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Навчання і виховання, їх взаємозв’язок і
співмірність є основними компонентами освіти.
Здійснення навчальновиховного процесу та
забезпечення результативності засвоєння систе
матизованих знань, умінь і навичок – необхідний
чинник підготовки людини до життя та праці.

Основними суб’єктами реалізації освіти є
навчальновиховні заклади, педагоги, батьки,
родина, а також суспільство (державні органи,
громадські організації тощо). Свою діяльність
щодо засвоєння систематизованих знань, умінь і
практичних навичок вони спрямовують на учнів
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Українознавство

знавства у вітчизняний освітянський парадиг
мальний простір, комплексного реформування
освіти і виховання в Україні та його поступального
розвитку в контексті етнонаціонального державо
творчого процесу в ім’я розбудови потужної
демократичної, правової, заможної європейсь
кої Української Самостійної Соборної Держави.
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Українознавство

вихованців, які водночас є суб’єктами і навчання,
і виховання. Під час навчання учні, поступово
усвідомлюючи цінність освіти, долучаються до
процесів організації самонавчання та самовихо
вання і стають дійовими партнерами педагогів,
батьків, громадськості в засвоєнні систематизо
ваних знань із різних галузей та суспільних сфер,
моральноправових та інших життєво важливих
норм, необхідних для забезпечення майбутньої
життєдіяльності.
Українська освіта впродовж понад тисячі
останніх років зазнавала як піднесень та розвитку
в періоди своєї державності, так і занепадів,
руйнації, нищень у часи колоніальних уярмлень.
У період Київської Русі, ще до прийняття хрис
тиянства, освіта займала передові рубежі у світовому
часопросторі. За свідченням істориків, у той час
письменних у Києві було більше, ніж у Парижі [1, 28].
Основою освіти стала українська літературна
мова, яка, як доводив учений і релігійний діяч
І.Огієнко, «народилася в нас ще в глибоку давнину,
ще перед офіційним прийняттям християнства,
цебто перед 988 роком, бо ще перед тим без
умовно було вже у нас письменство, а в ІХ віці
були й свої перші переклади» [2, 64]. Ще більш
інтенсивно освіта розвивалася та утверджувалася
в КиєвоРуській державі після прийняття хрис
тиянства в 988 р. – за князів Володимира Вели
кого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха
та їх наступників. У ті часи повсюдно споруджу
вали собори, церкви, монастирі, які відігравали
не лише духовнорелігійну, а й культурнопросвіт
ницьку роль. При багатьох з них відкривали
школи, вели літописи, писали і переписували кни
ги тощо. Усе це стало важливим ґрунтом для роз
витку й становлення системи освіти, забезпе
чення навчання і виховання.
У перших школах, створюваних переважно
при кафедральних соборах і монастирях, була
добре налагоджена робота з підготовки спе
ціалістів не лише для церковнорелігійної діяль
ності, а й для навчання та виховання. Невдовзі
освіта поширилася та стала розвиватися й у
селах, де вчителями в основному були священики
і дяки. Тогочасна система освіти мала три рівні.
Перший, нижчий, зводився до того, щоб навчити
читати і писати. Він давав можливість працювати
в нижчих урядових установах. За потреби та
бажання можна було продовжити навчання та
отримати знання вищого рівня, це давало змогу
займати вищі посади. Підготовка духовенства
здійснювалася шляхом подальшого продовження
навчання у школах ще більш високого рівня, де
ґрунтовно вивчалися Святе Письмо, богослужбові
книги та мови, що було необхідним для проведення
літургії, проголошення проповідей тощо.
Школи давали якісну підготовку своїм випуск
никам для релігійної діяльності не лише у місцевих
приходах. Як засвідчують історичні джерела, із
стін КиєвоПечерського монастиря протягом ХІ–
ХІІ ст. вийшли 2 митрополити (Іларіон і Климент
Смолятич) та не менше 15 єпископів. Це є незапе
речним підтвердженням того, що українська
освіта вже в ті часи була зразковою для цивілізова
ного світу. Її стрімкий розвиток у КиєвоРуській
державі зумовлювався також тим, що навчання і
виховання здійснювалося в умовах споконвічних
традицій та звичаїв взаємоповаги в сім’ях,
родинах, у суспільстві загалом. Тоді основним
ядром української нації були поляни, що жили на
територіях центральних земель України. «Повість
врем’яних літ» засвідчує, що вони «…своїх батьків
обичаї мають, тихі й покірні, і стидливість до снох
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своїх, і до сестер, і до матерів своїх. І енохи до
свекрів і діверів своїх велику стисливість
виявляють. І брачний обичай мають…» [3, 20–21].
