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Анот ація. Попри бурхливий т а сповнений прот иріч освіт янський процес, що 
характ еризувався впливом кат олицької т а православної церкви, його розвит ок носив 
позит ивний ефект , а саме високий ст упінь розвит ку української педагогіки т а розмаїт т я т ипів 
шкіл. Іншими словами щодо культ урно-просвіт ницької думки цей період, на думку більшост і 
дослідників, називают ь добою українського Відродж ення.  

Ключові слова: письменники-педагоги, Західна Україна, авт ор, навчально-мет одичне 
забезпечення. 

Вступ. Ознакою такого Відродження є велика кількість друкованих видань та 

книг, що застосовувались у навчально-виховному процесі в якості посібників, 

підручників для читання. Особливістю таких книг було те, що вони наскрізно 

здійснювали виховну функцію, що реалізовувалась через майстерність авторів, 

високою культуру письменників, прогресивними поглядами у західноукраїнській 

літературі; освітнім змістом та його полемічним характером; насиченістю образів з 

високоморальними сентенціями; формою викладу тексту: діалогова, катехізична; 

оформлення видань на високому художньому рівні.  

Марія Тереза ще в 1774 р. видала розпорядження про організацію державних 

початкових шкіл. Дозволявся переклад німецьких шкільних підручників 

українською та польською мовами. Мовою перших шкільних підручників для цих 

шкіл «Читанки» (1786 р.), «Катехізису» (1788 р.), «Букваря» (1790 р.) [5, 11]. 

Безперечно, цілий ряд західноукраїнських освітян (А. Волошин, 

І. Герасимович, А. Крушельницький, І. Франко, І. Ющишин) активно вивчали 



праці євро_пейських учених, намагалися впровадити найкращі досягнення 

педагогічної науки в національне шкільництво українців. Зрушення національної 

сві_домості частини української громадськості пов’язане, перш за все, з 

посиленням розуміння ролі принципу зв’язку навчання з життям. 

До плеяди українських письменників-педагогів, які є авторами 

навчально-методичного забезпечення освітніх закладів регіону у досліджуваний 

період варто віднести такі постаті: Луки Данькевич або Луки з Ракова, Олександра 

Духновича, Маркіяна Шашкевича, Івана Миколайовича Вагилевича, Якова 

Федоровича Головацького, Пантелеймона Куліша, Юрія Федьковича (Осип-Юрій 

Адальбертович Федькович), Омеля на Йо сиповича Парти цького, Юліана                                ́      ́               ́                

Андрійовича Целевича, Олександра Стефановича, Олександра Григоровича 

Барвінського (гербу Ястшембець), Івана Омеляновича Левицького, Омеляна 

Олександровича Поповича, Павла Аполлоновича Тутковського, Ілляі Фе доровича                                                                   ́          

Кокору дз, Степа на Йо сиповича Сма ль      ́         ́      ́             ́   -Сто цького, Миха йла Сергі йовича    ́             ́           ́       

Груше вського, Модеста Пилиповича Левицького,     ́                                         Івана Копача, Володи мира                     ́      

Миха йловича Гнатю ка, Леся Мартовича чи Олекса Семеновича Мартовича,     ́              ́                                                    

Філарета Михайловича Колесси, Августи на Іва новича Воло шина, Михайла                                      ́       ́            ́               

Степановича Возня к, Володимира Петровича Радзикевича, Олександра Івановича                  ́                                                           

Маркуша,  Дмитра Рудика, Ю рія Андрі йовича Шкрумеля ка, Івана Боднарчука та               ́           ́               ́                         

ін. 

При цьому, варто зазначити, що частина авторів навчально-методичної 

літератури були проаналізовані у розділі 3, а частину осіб ми аналізували 

наскрізно, адже їх доробок потребує окремих наукових розвідок. Коротко 

проаналізуємо їх внесок до методичної та дидактичної скарбниці 

західноукраїнського шкільництва.  

