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В 1917–1920 рр.
Досліджується гуманітарні чинники забезпечення наці-
ональної безпеки Української держави. Висвітлюються 
основні засади становлення національних культурно-
освітніх закладів України, Поділля в добу формування 
української державності на початку ХХ ст. Запропо-
новано аналіз основних установчих, розпорядчих доку-
ментів, рішень Центральної Ради, Гетьманату П. Ско-
ропадського, Директорії щодо утвердження національ-
них  ідей  у  діяльності  освітніх,  культурних  закладів, 
організації  книгодрукування,  видання  газет  та  жур-
налів. Особливе місце в дослідженні відведено держав-
ній політиці щодо українізації шкіл, участі в цих проце-
сах місцевих «Просвіт», функціонування різноманітних 
культурних,  творчих  об’єднань,  товариств,  спілок. 
Конкретно  охарактеризовано  діяльність  державних 
інституцій подільського краю у становленні та розви-
тку українських, національних загальноосвітніх шкіл, 
дошкільної  освіти  молоді  та  освіти  дорослих,  а  та-
кож  роль  Кам’янець-Подільського  державного  україн-
ського університету в підготовці учительських кадрів, 
наповненні  наукового,  літературно-інформаційного 
простору  в  процесі  національного  відродження  Украї-
ни. Акцентовано увагу на факторах, що перешкоджа-
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ли  реалізації  державної  політики  щодо  національно-
культурного  відродження  України:  неузгодженість  у 
прийнятті  рішень  освітянським  керівництвом  з  на-
явними можливостями; недостатній контроль за ви-
конанням  прийнятих  рішень;  небажання  керівників 
установ, організацій виконувати рішення новостворе-
них державних органів управління; зросійщеність місь-
кого населення; опір процесам українізації значної час-
тини учителів середніх шкіл. Наголошено, що станов-
лення національних,  культурно-освітніх  закладів,  по-
долання інформаційних загроз у період української дер-
жавності проходило в складних умовах протистояння 
іноземним арміям, економічної та господарської розру-
хи. Проведено паралель ідентичності причин політич-
ної  дестабілізації,  прямих  загроз національній  безпеці 
українській державності у досліджуваний період із су-
часними  умовами,  особливостями  розвитку  України. 
Наводиться думка про те, що формування української 
державності на початку ХХ ст., уроки в національній 
безпеці  повинні  трансформуватися,  бути  враховані 
органами влади, громадськістю у протидії загрозам з 
боку російського шовінізму у відстоюванні сувереніте-
ту, незалежності України.

Ключові слова: політика національної безпеки в гуманітарній сфері, 
українська державність, культурно-освітня діяльність, інформаційна 
безпека.

Становлення України незалежної, суверенної держави засвідчує 
про наявність комплексу різнорівневих, багатогалузевих проблем, по-
треби своєчасного їх вирішення у внутрішній і зовнішній політиці, по-
долання відповідних ризиків у національній безпеці.

Значна їх частина стосується гуманітарної сфери. Загрози у гу-
манітарній безпеці України зумовлені багатьма взаємопов’язаними 
чинниками. До них можна віднести недостатньо послідовні процеси 
набуття української національної ідентичності; розвій громадянського 
суспільства за культурно-мовною, ідеологічними ознаками, в окремих 
випадках і їх поляризація за територіями; міжетнічні та міжконфесій-
ні тертя і конфлікти; недовіра до влади; аполітичність, пасивність на-
селення; низький рівень поінформованості та ін.

У різні часи української державності це ставало причиною полі-
тичної дестабілізації в країні, прямих загроз національній безпеці, а в 
окремі періоди — виникнення соціальних потрясінь, конфліктів, ве-
дення військових дій. Небезпечним є те, що ці ризики зберігаються, 
повторюються та створюють відкриті загрози національній безпеці.

Тому за таких обставин особливого значення набуває постійне 
їх наукове дослідження, інформування суспільства, громадськості про 
проблеми гуманітарної складової національної безпеки. Проведений 
аналіз засвідчує, що важливими пріоритетами у вирішенні цих питань 
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виступає освіта, культура, становлення та їх розвиток. Вивчення про-
блем становлення національних культурно-освітніх закладів, подолан-
ня інформаційних загроз у різні історичні періоди української держав-
ності є нагальною потребою для безпечного розвитку сучасного сус-
пільства.

Концептуальні засади політики, проблеми становлення 
національно-культурних закладів, інформаційних засобів, їх вплив 
на подолання загроз для національної безпеки української держав-
ності були предметом наукових досліджень кагорти вчених, зокрема: 
Г. Ситника, В. Горбуліна, Л. Чупрія, П. Гай-Нижника, В. Пироженко, 
С. Кіндзерського, О. Завальнюка, С. Пастернака, С. Сірополка та ба-
гатьох інших. Джерельну базу дослідження складають документи уря-
дових законів, з’їздів, нарад громадських, культурних організацій, ар-
хівні матеріали.

Використовуючи наукові праці, історичні, архівні матеріали, у 
статті здійснено спробу охарактеризувати проблеми становлення, 
утвердження національних ідей у розвитку освіти, культури, подолан-
ня інформаційних загроз у добу Української революції 1917–1920 рр.

В Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. були наявні всі су-
перечності епохи. У цей період посилилась залежність України від ве-
ликих закордонних капіталістичних об’єднань та фінансової олігар-
хії. Україна стала колонією не тільки російського царату, а й західних 
монополістів, які привласнювали 75 % її загального національного до-
ходу. Частина України входила до складу Російської імперії, а інша 
— Австро-Угорської, і вся територія була охоплена всіма соціально-
політичними суперечностями. У цих умовах у духовній сфері розгорта-
ється гостра боротьба питань характеру української культури, шляхів 
її розвитку. Революційні події 1917–1920 рр. стали, насправді, пере-
ломними, знаковими в історії української державності. З однієї сторо-
ни, в цей час зроблено значні кроки до становлення державних форм 
організації культурної сфери, української вищої освіти, розвитку на-
родного шкільництва, піднесення національно-культурного життя. 
З іншого — події політичного життя заклади міцний фундамент для 
формування основних засад національної безпеки незалежної Україн-
ської держави.

Значну роль у розвитку національної освіти відіграли І Всеукраїн-
ський педагогічний та II Всеукраїнський вчительський з’їзди [1, с. 24].

На них концепцію національної системи освіти представила 
С. Русова. За її поглядами, «національне виховання — певний ґрунт 
у справі зміцнення моральних сил дитини й оновлення відродження 
душі народу» [2, с. 150]. Ця квітнева доповідь, а також низка її статей, 
зокрема «Ідейні підвалини школи» (1917 р.) та «Націоналізація шко-
ли» (1917 р.), стали базовими для шкільної реформи. Основні завдан-
ня вчителів було окреслено у доповідях П. Холодного «Єдина школа» 
та М. Дем’яновського «Українізація початкової школи щодо навчан-
ня мови» [3, с. 12]. Загалом, у резолюції І З’їзду визнавалося реальним 
протягом двох навчальних років перейти до викладання всіх дисци-
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плін у середній школі українською мовою, і лише на вимогу батьків 
відкривати паралельні класи з викладанням російською. У Декларації 
Генерального Секретаріату, прийнятій на засіданні Центральної Ради 
9 липня 1917 р., серед найважливіших завдань національної школи 
називались видання українських підручників, підготовка вчителів та 
сприяння їх професійній взаємодії.

