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РАЗВИТИЕ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ В ГАЛИЧИНЕ (60-е годы XIX в. – первая треть 
ХХ в.) В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

В статье освещается развитие и структуирование обучения исто-
рии в Галичине, начиная с 60 годов ХІХ в. и завершая 30-ми годами ХХ в. 
Охарактеризованы учебные программы и учебники по истории для учащихся 
украинских народных школ и гимназий. Раскрываются цель и задачи, содержа-
ние, формы и методы обучения галицкими учениками истории в народных шко-
лах и гимназиях того времени . 

Ключевые слова: гимназия, история, методы, учебники, программы, разви-
тие, структуироване, содержание, образование, формы, народные школи, урок, 
лекция, Галичина.
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Постановка проблеми. Для того, щоб бути добре компетентними в 
сучасному змісті історії в загальноосвітній школі, треба порівняти цей 
зміст з вивченням історії у минулому. Відомо, що без знання минулого, 
немає майбутнього. 

У навчальних планах народних шкіл і гімназій, які виконували роль 
середніх шкіл у Галичині, передбачено вивчення історії, зміст якої регла-
ментувався інструкцією до програми. У Законі про шкільництво (1869 р.) 
обов’язковими предметами для народної школи визначено: релігію (За-
кон Божий), мову, рахунки, важливі знання з науки природи, землепису 
та історії, з особливим поглядом на вітчизну (мова йде про імперію як 
батьківщину) та її закони [25]. Закон вимагав, щоб навчальні плани для 
цих шкіл були затверджені Міністерством віросповідань і освіти, а обсяг 
навчальних предметів має залежати від учительського складу. 

Як засвідчують архівні матеріали, 26 травня 1884 Міністер-
ством віросповідань і освіти Австро-Угорщини були затвердже-
ні нові навчальні плани, згідно з якими усі середні школи виголо-
шені або урядовими, або приватними. Кожна гімназія ділиться на 
Untergynmasium (перші чотири класи) і Obergymnasium (старші чо-
тири класи). Обов’язковими предметами визначено: вітчизняна гео-
графія та історія, математика, фізика, природна історія і філософська 
пропедевтика. Як бачимо історія почала розглядатися водночас з гео-
графією ( вони були записані в навчальному плані в одному рядку). 
Необов’язкові ( у навчальних планах того періоду вони називалися 
надобов’язковими) предмети – нові мови, каліграфія, малювання, 
співи, стенографія і гімнастика [3;4]. 
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Аналіз досліджень. Серед незначної кількості публікацій з окрес-
леної проблеми в українських школах Галичини досліджуваного пері-
оду треба відзначити статтю О.Терлецького «В якім дусі вести науку 
історії», надруковану в журналі «Українська Школа» в 1930 році [17] 
та статтю В.Пачовського «Наука історії в українських школах» [18], у 
яких звернуто увагу учителів історії на те, що, по-перше, наука історія 
має бути державотворчого змісту, по-друге, основою державотворчого 
змісту шкільного курсу історії повинна бути Княжа доба і державницькі 
змагання козаччини від Сагайдачного до Мазепи, коли український на-
род під керівництвом своїх князів і гетьманів був суб’єктом власної іс-
торії, розвивав високу культуру європейського типу і був її захисником 
перед експансією степовиків. Автори одностайні у визначенні зовніш-
ніх об’єктивних причин занепаду української держави. В. Пачовський 
висловлює переконливість у тому, що висвітлена історія України з пози-
тивного боку утвердить в учнів думку про те, що «український народ не 
був і не є чимось нижчим від сусідів, яких перевищав колись багацтвом 
культури своєї верхівки, а нині перевисшає багацтвом людової (народ-
ної – прим. Т.С.) культури» [18, 103].

Я.Кузьмів, дослідник того часу, звертав увагу на питання націо-
нального виховання в українській школі як виховання для потреб нації. 
Основною умовою ефективного національного виховання автор вважає 
самопізнання і самовиховання, яке здійснюється шляхом пізнання влас-
ної історії, географії, мистецтва, літератури, економіки, статистики, пси-
хології, філософії [11, 191 -194]. 

У Резолюціях і Постановах Перший український педагогічний кон-
грес визначив, що «1) … самостійне навчання історії й географії Укра-
їни, а не тільки в залежності від історії і географії Польщі, є педаго-
гічною необхідністю для культурного розвитку українського народу; 2) 
навчання історії та географії має відбуватися в українській мові» (ви-
ділення наше – Т.С.) [21, 238].