Розвиток освіти продовжувався в часи
ГалицькоВолинської держави, Козаччини,
Гетьманщини, УНР. Як засвідчують історичні
джерела, уже в середині ХVІІ ст. вона була
повсюдною і охоплювала майже все українське
населення. Відомий арабський історик і мандрів
ник Павло Алепський, який відвідав у 1652 р.
Україну, писав: «Мало не всі українці і більша час
тина їх жінок уміють читати… Ігумени Київських
монастирів – люди вчені: знавці права або юристи,
філософи і красномовці» [4, 66–67].
У 1654 р. відбулося так зване «возз’єднання»,
чи, вірніше, «приєднання» України до Росії, де в
той час, як доводить І. Огієнко, була суцільна не
письменність – на тисячу москвичів лише один
умів читати і писати. Це стосувалося не тільки
боярства, але часом і великих князів. Простий
народ не знав молитов, а серед московських мо
нахів насилу десятий знав «Отче наш». «В Москві
шкіл було мало та й на науку завжди споглядали
скоса, а то й бувало, що вважали її за діяволів
плід. А що було найтяжче, що стан російського духо
венства був аж надто низький» [5, 236–237].
Опираючись на свідчення іноземців, які в ХІ–ХVІІ ст.
відвідували Москву, І. Огієнко доводить, що там не
було жодної усної проповіді, священики та диякони
читали з книжки «науки» святих отців. Навіть патріарх
Никон не давав живої проповіді, а читав з книжки
сам або замість нього це робив диякон.
«Возз’єднання» призвело до тривалого коло
ніального уярмлення України Російською імпе
рією. Відбувся занепад усіх сфер життя україн
ського народу (нації). Академік П. Кононенко
наголошує на стрімкому падінні рівня освіти в
Україні саме після Переяславської угоди. Учений
посилається на тодішні переписи населення:
якщо в 1768 р. в Україні одна школа припадала
на 746 осіб, то через 100 років, тобто в 1868 р., –
на 17143. У 1897 р. на 100 українців було не біль
ше 13 письменних [6, 228].
Отже, письменність в Україні з майже повсюд
ної в середині ХVІІ ст. знизилася до 13% напри
кінці ХІХ ст. За період панування московського
режиму український народ з найкультурнішого
перетворився на одного з найнеписьменніших.
Дещо в кращих умовах, порівняно зі Східною
Україною, українська освіта функціонувала на
західноукраїнських землях. Особливо відчутним
це було, коли вони впродовж майже 150 років
перебували в складі АвстроУгорщини, яка
відрізнялася від Росії цивілізованістю. Певну роль
у цьому відіграли доповнення до Конституції
АвстроУгорщини 1867 р. і додатки 1907 р.,
згідно з якими всі народності вважалися рівно
правними. Це стосувалося також освіти. Пози
тивний вплив на розвиток освіти у Західній Україні
мала в цей час діяльність Львівського і Черні
вецького університетів, Наукового товариства
імені Шевченка й Товариства «Просвіта», ство
реного в 1868 р. Стрімко зросла кількість шкіл, а
також філій «Просвіти», її читалень і бібліотек.
У результаті розшматування західноукраїн
ських земель після Першої світової війни Галичина
відійшла до Польщі, Буковина – до Румунії,
Закарпаття у 1919–1939 роках – до Чехословач
чини (впродовж 1939–1945 років ці землі перебу
вали під хористським режимом Угорщини).
Колоніальний гніт у всіх регіонах Західної України
значно посилився. Особливих утисків та обмежень
зазнавали насамперед освіта, мова та інші націо
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ного кореня, а базувалася на принципі «у людини
спочатку украли традиції, а потім дали освіту» [7, 51].
Усе це найбільш цілеспрямовано насаджу
валося і поглиблювалося в Україні більшовицьким
тоталітарним режимом упродовж його 70річної
диктатури на східних землях України і майже 50
річної – на західних. Нині наша держава надто по
вільно долає негативні наслідки минулого через
недостатність, а часом відсутність цілеспрямова
ної політики.
На початку 90х років ХХ ст. вживалися певні
заходи щодо визначення аспектів і завдань з від
родження та розвитку освіти в період розбудови
Української незалежної держави, вдосконалення
навчання і виховання, урізноманітнення їх форм і
засобів, розширення аспектів виховної роботи з
учнівською молоддю. З цих проблем було про
ведено на загальноукраїнському та регіональних
рівнях ряд наукових заходів (семінарів, науково
практичних конференцій тощо), що лягли в основу
Державної національної програми «Освіта.
