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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 
БУКОВИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 

Останнім часом у педагогічних колах все більшої уваги стали 
надавати проблемам позашкільної виховної роботи. Науковці та практики 
намагаються вирішити цілий ряд питань, які стосуються доцільності та 
впорядкованості спілкування між учасниками виховної взаємодії. До їх 
обговорення часто залучають державні та громадські інститути.  

На нашу думку, значно допоможе розв’язанню цієї проблеми досвід, 
вироблений буковинськими керівними органами кінця ХІХ - початку ХХ 
століття. У зазначений період Буковина входила до складу Австро – 
Угорщини. Конституційний устрій монархії забезпечив права на навчання та 
виховання підростаючого покоління рідною мовою. На практиці ця досить 
“смілива” заява реалізувалася дещо повільно. За невеликий відрізок часу 
буковинські педагоги і громадські діячі то погоджуючись, то частково 
ігноруючи, прийняті пануючою владою постанови зуміли виробити свій 
оригінальний підхід до навчання і виховання дітей.  

У другій половині ХІХ - на початку ХХ століття позашкільна робота з 
морального виховання учнів народних шкіл та гімназій Буковини включала в 
себе діяльність державних та громадських установ. Вони доповнювали вплив 
школи, родини й церкви на вихованців, створюючи ситуацію єдності дій 
всього народу щодо виховання підростаючого покоління. “Обов’язок 
виховання лежить на цілім народі, значить, його обов’язок є загальним і для 
родини, і для суспільності, бо то - майбутнє”, - зазначав І.Герасимович [1, 
с.6]. Педагог ввів у науковий обіг педагогічної думки Буковини термін 
“публічне виховання”. Мета такого виховання полягала у тому, щоб 
розвинути творчі здібності й нахили дитини, забезпечити нормальне життя 
для дітей-сиріт та аномальних дітей, посилити контроль за поведінкою 
вихованців [1, c.7]. На реалізацію цієї мети спрямовували свою увагу 
державні та громадські інститути. 

Підвищення уваги до історичного минулого, традицій, звичаїв, 
розширення спілкування між народами, збагачення культури народів, що 
проживали на Буковині та за її межами визначили основним принципом 
роботи педагога з населенням: “Шануймо чуже, будемо всі всюди 
вщіплювати любов до сего, що істинне наше питання і стерегти, щоб ніхто не 
усував наші звичаї і обичаї і не нарушував наші релігійні почуття” [2, с.1]. У 
виховній практиці це знайшло відображення у декількох напрямах: 
залучення учнів до охорони історичних пам’ятників імперії, створення музею 
краєзнавства в крайовому центрі м.Чернівці, організації перегляду учнями 
кінофільмів, участі їх у театральних виставах.  

Школярів залучали до проведення дослідницької роботи, яку 
розглядали як засіб виховання поваги до минулого, успішну умову реалізації 
вимоги дисциплінарних приписів: ”Діти мають зберігати штучні і природні 



пам’ятники” (п.22) [1, с.17]. Під час проведення дослідницької роботи учні 
записували оповідання про давні часи, місцеві казки, пісні, колядки, 
прислів’я, приказки, анекдоти, ворожбу, лагідні і меркантильні слова з 
поясненнями та пісні з нотами, описувати залишки старовини, насипи, одяг, 
околиці міста й села, хати, забави, фізичні і психологічні характеристики 
самих людей [4,5]. 

Чимало цінних експонатів було зібрано вихованцями шкіл краю для 
краєзнавчого музею. Наприклад, у 1905 р. зусиллями учнів крайового центру 
з ініціативи Еріка Кольнера оформлено окремий стенд на виставці писанок 
Буковини перед Великоднем [6, с.4]. 