Мета статті. Висвітлити розвиток та структурування навчання іс-
торії в народних школах і гімназіях в Галичині у період із 60 р. ХІХ ст. 
– першій третині ХХ ст. Проаналізувати програми, інструкцію до них, 
розглянути підручники з історії та розкрити форми і методи навчання 
учнів галицьких шкіл досліджуваного періоду. 

Виклад основного матеріалу. У навчальному плані для народних 
шкіл і гімназій обстежуваного періоду історії як навчальному предмету 
приділено значну частину академічного часу. Вона починає вивчатися з 
ІІ класу і загальний обсяг тижневих годин чи річних уроків становить 
17,5 години [25]. Найбільша кількість годин припадає на У, УІ, УІІ класи 
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(3, 4 і 3 години відповідно).тут відбувається пізнання детального курсу 
давньої історії (5 клас), історії середніх віків (6 клас) та всесвітньої істо-
рії (7 клас). А історія Австро-Угорської держави вивчається у УІІІ класі 
(2 години на тиждень). 

Вивчення історії в гімназіях розділено на два систематичних і од-
накових курси. Перший курс навчання історії в Галицьких гімназіях 
починається в ІІ і закінчується в ІУ класі (учні проходять молодший 
курс гімназійної освіти – «унтергімназіум»), другий – триває з У до УІІІ 
класу включно («обергімназіум»). Особливість галицького навчального 
плану полягає у тому, що вивчення історії відбувається у тісному зв’язку 
з географією. Цей зв’язок мотивовано особливо у молодших класах, де 
навчання історії і географії спільне і навіть кількість годин (3 години на 
обидва предмета) чергуються[3, 26 -27]. 

Інструкція до планів починається заувагою, у якій вказано на необ-
хідність ясного визначення завдань і змісту матеріалу навчання історії в 
середній школі, з причини новітнього розвитку історії як науки. Визна-
ючи труднощі, які виникають у викладанні предмету та причини появи 
нових даних в історичних наукових дослідження, інструкція до програ-
ми ставить за мету увести «проникаючий новий матеріал в розумних 
межах і вказати відповідно до віку учнів їх використання». Міністерство 
віросповідань і освіти в Австро-Угорщині турботливо прислуховується 
до найголовніших порухів у розвитку педагогічної думки, стежить за 
оприлюдненими у літературі і суспільстві вимогами бути відображен-
ням у методичних рекомендаціях інструкції новітнього культурно-істо-
ричного напрямку під час викладання історії. 

Завдання навчання історії визначені у зв’язку з метою і сутністю гім-
назійної освіти в цілому: воно має дати учневі «загально історичну осві-
ту, виробити наукові основи для історичного світогляду і підготувати до 
наукового пізнання історії». [4,123]. Ця мета може бути досягнута че-
рез повідомлення певної кількості фактів на конкретній хронологічній 
основі і розвитком на основі підручника умінь оперувати ними і групу-
вати отримані знання, тобто крім засвоєння відомих знань, повинні бути 
актуалізовані і розвинуті певні розумово-інтелектуальні здібності учня. 

Визначаючи завдання, інструкція вимагає, щоб у змістовому відно-
шенні учневі було подано загальний нарис розвитку людства, проана-
лізовано головні моменти політичної і культурної історії. З особливою 
детальністю мають розкриватися факти історії класичних культур і 
народів Австро-Угорської монархії і роз’яснено основні фактори істо-
ричного розвитку; у формальному відношенні учень має бути привче-
ний до того, щоб отримати навички, щоб у всіх явищах відшукувати 
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процес, розвиток, розуміти усякий факт у його причинно-наслідкових 
зв’язках, не випускаючи з уваги індивідуальні особливості людини і 
спільноти; у нього варто пробудити інтерес до законів історичного роз-
витку, хоча б даючи лише їх відчути в процесі викладання матеріалу 
на уроці історії [4, 129]. Окрім освітніх цілей навчання історії, розгля-
даються виховні та розвивальні. На думку фахівців, вивчення історії 
має розвинути діяльність серця, фантазію, служити для очищення і 
ушляхетнення афектів, вихованню волі, розвитку патріотизму і грома-
дянської волі та духа. 

