а також форму
ванні належної матеріально-технічної
бази.
Таким чином, у період українсько
го національного відродження 1917–
1918 рр. відбувається комплексна органі
зація академічної роботи в українських
вищих школах, визначаються основні
пріоритети наукової та просвітницької
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діяльності. Науково-педагогічні кола
державних українських університетів
докладали значних зусиль для форму
вання нової української еліти, якісної
підготовки висококваліфікованих фахів
ців та розвитку українознавчих тенден
цій у науково-дослідницькому та видав
ничому житті країни.
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