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Сучасна система початкової освіти зазнає глибоких тектонічних змін, які 

викликано масштабним протистоянням різноспрямованих політичних сил у плані 

вирішення майбутнього еволюційного розвитку країни. Одні політики моделюють вектор 

руху України в напрямку до Європи, другі намагаються залишити її в духовній і 

політичній “орбіті” Росії, треті – створити її самобутню незалежну державу. 

Дана ситуація негативно впливає на формування державної політики в галузі 

становлення навчально-виховного процесу та структурних перетворень початкової школи. 

Окремі елементи європейської освіти оперативно вводяться в національне навчальне 

середовище, ламаючи всі узвичаєні ментальні стереотипи і руйнуючи дуже часто ламку 

культурологічну реальність, котра була створена багатьма поколіннями українських 

просвітителів та педагогів. 

У процесі становлення державної політики щодо початкової школи сьогодні 

недооцінюються досягнення педагогічної думки минулого, зокрема творчі шукання 

кращих народних учителів і просвітителів у дореволюційних Україні та Росії. Ця 

обставина пояснюється, з одного боку, недостатністю історико-педагогічних досліджень у 

галузі початкової освіти, з іншого – відсутністю методики екстраполяції історичного 

досвіду реформування початкової школи у сучасне політичне, культурологічне та 

економічне середовище. 

У кінці XIX – на початку ХХ ст. процес становлення системи початкової освіти в 

Україні переживав період надзвичайно бурхливої трансформації. Урядові спроби 

пристосувати навчально-виховний процес і структуру початкової школи до нових 

економічних і духовних реалій зустрічали жорстокий опір і критику як консерваторів, так 

і лібералів. У дискусіях теоретиків “чистої” (уніфікованої. – О.Г.) освіти все частіше 

чулися голоси прихильників створення самобутніх інородницьких шкіл, котрі явочним 

порядком “таємно” від влади вчили школярів за своїми програмами, що спрягалися з їх 

національним менталітетом і виховували етнічну самосвідомість. 

Україна сьогодні, як і сто років тому, переживає складну ситуацію становлення та 

розвитку національної системи освіти. Мінливі суспільні відносини змінюють і правову 

базу, структуру, якісний зміст, навчальні програми, світоглядні позиції вчительського 

корпусу – весь спектр характеристик, притаманний суворо структурованій, усталеній 



радянській школі. 

Знаряддя нинішньої державної політики контролю, впливу, відсліджування 

структурних і якісних змін національного освітнього процесу не відрізняються 

коректністю. Міністерство освіти діє в руслі узвичаєної правової аксіоми: “все, що не 

заборонено законом, дозволено”. У наказах та інструкціях превалює в основному тема 

ліцензування освітнього процесу через вигадані чиновниками “заборони-дозволи” і зовсім 

відсутні опосередковані методи державного впливу на стихійний ринковий процес 

навчання. Між тим такі опосередковані прийоми впливу на процес освіти відомі в історії. 

На початку ХХ століття Міністерство народної освіти Російської імперії активно ними 

послуговувалося для того, щоб не посилювати соціальне напруження в суспільстві. 

Міністерські чиновники брали активну участь у розробці культурологічних й освітніх 

аспектів програм політичних партій, які активно діяли в Державній Думі всіх чотирьох 

скликань. 

Партійні програми – це складне, внутрішньо суперечливе історичне джерело, що 

потребує особливих методів критики й аналізу. Саме джерелознавчим знаряддям, якими 

“препаруються” партійні програми з метою об’єктивного створення історичної реальності, 

присвячено дану роботу. 

228 політичних партій та об’єднань, діючих в Україні в період з 1900 по 1917 роки, 

нараховують політологи. Це й самостійні українські політичні партії та регіональні 

партійні організації, що мали штаб-квартиру в Москві й Санкт-Петербурзі [1; 11]. Це 

яскраве політичне розмаїття доволі важко класифікувати за ставленням до народної освіти 

і тим більше до початкової народної школи, оскільки в політичних програмах деяких 

організацій взагалі відсутня культурологічна частина. 

Однак українські політичні партії можна розбити на такі великі блоки, що мають 

схожу позицію щодо розвитку національної народної школи: 

Ліберальний блок, який відтворює інтереси великої промислової та торгової 

буржуазії (Українська національна партія; Помірковано-прогресивна партія; Українська 

партія кадетів-федералістів; Українське відділення “Спілки 17 жовтня”, Національна 

християнська партія

). Виступали проти кардинального реформування початкової 

народної школи. Вважали, що існуюча система освіти потребує лише незначних змін. 