Відкриття у 1907 р. на Буковині першого кінотеатру вимагало 
вироблення спільних підходів до вихованців як з боку школи, так і з боку 
держави та громадськості. І хоча діяльність цього закладу проходила під 
суворим контролем органів жандармерії, проблема впливу кінофільмів на 
моральність молоді стояла досить гостро. Прагнучи захистити дітей від 
негативного впливу нового засобу інформації, Міністерство віровизнань та 
освіти у 1910 році видало цілу низку постанов, які забороняли учням 
відвідувати кінотеатри. Такий крок був викликаний демонстрацією 
низькопробних фільмів, що “заполонили екрани кінотеатрів” краю. 
Актуальність даної проблеми для морального виховання учнів, зумовлена 
нагальними потребами часу, спричинила розгляд її окремим питанням  на 
конференції керівників державних та приватних шкіл, яка проходила 27 
травня 1914 р. у м. Чернівцях. Тут було висловлено думку, що “щоденні 
кіносеанси загрожують духовному і моральному розвитку шкільної молоді. 
Моральна шкода низькопробних фільмів є великою. Адже, словесне 
сприймання інформації підкріплюється ще й унаочненням. Кіносеанси є 
фактором стимулювання зросту злочинності серед неповнолітніх та раннього 
прояву статевого життя” [7, арк.2]. З метою попередження цих аморальних 
явищ серед учнів конференція прийняла ухвалу про те, щоб дозвіл на 
перегляд фільму учнем давав директор або вчитель і лише у випадку 
визнання його “доступним для дітей шкільного віку” [7, арк.3]. Батьки 
школярів несли повну відповідальність за виконання цього рішення їх 
дітьми. 

Вихованню в учнів любові до природи як основи моральних вчинків 
сприяли організовані на підставі Міністерського розпорядку від 28.04. 1908 
р. та розпорядження  Шкільної Крайової Ради так звані вільні дні “охорони 
звірят та рослин”. Під час їх проведення члени “Товариства охорони звірят та 
рослин” організовували серед учнів акції захисту навколишнього 
середовища, концерти. Особливим компонентом свята була прогулянка. 
Метою всіх заходів було впливати на шкільну молодь, щоби “добачала і 
відчувала терпіння німих сотворінь, будити співчуття, виробляти доброту і 
вести молоду людину до найвищої моральної мети – робити добро з власної 
волі “ [1, c.426]. Крім постійних форм роботи, учні шкіл та гімназій 
залучалися до  форм позакласної роботи з морального виховання, викликаних 
нагальними потребами часу.  



На високому рівні у позашкільній роботі було організовано виховання 
сили духу учнів, розвиток їх вольових якостей. Важливим засобом у цьому 
виступали заняття фізичною культурою і спортом. Згідно правильника 
народної школи та дисциплінарних приписів заняття фізичною культурою 
визначалося як головне завдання учнів. Їм дозволялося відвідувати спортивні 
клуби та гуртки. Зокрема, старші діти могли займатися у спортивному клубі 
“Вікторія”, де діяли секції аеробіки, легкої атлетики, в тенісному клубі [8, 
арк.1-7; 9, арк.2-9]. Проте вплив старших на виховання підростаючого 
покоління не завжди був позитивним. Щоб максимально обмежити дію 
сторонніх чинників на виховання дитини згідно розпорядження Міністерства 
віровизнань та просвіти від 20 серпня 1870 р. у позашкільній діяльності 
організовувалися спортивні змагання та вечори як у межах школи, так і між 
школами [10, арк.7].  

Проблеми вдосконалення рівня фізичного виховання як засобу 
морального виховання у школах Буковини неодноразово піднімалися на 
конференціях вчителів краю та імперії. Зокрема, 13 січня 1910 р. 
Міністерство віровизнань та освіти з цього приводу скликало у Відні 
конференцію лікарів і педагогів шкіл Австрії, на якій ставилося питання про 
збільшення кількості годин на фізичне виховання, покращення підготовки 
вчителів та організації позакласної і позашкільної роботи з учнями в цьому 
напрямі [11, арк.12].  

Окремим напрямом позакласної діяльності з морального виховання 
молоді, який вимагав найбільшої координації зусиль школи, родини й 
церкви, була робота з морально занедбаними та аномальними дітьми, 
оскільки рамки уроку та орієнтація на “усередненого” учня не дозволяли 
приділити їм належної уваги під час навчального процесу. Морально 
занедбаною дитиною, як свідчать звіти крайових інспекторів, педагоги 
вважали ту, у вчинках якої постійно проявлялися “брехливість, жорстокість, 
забіякуватість у хлопців, вживання непристойних виразів, викрадення книг та 
письмового реквізиту, незначних грошових сум або фруктів з чужих садів, а 
також самовільне невідвідування школи” [12, арк.6]. Здійснення виховної 
роботи з такими дітьми передбачало, перш за все, роз’яснювальну роботу 
педагога з батьками учня.  