У доборі, розподілі й обробці історичного матеріалу за класами ін-
струкція до програми зазначає, що подвійний систематичний курс уже 
давно визнано дидактичною необхідністю. Так, у курсі перших трьох 
класів подано легенди, постаті, головні моменти історії земель переваж-
но греко-римських та Австро-Угорської монархії. У розповідях пере-
важають біографічні елементи («спочатку учень бере серцем, а потім 
розумом»), хоча він й обмежується змалюванням небагатьох найбільш 
важливих з огляду історичного впливу подій. Важливі історичні явища, 
водночас є послідовними, оскільки інструкція рекомендує матеріал ви-
вчати в групах; їхнє вивчення має складати перехід до наступної групи. 
Таким чином, уникнуто епізодичність у висвітленні матеріалу, і вже у 
підготовчому курсі учень має підсвідомо звикнути сприймати історію 
як безперервний процес. Наступний курс розширює і поглиблює відо-
мості, набуті у першому класі, але в них нічого не поправляє [4, 130]. 

Обидва курси повинні починатися з давньої історії. Цим шляхом йде 
перехід від простого до складного, оскільки окрім загального розши-
рення матеріалу і ускладнення висновків у другому курсі, у порівнянні 
з першим, під час кожного курсу повинна бути дотримана відома града-
ція. У міру того, як учень стає старшим, відбуваються поступові зміни 
у групуванні і висвітленні історичного матеріалу, оскільки той самий 
матеріал розглядається під іншим кутом зору. 

Аналіз методичної літератури того періоду показав, що вчителі ма-
ють підвести учнів до чіткого розуміння дійсності шляхом історичного 
вивчення суспільних відносин і форм, у них можуть бути виховані і роз-
винені громадянські почуття [2; 12; 14]. 

Головним завданням навчання історії у старших класах є знайомство 
із внутрішнім політичним розвитком країни. Оскільки спільна мета, яку 
прагне досягнути учитель під час навчання історії у середній школі, до-
лає можливість систематичного і завершеного зображення устрою різ-
них держав, то тут достатньо з’ясувати типи держав, водночас привести 
це у зв’язок із висвітленням подій [4, 127]. 
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У програмі з історії визначено такі типи держав, як європейська те-
ократія, фінікійська кареогенська торгова держава, кастичний устрій 
Індії та Єгипту, асірійський деспотизм та його ушляхетнена форма у 
персидській монархії, грецька (нормальна) форма монархії і республі-
ки, спроби федерального устрою у греків, римська «правова» держава, 
франкське бенефіціальне королівство, лєнний устрій як державний і 
суспільний устрій, папство, німецьке королівство, напівцерковна напів-
світська імперія, англійський парламентаризм, французький абсолю-
тизм, розвиток новітнього представницького правління і, насамкінець, 
федеральна унія як найбільш досконалий вияв сучасного індивідуалізму 
[15;16]. 

Таким чином, учитель у результаті огляду та оцінки цих типів має 
увести учня у сферу сучасних відносин. У зв’язку з цією метою інструк-
ція рекомендує під час вивчення вітчизняної австрійської історії деталь-
но зупинятися на новому часі. Вчитель має надавати переваги тим мо-
ментам в ній, які мають важливе значення для вироблення австрійської 
державної ідеї. 

Вивчення державних і суспільних типів має бути сугубо історичним. 
Інструкція застерігає від екскурсів у філософію історію, від спроби ви-
будувати історію за якимось планом. Важливе місце у програмі відве-
дено культурній історії, тобто явищам релігійного, інтелектуального і 
художньо-мистецького життя. 

З особливою наполегливістю вказано в інструкції на зв’язок історії з 
географією. У процесі навчання історії має бути звернена увага на істо-
ричну місцевість. Учитель історії має дати огляд географічних особли-
востей країни, до ознайомлення з історією якої, перейти на розкриття 
впливу природного розташування земель на культуру народу, ознайоми-
ти з місцевістю, яка є геополітичним чинником подій [23;25]. 

Інструкція рекомендує використовувати для навчання учнів малю-
вання історичних карт, а з метою полегшення завдання наносити межі 
на фізичну карту, а вчителеві – ескізи на дошці.

Крім того, учитель має здійснювати порівняння політичної карти пе-
ріоду, що вивчається, із сучасним [4,126].