Так, попри служіння в церкві отець Лука Данькевич або Лука з Ракова 

(1791-1867 рр.) здійснював громадську діяльність, встигав займатися 



суспільнними справами та писати. Його поезії та байки були на слуху в усій окрузі 

й передавалися з уст в уста, часто передруковувалися в тодішніх читанках. 

Одним з перших професійних вчених-педагогів у Західній Україні вважається 

Олександр Духнович (1803-1865 рр.), який брав активну участь у 

культурно-просвітницькій діяльності, зіграв важливу роль у відкритті більше 70 

початкових народних шкіл на Закарпатті. Він заснував товариство «Литературное 

заведение Пряшевское», яке підготувало до видання 12 букварів, багато шкільних 

підручників, альманахів, календарів. Він перейнявся ідеями освіти селян шляхом 

поширення російської літературної мови, яку вважав загальним надбанням всього 

російського народу, як в Російській імперії, так і в «Карпатській Русі» [12, 185]. 

О. Духнович є автором першого на Закарпатті народного букваря – «Книжица 

читальная для начинающих» (1847 р.), склав перші на Закарпатті шкільні 

підручники з географії та історії «Краткий землепис для молодых русинов», з 

російської мови «Сокращенная грамматика письменного русского языка», 

«История Пряшевской епархии» (Петроград, 1877 р.), «Истинная история 

карпато-росов» (Москва, 1914 р.), «Состояніе Русинов в Угорщині», «Правила 

чина св. Василія Великого в Угорщині», етнографічне дослідження «О народах 

Крайнянских, или Карпатороссах угорских», філософську працю «Естественно 

духовния рассужденія» [33]. 

Він написав перший у Західній Україні підручник з педагогіки «Народная 

педагогия в пользу училищ и учителей сельских» (1857 р.). Книга побудована у 

формі коротких запитань й розгорнутих відповідей. Вона складається з 

«Передмови для батьків», «Вступу», 12 розділів та «Додатку» [31, 125].  

У своїй «Педагогії...» О. Духнович велику увагу приділяв розробці 

дидактичних проблем. На перше місце у навчанні ставив наочність, потреба в якій 

випливає, на його думку, з конкретності мислення. Також освітянин одним із 

перших обґрунтовував принцип активності. Він обстоював принципи свідомості, 

доступності та ґрунтовності засвоєння знань.  



О. Духнович акцентував увагу на оволодінні дітьми життєво необхідними 

знаннями, уміннями й навичками через залучення їх до праці в ім’я процвітання 

своєї держави. Педагог виступає за ідеали національної ментальності, рідної мови, 

культури. 

Не дивлячись на відсутність потужних навчально-методичних праць, варто 

згадати таких особистостей, як Олена Карпівна Левчанівська та Теофана 

Глинського, які не залишили значної спадщина. Однак, на нашу думку, ці постаті є 

далеко справедливо забуті дослідниками, і потребують більш детального вивчення. 

Визначне місце у розвитку прогресивної педагогічної думки в Західній 

Україні у I пол. XIX ст. належить Маркіяну Шашкевичу (1811-1843 рр.), Івану 

Миколайовичу Вагилевичу (1811-1866 рр.) та Якову Федоровичу Головацькому 

(1814-1888 рр.). Так, у 1836 М. Шашкевич опублікував брошуру «Азбука і 

Abecadlo» (1836 p.), спрямовану проти спроб заведення в українській мові 

латинської абетки. Він написав першу в Україні «Читанку для малих дітей», (1850 

р), яка була посмертно видана Я. Головацьким. Отож слово «читанка» набуло 

широкого використання [18, 162]. 

Найважливіший труд Івана Миколайовича Вагилевича (1811-1866 рр.) − 

«Граматика малоруської мови в Галичині» (польською мовою). Він підготував 

дослідницьку працю «Розправи про мову південно-руську» (яка виявилася таки 

неопублікованою), де зробив спробу діалектологічного поділу української мови на 

«київські» і «галицькі» говірки [33].  

