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НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСВІТИ

У статті розкривається проблема навчання й виховання учнів україномовних 
галицьких гімназій під час вивчення історії від середини ХІХ ст. – до початку Дру-
гої світової війни в аспекті національно-мовної освіти. Виокремлено мету, завдан-
ня, зміст, форми і методи навчання і виховання.

Мета і завдання навчання та виховання учнів українських гімназій в Галичині 
того часу полягали у тому, щоб здійснювати виховання не просто знавців історії, 
а людей і громадян, здатних до розбудови держави; формування національного 
характеру дитини; утвердження у ньому національних чеснот.

Ключові слова історія, виховання, навчання, національний, україномовний, га-
лицькі, гімназії, зміст, форми, методи.

Літ. 17. 

Taras SAVSHAK,
Candidate of Pedagogical Sciences, inspector on staff of the SHEI 

«Drohobych College of Oil and Gas» 
 (Ukraine, Drohobych) tarsav12@ gmail.com 

HISTORY AS A MEANS OF THE EDUCATIVE STUDYING AT 
UKRAINIAN GRAMMAR SCHOOLS OF HALYCHYNA DURING 

THE PERIOD FROM THE MIDDLE OF XIX CENTURY TILL THE 
BEGINNING OF THE SECOND WORLD WAR IN THE ASPECT OF 

NATIONALANDLINGVAL EDUCATION

The problem of students studying and education of Ukrainian grammar schools of 
Halychyna when studying history during the period from the middle of ХІХ century till 
the beginning of the Second World War in the aspect of national and lingual education is 
revealed in the article. Goal, tasks, content, forms and methods of studying and education 
are distinguished. 

Among the goal and tasks of students’ studying and education at Ukrainian grammar 
schools in Halychyna of that period were such ones as the education of people and 
citizens capable to build the state but not the education of historians; formation of a 
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child’s national character; establishment of national virtues; development of students’ 
mind and will; education of a nationally identical person, which is modern to historical 
and cultural circumstances; development of national and state feelings. 

These tasks are realized through the content, forms and methods of studying history 
at Ukrainian grammar schools of Halychyna of the past years.

The content of studying history at Ukrainian grammar schools of Halychyna was 
full of national spirit and native Ukrainian fl avor. It promoted the formation of students’ 
national identity and personal dignity of grammar schools students.

A junior course as it is evident from a detailed list of phenomena specifi ed in the 
curriculum gives mainly an essay of external events. In the senior classes (V-VІІІ) 
the course of history had to be built on the foundation established earlier. Particular 
attention is paid to the development of the historical way of thinking, to understanding of 
the causes of phenomena connection. 

Students studying and education at Ukrainian grammar schools of the past centuries 
were carried out by the means of a subject «History». However, there are still some 
disputable issues for further research. They are connected with the determining of the 
scope and content of world history and the history of Ukraine courses, the place of local 
lore and ethnology material in it, the features of lessons and methods of students studying 
and education, etc.

Keywords: history, education, training, national, a Ukrainian, Galician, grammar, 
content, forms, methods.
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ИСТОРИЯ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
В УКРАИНСКИХ ГАЛИЦКИХ ГИМНАЗИЯХ ОТ СЕРЕДИНЫ ХІХ 
ВЕКА – ДО НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В АСПЕКТЕ 

НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье раскрывается проблема обучения и воспитания учащихся украино-
язычных галицких гимназий при изучении истории от середины XIX в. – до начала 
Второй мировой войны в аспекте национально-языкового образования. Выделены 
цели, задачи, содержание, формы и методы обучения и воспитания.

Цели и задачи обучения и воспитания учеников украинских гимназий в Галичи-
не того времени заключались в том, чтобы осуществлять воспитание не просто 
знатоков истории, а людей и граждан, способных к развитию государства; фор-
мирование национального характера ребенка; утверждение в нем национальных 
качеств.