У наступні десятиліття у відповідності до навчальних планів Міністер-
ства віросповідань і освіти Австро-Угорської імперії, затверджених у 1893 
році, метою навчання історії в народних школах було визначено: сприяти 
вивченню історії краю рідного і монархії; вивченню найважливіших подій 
в розвитку людства; формуванню патріотичних почуттів в учнів. 

Особливістю вивчення історії до кінця ХІХ ст. було те, що вона ви-
вчалася у поєднанні з курсом географії. Ці дві науки викладалися як 
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єдиний інтегрований курс, у якому провідне місце посідала історія (за 
навчальним планом 1855 року – 18 тижневих годин, історії і лише 6 – 
географії [2;3;12].

Об’єднання історії та географії у єдиний інтегративний курс при-
вело до формування спільних дидактичних та методичних підходів до 
їхнього викладання. Як зазначає І. Курляк, історія та географія у системі 
загальноосвітніх знань виконувала такі функції, як: а) узагальнення та 
систематизації знань, отриманих у системі гімназійної освіти; б) вихов-
на, яка полягала у тому, щоб у процесі подання відомостей з історії рід-
ного краю, народу, культури, сформувати в учнів любов до своєї землі, її 
минувщини, сприяти вихованню патріотичних почуттів [12, 69]. 

Історія і географія, як і всі інші реальні предмети, викладалися в га-
лицькій гімназії двократно відповідно до 2-ступінчатої структури серед-
ніх шкіл [12, 77 – 78].

До 1909 р. навчання історії починалося з II класу подіями давньої 
історії, доведеної до поневолення Греції Римом. У III класі вивчали іс-
торію Середніх віків з поглибленим дослідженням минулого Австрії, 
пізніше Польщі. Аналогічно вивчалась у IV кл. нова історія. У V класі 
знову розглядали, але вже повністю, історію Стародавнього світу, яка 
поєднувалась із вивченням історичної географії. Поглиблено в VI кл. 
розглядали Середньовіччя, а у VIII кл. – Нові часи. У випускному класі 
досліджувалася внутрішня політика Австрійської, а пізніше Польської 
держави [6, 80]. 

Курс рідної історії у багатьох гімназіях протягом навчання вводив-
ся як необов’язковий, однак потрібно зауважити, що рідною автори на-
вчальних програм вважали історію Австрії або Польщі [6;15;16].

За твердженням Н.Ігнатенко, зміст навчання історії у середніх шко-
лах Галичини у 1908/1909 навчальному році було визначено через новий 
розподіл годин. На вивчення історії у кожному класі загалом припада-
ло 3 години на тиждень. Розподіл тижневого навантаження відбувався 
таким чином: 2 години історії Стародавнього світу у II класі; 2 години 
історії Середніх віків та 1 година Вітчизняної історії у III класі; 2 го-
дини Нової історії і 1 – Вітчизняної історії у IV класі; 3 години історії 
Стародавнього світу (Греція та країни Стародавнього Сходу) У V класі; 
3 години історії Стародавнього світу (Рим) та раннє Середньовіччя у VI 
класі; 3 години Нової історії у VII класі ; по 2 години Вітчизняної історії 
та історії Рідного краю у VIII класі [8, 197].

У 1915/16 навчальному році матеріал навчання у вищій гімназії роз-
поділявся так: 2 год. історії Стародавнього Сходу, Греції і Риму з по-
глибленим вивченням питань культури і 1 год. Рідної історії; у V класі: 
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4 год. на тиждень – по 2год. на історію Середніх віків і Рідну історію у 
VI класі; 2 год. Нової історії з поглибленим вивченням минулого Австрії, 
пізніше Польщі і 1 год. на тиждень Рідної історії у VII класі; 4 год. на 
тиждень: по 2 на повторення історії монархії і Рідну історію [24, 76 – 77].

З 1919 року, коли Галичина відійшла до Польщі, почалась інтенсивна 
підготовка до запровадження загальної трьохступеневої системи освіти, 
остаточне утвердження якої відбулося у 1932 році. На Всесвітню істо-
рію у цей період припадало в середньому по 2 – 3 год. на тиждень з V 
по VIII клас. Після отримання Польщею незалежності виникла потреба 
в консолідації багатонаціонального населення держави, необхідність 
виховання почуття громадянської приналежності і відповідальності за 
долю держави. Принцип громадянського виховання став підставою, 
на яку спиралось Міністерство Віросповідань і Освіти, розробляючи у 
1919 році новий шкільний закон і навчальні програми. Згідно закону, у 
програму навчання для VIII класу вводився новий курс: «Nauka о Polsce 
wspotczesnej» (34 години на тиждень), завданням якого було: через сис-
тематично і планово проведені розмови про сучасне становище Польщі, 
її державний лад, населення, економіку, культуру, соціально-політичну 
ситуацію сформувати в учнів основи громадянського виховання, нави-
чки співіснування у громадянському суспільстві [24, 16].