В 1862 році як науковий керівник він упорядкував Львівський міський 

(лонгерський) архів, підготував до друку близько 1200 документів з історії міста 

Львова і Галичини. До того ж Іван Вагилевич не полишав своїх наукових занять і 

плідно співпрацював з Авґустом Бельовським на ниві історичної науки, передусім 

джерелознавства. Так І. Вагилевич взяв участь у виданні фундаментальних видань 

«Akta grodzkie i zemskie» та «Monumenta Poloniae Historica». Писав також власні 

праці, що мають зразкове джерелознавче підґрунтя. 



Широко працював як мовознавець і лексикограф: опублікував підручники 

«Граматика малоруської мови в Галичині» (1845 р.) і «Початкові правила 

малоруської граматики» (1846 р.). Cтворив також працю «Розправи про мову 

південно-руську» (неопубл.), де зробив спробу діалектологічного поділу 

української мови на «київські» і «галицькі» говірки; збирав матеріали до 

українсько-німецько-латинського словника, монографії про символіку в 

слов’янських народних піснях тощо. 

Яков Федорович Головацький (1814-1888 рр.) в 1840-1841 рр. разом із братом 

Іваном видав у Відні збірку Григорія Ількевича, «Галицькі приповідки і загадки». 

В 1848-1867 рр. був першим в історії професор «руської мови та словесності» 

(української мови та літератури) у Львівському університеті, перший завідувач 

кафедри руської словесності. В 1859 році очолив боротьбу проти прихильників 

заміни кирилицілатинкою, що завершилася виданням у Львові німецькою мовою 

збірника «Питання мови і письма русинів в Галичині» (1861 р.) [17, 215]. 

Однак, відхід на москвофільські позиції не міг не позначитися і на його 

наукових працях. Вже його «Граматика руского язика» (1851 р.) далека від позиції 

збереження і розвитку української мови. Варто зауважити, що мав вплив на 

Миколу Устияновича, який також у своїх пізніх творах відмовився від чистої 

української мови і перейшов на «язичіє» [22, 55]. 

В 1875 р. опублікував «Етнографічну карту руського народонаселення в 

Галичині, північно-східній Угорщині і Буковині», як додаток до праці − «Народные 

песни Галицкой и Угорской Руси». За основу для неї Я. Головацький взяв найбільш 

ґрунтовну на той час «Етнографічну карту Австрійської монархії» К. Черніґа 1855 

р. До цього видання науковець вніс виправлення, замінивши польські, німецькі й 

угорські назви місцевостей на народні українські (руські), зрусифіковані назви. На 

карті видання позначено гідромережу, політичні й адміністративні кордони, 

залізниці, головні дороги, гори, міста і села, червоною фарбою підкреслено ті 

місцевості, де були записані Я. Головацьким народні пісні, або які згадуються у 



піснях. Адміністративні одиниці (округи і комітати) пронумеровані. Окремо на 

карті подано політико-адміністративний поділ Галичини й Угорщини з 

відповідним номером, що відповідає нумерації на карті. Способами якісного фону 

і ареалів зображено розселення шести народів, українців (у легенді − «русское 

населеніе») − зеленим кольором [39, 97]. 

До нині зберігають свою наукову цінність ряд історичних праць з 

дослідження окремих проблем історії Закарпаття, Галичини та Буковини, 

слов'янського етногенезу, польсько-галицьких, польсько-українських і 

слов'яно-германських стосунків, статті про І. Котляревського, М. Шашкевича, І. 

Вагилевича, розвідки про «Слово о полку Ігоревім», «Географический словарь 

западнославянских и южнославянских земель и прилежащих стран» (1877 р., 

виданий 1884 р.). Однак, його обґрунтування існування «одної руської народності і 

одної руської літератури» [39, 185] аж до виступів проти вживання української 

мови в літературі та науці мали негативний вплив на розвиток галицької та 

закарпатської інтелігенції. 

Варто зазначити, що загалом збірка «Русалка Дністрова» (1836 р.) виділялась 

з тогочасного літературного потоку, стала близькою і зрозумілою для пересічного 

читача. Її зміст визначають три основні ідеї: єдність українського народу, 

розділеного кордоном різних держав, та його об'єднання; позитивне ставлення до 

суспільних рухів; становлення народних борців за національне визволення [46, 

54]. 