У ході бесід педагоги з’ясовували сімейний стан учнів, причини, що 
призвели їх до морального занедбання. Учителі  акцентували увагу батьків на 
необхідності вести розмови з дитиною про важливість навчання, необхідність 
належної поведінки під час уроків та на перервах тощо. Підкреслювалася 
необхідність забезпечення дитини всім, що потрібно для навчання. Освітяни 
застерігали, щоб не використовувати вихованців шкіл краю для випасу 
худоби, не брати їх у неділю до корчми та не залишати без нагляду” [13, 
арк.7]. Безпосередня виховна робота вчителя з такими дітьми передбачала 
проведення виховних бесід, роз’яснювальної роботи про шкоду, яку 
приносить скоєння аморальних вчинків. В особливих випадках школа 
залучала до роботи з такою категорією учнів  жандармерію. 



Відповідно до наказу Міністерства віровизнань та освіти від 27 червня 
1905 р. та розпорядження Крайової Шкільної ради від 26 жовтня 1906 р. 
буковинські вчителі мали приділяти увагу різного роду аномальним дітям, 
“для того щоб пояснити нелегкий жреб цих нещасних, особливо для того, 
щоб створити їм можливість якого-небудь заробітку для подальшого життя, 
позбавленого великої радості, щоб вони не ставали тягарем для ближніх” [14, 
арк.9]. Щороку шкільне керівництво й місцеві шкільні ради подавали в 
міністерство точний список дітей шкільного віку з тими чи іншими 
відхиленнями, проводили роботу з їх батьками, надавали допомогу при 
влаштуванні цієї категорії учнів до спецшкіл, відомості про які були у 
“Довіднику установ для аномальних дітей у межах Австрії” [15, арк.7]. Якщо 
ступінь відхилення був незначним, учнів влаштовували у нормальні школи. 
Для того, щоб учителі могли знайти підхід до такої дитини, їх знайомили з 
особливостями відповідної роботи, залучали до участі у конференціях, на 
яких розглядалися ці питання, та до навчання на курсах. Значну допомогу у 
вихованні, наприклад, сліпих дітей надавала книга А.О.Меоля “Про порядок 
виховання сліпих дітей шкільного віку” [15, арк.5]. З цією категорією 
вихованців проводили бесіди морального характеру, в процесі яких педагоги 
в доступній формі прагнули пояснити елементарні етичні поняття (правила 
вітання, прощання, поведінки за столом і т.ін.), виробити моральну 
свідомість. Педагоги працювали над формуванням у них уміння слухати 
іншого, чемно вести розмову, працювати з товаришами, дотримуватися 
правил співжиття у колективі [15, арк.5]. 

Усі зазначені нами заходи здійснювалися під контролем жандармерії, 
яка  слідкувала за відкриттям шкіл, вела нагляд за поведінкою вчителя та 
діяльністю культурних установ на території краю. Вона була головною 
інстанцією, що визначала право людини на працевлаштування, зміну місця 
проживання і в більшості випадків впливала на подальше життя члена 
громади. Наприклад, для того, щоб влаштуватися на роботу, членові громади, 
необхідно було взяти у дирекції посвідчення про моральність [16, арк.3]. 
Жандармерія давала дозвіл на відкриття шкіл, приватних установ, кінотеатрів 
тощо, слідкувала за діяльністю культурно-просвітніх товариств [16, арк.1-8]. 
Особливо зросла роль її діяльності у передвоєнний та післявоєнний час. 
Близько 600 молодих людей краю залишилися без родинного нагляду. 
Злиденний стан населення, викликаний війною, відсутність батьків зумовили 
те, що діти самі мали дбати про заробіток і під час усього дня вони, як 
правило, залишалися одні. Відсутність регулярного навчання учнів через те, 
що під час війни крайовий центр був три рази окупований, зумовило “сильне 
одичіння та жорстокість молоді”, що проявлялися у крадіжках та бійках 
учнів [16, арк.1].  

Щоб зупинити поширення цих явищ у суспільстві, жандармерія разом 
зі школою контролювала відвідання вихованцями публічних місць, 
прогулянки в нічний час, азартні ігри тощо. Документи, видані нею, 
включали двосторонні розпорядження і передбачали подвійне покарання як 
учня, що скоїв злочин, так і ту особу, яка стала стимулом у його скоєнні або 



не припинила аморальні вчинки. Згідно розпорядження жандармерії від 27 
листопада 1905 р. власники шинків, клубів та інших розважальних закладів 
не мали права приймати у себе шкільну молодь. Якщо учень гімназії або 
школи відвідав такий заклад, його директор зобов’язаний був негайно 
повідомити про це правоохоронні органи. У випадку порушення цього 
розпорядження проти власників вживали штрафні адміністративні стягнення 
та “більш суворі заходи”, в окремих випадках це могло потягти за собою 
навіть закриття закладу [15, арк. 3]. 