Україна ХХІ ст.», розгляд і прийняття якої здійснено
на І з’їзді освітян України, проведеного наприкінці
1992 р. Ця Програма ґрунтувалася на наукових і
національнодержавницьких основах та принци
пах. Її реалізація в перші роки незалежності
України давала позитивні результати, але після
1994 р. вона була відкинута на узбіччя розв’язання
проблем навчання і виховання в галузі освіти
України. Протягом наступного десятиріччя їх роз
виток та вдосконалення здійснювалися на менш
наукових основах і волюнтаристських гаслах,
ідеях, загальних деклараціях, які часто видавали
ся за «педагогічні новації», «новітні технології»,
«європейські стандарти» тощо, хоч такими були
далеко не завжди. Це загострило наявні проб
леми в галузі освіти.
Розробники опублікованого напередодні ІІ
з’їзду освітян України проекту Національної докт
рини розвитку освіти в Україні доклали чимало
зусиль, щоб цей важливий державний документ
не ґрунтувався ні на основах української національ
ної ідеї, ні на українському патріотизмові, щоб
освіта не мала національнодержавницької визна
ченості та спрямованості, а й надалі залишалася
тією ж «напівосвітою» і відводила цим самим
молодь, та й взагалі суспільство, на ідейні позиції
тих, хто, за словами Т. Шевченка, «край світу загля
дає». Ці слова залишаються актуальними і нині,
оскільки в незалежній Україні, на жаль, є ще вдос
таль осіб, які намагаються сплюндрувати, знищи
ти національне, українське.
Про невідповідний рівень підготовленого
проекту Національної доктрини розвитку освіти в
Україні та проектів з інших питань свідчить те, що
під час їх обговорення і прийняття делегати з’їзду
внесли понад 2,5 тисячі змін, доповнень і по
правок [8, 213]. Це, звичайно, уможливило певне
покращення змісту цих документів. Так, кожний із
розділів Доктрини набув глибшої гуманітарно
демократичної і державницької визначеності.
Документ було також доповнено розділом з
питань національного виховання.
Однак Національна доктрина розвитку освіти
в Україні, попри певні вдосконалення, залишалася
поза увагою відповідних державних органів. Не
було здійснено належних заходів щодо розроб
лення програми та інших циркулярів з реалізації
цього освітянського документа, тому він не зміг
вплинути на покращення стану освіти України,
насамперед у питаннях навчання та виховання, їх
взаємозв’язків і співмірностей у процесах
навчальновиховної роботи ЗНЗ.
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нальнокультурні сфери. Несприятливі умови для
їх розвитку продовжувалися також після встанов
лення комунобільшовицького режиму на рубежі
20–30х років ХХ ст. у Східній Україні та наприкінці
30х – 1ій половині 40х років – у Західній.
Західні регіони України пройшли специфіч
ний історичний шлях, в результаті якого вони
зазнали дещо менших руйнувань і нищень со
ціальнокультурних сфер, насамперед освіти та
мови, ніж східні регіони. Причиною цьому було
те, що на західноукраїнських землях протягом
100 років, до 1340 р., існувало ГалицькоВолин
ське князівство, у той час як східноукраїнські землі
втратили свою державу – Київську Русь – на 100
років раніше внаслідок розгрому татаромонго
лами в 1240 р. і встановлення тривалого колоніаль
ного режиму. АвстроУгорщина не чинила таких
утисків освіти та національнокультурної спадщини
Київської Русі, ГалицькоВолинської держави,
Козаччини, Гетьманщини, як це робила Російська
імперія впродовж століть на сході України.
АвстроУгорська імперія на підпорядкованих
їй західноукраїнських землях, хоч, звичайно,
обмежено, але все ж таки сприяла розвитку
освіти, навіть гімназійної, в якій на особливому
рівні були налагоджені взаємозв’язки навчання й
виховання, їх співмірність, що давало глибокі
знання та зразкову вихованість. Внаслідок того,
що Західна Україна впродовж 20–30х років ХХ ст.
не входила до складу УРСР, їй вдалося уникнути
народовбивства голодоморами 1922–1923 і
1932–1933 років, злочинної колективізації і
масових репресій в кінці 20х – впродовж 30х
років ХХ ст., які чинилися комунобільшовицьким
режимом на землях Східної України. Через
колоніальний гніт Польщі в Галичині, Румунії – на
Буковині, Угорщини – на Закарпатті українцям
західних земель було важко зберігати культурно
історичні надбання та розвивати освіту. Проте
навіть за таких умов вони залишалися більш уцілі
лими, ніж на східних землях, які перебували під
постійним колоніальним тиском Російської
імперії, а з 1922 р. – СРСР, і зазнавали постійних
обмежень, утисків та нищень.