Найбільша роль у розв’язанні проблем громадянського виховання 
відводилась у навчальних планах поряд з іншими предметами й істо-
рії. Зазначалося, що вивчення цих предметів повинно усіляко сприяти 
формуванню в учнів глибокої поваги до мови, культури, віросповідання, 
традицій народу і держави, громадянами якої вони є [25, 7 – 8]. Відтак 
збільшилася кількість годин на вивчення рідної історії. На неї в цілому 
припадало 13 годин на тиждень, історія національних меншин, зокрема 
українців, не творила окремого предмета і розглядалася в курсі історії 
Польщі як необов’язковий факультативний курс.

Уже у першій третині ХХ ст. у статті 4 «Закону про деякі поло-
ження в організації шкільництва», який був прийнятий польським 
сеймом 31 липня 1924 р., вказувалося, що «в загальних школах 1, 2 
і 3-класних – як приватних, так і державних – з непольською мовою 
навчання є обов’язкова наука польської мови, яка заповнює знання 
її для практичних цілей у знанні й письмі. У загальних школах (4, 
5, 6, і 7класи), як приватних, так і державних з непольською мовою 
навчання треба вести обов’язково по-польськи науку польської істо-
рії і науки про сучасну Польщу…» [1,1-3]. Дискримінаційною щодо 
українського населення регіону була також стаття 6, яка передбачала 
об’єднання в окремих місцевостях польських та українських шкіл в 



²²². Ñîö³îêóëüòóðíèé àñïåêò ñòàíîâëåííÿ ìîâíî¿ îñîáèñòîñò³

518  Ð³äíå ñëîâî â åòíîêóëüòóðíîìó âèì³ð³. 2015

одну спільну двомовну. Після об’єднання шкіл передбачалося, що 
українською мовою викладатимуться релігія (для греко-католиків 
та православних)), латинська та українська мови, малювання та фіз-
культура (15 год/тиждень), натомість польською – релігія (для римо-
католиків), польська мова, історія, географія, математика і природа 
(17 год/тиждень). Газета «Діло» з приводу такого поділу годин за-
значала: «На українську мову (крім хіба що самої української мови), 
припадають самі мертві предмети, які мають підрядне значіння в 
формуванні світогляду учня» [17, 1].

Зміст навчання історії передбачає визначення сукупності знань, 
умінь і навичок, якими володіє учень після завершення курсу історії. У 
30-х рр. ХХ ст. учень, засвоївши навчальний курс історії у початковій 
школі будь-якого рівня, повинен був: знати основні віхи історичного іс-
нування народу та держави, в якій живе, а саме: 

а) стиль та характер домашнього й громадського життя; життя в мо-
настирях; на дворах магнатів і князів та ін.; 

б)діяльність найвидатніших представників суспільства; події, що яв-
ляють найбільш легендарні та позитивні моменти в суспільному, куль-
турному розвитку держави у межах визначеного програмою періоду, а 
саме: мати чіткі уявлення про державу, суспільство, свою національну 
та громадянську приналежність. Розрізняти поняття історичного часу і 
простору. Мати навички користування історичною картою як джерелом 
інформації. Вміти відшуковувати і використовувати у процесі навчан-
ня найпростішу інформацію у тексті підручника, додатковій літературі, 
інших видах допоміжних історичних джерел. Набути елементарні на-
вички порівняльного аналізу, здійснювати в процесі навчання паралель 
між минулим і сьогоденням. Сформувати потребу нової інформації, роз-
крити розумовий потенціал, творчі здібності, нахил до певного виду ді-
яльності в майбутньому [15; 16]. 

Висновки. Отже, ми розкрили зміст і методику навчання історії в 
українських галицьких гімназіях, починаючи з середини ХІХ ст. і до 
30-х років ХХст. Становлення і розвиток змісту і методики вивчення 
історії змінювався залежно від історичних обставин, у які попадала Га-
личина та її україномовні школи обстежуваного періоду. 
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