Займався освітньопропагандистською діяльністю й Пантелеймон Куліш 

(1819-1897 рр.). В творі «Записки о Южной Руси» вперше вжив новий український 

правопис, який пізніше дістав назву «кулішівка» і став початком стабільного 

українського правопису. До цього правопис нашої мови через належність 

українських територій до різних держав був строкатим і неуніфікованим.  

П. Куліш написав українську «Граматку». З метою розширення сфер 

вживання української літературної мови і залучення її до передової світової 



культури здійснив переклади українською мовою Біблії, творів Гомера, Гете, 

Гейне, Шекспіра, Байрона, Шіллера та ін. [33] 

Одним з засновників «Просвіти» (її голова 1877-1894 рр.), Народної Ради 

(1885 р.) та Наукового Товариства ім. Т.Шевченка (1893 р.) був Омеля н                                                                     ́   

Миха йлович Огоно вський (1833    ́             ́             -1894 рр.). Попри об’ємну просвітницьку роботу 

його найбільша праця «Історії української літератури» залишилась незавершеною 

(публікувалась в «3орі» 1887-1894; видана окремо, тт. І-6 (1887 р., 1889 р., 1891 р., 

1893-1894 рр.) [41, 87]. 

Варто згадати доробок Юрія Федьковича (Осип-Юрій Адальбертович 

Федькович) (1834-1888 рр.). Працював шкільним інспектором Вижницького повіту, 

домашнім учителем, написав підручники для початкової школи, науково-популярні 

книги для народу. Він розробив план реорганізації системи освіти на Буковині, 

обстоював рівні права на освіту для чоловіків і жінок. Працюючи інспектором, 

намагався перекласти всі шкільні підручники з «церковного язичія» на народну 

мову. 

У творчій спадщині Ю. Федьковича важливою є ідея народності. У статті 

«Про школу і шкільні підручники» він зазначав, що головний критерій народності 

− народна мова, народні звичаї, народна поезія. Цікаві його думки стосовно 

дидактичних проблем. Був переконаний, що в навчанні слід використовувати 

методи, які розвивають і збагачують дітей. На його думку, методи навчання мають 

забезпечити самостійність «бачити, думати, говорити». Виходячи з цього, у своєму 

«Букварі для селянських дітей на Буковині» він умістив тексти, які сприяли 

пробудженню в них допитливості та формуванню високих моральних якостей. Ю. 

Федькович вважав, що вчитель повинен постійно вдосконалювати свою 

педагогічну майстерність [42, 216]. 

Своїми творчими та сподвижницькими кроками у розвої сучасної української 

мови (на противагу тогочасній церковно-словянській та «язичія») відомим є Кость 

Горбаль (1836-1903 рр.). Затятий опонент москвофільства і «язичія», всупереч 



офіційному правилу вживання етимологічного правопису вживав фонетичний 

правопис − «кулешівку» і «драгоманівку» [40, 78]. 

Автором підручників з мови, літератури, німецько-українського словника 

(1867 р.), «Старинної історії Галичини» (1894 р.) був Омеля н Йо сипович              ́     ́         

Парти цький (1840     ́            -1895 рр.). 

Варто зауважити, що працючи у комісії з видання шкільних книжок Омеля н                                                               ́   

Йо сипович Парти цький (1840  ́              ́            -1895 рр.) видав гарно укладені читанки для 

народних шкіл, працював над граматиками: «Руска читанка для нижчих кляс 

середніх шкіл» (1871 р.), «Руский буквар для шкіл людових» (1876 р.), «Руска 

читанка для третьої кляси шкіл народних»(1878 р.), «Граматика руского язика для 

ужитку в школах людових»(1880 р.). Видання граматики 1880 року з погляду 

методики вважалося одним із найкращих видань граматик «рускої (української) 

мови» того часу [37, 12]. 