Питання української освіти, взаємозв’язків у
ній навчання і виховання, їх співмірності й націо
нальної спрямованості залишалися нероз
в’язаними в період більшовицького режиму.
Національна освіта в умовах колоніального
режиму постійно зазнає утисків, обмежень, зане
падає разом з нацією, стаючи опорою держави
колонізатора в здійсненні на підпорядкованих їй
територіях денаціоналізації багатьох сфер життя.
Державаколонізатор на загарбаних територіях
сприяє розвитку освіти в тому напрямі, за якого
можливе насаджування її режиму. Комуно
більшовицькою пропагандистською машиною
творилися міфи про нібито нечувані успіхи в
розвитку освіти СРСР, найвищий її рівень у світі
тощо. Однак це не відповідало реальному стану.
Насправді основним показником розвитку освіти
була кількість освітянських закладів, а якість їх
роботи грубо збочувалася шляхом позбавлення
національної культурнодуховної основи навчання
та виховання, її підміною імпершовіністичними
догмами пролетарського інтернаціоналізму. За
визнанням відомого суспільногромадського
діяча, науковця, правозахисника 60–70х років
ХХ ст. В. Мороза, у результаті цього суть справж
ньої української національної освіти в той час
була зведена до «напівосвіти», оскільки вона не
ґрунтувалася на українській національній основі,
не виростала органічно з українського національ
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Проте за роки незалежності України в роз
витку освіти зроблено чималий поступ. Після
розвалу комуністичної тоталітарної системи і
проголошення незалежності в серпні 1991 р. в
нашій державі встановилися принципи демо
кратії, національнорелігійної і громадянської
злагоди. Це стало одним з важливих чинників для
реалізації права громадян на інтелектуальний
розвиток, отримання національної освіти, вихо
вання молодого покоління в українському націо
нальному й релігійному дусі тощо.
В Україні продовжує вдосконалюватися
система ЗНЗ, серед яких особливе місце посі
дають заклади нового типу (гімназії, ліцеї, коледжі
тощо), де навчання і виховання перебувають у
гармонії, налагоджено чіткі взаємозв’язки педа
гогів з батьками і громадськістю щодо їх взаємо
дії у навчальновиховному процесі. Такими ЗНЗ
є Київська гімназія ім. П. Тичини, Український
гуманітарний ліцей Київського національного
університету ім. Т. Шевченка, Сквирський ліцей в
місті Сквира Київської області, Львівська гімназія
з поглибленим вивченням українознавства та
англійської мови, Українська школагімназія у
місті Сімферополі Кримської АР, гімназії №4 і №5
у місті Чернівцях, гімназія в смт. Путила Черні
вецької області, школаінтернатгімназія в місті
Косові ІваноФранківської області, ЗОШ І–ІІІ ст.
№27 у місті Кривий Ріг, Ковалівська ЗОШ І–ІІІ ст.
і ВеликоКлючівська ЗОШ І–ІІІ ст. Коломийського
району, школасадок «Арніка» в селі Яблучниця
Верховинського району ІваноФранківської
області, ЗОШ І–ІІІ ст. в селі Верхнє Водяне Рахів
ського району Закарпатської області та багато
інших навчальних закладів.
Однак зазначене вище не відображає цілісної
системи ЗНЗ. У цих досягненнях суб’єктивні
чинники відігравали більшу роль, ніж об’єктивні.
Такий поступ освітянської галузі є результатом
сприятливих місцевих умов, належного ставлен
ня до освіти з боку органів місцевої чи регіональ
ної влади, кваліфікації, досвіду і бажання учитель
ських колективів самовіддано працювати на
педагогічній ниві, високий рівень організаційно
управлінських умінь, досвіду та відчуття відпові
дальності за доручену справу керівного складу
освітянських закладів, тісний взаємозв’язок
педколективів з батьками, налагодженість із ними
постійної роботи щодо вдосконалення сімейного
виховання, підвищення їх ролі у вихованні
молодого покоління в сучасних умовах тощо.
Аналіз стану базової та загальної середньої
освіти в Україні засвідчує, що в 2ій половині 90х
років ХХ ст. – на початку ХХІ ст. вона перебуває в
глибокій кризі. Це підтверджується наявністю
багатьох нерозв’язаних проблем, вирішення яких
вимагає чималих інтелектуальних зусиль та
матеріальних ресурсів, і які спричинені різними
чинниками. Об’єктивним чинником є кризовий стан
в Україні у період її розбудови як незалежної держави.
