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РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921):  
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Нині під час інтенсивного реформування 

загальної середньої освіти в Україні в руслі євро-
пейських векторів, творення нових основополо-
жних нормативно-правових документів освітньо-
го поступу актуалізуються історико-педагогічні 
дослідження з означеного феномену з метою 
осмислення організаційно-змістових основ шкі-
льних реформ, нереалізованих їх проектів та 
здійснення порівняльного аналізу ідей минулого 
й сьогодення. Непересічне значення для істори-
ко-педагогічного дослідження мають ґрунтовні 
історіографічні пошуки та аналіз окресленої 
проблеми, що уможливлює виявлення дослідже-
них, малодосліджених або взагалі недосліджених 
питань, а в кінцевому результаті – одержання 
справді нових наукових результатів. Інструмен-
том успішного наукового розв’язання завдань 
дослідження з історії освіти є добір, класифікація 
та систематизація першоджерел, які й стали ос-
новою бібліографічного списку джерел із про-
блеми реформування шкільної освіти доби Укра-
їнської революції (1917–1921) – час, коли переста-
ла існувати Російська імперія та в умовах станов-
лення української державності, російської агресії 
розбудовувалася українська освіта.  

Історіографічний пошук свідчить, що різні 
аспекти розвитку освіти в добу Української рево-
люції вивчали українські історики, історики пе-
дагогіки, праці яких представлено в бібліографі-
чному списку (К. О. Баханов, Л. Д. Березівська, 
В. Ф. Верстюк, Н. М. Гупан, О. М. Завальнюк, 
Н. Ю. Ротар, М. М. Собчинська, Ю. В. Телячий, 
С. М. Філоненко та ін.). Зокрема, у своїх працях, 
досліджуючи цей історичний період, привертає-
мо увагу до напрямів і змісту державної освітньої 
політики українських урядів, розвитку українсь-
кої школи, педагогічної думки, історіографічних 
аспектів тощо [2–22]. Водночас вважаємо, що 
представлення напрацьованих протягом бага-
тьох років історіографії та джерел з означеної 
проблеми стане підґрунтям подальших історико-
педагогічних студій, що й є метою публікації. 
При цьому зазначимо, що ми не подаємо джере-
ла про реформування освіти в ранній період дія-
льності Народного комісаріату освіти УСРР, дія-
льність якого набула легітимності зі встановлен-

ням у 1919 р. більшовицької влади. 
Нагадаємо періодизацію реформування 

шкільної освіти в Україні 1917–1921 рр.: І період 
(березень 1917 – 29 квітня 1918) – шкільна рефо-
рма як засіб створення єдиної демократичної на-
ціональної школи в добу Української Централь-
ної Ради; ІІ період (29 квітня–14 грудня 1918) – 
реформаторські процеси в галузі шкільної освіти 
в період Гетьманату П. Скоропадського; ІІІ пері-
од (грудень 1918 – листопад 1921) – шкільне ре-
формування за часів Директорії УНР як продов-
ження освітньої політики Центральної Ради. 
Відповідно до наведеної періодизації коротко 
схарактеризуємо причини, особливості, напря-
ми, зміст, результати реформування шкільної 
освіти в зазначений період.  

На відміну від реформування в імперську 
добу реформа за Центральної Ради здійснювала-
ся в контексті докорінних соціально-політичних 
перетворень, проголошення Української Народ-
ної Республіки, що інтенсифікувало зміни в 
шкільній освіті. В основу державної національної 
освітньої політики лягли визначені українськи-
ми освітніми діячами (М. С. Грушевський, 
О. Ф. Музиченко, В. П. Науменко, С. Ф. Русова, 
С. О. Сірополко, І. М. Стешенко, П. І. Холодний, 
Я. Ф. Чепіга, І. М. Ющишин та ін.) пріоритетні 
принципи: демократичний; національний; гу-
маністичний; єдиної школи; трудовий; поліфур-
кація, безплатність та обов’язковість навчання; 
світськість.  

Означена реформа здійснювалася за 
провідними напрямами: створення структури 
шкільної освіти – побудова національної світсь-
кої виховуючої діяльної (трудової) єдиної  
11-річної загальноосвітньої школи з поліфур-
кацією або професіоналізацією старшої ланки як 
основного складника національної системи шкіль-
ної освіти; запровадження загального обов’язкового 
навчання в різнотипних державних і приватних 
навчальних закладах; організація системи управ-
ління на основі децентралізації, національно-
персональної автономії (забезпечення націо-
нальним меншинам рівних прав), переведення 
шкіл різних відомств до МНО; визначення змісту 
освіти – створення програм і підручників для 
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ла б отримання гуманітарних і природничих 
знань з урахуванням національного, наукового й 
діяльного принципів, поєднання формального 
та матеріального підходів, зв’язок із навко-
лишнім середовищем учнів; запровадження 
української мови та мов національних меншин 
як викладових, українознавчих предметів; ро-
зробка методів навчання – діяльні, активно-творчі; 
проголошення основною метою школи вихован-
ня особистості на національних цінностях, твор-
чого громадянина; поліпшення матеріального 
забезпечення й фахової підготовки вчителя.  

Діяльність керівних органів освіти (Гене-
ральний секретаріат освіти, Міністерство народ-
ної освіти УНР) розгорталася в кількох площи-
нах: підготовка реформи (розроблення доку-
ментів відповідними комісіями та Генеральною 
шкільною радою із залученням учителів, членів 
ЦР, обговорення й схвалення їх на з’їздах, нара-
дах) та її реалізація, планування подальших 
кроків.  