У 1917 році розроблявся й одночасно втілювався план широ-
кої націоналізації народної освіти, завдяки Генеральному секретареві 
освіти І. Стешенку — педагогу, громадсько-політичному діячеві, літе-
ратурознавцю, письменнику, фундатору і голові Товариства шкільної 
освіти. 26 червня 1917 р. він підписав циркуляр для інспекторів ви-
щих, початкових, торговельних та інших шкіл України про розвиток 
національної школи і про необхідність запровадження в школах курсу 
українознавства, організацію при школах українських бібліотек тощо. 
У серпні 1917 року було затверджено проект, в якому, крім іншого, 
йшлося про підготовку учителів українознавства для шкіл усіх типів. 

Як наслідок, у листопаді 1918 року тільки на Поділлі вже дія-
ло 4 158 однокласних і 118 двокласних нижчих початкових шкіл, що 
утримувалися повітовими шкільними управами та місцевим самовря-
дуванням при частковій допомозі держави.

Проте лише в початковій школі більша частина вчителів воло-
діла українською мовою і бажала викладати нею та вводити пред-
мети українознавства. У середніх та вищих школах російськомовне 
вчительство складало більшість та було агресивно налаштоване проти 
будь-яких спроб українізації.

Тому перед початком 1918–1919 навчального року Міністер-
ство освіти і мистецтва видало низку циркулярів щодо введення в на-
вчальний процес українознавчих предметів. Так, розпорядженням від 
29 серпня 1918 р. у нижчих початкових школах національних меншин 
вводилось щотижневе чотиригодинне викладання української мови і 
літератури, історії та географії України. Українознавчі предмети були 
обов’язковими у вищих початкових і середніх школах [4, с. 1].

27 липня 1918 р. навчальні плани учительських інститутів було 
доповнено: 

а) обов’язковими загальноосвітніми дисциплінами: богослов’ям, 
українською мовою і літературою, російською мовою і літературою, 
вступом до вивчення мови з елементами науково-філософського об-
ґрунтування, граматикою, теорією та психологією художньої твор-
чості, історією України, історією культури, географією, природознав-
ством, математикою, фізикою; 

б) спеціальними обов’язковими предметами: педагогікою з еле-
ментами історії, філософією, психологією, логікою, теорією навчання; 

в) необов’язковими дисциплінами на вибір учнів та педрад ін-
ститутів із фінансуванням за рахунок місцевих бюджетів: політичною 
економією, латинською та іноземною мовою, декламуванням, держав-
ним правом [5, арк. 31–32, 6, арк. 36–36зв].
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В учительських семінаріях, крім спеціальних педагогічних пред-
метів, рекомендувалися богослов’я, українську та російську мови, 
арифметику, музику і малювання [7, арк. 4].

Процес запровадження національної школи вимагав різкого 
збільшення кількості викладачів, які б досконало володіли українсько-
го мовою. 

У Кам’янецьку добу Директорії було створено сприятливі умови 
для формування і розвитку національної школи. У червні 1919 року 
Міністерство освіти УНР висунуло такі завдання перед освітніми за-
кладами: 

1) дерусифікація; 
2) вироблення для шкіл таких програм, які б відповідали новим 

вимогам педагогіки та життя; 
3) забезпечення українськими підручниками; 
4) поглиблення праці на ниві дошкільного виховання та поза-

шкільної освіти. 
Для втілення в життя цих завдань потрібні були педагогічні ка-

дри, віддані ідеї української державності. Тому Міністерство освіти 
УНР з перших же днів своєї діяльності в Кам’янці-Подільському при-
ступило до втілення в життя принципів управління народною осві-
тою [8, с. 179–187].

Значна увага приділялася змісту навчання учнів. Так, департа-
менту початкової освіти належало: 

«1) переглянути програми вищих початкових шкіл; 
2) перевести в життя закон про перехід із вищої початкової шко-

ли у відповідні класи середньої без іспитів; 
3) видати закон про обов’язкове навчання співу нарівні з інши-

ми науками у вищих початкових школах і про поліпшення стану його 
навчання в нижчих; 

4) впорядити низку нових вищих початкових шкіл і т.п.». 
На департамент середньої освіти покладалося «остаточне 

розв’язання справи з викладами всіх наук у середніх школах мовою 
українською; утворення іспитових комісій для всіх вчителів, які бажа-
ють і надалі лишатись в українській школі, для одержання ними свідо-
цтва, на право викладати науки українською мовою; реалізація духо-
вних шкіл і перетворення єпархіальних шкіл дівочих та духовних семі-
нарій — перших чотирьох класів, у селянські гімназії з метою вихован-
ня дітей селянської інтелігенції (в першу чергу духовенства)» [9, с. 80].

Зміни в освітній політиці позначилися на навчальних закла-
дах Кам’янця-Подільського. У 1919 році тут функціонували, зокре-
ма, 11 нижчих початкових шкіл [10, с. 338–339]. Збільшувалась кіль-
кість вищих початкових шкіл. Мережа Кам’янецьких вищих початко-
вих шкіл (далі — ВПШ) певною мірою зросла і за рахунок перетворен-
ня у такі навчальні заклади шкіл іншого типу. Так, у вищу початкову 
школу перетворили дівочу школу. Абсолютна більшість ВПШ були мі-
шаними, де хлопчики і дівчатка навчались разом. Щоправда, у незна-
чній кількості в місті діяли окремі «хлоп’ячі» і «дівочі» ВПШ [11, с. 62]. 

У
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Помітно активізувався процес розбудови середніх шкіл. Органа-
ми самоврядування, громадськими організаціями, учителями Поділля 
проводилася активна робота зі створення українських середніх на-
вчальних закладів для задоволення потреб краю. 

У добу Центральної Ради українські середні школи відкривалися 
в багатьох містах і селах Поділля. Так, у 1917 році було засновано 8 се-
редніх шкіл, а у 1918 році — 18 середніх закладів [11, с. 5]. 

Підводячи підсумки нетривалого існування незалежної україн-
ської школи, Генеральний секретар освіти І. Стешенко на сьомій сесії 
УЦР, що відбулася 29 жовтня 1917 p., констатував: «Незважаючи на 
перешкоди в справі українізації як середньої, так і вищої школи, се-
кретарство повело свою справу ще й іншим шляхом творення окремої 
української школи. Таким чином, заведено коло 25 українських гімна-
зій» [12, с. 171].

Особливо сприятливі умови для розвитку середньої освіти в Укра-
їні мали місце за гетьмана Павла Скоропадського, уряд якого виділяв 
для освіти значні кошти. А це дало змогу відкривати нові українські 
школи переважно за рахунок держави, а не тільки громадянства, як 
це мало місце раніше. 

Згідно з офіційними даними, які у свій час надійшли до Поділь-
ської губернської народної управи наприкінці 1918 року від повітових 
народних управ (за винятком Вінницької, Гайсинської, Новоушиць-
кої повітових управ, від яких не надійшли відомості про кількість се-
редніх шкіл у них, а також не було відомостей про деякі міські середні 
школи і приватні дані), на цей час становище освіти в середніх шко-
лах на Поділлі було досить добре.