Він негативно впливає на процеси навчання і
виховання, пов’язані зі створенням насамперед
відповідної навчальноматеріальної і технічної бази
як важливої передумови забезпечення навчально
виховного процесу в ЗНЗ. Чинники суб’єктивного
характеру спричинені хибами та упущеннями в
діяльності органів освіти різних рівнів, педагогічних
колективів ЗНЗ, відповідальною діяльністю (пози
тивного або негативного спрямування) суспільно
політичних і громадських формувань, політичних
партій, громадських організацій та інших державних
і громадських інституцій, ЗМІ, телебачення та взагалі
моральноправовим станом суспільства.
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На жаль, нині в державі склалася ситуація, коли
багато чинників негативно впливають на молоде
покоління, спонукаючи його до правопорушень.
Науковець Л. Упрій зазначає: «Культ насилля і роз
пусти практично заполонив наші екрани, де мало
не на кожному каналі ми можемо побачити
аморальні чи насильницькі сцени» [9, 554]. За
служений працівник культури України, фолькло
рист з Коломийщини ІваноФранківської області
М. Савчук наголошує: «Наші діти і внуки – це
продукт епохи, в якій їм судилося народжуватися
й жити. Вони вже не виховані батьками, родом,
громадою. Їхні вчителі – це телевізори, магніто
фони, мобілки, комп’ютери. Їм нав’язано ідею не
думати і не працювати, а розважатися й тратити
гроші та здоров’я» [10, 14].
Телебачення здійснює показ програм, які пере
насичені «блатними» словами, лайкою, лихослі
в’ям, сценами вбивств, жорстоким поводженням
з людьми тощо. Український медіапростір напов
нений різноманітною, переважно російсько
мовною, відео та аудіопродукцією аморально
злочинного змісту. Це значною мірою спричинює
занепад суспільної моралі, яка є особливо дефі
цитною в постколоніальній Україні. За даними
Державного інституту розвитку сім’ї та молоді,
35% дітей присвячують вільний час телебаченню
та комп’ютерним іграм замість того, щоб відвіду
вати гуртки, позакласні виховні заходи чи спор
тивні секції [11, 4].
Масштаби цього лиха досягли такого рівня,
що Україна входить до числа «лідерів» світової
дитячої порноіндустрії. За даними Інтерполу, як
доводить С. Смітюх, дохід від порнопродукції в
Україні становить понад 100 мільйонів доларів на
рік [12, 5]. Це безпосередньо пов’язано з іншими
аморальнозлочинними компонентами в дитячо
молодіжному середовищі: статевими стосунками
в ранньому підлітковому віці, курінням, алкоголіз
мом, у непоодиноких випадках – наркоманією
тощо. Згідно з даними Дитячого фонду ООН
ЮНІСЕФ, в Україні кожний десятий семикласник і
кожен другий дев’ятикласник мали досвід
статевого життя. При цьому 25% з них вступали у
статеві стосунки в стані алкогольного або нарко
тичного сп’яніння [13, 3], 35% українських підлітків
у віці до 11 років спробували спиртне і 12% заку
рили першу сигарету [14, 13]. Кожного року неба
жаної вагітності позбуваються понад 200 тисяч
українок. У 2008 р. це зробили 3,5 тисячі підлітків від
15 до 17 років і 101 дівчина віком до 14 років [20, 9].
Нещодавні опитування ВООЗ понад 20 тисяч
учнів п’ятого, восьмого і десятого класів із 41 краї
ни засвідчили, що Україна лідирує за показниками
дитячого алкоголізму [15, 7]. Ситуація усклад
нюється поширенням серед молоді пивного
алкоголізму. Як доводять наркологи, він розви
вається спочатку непомітно, а потім переходить у
важку форму й дуже важко виліковується.
Щорічно в обліку Державної кримінально
виконавчої служби України проходить понад 11
тисяч засуджених неповнолітніх. Понад 4% з них
повторно стають на злочинний шлях, 72% – від
бувають покарання до 5 років, 28% – 5 і більше
років; 43% – за крадіжки, майже кожен третій – за
розбій або пограбування, 12% – за навмисне
вбивство або завдання важких тілесних
ушкоджень. Серед засуджених 5% віком 14–15
років, 62% – 16–17річні, 33% – 18 і більше років.
За 8 місяців 2009 р. українські діти вчинили 8600
злочинів. Близько тисячі з них – у стані алко
гольного сп’яніння [17, 5]. Згідно з даними Націо
нальної ради з питань охорони здоров’я, в Україні
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мови в початкових (ІІ, ІІІ і ІV) класах ЗНЗ України.
Вважається доцільним її введення в навчальні
плани початкових класів лише спеціалізованих
шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.