Перехід до системи навчання рідною мовою слід проводити в місцях компактного 

проживання тієї чи іншої етнічної спільноти (УНР). Необхідно ввести до курсу навчання 

гуманітарний цикл предметів (історія, література). 

Демократичний блок буржуазної інтелігенції, що лобірує інтереси середньої 

буржуазії, місцевої політичної регіональної еліти (Українська національно-



республіканська партія, Партія лібералів, Демократична партія, Спілка поміркованих 

прогресистів України, Партія народного благоденствія). Програмні настанови цих 

політичних об’єднань не мали визначеної політичної лінії і, відстоючи точку зору 

аналітичності освіти, перебували швидше в галузі абстрактних запальних гасел, ніж 

реальних практичних пропозицій у галузі народної освіти. Особливо це слід віднести до 

групи так званих радикальних представників буржуазної демократії (УНРП і УДФП), що 

обмежувалися лише декларуванням принципів демократичної педагогіки, не пропонуючи 

ніяких шляхів, засобів і методів для її утвердження (демократичні гасла. – О.Г.). 

Поміркований національний консервативний блок (Народно-християнський союз, 

Спілка українських учителів, Українська демократично-хліборобська партія, Українська 

селянська партія, Спілка інженерів і залізничників України). Відтворював інтереси дрібної 

буржуазії, ліберально-демократичної частини інтелігенції та чиновництва. Вимога єдиної 

безстанової початкової школи, беззаборонного вибору мови викладення навчальних 

дисциплін, забезпечення свободи вчителя щодо застосування передових навчальних 

програм і методів навчання. Вимога загальної, доступної, безкоштовної початкової освіти. 

Постановка нових національних орієнтирів виховного процесу, спрямованого на 

формування громадянської й етнічної самосвідомості. Видатні діячі партії цього блоку 

були відомими педагогами-новаторами (Лагута Ю.В., Гавришов Л.Л., Янжул П.В. – О.Г.), 

тому культурологічна частина програм цих партій, котра стосується народної освіти, 

насичена конкретними пропозиціями, методами, технологіями.  

Пролетарсько-демократичний блок (Українська комуністична партія, Українська 

народно-соціалістична партія, Українська партія соціалістів-революціонерів, Українська 

соціал-демократична робоча партія, Українська соціалістична партія). Реальна 

спрямованість культурологічної частини програми партії цього блоку страждала 

обтічністю та відсутністю конкретних стратегічних і тактичних задач у розвитку й 

удосконаленні початкової народної школи. Має місце критика політики самодержавства в 

галузі освіти, з одного боку, а з іншого, пояснюється народним масам, що всі прогресивні 

досягнення дрібнобуржуазної педагогіки зможуть втілитися в життя лише після перемоги 

народно-демократичної революції. Тобто в дійсності партії цього блоку не пропонували 

своїх оригінальних концепцій народної освіти, вони демагогічно обіцяли автоматично 

втілити всі передові навчальні програми й методи, структурно переорієнтувати початкову 

школу тільки після свого приходу до влади. 

За формою політичні програми партій також піддаються певній класифікації. Їх 

можна поділити на чотири групи: 

1. Документи, зібрані без певної системи в один переплетений збірник. 



2. Збірка постанов партійних з’їздів і конференцій, котрим надали структурної 

форми програмного документа (преамбула, найменування розділів, стратегічні й тактичні 

задачі) [2, с. 17]. 

3. Неписані партійні програми, що дійшли до нас у вторичній інтерпретації 

монографічних робіт окремих істориків. Це партійні позиції щодо народної освіти, 

озвучені в статистичних звітах засідань Державної Думи, публічних виступах партійних 

функціонерів, дискусіях і т.ін. [3]. 

4. Малочисельна група партійних документів, що має форму концептуально 

складеної партійної програми. Зовнішній і внутрішній аналіз культурологічної частини 

партійних політичних програм залишає велику кількість бланкетних зон, котрі слід 

заповнювати шляхом використання непрямих джерел, застосовуючи метод віддаленої 

аналогії. Так, наприклад, у програмі Народно-християнської спілки відсутній розділ, 

присвячений побудові національної школи в Україні. Однак виступи В.С. Смирницького, 

А.Н. Хватова та інших керівників партії завжди акцентовані на проблемах виховання 

громадянина-патріота, поборника православної віри, що дозволяє визначити потенційний 

вектор реформування народної освіти [4, с. 47]. 

У програмі українських національних республіканців, навпаки, визначені всі 

позиції реформування освіти (“Загальна, рівна, обов’язкова, безстанова, світська…” [5, с. 

34]), але у своїх поправках до “Урядових заходів для культурного розвитку національних 

окраїн” вони вилучили бюджетний рядок про витрати на розвиток інородницьких шкіл. 