За досить короткий період вдалося досягти 
й певних практичних результатів реформи 
шкільної освіти: в управлінні – створення 
Міністерства народної освіти УНР, підпорядку-
вання йому всіх типів шкіл; скасування шкільних 
округ; передача управління освітою губерніаль-
ним та районним комісарам; у структурі – 
відкриття різних типів державних і приватних 
українських шкіл; у змісті освіти – уведення до 
навчального процесу української мови і літера-
тури, географії та історії України, ручної праці; 
вилучення Закону Божого, давніх мов; підготовка 
шкільних підручників українською мовою та мо-
вами національних меншин; розробка й початок 
упровадження програми національного вихо-
вання; запровадження курсів українознавства 
для вчительства, посади вчителя української мо-
ви і літератури. Реформа шкільної освіти в 
період Центральної Ради була широкомасштаб-
ною та перспективною, бо несла значні карди-
нальні зміни в ідеологію й філософію освіти.  

Розроблені засади та започатковані напря-
ми реформування шкільної освіти в Україні за 
часів Центральної Ради знайшли своє продов-
ження й за гетьмана П. П. Скоропадського  
(29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Найбільше прак-
тичних результатів виявлено в ході націо-
налізації шкільної освіти (відкриття українських 
шкіл, українізація тогочасних навчальних за-
кладів тощо). Із метою створення єдиної системи 
освіти об’єднано всі типи початкової школи, 
ліквідовано органи керівництва школами відом-
ства Святого Синоду, підпорядковано Міністер-
ству народної освіти і мистецтва військові гімна-
зії, уведено обов’язкове початкове навчання. За 
доби Гетьманату П. Скоропадського зросли ма-

теріальні видатки на розвиток шкільної освіти.   
У цей період в освітньому просторі 

з’явилися й негативні тенденції: «оновлення» 
системи управління на основі централізації та 
реставрації імперської системи управління 
освітою (відновлення шкільних округ, ігно-
рування громадської думки). Більшість із ро-
зроблених Міністерством народної освіти в добу 
Центральної Ради законопроектів не були ре-
алізовані через низку зовнішніх (залежність 
Української держави від австро-німецької війсь-
кової адміністрації, проросійські орієнтації) і 
внутрішніх причин (авторитарні форми прав-
ління, неоднозначне ставлення вчительства до 
освітніх змін, недостатній рівень реформаторсь-
кого досвіду, фінансового забезпечення). 

За часів Директорії Українська Народна 
Республіка (грудень 1918 – листопад 1921) повер-
нулася до досвіду реформування освітньої галузі 
в період Центральної Ради. Підґрунтям цієї шкі-
льної реформи, яка поєднала в собі ініціативу 
«згори» – уряду та «знизу» – громадськості, стали 
ідеї українських педагогів. Міністерство народ-
ної освіти УНР здійснювало реформування за 
ключовими напрямами: в управлінні – ліквідація 
шкільних округ і відновлення принципів децен-
тралізації, національно-персональної автономії; 
у структурі – запровадження загального 
обов’язкового навчання; 12-річної загальноосвіт-
ньої триступеневої школи: єдиної загальноосвіт-
ньої виховуючої національно-державної діяльної 
(трудової) 8-річної двоступеневої школи (І сту-
пінь – молодша основна 4-річна школа; ІІ – ста-
рша основна 4-річна школа, після закінчення 
якої дозволялося продовжити навчання в 4-
річній колегії (ІІІ ступінь) із профільними відді-
лами або в 4-річних професійних школах); різно-
типність державних і приватних дівочих, 
хлоп’ячих, змішаних навчальних закладів; у змі-
сті освіти – спрямованість на здобуття учнями 
загальної середньої освіти, що передбачала 
отримання гуманітарних і природничих знань 
на основі національного, наукового, діяльного 
принципів; концентричний підхід до побудови 
навчального матеріалу; поєднання формального 
й матеріального підходів у доборі змісту освіти; 
уведення обов’язкових навчальних предметів: 
Закону Божого, української мови, літератури, 
історії та географії України; вилучення з навча-
льного плану російської мови й літератури; роз-
робка національної системи виховання – націо-
нальне, громадянське, розумове, трудове, фізич-
не, моральне; поліпшення матеріального стано-
вища та фахової підготовки вчителя. Проте через 
складні внутрішні й зовнішні умови реформа, 
яка могла кардинально змінити розвиток освіти 
в Україні, здійснювалася лише частково (факти-
чно декларувалася). Вона залишилася нереалізо-
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волюції, зміну суспільного ладу – встановлення 
більшовицької влади на теренах України. Попри 
це розроблену керівними органами освіти кон-
цепцію національної освіти відображено в низці 
нормативно-правових документів: Проекті єди-
ної школи та Статуті єдиної школи УНР, законах 
«Про державну мову в УНР», «Про управління 
освітою в УНР», «Про обов’язкове безплатне на-
вчання». Нині, через сто років, є можливість на 
основі цих введених до наукового обігу докумен-
тів осмислити організаційно-змістові аспекти 
реформи шкільної освіти в малодосліджений і 
заборонений для об’єктивного вивчення в ра-
дянську добу історичний період Української ре-
волюції. 

Пропонуємо дослідникам історії освіти й 
педагогіки бібліографічний список історіографі-
чних праць і джерел (нормативно-правові доку-
менти, періодичні видання та ін.) із проблеми 
реформування шкільної освіти в добу Української 
революції для подальших історико-педагогічних 
розвідок, що набуває особливої актуальності в 
нинішніх умовах розбудови нової української 
школи.  
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