Видатні вітчизняні вчені К. Ушинський та О. По
тебня доводили, що вивчення іноземної мови в
початкових класах є шкідливим. К.Ушинський вва
жав, що вивчати її доцільно дітям з 10–12річного
віку [26, 6]. Лінгвіст О.Потебня писав: «Знання двох
мов у дуже ранньому віці не є володіння двома
системами зображення і повідомлення одного й
того ж кола думок, роздвоює це коло і наперед
утруднює досягнення цілісності світоспоглядання,
заважає науковій абстракції» [27, 11].
Збільшення вільного часу за рахунок відміни
вивчення іноземної мови у ІІ, ІІІ і ІV класах, на яке
витрачають у кожному з них по дві години на
тиждень, дасть змогу організовувати додаткові
виховні заходи. Таким чином, буде полегшено
розумове навантаження дітей та уникнуто труд
нощі у досягненні ними цілісності світоспогля
дання та забезпеченні нової абстракції. Крім того,
це сприятиме запобіганню перевантаження пред
ставників національних меншин, яким доводиться
вивчати одночасно три мови: рідну, державну та
іноземну.
Обсяг навчальної програми із зарубіжної літе
ратури та час на її вивчення з двох до однієї годи
ни на тиждень доцільно вдвічі зменшити у V–ІХ кла
сах, а в Х–ХІ класах – необхідно залишити без змін.
Варто також глибше проаналізувати програми
предметів фізикоматематичного, природо
біологічного та інших циклів, доступність їх ви
кладу в підручниках для учнів відповідних вікових
груп і класів та час на їх вивчення.
Зменшення часу на вивчення деяких пред
метів та вдосконалення відповідних програм і
підручників, відведення належного місця і ролі
ЗНО уможливить ліквідацію розриву взаємо
зв’язків навчання і виховання, їх неспівмірності.
Для цього необхідними є цілеспрямовані й по
слідовні науковоорганізаційні заходи, насам
перед з боку як загальнодержавних, так і регіо
нальних і місцевих органів освіти щодо розвитку
та вдосконалення виховного компонента, надання
йому належного місця у системі навчальнови
ховного процесу в ЗНЗ.
У забезпеченні реалізації розвитку та вдоско
налення виховного компонента, його втілення в
освітньому процесі важлива роль належатиме
українознавству. Це предмет інтегрованих знань
про Україну та світове українство, в якому якнай
більш повно закладений різноаспектний науково
виховний потенціал. Українознавство на сучасному
етапі розвитку є науковотеоретичною основою
розбудовчих процесів у державі та важливим
підґрунтям виховання на національнодержав
ницьких засадах українського народу.
Одразу після створення Філії «Гуцульщина» в
серпні 1993 р. налагодилася співпраця з органа
ми місцевої влади та освіти Путильського і Виж
ницького районів Чернівецької області, яку під
тримували начальник управління освіти і науки
облдержадміністрації Г. Філіпчук та його наступ
ник М. Бацер. У цих районах було проведено низку
науковопрактичних конференцій, семінарів й
інших наукових заходів, присвячених теорії
українознавства та її втіленню у процеси навчання
і виховання учнівської молоді. Уже в 1995 р. в усіх
ЗНЗ Путильського і Вижницького районів вив
чалось українознавство. Набутий досвід у вивченні
цього предмета поширювався й в інших районах
і містах Буковини.
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через алкоголізм щороку помирає понад 40
тисяч людей. Алкоголь є причиною передчасної
смерті майже 30% українських чоловіків [19, 11].
Останнім часом стали непоодинокими факти
здійснення неповнолітніми важких резонансних
злочинів. У школі №17 міста Костянтинівки
Донецької області троє одинадцятикласників
побили вчителя музики, який з травмами був
доставлений до лікарні [18, 12]. Неповнолітні
інколи навіть здійснюють пограбування банків.
Роль сімейнородинного виховання послаб
люється, як і єдність, спадковість й наступність
поколінь. Злочини вчиняються й проти молоді,
за 9 місяців 2009 р. їх було зареєстровано понад
8 тисяч [21, 5]. Як зазначає Н. Карпачова, про
тягом останніх п’яти років за такі правопору
шення було засуджено 3130 осіб [22, 2].
Неповнолітні, особливо сироти, є найбільш
незахищеною частиною українського суспіль
ства. Загальна кількість дітейсиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, становить
понад 100 тисяч. Майже 47% українських дітей
живуть і виховуються в неповних сім’ях або сім’ях,
де шлюб одного з батьків є повторним [23, 5].
Іншим прикрим фактом є те, що понад 20 тисяч
неповнолітніх не відвідують школу [24, 6]. Навчаль
ний заклад не має освітньовиховного впливу на
них. Водночас відсутні підстави, щоб ствер
джувати й про якісне їх виховання з боку родини.