Таку ж форму обрала жандармерія і в роботі з учнями. Крім 
рекомендацій учителям щодо покращення морального виховання, дирекцією 
жандармерії на основі розпорядження Міністерства внутрішніх справ від 13 
червня 1916 р. за №70 “Законодавчого збірника герцогства Австрія” було 
розроблено “Оголошення стосовно поліцейської заборони залишати молодь 
без нагляду”. Його зміст частково дублював уже видані раніше документи з 
цього приводу. У розпорядженні наголошувалося на окремих аспектах 
контролю за учнями, збільшувалася кількість заборон, окремі з них більше 
конкретизувалися. Згідно його тексту, учням заборонялося куріння, 
вживання алкоголю, азартні ігри, читання “бульварної” літератури, 
відвідування громадських місць для дорослих, прогулянки учнів у вечірню 
пору з 1 квітня по 30 вересня - після 21 години, а з 1 жовтня по 31 березня - 
після 20 години, тобто з настанням сутінок. Власникам-промисловцям 
заборонялося продавати або дарувати молодим особам літературу із 
“збуджуючим нерви аморальним змістом” [17, арк. 6], а також виставляти її у 
вітрини. У випадку порушення будь-якого пункту заборони згідно параграфів 
7 та 11 цісарського розпорядку від 20 квітня 1854 р. відповідальність несли 
учень та його батьки, а згідно розпорядження від 30 вересня 1857 р. власники 
приватних установ позбавлялися ліцензій [16, арк. 6]. 

Орієнтуючись на роботу віденських колег, (там, згідно з 
розпорядженням “Міністра справедливості” доктора Кляйпа діти шкільного 
віку, які скоїли злочини, залучалися до виправних трудових робіт) [16, арк 3], 
занепокоєний ростом злочинності серед підлітків директор жандармерії 
Йоган Маєр звернувся до Крайового управління з петицією про збільшення 
кількості штату жандармерії для створення спеціального відділу, який би 
займався справами молоді. Необхідність його відкриття директор 
аргументував, з одного боку, низьким рівнем моральності населення краю і 
родин, в яких проживають учні зокрема, а з другого - шкідливим впливом 
тюремної камери на молоде покоління, що призводить до того, що 
ув’язнення не виправляє дітей, притуплює їх моральні відчуття. Тому поряд з 
пропозицією про заснування відділку директор подає прохання про 
заснування притулку для затриманих дітей, у якому мала проводитися 
індивідуальна виховна робота з кожним підлітком, вони залучалися до 
посильної праці, привчалися до врегульованого життя через режим та 
виконання посильних доручень [16, арк. 7].  

Такий відділок був відкритий на Буковині у 1915 році [15, арк.7]. Його 
працівники здійснювали нагляд за поведінкою вихованців за межами школи 



та обмежилися проведенням протягом року декількох бесід виховного плану 
про моральну поведінку учнів у громадських місцях і контролем роботи 
притулку для затриманих злочинців. Зокрема, перевіряли біографічні дані 
переданих до закладу вихованців, підтримували зв’язок з громадами в 
питаннях моральної безпечності її членів. Керівництво притулку з окремими 
дітьми займалося індивідуально. Тут були навіть спеціально призначені 
відповідальні, які мали визначити здібності учнів до того чи іншого виду 
професійної діяльності. 

Виховував і сам процес організації нагляду за вихованцями у притулку 
– врегульоване життя, навчання, заняття за інтересами та потребами дітей. За 
результатами зібраних на основі спостереження відомостей, дирекція 
притулку відповідно до мети “виховати його (дитину-І.К.) членом 
суспільства спроможним та до використання пригідним” [15, арк. 9 зв.], 
приймала ухвалу щодо влаштування подальшого життя вихованця. Притулок 
підтримував зв’язки з ремісничою школою у Кіцмані, педагоги якої 
проводили спеціальні заняття для затриманих у притулку дітей. Отці греко-
католицькою церкви підтримували заклад матеріально та організовували 
виховну роботу у притулку [17, арк. 9].  

