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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасному суспільстві завдання морального 

виховання дітей та молоді набуває першочергового значення, оскільки 

розглядається як основа реалізації національної освітньої політики. Сучасна 

Українська держава формує суспільні відносини на засадах демократії та 

гуманізму. Це зумовлюється не лише практикою світового співтовариства, а й 

уроками вітчизняної історії. Значна частина яскравих представників культури, 

творчої інтелігенції, вчених і митців, педагогів, філософів і мислителів 

століттями створювали ціннісно-культурний фонд нації, який виявляється у 

ментальності українців. Чимало поколінь виховувалося на усталених 

моральних нормах. Цей факт набуває ще більшого значення, коли 

усвідомлюємо, в яких складних умовах історичного розвитку перебували 

окремі українські регіони. Характерним прикладом у цьому контексті є 

багатонаціональне Закарпаття.  

Упродовж першої половини ХХ століття Закарпаття перебувало у стані 

постійних суспільно-політичних зрушень, спричинених змінами у державному 

підпорядкуванні, що ускладнювали соціально-культурний розвиток краю. 

Водночас полікультурність його населення вмотивовувала необхідність 

співіснування різних національних культур, що у свою чергу впливало на 

формування традицій морального виховання дітей та молоді. Регіональні 

особливості морального виховання підростаючих поколінь знайшли яскраве 

відображення на сторінках педагогічних періодичних видань Закарпаття 

впродовж 1919–1939 років. 

Нині актуальність питання виховання дітей та молоді засобами 

педагогічних періодичних видань можна пояснити загальним зростаючим 

впливом мас-медіа на формування громадянських цінностей молодої генерації, 

й у першу чергу – моральних переконань, почуттів і поведінки дітей і юнацтва. 

Увага держави до виховання дітей та молоді є основоположним принципом 

сучасного державотворення, умовою забезпечення соціальної стабільності й 
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миру у суспільстві, цементування почуття толерантності та взаємоповаги усіх 

його членів.  

Хоча завдання морального виховання молоді, відображені у низці 

законодавчих актів України (Закони України «Про освіту» (1991), «Про 

загальну середню освіту» (1999), «Про дошкільну освіту» (2001), «Про 

позашкільну освіту» (2005), «Про професійно-технічну освіту» (1998), «Про 

вищу освіту» (2014), Національній доктрині розвитку освіти (2002), Державній 

національній програмі «Освіта (Україна XXI століття)» (1993), Національній 

програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні (2013), однак їх 

виконання виявляє суперечності, які є наслідком недостатньо ефективної 

системи морального виховання дітей та молоді. Наявними є суперечності між: 

– вимогами суспільства до молодої людини та невідповідним рівнем її 

моральності; 

– існуванням регіональних особливостей морального виховання дітей і 

молоді та недостатнім урахуванням цих особливостей в сучасній системі 

виховання; 

– потребою оновлення форм, методів та засобів морального виховання в 

умовах сучасного навчально-виховного процесу, у тому числі й на основі 

досвіду, акумульованого зокрема в педагогічних періодичних виданнях 

Закарпаття впродовж 1919–1939 років, та їх теперішнім використанням. 

Актуальним стає вивчення теоретичних основ та конкретних методик 

морального виховання, віддзеркалених у педагогічній періодиці Закарпаття 20–

30-х років ХХ століття, з метою використання продуктивних надбань у 

сучасній освітянській практиці. Означену проблему розробляли такі тогочасні 

представники творчої інтелігенції, педагоги, громадсько-політичні й культурно-

просвітні діячі, священики, як Ф. Агій, А. Волошин, Ю. Гончаренко, Р. Добей, 

М. Ердевдій, К. Заклинський, Н. Калинов, А. Карабелеш, Й. Коперльос, 

І. Крайник, А. Макаренко, О. Маркуш, В. Машкаринець, М. Перейма, 

Ф. Потушняк, Б. Тесарж, С. Шпонтак, В. Штилиха та ін.  
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Значну увагу теоретичним аспектам морального виховання дітей і молоді 

приділили відомі українські та зарубіжні вчені: з історії України та культурно-

освітніх процесів у Закарпатті – М. Вегеш, А. Волошин, В. Габор, 

В. Гомоннай, І. Добош, М. Токар, А. Штефан та ін.; теорії і практики навчання 

у Закарпатті – О. Бенца, М. Кляп, М. Кухта, Г. Розлуцька, В. Росул, 

П. Ходанич; історії розвитку загальної і професійної освіти в Україні – 

А. Бойко, В. Драченко, В.Кремень, Н. Лавриченко, Т. Поніманська; теорії та 

історії  морального виховання – І. Бех, Н. Дічек, А. Макаренко, Н. Муляр, 

Н. Опанасенко, В.Сухомлинський, О. Сухомлинська. Їхні роботи склали 

теоретичну основу дослідження. 