Наведені вище статистичні дані яскраво
відображають наявні проблеми в галузі освіти
щодо організації забезпечення навчання і вихо
вання підростаючого покоління. В Україні відсут
ній чіткий моральний орієнтир, що міг би стати
зразком для наслідування молодим поколінням.
Як наголошує народний депутат Верховної Ради
України В. Малишев: «Дитячий світ – це дзеркало
нашого дорослого світу, де віддзеркалюється
святенництво і нещирість бездарних політиків, ті
їх неподобства і жорстокість, до яких ми вже звик
ли» [25, 5]. Тому в загальний контекст виховних
заходів необхідно включати організацію зустрічей
з представниками інтелігенції, заслуженими пра
цівниками сфер освіти, культури, правознавцями,
представниками владних структур, які себе не
заплямували в корупційних діях та інших злочинах.
В останні роки МОН України, його регіональні
та місцеві структури, інші державні установи
всіляко сприяли розвитку освітянської галузі.
Проте, як вважає низка вітчизняних та зарубіжних
учених, українська освіта, особливо основна її
ланка – загальна середня освіта, продовжує
перебувати в стані глибокої кризи, вихід з якої
відбувається повільно.
У забезпеченні здійснення основних принци
пів навчання і виховання важлива роль належить
науковим підходам щодо визначення та включен
ня в навчальні плани найбільш важливих суспільно
необхідних навчальних предметів для кожного
класу ЗНЗ та визначення їх обсягу, складності
викладу і відповідності витрат часу на їх засвоєння,
не перевищивши денної норми навчально
виховної праці учнів відповідно до вікового цензу.
Порушення основних вимог і принципів у
підходах та здійсненні навчальновиховного
процесу в ЗНЗ є достатньо поширеними. Через
це послаблюється взаємозв’язок навчання і ви
ховання, який часто залишається на другому
плані. У непоодиноких випадках це пов’язано з
перевантаженням навчальних планів надмірною
кількістю навчальних предметів.
Так, наприклад, немає особливої ні навчаль
ної, ні виховної необхідності у вивченні іноземної
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Кабінет Міністрів України 5 серпня 1998 р.
видав розпорядження «Про впровадження
вивчення українознавства в навчальновиховних
закладах України». Одразу після цього тодішній
начальник управління освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації М. Бацер видав наказ про
запровадження вивчення українознавства в усіх
типах ЗНЗ Чернівецької області. Упродовж понад
10 років дії цього наказу було підтверджено по
зитивну роль вивчення українознавства як основи
розбудовчих процесів держави та важливого
чинника моральноправового, патріотичного,
національного аспектів виховання молодого
покоління. За цей час у Чернівецькій області, всіх
її районах і містах склалася чільна система управ
ління процесами впровадження та вдосконалення
вивчення українознавства в ЗНЗ, а також піднесення
його виховної ролі в закладах освіти. До неї входять
представники різного рівня освітянськомето
дичних структур.
Так, заслужений учитель України, аспірантка
ННДІУ Т. Мінченко займається вивченням україно
знавства, підвищенням кваліфікації вчителів
українознавства та вживає заходи щодо якнай
повнішого його використання у виховній роботі
з молоддю. У методичних кабінетах управління
освіти Чернівців та районних відділів освіти
області є методисти, до обов’язків яких включено
питання вивчення українознавства і з якими про
водиться відповідна науковометодична робота.
Вивчення українознавства є цілеспрямо
ваним, має різноманітні форми і засоби їх реалі
зації у навчальновиховному процесі: україно
знавчі олімпіади, наукові конференції, огляди
конкурси, мистецькі свята, учнівські фестивалі,
злети творчої учнівської молоді, композиції
народних звичаїв Буковинського краю з нагоди
відзначення Нового року, Різдва, Великодня, Івана
Купала, Покрови та інших церковних свят і дат, а
також видатних історичних подій, які стали
масовими та повселюдними в містах і селах
Буковини. Цим позитивним процесам в освіті та
вихованні сприяв також Чернівецький національ
ний університет ім. Ю. Федьковича, де на педа
гогічному факультеті в окремих групах відбува
лося навчання за спеціальністю «вчитель
українознавства».
Отже, експеримент з впровадження україно
знавства в систему освіти Чернівецької області
має позитивний результат. Цей регіон у галузі
освіти і виховання вийшов на передові позиції.