Ключевые слова: история, воспитание, обучение, национальный, украино-
язычный, галицкие, гимназии, содержание, формы, методы.
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Постановка проблеми. До початку Другої світової війни (до 1939 р.) в 
Галичині були такі середні школи: гімназії, реальні гімназії, реальні шко-
ли. Гімназії мали класичний характер, латинська та грецька мова стано-
вили ядро наукового гімназійного плану і займали одну третину наукових 
годин. У цих гімназіях історія була основним предметом, яка виконувала 
такі функції, як навчальну, розвивальну та виховну. Якщо навчальна функ-
ція розкрита добре, то розвивальна, а особливо виховна функція навчання 
історії розглянута недостатньо. Для того, щоб бути добре обізнаним із про-
блемою навчання і виховання учнів засобами предмета «історія» у загаль-
ноосвітній школі, треба використати розв’язання цієї проблеми в минуло-
му, адже без знання минулого немає майбутнього. Отже, як бачимо, тема 
статті є актуальною.

Аналіз досліджень. Проблемою навчання і виховання учнів у школах 
Галичини займалися Б. Ступарик [12], Т. Завгородня[ 4], С. Шах [14]. В ос-
танні роки цією проблемою зацікавилися дослідник В. Арешонков [1] і такий 
відомий науковець, як Н. Гупан [3, 90-97]. Його праці висвітлюють загальні 
підходи до навчання й виховання учнів українських гімназій того часу. Бага-
то уваги розкриттю української гімназійної освіти в Галичині минулих років 
приділила дослідниця І. Курляк [9, 222]. Нею виконані дослідження щодо 
навчально-виховного процесу в гімназіях Львівського шкільного округу. Є 
напрацювання з цієї проблеми й у дослідника Т. Савшака [11].

Метою статті є порушення питань навчання і виховання учнів украї-
номовних галицьких гімназій засобами предмета «історія», що реалізує в 
єдності змістовний і процесуальний аспекти пізнавального розвитку дітей, 
їхньої ціннісно-смислової сфери. 

Виклад основного матеріалу. Важливе місце відводилося предмету 
«історія» в українських галицьких гімназіях від середини ХІХ і до початку 
Другої світової війни тому, що потрібно було не тільки викладати та вивча-
ти історію як чисту науку, як мету пізнання минулого та сучасного в жит-
ті народів, а практичне життя домагається від нього передусім виховного 
впливу, бачить у ньому успішний виховний засіб. Невідомий автор часопи-
су «Шлях навчання і виховання» 30-х років ХХ рстоліття висловлює таку 
тезу: «крізь життя для життя», пропонуючи «шукати виховних засобів пе-
редовсім у самому житті, але в контексті застереженням – виховне середо-
вище має складатися з таких життєвих явищ, що можуть мати додатковий 
вплив на розвиток дитини з думкою нашого виховного ідеалу» [15].

Мета і завдання навчання й виховання учнів українських гімназій в 
Галичині того часу полягали у тому, щоб здійснювати виховання не іс-



Савшак Т. Історія як засіб виховального навчання в українських галицьких...

ISSN 2411-4758 447

ториків, а людей і громадян, здатних до розбудови держави; формуван-
ня національного характеру дитини; утвердження національних чеснот; 
розвиток розуму і волі учнів; виховання національно ідентичної людини, 
відповідноїісторико-культурним обставинам; розвиток національних і 
державницьких почуттів.

Ці завдання реалізувами через зміст, форми та методи навчання історії 
в галицьких україномовних гімназіях минулих часів. Зміст науки історії 
для україномовних шкіл Галичини був пройнятий національним духом, 
рідним українським колоритом і сприяв формуванню в учнів національної 
самосвідомості й особистої гідності школярів-гімназистів. Від з 1 класу, в 
програму з історії включено оповідання, перекази, думи тощо, доступні й 
цікавім для дітей. Вони висвітлювали військові події, життя королів, царів, 
полководців тощо.

В українських гімназіях Галичини рідну історію вивчали з підручни-
ком Б. Барвінського [2, 52], де по-новому розглянуто події, факти, явища 
української історії. Це значно розширило краєзнавчий аспект предмета і 
привело до зміцнення національного складника в змісті освіти українських 
гімназій у Галичині.  Із середини XIX століття вивчення історії в Галицьких 
гімназіях демократизувалося. 