Заняття проводилися українською, російською і польськими мо-
вами. Приватна ініціатива, поряд з державною, відігравала важливу 
роль у справі відкриття й утримання цих шкіл. Так, на приватні ко-
шти в ці роки було відкрито 23 середні школи. Проте задоволення по-
треб подолян в українських середніх закладах цієї кількості було недо-
статнім. 

Складність і певні труднощі навчання в середніх школах Поділля 
українською мовою полягали ще в тому, що багато з них, з наближен-
ням фронту Першої світової війни до краю, вимушені були евакуюва-
тися в інші губернії України і Росії. І тільки у 1918 році вони змогли по-
вернутися назад на Поділля, але налагодити шкільне життя і присту-
пити до навчального процесу вони ще не могли з тієї причини, що не 
були сформовані класи.

На Поділлі в період УНР відбувався подальший розвиток націо-
нальної середньої школи. Зокрема, на 1 січня 1919 р. тут було 117 се-
редніх шкіл, з них 12 українських [13]. У Кам’янці-Подільському було 
створено українську чоловічу гімназію ім. Степана Руданського, жіно-
чу українську гімназію [14, с. 138–139]. Крім того, функціонувала за-
снована при місцевому університеті Перша українська гімназія для 
дорослих з правами для учнів, почесним директором якої був І. Огієн-
ко.
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Гостре фінансове становище УНР змушувало Директорію обме-
жувати грошову допомогу на відкриття нових середніх шкіл у містах 
і збільшувати їх для сіл, де цих шкіл було значно менше. Так, восени 
1919 року гімназії були відкриті у селах Чоботарці й Жолуби Ольгопіль-
ського повіту. З огляду на це, часопис «Селянська громада» в жовтні 
1919 року писав, що гімназію «відвідують діти з надзвичайною заці-
кавленістю. Бажаючих вчитись так багато, що вона не має змоги за-
довольнити всіх. Учні ходять до гімназії за 10–12 верств» [14, с. 25].

Влітку 1919 року Рада Народних Міністрів прийняла Закон «Про 
перетворення шкіл духовного відомства» (всі духовні школи, хлоп’ячі 
й дівочі, та перші чотири класи духовної семінарії) у загальноосвітні 
і підпорядкування їх Міністерству освіти. Зокрема, восени 1919 року 
Кам’янець-Подільська духовна дівоча школа була перетворена в дер-
жавну селянську дівочу гімназію, до якої «переважно приймаються 
діти селянського походження» [15, с. 44].

Крім того, Міністерство освіти наполегливо працювало над вті-
ленням у життя Закону від 1 січня 1919 p., згідно з яким українська 
мова була визначена як державна. Так, наказом Міністерства освіти 
від 27 серпня 1919 р. Кам’янець-Подільська хлоп’яча російська гімна-
зія об’єднувалася з українською гімназією імені С. Руданського. 

Станом на 1 січня 1919 р. в цілому на Поділлі було вже 83 се-
редні школи. Із цього числа державними було — 13, земськими — 4, 
земсько-міськими — 2, мішаними — 3, приватними — 23, невідомо чи-
їми — 30. У 1919 році на державне утримання буде прийнято 29 гро-
мадських шкіл і виділялося 1 млн 450 тис. грн [16, с. 9].

Значне місце відводилося вечірнім школам для дорослих, перед 
якими ставилися завдання: навчити дорослих людей грамоті: читати, 
писати, рахувати; розширити загальний розвиток дорослого населен-
ня, надавати йому найпростіші знання і виховувати його морально.

Учні вечірніх шкіл поділялися на групи: які зовсім не знають гра-
моти; трохи вміють читати; які шукають додаткових знань або бажа-
ють повторити забуте.

Хоча умови у 1918 році і не були сприятливими для організації 
позашкільної освіти, проте всіма повітовими земськими зборами По-
ділля було асигновано 1 355 000 крб і отримано допомогу від Міністер-
ства народної освіти в сумі 902 000 крб [17, с. 10]. 

Йшлося про напрацювання єдиного плану організації позашкіль-
ної освіти на Поділлі, в проекті якого, зокрема, передбачалося: 

1) позашкільна освіта повинна будуватися на розумінні потреб у 
ній самого суспільства; 

2) завдання Земських самоврядувань: 
а) пробудження народного пориву до знань й просвіти; 
б) об’єднання їх у просвітні гуртки і допомога організації просвіт-

ніх установ; 

У
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3) єдиною позашкільною установою на Вкраїні, що має під собою 
історичний ґрунт, є «Просвіта»: 

а) «Просвіта» в позашкільній освіті відіграє таку ж роль, як школа 
в шкільній освіті. Вона є просвітницькою установою; 

б) всі інші організації позашкільної освіти: читання, вистави, лек-
ції, вечірні школи, бібліотеки, музеї, курси — є тільки формами про-
світницької діяльності «Просвіт», а не окремими установами; 

в) «Просвіта» поділяється на сільські, волосні, повітові, губернську 
та міські; 

г) роль волосних земств допомагаюча: «Просвітам», що мають до-
помогу від повітового й губернських земств, і тим, що ніякої допомо-
ги не мають [18, с. 6].

Питання щодо відкриття вечірньої школи вирішував відділ поза-
шкільної освіти при Проскурівській повітовій земській управі.

Вечірня школа відкривалася лише при наявності не менше 15 до-
рослих неграмотних учнів, а загальна чисельність учнів не повинна 
була перевищувати 40 осіб.

Навчання обов’язково проводилося українською мовою, і тільки 
у зимові місяці, але не більше двох років. Після закінчення вечірньої 
школи кожний учень отримував свідоцтво.

Повітова земська управа на утримання однієї школи виділяла 
200 крб у місяць, з них 150 крб — для вчителів та 50 крб — на помеш-
кання, світло і паливо. Учні повинні платити за підручники та зоши-
ти, які забезпечувала управа.

Орієнтовна програма навчання у вечірніх школах включала: 
«1. Закон Божий — 3 лекції в тиждень. 
2. Українська мова (граматика й правопис) — 6 лекцій в тиж-

день. 
3. Числення — 6 лекцій в тиждень. 
4. Краєзнавство (географія) — 3 лекції в тиждень. 
5. Українознавство (Історія України і читання з українського 

письменства) — 5 лекцій в тиждень. 
6. Краснопись (чистописаніє) — 4 лекції в тиждень. 
7. Може бути введене навчання співу.
Заняття проводилися тричі на тиждень, по три лекції на день, 

кожна з яких тривала 40 хвилин. Протягом року передбачалося про-
читати 177 лекцій, з них у першому півріччі 72 лекції — 38 грамоти, 
24 читання, 10 арихметики; другому півріччі 90 лекцій — 40 грамоти, 
25 читань і 25 арихметики» [17, с. 18].

Перед новими українськими школами Поділля з самого почат-
ку їх утворення постало чимало важливих питань, що потребували не-
гайного розв’язання. Одна з перших проблем — відсутність власно-
го приміщення та нестача коштів для спорудження нових. Це приму-
шувало українські середні заклади працювати у приміщеннях росій-
ських шкіл у другу і третю зміни. Зокрема у 1918 році у приміщенні 
Могилівської російської хлоп’ячої гімназії функціонувало ще дві гімна-
зії, які проводили заняття позмінно [18, с. 72]. До того ж, переважна 
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більшість шкільних приміщень Поділля в умовах громадянської війни 
були зруйновані.