Однак, на жаль, українознавство, крім Черніве
цької області, не стало предметом повсюдного
вивчення в ЗНЗ України, а вивчається лише поде
куди, насамперед там, де, як правило, регіональні
та місцеві органи освіти, керівники і педколективи
освітянських закладів, займаючи національно
державницькі позиції, вбачають його важливу
роль у системі навчальновиховного процесу.
На сучасному історичному етапі розбудови
Української незалежної держави особливо необ
хідними є всебічні й глибокі знання про Україну й
світове українство, їх минуле, нинішній стан, проб
леми та перспективи. Саме в українознавстві
найповніше закладені науковотеоретичні та
методологічні основи підходів щодо визначення
шляхів і методів здійснення розбудови України
та розвитку освіти, навчання і виховання моло
дого покоління.
Навчання і виховання й досі не мають міцного
національнодержавницького та моральноправо
вого ґрунту, який є важливим чинником забез
печення розвитку освіти і виховання. К. Ушинський
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зазначав: «Коли освіта і виховання глибоко націо
нальні, тоді вони стійкі й високоефективні... Але
якщо система освіти і виховання не втілює в собі
силу і міць національного характеру свого народу,
вона не міцна, крихка, не тривка і легко руйну
ється, перестає бути самобутньою та ефектив
ною» [28, 2]. Правильність цих наукових висновків
та узагальнень підтверджується розвитком освіти
та виховання в сучасній незалежній Україні.
К. Ушинський розглядав навчання і виховання
в нерозривному зв’язку з вітчизнянознавством
як одним з важливих джерел знань про батьків
щину. За своїми структурними аспектами, суттю
та роллю воно є аналогом сучасного україно
знавства. Учений доводив, що вітчизнянознав
ство має найпотужніші внутрішні засоби впливу
на формування особистості та молодого поко
ління. Це, зокрема, рідна мова та інші національні
атрибути, без яких виховання неможливе.
К.Ушинський наголошував, що чужою мовою,
іншими інонаціональними атрибутами можна ви
ховати лише «безбатченків, моголів, манкуртів...
Людців, яким байдуже все, крім власного живота,
комфорту, благополуччя» [29, 87].
Державні структури мають із розумінням
поставитися до нині актуальних проблем в освіті.
На часі розроблення примірної програми
виховання в ЗНЗ, якою передбачалися б основні
напрями (спектри) виховної роботи з учнями
кожного, з першого до випускного, підрозділу
ЗНЗ (класу, курсу, групи тощо).
Окремими розділами цієї програми повинні
бути: «Робота з батьками», «Робота з громадсь
кістю», «Зв’язки з органами місцевого само
врядування» та ін., якими чітко передбачалися б
системи заходів з родинного виховання дітей в
сім’ї та роль батьків (родини) у сприянні забез
печення навчальновиховного процесу в ЗНЗ,
значення органів місцевого самоврядування,
громадськості в суспільногромадському вихо
ванні учнівської молоді тощо.
У цій програмі має відображатися специфіка
роботи з батьками та громадськістю в умовах
міста та села, повинні бути передбачені допов
нення відповідно до особливостей умов того чи
іншого регіону, міста, району чи навіть села. Це
сприятиме більш ефективним результатам її реа
лізації. Розробникам програми варто врахову
вати й інші чинники, від яких залежить навчально
виховний процес у ЗНЗ.
Реальний стан системи освіти, навчання та ви
ховання засвідчує необхідність зміцнення її правової
бази, підвищення відповідальності за стан у сферах
освіти, насамперед державних структур освіти, а
також структур, діяльність яких пов’язана з нею.
У новорозробленій програмі з виховання
учнівської молоді ЗНЗ та планах виховної роботи
в класах чи групах слід відвести належне місце
заходам щодо висвітлення ролі в боротьбі за
незалежність України видатних діячів національно
визвольних змагань – С. Бандери та Р. Шухевича,
Української повстанської армії й інших україн
ських повстанських формувань, яких українська
влада спромоглася визнати та відповідно
вшанувати лише на 19му році незалежності
України. Це визнання було, беззаперечно, необ
хідним і закономірним. Воно засвідчує перемогу
розуму над нерозумом, патріотичних, прогре
сивних сил над антиукраїнськими силами реакції,
добра над злом і назавжди залишиться світлою
сторінкою в історії Української незалежної держа
ви та служитиме яскравим прикладом для
молодих поколінь.
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Українознавство

З викладеного в цій статті матеріалу випливає
необхідність забезпечення тісного взаємозв’язку
навчання і виховання, їх співмірностей у навчально
виховному процесі в ЗНЗ України. Це один з
важливих підходів і шляхів щодо забезпечення
успішного розв’язання проблем, що мають нині
місце у сферах освіти, навчання і виховання
учнівської молоді.