Отже, актуальність проблеми, її недостатня розробленість та необхідність 

використання минулого культурно-педагогічного досвіду в сучасних освітньо-

виховних умовах зумовили вибір теми дисертаційної роботи – «Питання 

морального виховання дітей та молоді на сторінках педагогічної періодики 

Закарпаття (1919–1939 рр.)». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

педагогіки та психології ДВНЗ «Ужгородський національний університет» як 

складову теми «Теорія і практика становлення та розвитку системи освіти, 

навчання і виховання у загальноєвропейському контексті» (Державний 

реєстраційний номер 0115U001925, протокол № 6 від 07 грудня 2010 р.) Тему 

дослідження затверджено на засіданні вченої ради ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» (протокол № 5 –2013/2014 від 23.01.2014 р.) та 

узгоджено рішенням Ради з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки і психології НАПН України (протокол № 1 від 28 січня 2014 р.). 

Мета дослідження – розкрити зміст, форми і методи морального 

виховання дітей та молоді, відображені у публікаціях, вміщених на сторінках 

педагогічної періодики Закарпаття (1919–1939 рр.), для використання здобутків 

минулого у сучасному освітньо-виховному процесі. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 
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1. Здійснити аналіз джерельної бази та стану сучасних наукових 

здобутків із досліджуваної проблеми. 

2. Виявити особливості й загальні тенденції формування морально-

виховних цінностей у підростаючих поколінь, відображені у педагогічній 

періодиці Закарпаття у досліджуваний період. 

3. Проаналізувати й узагальнити внесок закарпатських авторів статей у 

розроблення проблеми морального виховання дітей і молоді. 

4. З’ясувати шляхи формування морального ідеалу у виховному процесі, 

акумульовані на сторінках регіональної педагогічної преси. 

5. Визначити можливості використання історичного досвіду поширення 

ідей про моральне виховання дітей і молоді засобами педагогічної періодики у 

сучасній освітянській практиці. 

Об’єкт дослідження – процес морального виховання дітей та молоді на 

Закарпатті у 1919–1939 роках.  

Предмет дослідження – сутність морального виховання дітей і молоді, 

висвітлена у педагогічній періодиці Закарпаття в зазначений період. 

Для досягнення поставленої мети і виконання завдань дослідження було 

використано комплекс таких взаємопов’язаних методів:  

історико-географічний метод, що допоміг розкрити регіональні 

особливості проблеми морального виховання дітей і молоді в конкретних 

історичних обставинах;  

пошуково-бібліографічний метод вивчення опублікованих та архівних 

матеріалів, який уможливив теоретичний аналіз, синтез, систематизацію і 

класифікацію дібраних джерел; 

проблемно-хронологічний надав можливість простежити еволюцію 

актуалізації досліджуваної проблеми в педагогічній періодиці у динаміці і 

часовій послідовності;  

метод герменвтичного аналізу джерел, що допоміг у їх коментуванні; 

метод теоретичного узагальнення для формулювання підсумкових 

положень та висновків. 
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Джерельну базу дослідження становлять матеріали періодичних видань 

«Вестник учительства горожанських школ Подкарпатськой Руси» (1932), 

«Народная школа» (1920–1944), «Наша школа» (1935–1937), «Подкарпатська 

Русь» (1923–1936), «Урядовый вестник школьного реферату краевого уряду 

Подкарпатской Руси» (1921–1938), «Учитель» (1920–1936), «Учительський 

голос» (1929–1939) та ін.); 

- офіційні державні документи (урядові вісники), розпорядження, що 

зберігаються в Державному архіві Закарпатської області (далі ДАЗО): Ф.28 

«Реферат просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород»; Ф.78 «Севлюшский 

окружной школьный инспекторат, г. Севлюш Подкарпатской Руси»; Ф.81 

«Хустський окружний шкільний інспекторат, м. Хуст»; Ф.82 «Чопський 

Окружний шкільний інспекторат, м. Чоп. 1921–1936»; Ф.83 «Тячівський 

Окружний шкільний інспекторат, м. Тячево»; Ф.278 «Берегівський окружний 

шкільний інспекторат, м. Берегове (1919–1938 рр.)»; Ф.279 «Шкільний 

інспекторат Бережської та Угочанської жуп, м. Берегове (1937–1944 рр.)»; 

Ф.326 Іршавський окружний шкільний інспекторат, с. Іршава Бережської жупи 

(1920–1941 рр.)»; Ф.327 Свалявський окружний шкільний інспекторат, 

с. Свалява (1919–1945 рр.)»; 

- справочинні матеріали (протоколи зборів, звіти) педагогічних товариств, 

педагогічних гуртків, листування між видавництвами і державними установами 

та громадськими просвітницькими організаціями (ДАЗО, Ф. 28); 