Це дозволяє історику зробити висновок про високий індекс популізму та демагогічності 

культурологічної частини програми національних республіканців. 

Октябристи і конституційні демократи публічно, в засобах масової інформації 

заявляли про свою прихильність до демократичного реформування школи, проте в 

дійсності, і це простежується в їхніх проектах, вони не хотіли зв’язувати принципи 

загальності й обов’язковості початкового навчання. Кадети прийняли окремий 

рекомендаційний проект “Правила про введення обов’язкового навчання”, не включивши 

його до загального законопроекту “Положень про початкові народні училища” [6, с. 25-

26]. Цими правилами, по суті, підміняли загальнодержавний закон, згідно з яким можна 

було б висунути певні вимоги й гарантії щодо створення умов обов’язковості навчання 

перш за все уряду, а також місцевим органам самоврядування й батькам. Кадетське 

лобірування так званого “факультативного начала” (додаткового. – О.Г.) обов’язковості 

початкового навчання стверджувало фактичну необов’язковість останнього. До кадетів 

приєдналися доволі одностайно трудовики, котрі підписали “Проект положення про 

школи”, розроблений кадетською “Лігою освіти”. Відомий земський діяч, депутат від 



Чернігівського земства Н.І. Сторожук обгрунтував таке розпливчасте формулювання 

обов’язковості навчання як вельми вигідну для побудови української народної школи, 

оскільки розпливчасті гарантії держави щодо фінансування початкової школи дають 

останній моральну свободу самостійно організовувати навчальний процес, вивільняючись 

від зайвої ідеологічної опіки держави [7, с. 97-98]. 

Методикою повного аналізу всіх непрямих джерел не дозволяє скористатися 

обмежений обсяг статті. Однак наведені приклади свідчать про те, що програми 

політичних партій України в галузі реформування національної школи мали надто 

високий індекс популізму й демократичності. Саме з цього погляду слід ставитися до 

даного джерела всім дослідникам, які займаються проблемою становлення національної 

школи в Україні.  

У цілому ж боротьба політичних партій за створення нової національної школи в 

кінці ХIХ – початку ХХ ст. протікала в основному в руслі рішення трьох глобальних 

проблем: 1) зміна зовнішньої структури початкової шкільної освіти; 2) оновлення 

загальноосвітнього курсу початкової школи; 3) перетворення методики виховної й 

навчальної роботи початкової школи. 

Перша стосується зовнішньої структури шкільної системи; друга – оновлення 

загальноосвітнього курсу школи; третя – перебудови методики виховної й навчальної 

роботи. 

Питання про структуру початкової школи дуже тісно пов’язувалося із соціально-

політичним реформуванням структури всього російського суспільства, тому воно стало 

об’єктом пильної уваги з боку всіх політичних партій та уряду. Структурно початкова 

школа в системі феодальної освіти існувала як школа стану, селянська була протиставлена 

школам інших станів – дворянським, військовим, духовним. З точки зору уряду народна 

освіта повинна бути побудована так, щоб вона не виводила селянську масу з вузького кола 

її станових задач. Розвиток капіталістичного способу виробництва, навпаки, ставив задачу 

скасування станів і побудови нового демократичного суспільства, в якому всі громадяни 

формально рівні й існують в єдиному правовому полі, де немає станових перегородок, 

школа ж є єдиною, тобто однаково доступною для всіх бажаючих отримати освіту й 

здатних її оплатити. Початкова школа у такому разі є тільки першим щаблем у єдиній 

системі шкіл, а не спеціальною школою третього стану. Школа ця ніякими перегородками 

не відокремлюється від наступних від неї щаблів. Така в ідеалі вимога буржуазного 

суспільства й тих політичних сил, котрі займаються його будуванням. 

Питання оновлення загальноосвітнього курсу початкової школи розглядалося 

тільки представниками дрібнобуржуазних політичних партій. Проте в культурологічній 



частині їх програм воно повністю відсутнє, оскільки має приватну факультативну 

природу. 

Стосовно питання перебудови методики виховної та навчальної роботи слід 

зазначити, що це питання було центральним у діяльності не політичних партій, а 

суспільних організацій, котрі займалися питаннями реформування початкової школи. 

Проблема будування національної початкової народної школи в політичних 

парламентських дебатах обговорювалася тільки у площині “дозвіл-заборона” викладання 

рідною мовою. Питання складення національних програм навчання та виховання, що мали 

на меті забезпечити розвиток і підвищення етнічної самосвідомості, стали основним 

предметом організації роботи національних, культурних товариств, об’єднань і т.д. 
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