Залишив значну спадщину Юліан Андрійович Целевич (1843-1892 рр.). Три 

його основні праці принесли йому визнання як дослідника історії Галичини: 

«Дещо за поселеннє Угорської України русинами і за унію церкви православної 

угорських русинів з Римом» (1868 р.), «Історія Скиту Манявського» (1887 р.) і 

«Опришки» (1882-1891 рр.). Серйозним з науково-просвiтницького боку й 

актуальним з огляду на нацiонально-полiтичну ситуацiю є ряд його дослiджень 

про стан галицького шкiльництва, зокрема до часiв Йосифа П. У рядi 

нiмецькомовних монографiчних i популярних видань вчений доходи до висновку, 

що з «тих шкiл не було i не могло бути в Галичинi великого хiсна», бо основною 

метою була «германiзацiя краю, а не просвiта народу» [33].  

Варто згадати, на нашу думку, автора кілька навчальних збірок-розвідок 

Олександра Стефановича (1847-1933 рр.), зокрема підручника для середніх шкіл 

«Історія християнсько-католицької Церкви» (1878 р.). 

Щодо методичної спадщини варто віднести роботи Олександра Григоровича 

Барвінського (гербу Ястшембець, 1847-1926 рр.). Адже він був автором і 



упорядником хрестоматій (читанок) з української літератури для гімназій та 

вчительських семінарій: «Виїмки з українсько-руської літератури», «Вибір з 

української літератури», «Історія української літератури» (1920 р.), та інші. 

Працював над впровадженням фонетичного правопису. В 1886 році розпочав 

видавати «Руську історичну бібліотеку» (вийшло 24 томи) [4, 168].  

Варто згадати засновника бібліографії Іван Омелянович Левицький 

(1850-1913рр.). У результаті багаторічної клопіткої праці світ побачила 

«Галицько-руська бібліографія ХІХ століття», перший том якої вийшов окремими 

випусками у 1887-1888рр, а другий – у 1895 році. Згодом ще світ побачила 

«Галицько-руська бібліографія за 1772-1800рр.» та 3-томна «Українська 

бібліографія Австро-Угорщини» (Львів, 1909-1911рр) [33].  

Свою педагогічну діяльність поєднував із науково-методичною та 

редакційно-видавничою справою Омелян Олександрович Попович (1856-1930 рр.) 

− «батько українського шкільництва Буковини» [19, 361].  

У 1884 році в народних школах Буковини було запроваджено «Буквар», 

укладений О. Поповичем. Цей підручник, який педагог представив на конкурс, був 

визнаний з-поміж трьох − найкращим. 

Перу педагога Омеляна Поповича належать: «Читанка для шкіл народних» (у 

3-х частинах), «Граматика для шкіл народних» (у 2-х частинах), «Переклад п'яти 

частин математичних книжок Ф.Мочніка» (у переробці Кривса-Гоберналя), 

«Підручник з української мови для середніх шкіл» (у 3-х частинах), 

«Українсько-німецький словар». Зі спогадів самого Омеляна Поповича знаємо, що 

він: «Уложив… в українській мові стінні мапи Буковини, Австро-Угорщини й 

півкуль, виданої у Відні» [19, 370]. 

Висновки. Таким чином, генеза просвітництва в Західній Україні говорить 

про те, що ця система є своєрідною моделлю соціокультурних умов, що виникли в 

суспільстві на певному історичному етапі. Досягнення західноукраїнської 

інтелігенції в освіті досліджуваного періоду дозволяють стверджувати, що освітня 



національна система має глибоке історичне коріння, ґрунтовну наукову основу й 

непересічну національну традицію.  

За результатами дослідження встановлено, що важливу роль у реалізації 

освітньо-виховних завдань і формуванні педагогічно-просвітницьких орієнтирів 

мала діяльність громадських культурно-освітніх та педагогічних, заснованих й 

очолюваних визначними представниками західноукраїнської інтелігенції: 

педагогами, письменниками та освітніми діячами Західної України. 
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Abstract. Despite the turbulent and full of contradictions in the educational process, 

characterized by the influence of the Catholic and Orthodox churches, its development had a positive 
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