Досить негативно впливала на освітні справи Поділля близькість 
фронту, зокрема воєнні дії, що відбувалися тут. Так, у м. Нова Ушиця 
в березні 1920 року товариство «Просвіта» не функціонувало за бра-
ком приміщень і працівників (багато просвітян під час денікінської 
окупації вимушені були залишити місто), українські газети не виходи-
ли. Навчання в школах міста не проводилося теж через нестачу при-
міщень. Українські учителі, котрі залишились у Новій Ушиці, займали-
ся переважно фізичною працею [19, с. 7]. 

Із самого початку організації народної освіти на Поділлі існувала 
й інша проблема. Потрібні були нові підручники для школярів і кни-
ги для дорослих, величезна кількість зошитів, олівців, шкільного об-
ладнання. Так, у доповіді Кам’янецького повіту про підручники і на-
вчальні прилади для учнів сільських початкових шкіл у 1918–1919 рр. 
зазначалося: «Кожна школа потребує, щоб вона була завчасно забез-
печена підручниками, папером, перами і іншими навчальними при-
ладами; і чим вона краще забезпечена всіма вищезгаданими речами, 
тим корисніше буде йти її праця; без книжок і паперу наука в шко-
лі не може проводитися» (цит. за [18, c. 96]). Однак не кожна земська 
каса мала в своєму розпорядженні кошти, щоб забезпечити учителів 
повністю навчальним приладдям, книгами. Тому управа запропонува-
ла, щоб батьки самі подбали про забезпечення своїх дітей книжками, 
папером, приладдям; бідним батькам, котрі не мали змоги забезпечи-
ти своїх дітей за власні кошти на книжками та папером, допомагала 
місцева шкільна рада зі своїх коштів.

Водночас практичну участь у вирішенні цього питання брав ви-
давничий відділ Подільської губерніальної народної управи. Було ви-
рішено: збільшити редакторські сили видавничого відділу за напрям-
ками роботи і придбати для потреб видавничого відділу велику, добре 
обладнану друкарню і запросити до видавничого відділу художника 
для виготовлення ілюстрацій і прикрас до книжок; встановити плату 
тим особам, що будуть брати участь у педагогічній комісії при видав-
ничому відділі; звернутися до міністерства народної освіти з прохан-
ням видати губерніальній народної управі позичку і субсидію в роз-
мірі до десяти мільйонів; придбати для потреб Губерніальної народ-
ної управи паперову фабрику; запросити спеціального редактора для 
редагування таких видань Управи як доповіді, журнали тощо; проси-
ти Кам’янецьку міську управу давати на друкарні електрику, якщо це 
можливо, і вдень, і вночі; просити губерніальну народну управу запо-
чаткувати створення видавничої спілки, яка за допомогою державних 
коштів могла б провадити видавництво в широкому масштабі (цит. за 
[19, с. 27–28]).

Гострою проблемою освіти стало викладання іноземних мов. За 
ухваленим Міністерством народної освіти планом єдиної школи у всіх 
вищих початкових школах потрібно викладати чужоземну мову. Саме 
цьому питанню було приділено особливу увагу на зібранні педагогіч-
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ної ради Городоцької вищої початкової школи, яке відбулося 6 листо-
пада 1918 р. Педагогічна рада ухвалила: «Навчання чужих мов ввес-
ти в школі негайно, щоб задовольнити бажання і вимоги батьків ді-
тей, а також припинити перехід учнів у польську реальну школу, який 
в останні часи значно збільшився тільки через те, що в польській шко-
лі викладаються чужі мови». 

Незважаючи на значні, гострі проблеми політичного, соціально-
го, економічного, фінансового, військового характеру громадськість, 
державні інституції подільського краю здійснили в добу Української 
революції конкретні кроки в становленні та розвитку загальноосвітніх 
шкіл, дошкільної освіти молоді та освіти дорослих.

Етнонаціональна своєрідність Поділля як багатонаціонального 
регіону вимагала грамотного вирішення національного питання. Тому 
стосовно національних меншин Центральна Рада проводила лібераль-
ну політику. Уже в квітні 1917 році Український національний конгрес 
гарантував їм усі політичні права.

На освітянському рівні важливим етапом у формуванні мере-
жі національних шкіл в Україні стала нарада у справі організації на-
родної освіти, яка проходила 15–20 грудня 1917 р. у м. Києві. Від-
повідно 76,2 % дітей-євреїв не навчалося. На нараді були представ-
ники найчисельніших народів України: українці, росіяни, поляки, єв-
реї [20, с. 3]. Основним питанням обговорення було управління народ-
ною освітою в умовах багатонаціонального складу населення Украї-
ни. Відповідно до проголошеної ІІІ Універсалом національної політики, 
де було заявлено: «Народам великоруському, єврейському, польсько-
му та іншим на Вкраїні признаємо національно-персональну автоно-
мію для забезпечення їм права свободи самоврядування в справах їх 
національного життя», нарада вирішила загальне управління шкільни-
ми справами кожної національності передати відділам народної осві-
ти національних генеральних секретаріатів і шкільним радам при них. 
На місцях під керівництвом відповідних секретаріатів створювались 
національні ради освіти — губернські, повітові, міські, сільські та інші. 

Національні меншини також мали право створювати свої націо-
нальні ради освіти. До їх складу входили представники від місцевих 
громад, самоврядування, відповідної національної спілки учителів. 
Фінанси, які виділялись Генеральним секретаріатом освіти на шкіль-
ні потреби, розподілялись між національними секретарствами пропо-
рційно кількості населення кожної національності.

Національний склад учнів державних середніх шкіл Поділля був 
таким [6, арк. 36]: кількість шкіл — 19, кількість учнів — 4 338, кіль-
кість опитаних — 3 987, з них за національним складом: росіян — 399, 
євреїв — 1 609, поляків — 249, українців — 1 704. Слід відмітити, 
що 1 січня 1917 р. в Подільській губернії навчанням у громадських 
і приватних закладах було охоплено 11 703 єврейських дітей, у т.ч. 
7 161 хлопчиків і 4 542 дівчаток [23, арк. 35–48; 26, арк. 115–115зв].

Одночасно в Україні продовжували існувати традиційні єврей-
ські навчальні заклади: талмуд-тори, хедери, ієшиви.
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Серед національних меншин Поділля початку ХХ ст. друге місце 
за чисельністю (після євреїв) займали поляки. У подільській губернії їх 
проживало 89 839 осіб, або 3,1 % всього населення [22]. Проте держав-
ної підтримки національно-культурного й соціального розвитку поля-
ків не існувало, тому ця проблема залишалась відкритою.

У 1917 році Українська Центральна Рада визнала в Україні право 
польського народу на устрій національно-персональної автономії для 
забезпечення права свободи самоврядування в сфері національного 
життя. У Народному комісаріаті в справах національностей було ство-
рено польський відділ, який згодом було перетворено в польський ко-
місаріат.

Варто відзначити, що на березень 1917 року в Подільській губер-
нії функціонувало 34 парафіяльні та початкові польські школи, в яких 
навчалося 2 262 дітей [28, с. 111].

Джерела фінансово-матеріального забезпечення були різноманіт-
ними, але найголовнішу роль відігравали все ж таки кошти від пред-
ставників польських громад.

