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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ 1917/1918 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

У політичній ситуації, що створилася в Україні після падіння 

російського самодержавства, домінуючим став процес національного 

державотворення. Починаючи з 1 березня 1917 р., у губерніях краю 

розгорнулося відновлення діяльності «Просвіти», клубів, видання 

україномовних газет. Ознакою того часу стало відкриття українських шкіл, 

що мало велике значення для розбудови національної державності як 

основної підвалини економічної й політичної незалежності України. 
Після революції Тимчасовий уряд дозволив проводити українізацію 

школи. Українізація початкових шкіл розпочалася з вересня 1917 р. Єдина 

школа утворилась як 7-річна народна загальноосвітня. Після закінчення 

цієї школи учні могли продовжити навчання у 4-річній гімназії або 

технічній школі: сільськогосподарській, учительській та ін. 

З початку утворення Центральної Ради розпочалась активна 

державна підтримка розвитку української освіти. Основні напрями 

діяльності розвитку освіти Центральна Рада визначила у відозві до 

українського народу від 22 березня 1917 р. та в резолюції Українського 

національного конгресу. У цих документах першочерговими завданнями 

ставилося відродження української мови, створення національних освітніх 

закладів. Голова шкільної комісії І. Стешенко вжив ряд заходів для 

створення українських шкіл, підготовки відповідних учительських кадрів, 

поступової українізації вузів, організації вивчення рідної мови. 

Протягом 1917/1918 навчального року в Україні відкрилося 30 

українських гімназій, переважна більшість яких діяла по селах. З них у 

Києві – 4, Полтаві – 3, Харкові, Катеринославі, Вінниці – по 2. З цих 

гімназій тільки 2 було взято на державне утримання, і 1-й Київській 

гімназії було надано державну допомогу в сумі 70 тис. крб. [1, с.19].  

З метою ефективнішого проведення освітньої роботи з ініціативи 

голови Центральної Ради М. Грушевського у квітні 1917 р. в Києві було 

проведено перший, а в серпні другий Всеукраїнські учительські з’їзди, які 

виробили програму перебудови системи освіти в Україні. Нова школа 

повинна була стати демократичною й українізованою. Для цього на 

початковому етапі реформи системи освіти пропонувалося ліквідувати 

багатоступеневість шкіл й створити єдину початкову школу. 

Складовою частиною побудови нової школи делегати з’їздів вважали 

термінове створення мережі різних навчальних закладів для підготовки 

вчителів та ліквідації неписьменності серед дорослого населення. 

Пропонувалося відкрити кафедри, курси спеціалізації української мови у 
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педінститутах й університетах. У квітні–червні 1917 р. питання про 

створення нової національної школи обговорювалося на повітових і 

губернських з’їздах учителів, на робітничих, селянських, у Радах 

робітничих, селянських і солдатських депутатів, на зібраннях різних 

громадських організацій. Їх учасники схвалили курс уряду в справі 

духовного й освітнього відродження народу. 

Робота в напрямі українізації школи посилилася з оголошенням 

Центральною Радою першого та другого Універсалів, створенням 

Генерального секретаріату освіти та прийняттям V сесією Центральної 

Ради постанови про організацію Всеукраїнської шкільної ради і надання їй 

функції координатора перебудови всієї системи освіти. При губернських і 

повітових шкільних округах, які повністю були підпорядковані 

Тимчасовому урядові, проводили великодержавну політику і чинили опір 

українізації, утворилися комісаріати Центральної Ради. На них покладався 

контроль за виконанням рішень про створення національної школи. 

Після жовтня 1917 р. та оголошення третього Універсалу 

Центральної Ради прийняли закон, згідно з яким шкільні округи були 

ліквідовані, а управління школою передавалося губернським і повітовим 

комісарам. Новостворені органи складалися з семи членів: чотирьох 

українців і трьох представників національних меншостей. Наприкінці 

1917 р. Генеральному секретаріату освіти були підпорядковані всі школи 

гімназії, технічні та комерційні професійні училища [2, с.10].  

До справи реформи освіти пізніше були залучені українські гімназії, 

кафедри педагогічних інститутів та університетів, новостворена 

Педагогічна академія, товариства «Просвіти» та інші культурно-освітні 

заклади й організації. Влітку 1917 р. генеральний секретар І. Стешенко 

звернувся до Тимчасового уряду Росії й верховного головнокомандувача 

Південно-Західним фронтом генерала О.О. Брусилова з проханням про 

демобілізацію учителів з України. У відповідь на це звернення генерал до 

осені 1917 р. достроково звільнив з діючої армії близько 13 тис. педагогів. 

Отже, робота по підготовці педагогічних кадрів дала можливість уже 

в 1917/1918 навчальному році розпочати широку українізацію початкової 

школи, створити понад 100 українських гімназій, педагогічні, технічні, 

медичні училища, агрономічні школи, розширити мережу курсів для 

ліквідації неписьменності серед дорослого населення. Революція 

започаткувала новий період історичного буття української нації – процес її 

освітнього формування як нації державної. 
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