У функції відділку входило: збір матеріалу про затриманого підлітка, 
контроль за дотриманням ним розпоряджень та ведення документації про 
затриманих злочинців, підтримання зв’язку з притулком для молоді та 
приватними установами її захисту, організованими товариствами краю. За 
зразком віденського закладу такого типу його члени мали займатися 
розглядом справ, пов’язаних з дитячим жебрацтвом, відвіданням 
громадських місць. Важливу роль поліція відводила роботі з батьками учнів. 
Аналіз протоколів управління засвідчив, що у 80% скоєних злочинів була 
провина батьків учнів, “які посилають своїх дітей просити, старцювати 
спонукають до крадіжок, привчають до алкоголю” [17, арк. 1-27]. 

При затриманні малолітнього злочинця органи жандармерії розглядали 
причини, які штовхнули його на злочин, звертали увагу на сімейний стан 
учня. Саме останній фактор був головною вихідною у визначенні покарання 
затриманого  на основі закону від 24 травня 1885 р. - передати його 
сирітському притулку, дитячому будинку, “національному інтернату”, 
домашньому покаранню або вихованню [17, арк. 1 зв.]. У випадку 
зловживання батьківською владою чи невиконання батьками своїх обов’язків 
дитина передавалася до інтернату. Рішення про передачу дитини до 
інтернату вирішував опікунський суд.  

Робота органів жандармерії Буковини спрямовувалася на посилення 
виховного впливу школи та допомогу  й організації і здійсненні нагляду за 
вихованцями поза межами навчального закладу, контролем за поведінкою 
батьків і старших дітей родини. Проте в досліджуваний період вона в 
основному здійснювалася шаблонно. Усі заходи швидше були заходами 
контролю ніж профілактики, бо, як свідчить статистика, на початок ХХ 
століття кримінальний стан у краї погіршився. На 100000 населення 
припадало 15, 57% злочинів. Досить високим був показник дитячих злочинів. 



На 1900 –1901 рік у Галичині на 1000 дітей віком від 14 до 20 років 6, 3% 
було засуджених, на Буковині цей показник склав – 10%, від 16 до 20 років у 
Східній Галичині було притягнуто до кримінальної відповідальності - 18, 
8%, а на Буковині – 28, 6% [17, с.4]. У першій половині 1917 року лише у 
крайовому центрі було заарештовано 170 юнаків і дівчат, з них 122 за 
злочини  “проти власності”, в основному, за крадіжки та пошкодження майна 
[10, арк.1]. 

Отже,  в кінці ХІХ - на початку ХХ століття позашкільна виховна 
робота організовувалася відовідно до потреб Астрійської імперії. Її зміст, 
форми та методи спрямовувалися на підготовку гормадянсько та національно 
свідомої особистості, морально вихованої, духовно багатої. 

Урахування позитивних та негативних моментів історії буковинського 
шкільництва  допоможе уникнути помилок та прорахунків у організації та 
здійсненні виховного впливу на учнів сьогодні, активізувати роботу школи і 
державних інститутів у цьому напрямку. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Герасимович І. Подручник в справах шкільних. Збірка шкільних законів і 

розпорядків враз зі взірцями діловодства. - Заставна, 1914. - 463с. 
2. В справі заснування української бурси // Вісті з товариства православної 

шляхти на Буковині. - Б.р. - Число 1. - С.1 
3. Кузеля З. Значення етнографії і фольклору для практичного життя і 

зокрема для учительства // Каменярі. - 1910. - №1. - С.3 
4. Купчанко Г. Изучаймо наш народ // Руска правда. - 1891. - 15.01. - С.6 
5. Вісті // Буковина. - 1905. - 24 квітня. - С.4 
6. ДАЧО (Державний архів Чернівецької області) Ф.3, оп.2, спр.30670 
7. ДАЧО Ф.3, оп.2,спр.37110 
8. ДАЧО Ф.3, оп.2,спр.4132 
9. ДАЧО Ф.210, оп.1,спр.72 
10. ДАЧО Ф.210, оп.1,спр.1241 
11. ДАЧО Ф.3, оп.2,спр.18235 
12. ДАЧО Ф.211, оп.1,спр.8449 
13. ДАЧО Ф.320, оп.1,спр.22323 
14. ДАЧО Ф.3, оп.3,спр.33\10 
15. ДАЧО Ф.10, оп.2,спр.6 
16. ДАЧО Ф.10, оп.1,спр.16 
17. ДАЧО Ф.10, оп.1,спр.22 
 
 