Таким чином, у період виборювання державності 1917–1920 рр. 
українські уряди намагалися забезпечити національним меншинам 
рівність прав і можливостей у розвитку освіти. Найчисельнішим з них 
були надані права навчати дітей рідною мовою. Польська та єврей-
ські громади Поділля, скориставшись цим, утворили свої навчальні 
заклади. Спроби Центральної Ради та Директорії УНР здійснити по-
діл шкільного майна між найчисельнішими національними меншина-
ми відповідно до відсоткового співвідношення населення України так 
і не були доведені до логічного завершення. Цьому сприяло небажан-
ня уряду гетьмана П. Скоропадського здійснювати розподіл шкільно-
го майна, а також спротив частини російськомовного населення. Про-
те саме за часів української революції була створена розгалужена ме-
режа шкіл національних меншин.

Слід відмітити, що процес національного і духовного відроджен-
ня в Україні супроводжувався появою, розвитком різноманітних ін-
ституцій та функціонуванням різноманітних культурних, творчих 
об’єднань, товариств, спілок. У червні 1918 році, наприклад, розпо-
чав діяти національний хор Кам’янця-Подільського, діяльність якого 
стала яскравою сторінкою в культурно-мистецькому житті тогочасно-
го Поділля.

Ідея створення подібних формувань належала представнику му-
зичного відділу при Міністерстві освіти України О. К. Приходьку [29, 
с. 215], а також композитору К. Стеценку.

Не менш відомим мистецьким колективом на Поділлі в 1919 році 
був державний Народний театр під керівництвом М. Садовського, що 
базувався в місті Кам’янці-Подільському. Актори цього театру докла-
дали великих зусиль, щоб налагодити культурно-мистецьке життя в 
місті, підняти бойовий дух вояків УНР, і навіть надавали їм посильну 
матеріальну допомогу [30, с. 2].
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Неабияке значення для розвитку українського театру мало при-
буття до Вінниці у вересні 1919 року «Нового Львівського театру» під 
проводом відомого корифея сценічного мистецтва Амвросія Бучми 
(1891–1957 рр.).

Важливу роль у театральному житті краю відіграла Українська 
галицька армія. Театральні справи в галицькому війську були у віда-
нні культурно-освітнього відділу (очолював поручник П. Артимович) 
Бюро Пропаганди (згодом Пресової Квартири), а також «Відділу для 
Освіти при Команді Етапу УГА» [31, с. 46–99]. Останньому підпорядко-
вувався театр під керівництвом хорунжого Костіва. У репертуарі теа-
тру були вистави побутового характеру. Значно слабші військові теа-
три функціонували в Жмеринці, Барі та Браїлові [32, с. 152–153].

Серед іншого на Поділлі поширеним було кобзарство, яке отри-
мувало підтримку влади, користувалося прихильністю і любов’ю по-
долян. Наприклад, в другій половині серпня 1919 року в Кам’янці-
Подільському в міському літньому театрі з успіхом проходили концер-
ти кобзаря Василя Ємця. Аудиторія слухачів «переважно складалася 
з людей військових, з козаків і старшин тилових частин» (цит. за [10, 
c. 8]).

Як відомо, Кам’янець-Подільський в 1919 році став столицею 
Української Народної Республіки, очолюваної Симоном Петлюрою. 
Після зайняття Києва більшовиками тут опинилося й основне ядро 
Української Республіканської Капели Олександра Кошиця, яку С. Пет-
люра вирішив відрядити у Західну Європу з важливою дипломатич-
ною місією — посередництвом народної пісні пропагувати ідею дер-
жавної самостійності і незалежності України.

Вагоме місце в мистецькому житті подолян займала пісня, кон-
цертні виступи. Під рубриками «Український хор», «Українська пісня» 
газетна періодика вміщувала матеріали, в яких велась мова про все, 
що стосувалось музичного мистецтва. Серед них слід виділити окремо 
публікацію про народну пісню і національний хор. Автор статті, про-
пагуючи музичне мистецтво, відзначив високе місце української пісні 
на світовому рівні, звернув увагу на необхідності організації народних 
хорів. Часописи фіксували факти, пов’язані з виступами хорових ко-
лективів. У пресі також друкувалися тексти пісень [33, с. 44–51].

Важливим компонентом музичного мистецтва була стрілецька 
пісня, яка залунала на теренах краю з прибуттям на Поділля УГА. Ві-
домі українські композитори М. Леонтович, М. Гайворонський, Л. Леп-
кий, Р. Купчинський займались обробкою стрілецьких пісень. Лише 
з-під пера М. Гайворонського (головного капельмейстера УГА) вийшло 
близько 30 військових пісень. Окремі з них були створені на Поділлі. 
Пісня стала невід’ємною частиною душі та побуту українських вояків. 
Після щоденних занять, вправ і служби серед українських вояків час-
то лунали пісні. Стрілецька пісня сприяла згуртуванню наддніпрянців 
і наддністрянців. 

Національно-культурному відродженню в період УНР значною мі-
рою сприяла діяльність газет і журналів. Від видавничо-інформаційної, 
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публіцистичної діяльності в значній мірі залежало вирішення найваж-
ливіших ідеологічних, політичних, економічних, воєнних, культурно-
освітніх та інших завдань національно-культурного відродження, яки-
ми стали роз’яснення серед населення офіційних документів і відомос-
тей центральних і місцевих органів влади; аналіз стану справ у різ-
них галузях і сферах, регіонах, населених пунктах, на фронті; пропа-
ганда позитивного досвіду; політична агітація і пропаганда ідей та за-
вдань УНР тощо; поширення політичних, економічних знань, відомос-
тей з питань освіти, культури, релігії, міжнаціональних відносин; за-
безпечення новими українськими підручниками, посібниками, зоши-
тами, популярними українськими читаннями, книжками для освіти 
народу; видання наукової, технічної, методичної, художньої літерату-
ри, плакатів, копій картин та ін.; реалізації важливого принципу де-
мократичного суспільства — свободи слова громадян, взаємного діа-
логу влади і населення на сторінках преси; популяризація УНР на між-
народній арені, роз’яснення її зовнішньої і внутрішньої політики серед 
зарубіжних країн; піднесення соціальної активності широких мас, за-
лучення їх до участі у вирішенні нагальних питань державного і міс-
цевого життя.

Широку діяльність у Кам’янці-Подільському в період УНР прово-
дило Міністерство преси й інформації. Воно реквізувало у Подільської 
губернської управи всі друкарні і запаси паперу, що забезпечило по-
яву всяких видань преси. У цей час в УНР виходили газети «Бороть-
ба», «Визволення», «Вісник Української Народної Республіки», «Галиць-
кий голос», «Громада», «Наш шлях», «Новий шлях», «Новини Української 
Народної Республіки», «Подольськая жизнь», «Подольский край», «Стрі-
лецька думка», «Трудова громада», «Трудовий шлях», «Українське сло-
во», «Український стрілець», «Шлях» та ін.  [19, с. 353–397]).

До цього ряду видань належить також двотижневий педагогіч-
ний журнал «Освіта», який заснувала Подільська губернська народна 
управа. Перше видання журналу вийшло 15 листопада 1918 р. Жур-
нал проіснував до середини 1919 року. За цей час він став важливим 
чинником культурно-освітнього життя на Поділлі. Журнал послідовно 
відстоював пріоритетність освіти, як фактору творення незалежності 
України, був інформаційним рупором для населення.