Аналіз архівних матеріалів показав, що Міністерство освіти Польщі 
оголошувало конкурс на краще написання підручників з усіх навчальних 
предметів, у тому числі й з історії [17 ]. Молодший курс, як видно з де-
тального переліку явищ, зазначених у програмі, дає переважно нарис зов-
нішніх подій. Але вже і тут інструкція до програми з історії рекомендує 
знайомити з важливими фактами внутрішньої політичної історії, з полі-
тичним ладом провідним держав, застерігаючи вчителя від абстрактних 
визначень. Дослідниця О. Цегельська пропонує розглядати науку історію 
як розвиткові дисципліну: «Наука історія в українських галицьких гімназі-
ях має виступати як посередник розвиваючого навчання» [13,4-5]. Слуш-
ні думки висловлює авторка і щодо виховання: «виховання повинно бути 
національне. Кожен народ має свої ідеали, про які у вихованні забувати не 
можна. Хто не любить своєї родини, свого родинного краю, свого народу, 
той не зможе полюбити людство» [13, 4-11].

У старших класах (V-VІІІ) курс історії має будуватися на встановлено-
му раніше фундаменті. Особливe увагe зверyenj на розвиток історичного 
способу мислення, розуміння причин зв’язку явищ. При цьому сформу-
вати учнів переконання, що доля народу постійно покращується, хоча й 
поволі, що починання окремих історичних персоналій добрі. Саме завдяки 
вивченню історії у свідомості учнів створювався цілісний образ складно-
го процесу розвитку людства від найдавніших часів. Я. Кузьмів, дослід-
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ник історії та методики її навчання звертав увагу на питання виховання у 
тогочасній українській гімназії як виховання для потреб нації. Основною 
умовою ефективного національного виховання автор вважав самопізнання 
й самовиховання, здійснюване шляхом пізнання власної історії, географії, 
мистецтва, літератури, мови, економіки, статистики, психології, філософії 
[8, 191 -194]. 

У Резолюціях і Постановах Перший український педагогічний конгрес 
визначив, що «1) … самостійне навчання учнів історії й географії України, 
а не тільки в залежності від історії і географії Польщі, є педагогічною не-
обхідністю для культурного розвитку українського народу; 2) … навчання 
історії та географії повинно відбуватися в українській мові» [10 , 238].

Як бачимо навчання в гімназійних школах намагалися спрямувати на 
формування учнів українського національного світогляду. Навчання істо-
рії рідного краю має дати дитині не тільки почуття приналежності до тієї 
нації, яка творила цю історію, але й розвинути свідомість про те, що сьо-
годні далі продовжується ця історія, що вони будуть творцями майбутньої 
історії. Однак заучування істо ричних дат, імен полководців, військових по-
ходів не вважалося таким що сприятиме формуванню національної само-
свідомості учнів. Навчання історії передбачає те, щоб учні пізнали життя 
народу, його ріст і творчість, його відповідність, духовну струк туру, що 
виявляється в керманичах народу, його історичних подіях і формі правлін-
ня. А. Ярка вважає, що «не можна було зводити навчання історії до «меха-
ністичного запам’ятовування назв, дат та імен під прикриттям географії, 
хронології й генеалогії» [16, 211-212 ].

Під час вивчення історії застосовувалися синхронний і етнографічний 
методи навчання. Науковці вважають, що вивчення всесвітньої історії по-
трібно здійснювати етнографічним способом, спираючись на хронологіч-
ний підхід. При цьому потрібно було розкрити поділ історії за періодами. 
Географія як предмет спочатку мала вивчатися перед історією, а пізніше 
розглядалася паралельно.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, в укра-
їнській галицькій гімназії минулих століть здійснювалося навчання і вихо-
вання учнів засобом предмета історія. Його мета і завдання, зміст, форми і 
методи спрямовані на виховним характер навчання. Однак для подальшого 
дослідження залишаються дискусійними проблеми, пов’язані з визначенням 
обсягу і змісту курсів всесвітньої історії і історії України, місцем краєзнав-
чого і народознавчого матеріалу в ньому, особливостями уроку та методів 
навчання дітей тощо. Для розв’язання цих проблем необхідний аналіз, уза-
гальнення та творче осмислення й використання досвіду, нагромадженого 
за весь період розвитку шкільної освіти України. Саме тому актуалізується 
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насамперед необхідність переосмислення з позицій сьогодення основних 
явищ і процесів навчання і виховання в учнів україномовних гімназіях другої 
половини XIX - початку XX ст.
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