На сторінках журналу розкривалися питання державної політи-
ки у сфері шкільництва, стан народної освіти, її складові. Зокрема 
підкреслювалося, що вона складається зі шкільної, позашкільної, до-
шкільної, професійної освіти, учительських курсів, шкільних екскур-
сій, стипендій учням спеціальних, середніх, вищих шкіл, інструктор-
ських стипендій, допомоги учителям, шкільного будівництва, упоряд-
кування шкільних садиб, бібліотеки при управі, книжкового складу, 
шкільних рад й управ: повітових, волосних і сільських, допомоги уні-
верситетові  [21, с. 29]).

Таким чином, двотижневий педагогічний журнал Подільської гу-
бернської народної управи «Освіта», з однієї сторони, виступив важ-
ливим фактором державного і громадянського будівництва націо-
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нальної школи на Поділлі, з іншої — важливим джерелом вивчення 
проблем освіти у період української революції, що загалом сприяло 
національно-культурному пробудженню подолян.

У період гетьманату П. Скоропадського (квітень-листопад 1918 р.) 
по всій країні з встановленням влади гетьмана запроваджується по-
передня цензура періодичних видань, яка на початковому етапі іс-
нування Української Держави була відсутня. Наприкінці серпня гу-
бернський староста Поділля Сергій Кисельов на лист Міністерства вну-
трішніх справ про стан цензури в губернії повідомляв, що «попередня 
цензура не проводиться» [34, арк. 2–6]. Можливо, місцеві адміністра-34, арк. 2–6]. Можливо, місцеві адміністра-, арк. 2–6]. Можливо, місцеві адміністра-
тори Поділля й надалі проводили б ліберальну політику щодо місцевих 
газет, однак серпневі заворушення в регіоні та реакція деяких ЗМІ на 
них призвели до введення з 14 вересня жорсткої цензури періодичних 
видань. Однак вона не вплинула на зменшення кількості періодичних 
видань.

Гостру дискусію на сторінках подільської преси викликало звину-
вачення духовенства у доносах, за якими заарештовують учителів. У 
відповідь на це в «Голосі Подільської церкви» вийшла стаття «Прини-
жені й ображені». У ній автор викривав замовників статті, вказував 
на відсутність будь-яких доказів причетності священиків до цієї спра-
ви. Від імені всього подільського духовенства й віруючої пастви звер-
нувся до населення Поділля із закликом не читати провокаційних пу-
блікацій на сторінках жовтої преси.

Серед основних періодичних видань слід відзначити тижневик 
«Село», що видавався головою Подільської губернської управи В. При-
ходьком протягом 1918–1919 рр. У ньому систематично подавалась 
рубрика під заголовком «З життя «Просвіт» на Поділлі», де висвітлюва-
лась діяльність просвітницьких осередків губернії. Крім цього, в окре-
мих статтях подавалась інформація про виникнення, становлення, 
діяльність сільських товариств і проблеми, які виникали перед ново-
створеними «Просвітами».

Аналіз змісту публікацій, рубрик періодичних видань засвідчує 
про активну їх участь у висвітленні культурно-освітніх перетворень у 
регіоні, творчої діяльності різних державних, громадських організа-
цій, інтелігенції краю, пропаганді українських традиції, звичаїв.

Події 1917 року в Україні створили нові умови для розвитку кни-
говидавничої справи. Українська Центральна Рада (УЦР) заклала осно-
ви будівництва політичного, суспільного й економічного ладу вільної і 
незалежної України. Вона приділяла велику увагу книжковому рухо-
ві, оскільки книжка мала стати одним із засобів відродження україн-
ського народу, джерелом у формуванні національної свідомості та роз-
будови освіти та культури. Величезна потреба в книзі зумовлювалась 
всією культурно-освітньою політикою УЦР, коли засновувались укра-
їнські школи всіх типів, спостерігалось прагнення до запровадження 
української мови як державної, вживання її в усіх сферах суспільного 
життя. Це спонукало підвищення попиту на український друк. Зазна-
чимо, що видавнича справа опинилась у такій ситуації, коли, з одно-
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го боку, ще існували певні вільні кошти, запаси паперу, налагоджено 
було поліграфічне виробництво, у наявності були кваліфіковані кадри. 
До того ж, зберігалися ще традиції дореволюційного друку, а з другого 
боку, вже були розбуджені українські національні сили, старі цензурні 
утиски Російської імперії згинули, і нові ще не створилися.

У 1917 році український книжковий рух набирає сили, переваж-
но як рух і народний, що використовує народні і громадські кошти. 
Він був організований силами самого громадянства, під керівництвом 
губернських і повітових земств, видавничих та просвітніх товариств, 
кооперативів. 

З метою сприяння національно-культурному відродженню краю 
Подільська губерніальна народна управа в кінці 1918 року відкрила 
видавничий відділ у Кам’янці-Подільському. Це була надзвичайна по-
дія в духовно-культурному житті краю. Адже лише за період з вересня 
1918 року по лютий 1919 року цей відділ в умовах воєнного стану, де-
фіциту коштів, не маючи власної друкарні, видав 448,8 тис. книжок 
для народних шкіл і книгарень на суму понад 154 тис. крб. Як пише 
Е. М. Мельник, книги, випущені видавничим відділом, користували-
ся великим попитом, тому вони негайно розкуповувалися [35, с. 135].

Також увагу громадськості привертали проблеми державно-
го ладу, самоврядування, самовизначення українського народу, його 
минулого. Тому проблема роз’яснення населенню цих складних пи-
тань стала нагальною. Найбільшу активність тут виявила вінницька 
«Просвіта». Вона випустила брошуру Дм. Донцова, присвячену розви-
тку української державної ідеї, його переклад берлінського видання 
1915 року «Українська державна ідея і війна протії Росії», книжки, у 
яких трактувався договір України з Росією 1654 року та давалося по-
яснення назви «Україна» [36, с. 18]. А брошура «Що таке соціялізм?» 
навіть витримала у Вінниці два видання (другий випуск був повністю 
конфіскований німецькою окупаційною владою у 1918 році).

Видавництво «Воля» (Вінниця) випустило брошуру Г. Шіянова з 
тлумаченням поняття «державна влада», характеристикою історичних 
форм держави. Проскурівська «Просвіта» видрукувала праці Т. Верхо-
лита, К. Ванькевича, в яких висвітлювалося минуле українського на-
роду [37, с. 4]. Особливою популярністю користувалися книжки про 
заснування селянських спілок, споживчих товариств. Подібні видан-
ня містили багато довідкового матеріалу.

Серед найнагальніших потреб було задоволення книжками 
«шкільництва», оскільки організація української школи була осно-
вою для вироблення національної і культурної свідомості. Відсутність 
українських підручників гальмувала процес українізації школи. По-
дільські видавці активно включилися у процес створення навчально-
педагогічної літератури. Так, вінницька «Просвіта» випустила підруч-
ники з біблійними історіями Є. Семаки, програму для вивчення ариф-
метики Ю. Щириці [38, с. 4]. Подільське губернське земство видало 
«Збірку казок і оповідань для читання в школі», куди увійшли твори 
А. Чехова, Д. Маміна-Сибіряка, В. Гаршина, Г.-Х. Андерсена, україн-
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ські казки, легенди [39, c. 4]. Підручники виходили досить великими 
накладами. Так, було надруковано 30 000 примірників книг Є. Сема-
ки.

Українську книгу, крім Кам’янця-Подільського та Вінниці, актив-
но друкували у Могилеві-Подільському, Проскурові, Брацлаві, Козяти-
ні. Основна заслуга у поширенні центрів друкування належала «Про-
світам».

Основний зміст книги того часу — агітаційний та інформацій-
ний. Подібну літературу вимагала насамперед політична ситуація. Гро-
мадськості необхідно було розібратися з тим, що відбувалося навколо. 
Саме через це видання були невеличкими за обсягом і форматом, дру-
кувалися на поганому папері, з дуже скромним художнім оформлен-
ням, а то й зовсім без нього. А автори, в свою чергу, за браком часу, 
через неспокійні, нестабільні умови життя не могли чи не встигали на-
писати щось більше за обсягом. Завдяки максимальному здешевленню 
витрат на книгодрукування ці видання реалізовувалися за низькими 
цінами, аби їх мали можливість придбати навіть найбідніші верстви 
населення. Ці зовні непоказні книжечки мали неабияке значення у за-
гальному становленні й розвитку національної самосвідомості, вітчиз-
няної культури, залученні найширших верств населення до національ-
них і світових духовних цінностей.

У минулому через постійні утиски російським імперським режи-
мом української мови та культури, обмеження книгодрукування, від-
чувався значний дефіцит літератури з усіх українознавчих тем. Ви-
кладачі університету своїми силами намагалися усунути цей дефіцит 
і значну увагу приділяли вивченню вітчизняної історії, географії, ет-
нографії тощо. Необхідно було якнайшвидше розробити і надрукува-
ти нові підручники, посібники та курси лекцій для студентів, просві-
тян, широкого загалу населення. Спочатку для опублікування універ-
ситетських матеріалів ректор І. Огієнко скористувався послугами різ-
номанітних видавництв, які евакуювалися до Кам’янця-Подільського, 
зокрема «Час», «Дністер», Правобережної філії Катеринославського ви-
давничого товариства. Надалі для оперативного видання книг в уні-
верситеті було створено власну друкарню. 

Оскільки в усі сфери політичного, соціального та культурного 
життя в Українській Народній Республіці впроваджувалась українська 
мова, а більшість населення слабко володіла літературною мовою, по-
трібна була значна кількість довідкової та словникової літератури. Зна-
чною подією стало видання двотомного «російсько-українського слов-
ника», підготовленого кам’янецькими просвітянами С. Іваницьким та 
Ф. Шумлянським. Його надруковано коштом Подільської губернської 
народної управи, яка й подарувала 25 примірників університетській 
книгозбірні. Це видання зацікавило бібліотеку Наукового товариства 
ім. Т.Шевченка у Львові, і вона просила бібліотеку кам’янецького вузу 
вислати зазначений двотомник до Львова [40, арк. 22; 40, арк. 7].

Зусиллями ректора І. Огієнка та викладацького складу в  
1919–1920 рр. побачили світ 5 томів «Записок Кам’янець-Подільського 
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державного українського університету». У них друкувалися окремі лек-
ційні курси й уривки з посібників та підручників, які надалі виходили 
окремими виданнями. У І томі, редагованому приват-доцентом і літе-
ратором М. Драй-Хмарою, вміщена інформація, присвячена відкрит-
тю університету. У ІІ томі подано наукові статті та річний звіт про ро-
боту вищого учбового закладу. У ІІІ та IV томах надруковано юридич-
ний словник українською мовою. В останньому, V томі, вміщено підго-
товлений на богословському факультеті переклад українською мовою 
«Нового Заповіту. Діяння святих апостолів» [41, с. 147].

У часопису велика увага приділялася книгознавству та бібліоте-
кознавству, оскільки його фундатори розуміли, що «все наше відро-
дження базується на книжці, і виключно від неї залежить вся наша бу-
дучність». Оскільки в 1919–1920 рр. у Кам’янці-Подільському певний 
час перебували вищі органи державної влади УНР і тут розгорнули ді-
яльність багато всеукраїнських видавництв, редакція висунула про-
позицію про формування при університеті фондів великої національ-
ної бібліотеки.

Кам’янець-Подільський державний український університет 
в процесі національного відродження України був осередком тво-
рення власної періодики — наукової й літературно-публіцистично-
інформаційної. Попри незначну кількість томів «Записок» і шести но-
мерів студентського і спілчанського журналів «Нова думка» і «Наше 
життя», виданих у надзвичайно складних політичних і економічних 
умовах боротьби за українську державність, керівництву закладу, 
молодіжному й управлінському активу, які забезпечили вихід у світ 
названих видань, вдалося віддзеркалити велику тягу, з одного боку, 
до наукових досліджень і збагачення української науки, а з іншого 
— до розвитку літературно-творчого потенціалу викладачів, студен-
тів і управлінців університету, наповнення наукового, літературно-
інформаційного простору цікавими і різноплановими україномовни-
ми періодичними виданнями. Заклад був незаперечним лідером серед 
вищих шкіл України щодо творення власної періодики, так необхідної 
для розвитку української науки, культури і духовності. Опубліковані 
тексти Св. Письма, наукові і публіцистичні статті і замітки, літератур-
ні твори та інформаційні матеріали частково примножили науковий 
доробок українських вчених, розширили умови для подальшої україні-
зації православної церкви, виявили літературні здібності обдарованої 
молоді, нарешті, стали важливим джерелом знань про функціонуван-
ня українського університету, його структурних підрозділів, громад-
ських організацій, а також про бібліографічний поступ.

Відновлення незалежності України, як ми бачимо, створило пе-
редумови для формування цілісного національного інформаційного 
простору. У гуманітарній сфері були започатковані складні й неодноз-
начні трансформаційні процеси. Історичні періоди становлення укра-
їнської державності підтвердили, що інформаційна безпека охоплює 
сфери мистецької культурно-просвітницької діяльності, національний 
ринок друкованих ЗМІ, книговидання, інші культурно-мистецькі по-
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слуги, а також освіту, науку, діяльність структур громадянського сус-
пільства.

Дослідження показало, що в ході становлення загальноосвітніх 
шкіл на Поділлі чималу роль відігравали і чинники, які перешкоджа-
ли цьому процесу. Це, перш за все, — зросійщеність міського населен-
ня та сильний опір значної частини учителів середніх шкіл, неузго-
дженість у прийнятті рішень освітянським керівництвом з реальними 
можливостями галузі, низький рівень контролю за виконанням при-
йнятих рішень, відсутність у достатній кількості особливо на перших 
порах необхідних підручників та інших засобів навчання, неузгодже-
ність дій державного керівництва з органами місцевої влади, неба-
жання окремих керівників місцевого самоврядування виконувати рі-
шення Міністерства освіти з питань українізації та їх надія на повер-
нення старих порядків. Разом з тим варто наголосити, що початковий 
етап українізації проходив у складних умовах протистояння інозем-
ним арміям, економічної та господарської розрухи. Ці фактори також 
не сприяли досягненню поставленої мети.

Не ідеалізуючи досягнень та враховуючи прорахунки у цій спра-
ві, варто наголосити, що здійснені реальні кроки з розвитку та украї-
нізації загальноосвітніх шкіл є одним з найбільших досягнень україн-
ської революції 1917–1920 рр. Набутий у тих умовах практичний до-
свід має неоціненне значення. Більшість реформаторських ідей, запо-
чаткованих у революційний час, були взяті на озброєння радянською 
владою. Це стосувалось проголошеної у 20–30-ті роки політики украї-
нізації, яка стала наслідком тих процесів, що були започатковані у пе-
ріод революції 1917–1920 рр., і мала значну підтримку серед населен-
ня Поділля.

Заснування Кам’янець-Подільського державного українського 
університету мало велике значення для підготовки кадрів національ-
ної інтелігенції — вчителів, правників, медиків, агрономів, духовен-
ства, у яких відчувалася гостра потреба. Крім професійної підготовки, 
навчальний заклад проводив активну роботу із освітньо-культурних 
перетворень на Поділлі, національно-патріотичного виховання студен-
тів, громадськості. Яскраву участь у цих процесах брали професори, 
приват-доценти, викладачі, бібліотечні працівники університету.

У сучасних умовах розвитку України, в умовах інформацій-
них викликів сучасності суспільство висуває підвищенні вимоги до 
освітньо-культурного рівня особистості. Головне завдання — навчи-
ти людину знаходити потрібну інформацію і засвоювати її. Освіта по-
винна сприяти консолідації нації, формуванню і підтримці культурної 
єдності суспільства.

«Нація тільки тоді буде жити і розвиватися, коли кожне наступне 
покоління виховуватиметься в національному дусі на основі історич-
ної правди. Адже якщо знищити духовну основу нації, вона перетво-
риться на бидло або групу бандитів, які вбиватимуть одне одного. Мо-
лоде покоління стає цинічним, не вірить у жодні ідеали. Це найгірше, 
що ми наробили за роки незалежності України» [42].
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Баюк Н. И. Проблемы становления национальных культурно-
просветительных учреждений, преодоление информационных угроз в 
период украинской государственности в 1917–1920 гг.

Исследуется  гуманитарные факторы обеспечения национальной без-
опасности Украинского государства. Освещаются основные принципы ста-
новления  национальных  культурно-образовательных  учреждений  Украи-
ны,  Подолья  в  период формирования  украинской  государственности  в  на-
чале ХХ века. Предложен анализ основных учредительных, распорядитель-
ных документов, решений Центральной Рады, Гетманата П. Скоропадско-
го, Директории по утверждению национальных идей в деятельности обра-
зовательных, культурных учреждений, организации книгопечатания, изда-
ния газет и журналов. Особое место в исследовании отведено государствен-
ной политике по  украинизации школ,  участия  в  этих процессах местных 
«Просвет»,  функционирования  различных  культурных,  творческих  объеди-
нений, обществ, союзов. Охарактеризована деятельность государственных 
институтов  подольского  края  в  становлении  и  развитии  украинских,  на-
циональных  общеобразовательных  школ,  дошкольного  образования  моло-
дёжи и образования взрослых, а также роль Каменец-Подольского  государ-
ственного украинского университета в подготовке учительских кадров, на-
полнении научного, литературно-информационного пространства в процес-
се национального возрождения Украины. Акцентировано внимание на фак-
торах, которые препятствовали реализации государственной политики по 
национально-культурному возрождению Украины: несогласованность в при-
нятии  решений  руководства  образования  с  имеющимися  возможностями; 
недостаточный контроль  за выполнением принятых решений; нежелание 
руководителей учреждений, организаций выполнять решения государствен-
ных  органов  управления;  русификация  городского  населения;  сопротивле-
ние процессам украинизации значительной части учителей средних школ. 
Отмечено,  что  становление  национальных,  культурно-образовательных 
учреждений, преодоление информационных угроз в период украинской госу-
дарственности  проходило  в  сложных  условиях  противостояния  иностран-
ным армиям, экономической и хозяйственной разрухи. Проведена параллель 
идентичности причин политической дестабилизации, прямых угроз нацио-
нальной безопасности украинской государственности в исследуемый период 
с современными условиями, особенностями развития Украины. Приводится 
мнение о том, что формирование украинской государственности в начале 
ХХ века, уроки национальной безопасности должны трансформироваться, 

w
w

w
.u

n
z.

km
.u

a 
 У

ні
ве

рс
ит

ет
сь

кі
 н

ау
ко

ві
 з

ап
ис

ки
, 2

01
7,

 №
 6

4,
 с

. 1
47

-1
69

.

М. І. БАЮК



169

быть учтены органами власти, общественностью в противодействии угро-
зам со стороны российского шовинизма в отстаивании суверенитета, неза-
висимости Украины.

Ключевые слова: политика национальной безопасности в гуманитар-
ной сфере, украинская государственность, культурно-образовательная дея-
тельность, информационная безопасность.

Bayuk, M. I. The Problems of the Formation of National Cultural and 
Educational Institutions, the Overcoming of Information Threats during the 
Ukrainian Statehood in 1917–1920 

The article examines the humanitarian factors of ensuring the national secu-
rity of the Ukrainian state. The main principles of the formation of national cultural 
and educational institutions of Ukraine, Podillia during the formation of Ukrainian 
statehood in the early twentieth century are discussed. The analysis of the main 
constituent and administrative documents, the decisions of the Central Rada, the 
P. Skoropadskyi Hetmanate, the Direction on the approval of national ideas in the 
activities of educational and cultural institutions, the organization of book printing, 
the publication of newspapers and magazines are offered. A special place in the 
study  is paid  to  the state policy on  the Ukrainization of schools, participation  in 
these processes of local «Prosvita», the functioning of various cultural, creative as-
sociations, societies and unions. The activities of the state institutions of the Podil-
lia Krai in the formation and development of Ukrainian, national general education 
schools, the preschool education of youth and adult education, as well as the role 
of the Kamianets-Podilskyi State Ukrainian University in training teachers, filling 
the scientific,  literary and information space  in the process of national revival of 
Ukraine are characterized. Attention is focused on the factors that hampered the 
implementation of the state policy on the national and cultural revival of Ukraine: 
inconsistency in the decision-making of the leadership of education with the avail-
able opportunities; Insufficient control over the implementation of decisions taken; 
Reluctance of heads of institutions, organizations to implement decisions of public 
authorities; Russification of the urban population; Resistance to the processes of 
Ukrainization of a significant part of secondary school teachers. It is noted that the 
formation of national, cultural and educational institutions, overcoming of informa-
tion threats during the Ukrainian statehood took place in the difficult conditions of 
confronting foreign armies, economic and business disruption. Parallel to the iden-
tity of the causes of political destabilization, direct threats to the national security 
of Ukrainian statehood in the period under review with modern conditions, pecu-
liarities of Ukraine’s development. It is suggested that the formation of Ukrainian 
statehood in the early twentieth century, the lessons of national security should be 
transformed, be taken into account by the authorities and the public in countering 
the threats posed by Russian chauvinism in upholding Ukraine’s sovereignty and 
independence.

Keywords: national security policy  in  the humanitarian sphere, Ukrainian 
statehood, cultural and educational activity, information security.
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