- архівні примірники журналу «Шкільна справа» (ДАЗО, Ф. 28); 

- листування державної шкільної інспектури з представниками 

Учительської спілки Підкарпатської Руси (ДАЗО, Ф. 28); матеріали діяльності 

громадських організацій «Культурно-просветительское общество шимени 

Духновича»(ДАЗО, Ф. 50 «Правление «Культурно-просветительного общества 

им. Духновича», г. Ужгород»), культурно-просвітницької спілки «Просвіта» 

(ДАЗО, Ф. 72. «Правление «Культурно-просветительного общества «Просвіта», 

г.Ужгород, 1922-1939), товариства «Шкільна матка русинов» (ДАЗО Ф.1040 

Товариство «Шкільна матка русинов» Чехословацькой республіки в 
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Ужгороде», м. Ужгород, 1926–1938 рр.), інтерпретаційні джерела (монографії, 

дисертації, брошури, статті в контексті досліджуваної проблеми) 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1919–1939 роки. Нижня 

межа визначається приєднанням Закарпаття до Чехословацької Республіки 

(1919), демократичний уряд якої почав активно використовувати регіональну 

періодику для розповсюдження ідей морального виховання дітей і молоді у 

складних умовах існування освітньо-виховного простору регіону після Першої 

світової війни. Верхня межа періоду збігається з початком Другої світової війни 

(1939), яка привела до кардинальних змін в суспільно-політичному житті 

Закарпаття, поширення тоталітарної радянської культури, ліквідації 

демократичних відносин в культурно-освітньому житті краю. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:  

вперше: 

- виявлено особливості морального виховання дітей і молоді, 

віддзеркалені на шпальтах педагогічних періодичних видань Закарпаття у 

період 1919-1939 рр.;  

- висвітлено теоретичні засади здійснення морального виховання 

підростаючих поколінь, обґрунтовані педагогами й освітньо-культурними 

діячами у регіональній педагогічній пресі зазначеного періоду;  

- встановлено специфіку й загальні тенденції формування морально-

виховних цінностей школярів, відображені у педагогічній періодиці Закарпаття 

в умовах суспільно-політичних змін в міжвоєнний період;  

- розкрито шляхи формування у школярів морального ідеалу у 

виховному процесі навчального закладу, узасаднені на сторінках педагогічних 

видань краю;  

- визначено можливості використання історичного досвіду поширення 

ідей про моральне виховання юнацтва засобами педагогічної періодики. 

Уточнено окремі факти перебігу освітніх процесів у Закарпатті у 

зазначений історичний час (про діяльність громадських освітніх об’єднань, про 

особистий внесок окремих освітньо-культурних діячів). 
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Подальшого розвитку набули: вивчення історіографії освітньо-виховного 

процесу у своєрідних регіональних умовах Закарпаття, аналіз теоретичних 

підходів до обґрунтування змісту, форм, методів морального виховання дітей і 

молоді, відображених у публікаціях педагогічних періодичних видань 

досліджуваного періоду. 

До наукового обігу введено новий архівний джерельний матеріал, що 

значно розширює відомості про регіональну специфіку розвитку освіти у 

Закарпатті у 1919–1939 рр.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що основні висновки й положення дисертації збагачують сучасні знання 

про розвиток педагогічної думки в Україні у першій половині ХХ ст. 

насамперед завдяки розкриттю регіональної специфіки такого поліетнічного й 

полікультурного її регіону, як Закарпаття.  

На основі результатів дослідження розроблено й впроваджено у 

педагогічну практику методичні рекомендації «Моральне виховання в 

педагогічній періодиці Закарпаття: історико-педагогічний аспект» (2015 рік). 

Вони використовуються під час викладання навчальних дисциплін «Історія 

педагогіки», «Історія педагогічної думки Закарпаття» в Закарпатському 

інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 710 від 22.12.2015 р.), 

«Історія та культура України», «Історичне краєзнавство» в Ужгородському 

національному університеті (довідка № 4163 від 22.12.2015 р.), «Історія 

педагогіки», «Теорія виховання», «Педагогіка», «Актуальні проблеми 

дидактики і теорії виховання» для спеціальності «Початкова освіта» в 

Мукачівському державному університеті (довідка № 2983 від 21.12.2015р.). 

Матеріали дослідження можуть бути використані у роботі навчально-

виховних закладів, інститутів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

інших установ, пов’язаних із освітньою діяльністю; культурно-освітніх і 

педагогічних громадських організацій Закарпатської області та України в 

цілому.  
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Особистий внесок здобувача в опублікованій статті, написаній у 

співавторстві з В. Росулом, полягає у здійсненні системного підходу до аналізу 

теоретичних та методологічних засад морального виховання з урахуванням 

вимог сучасності. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження знайшли відображення у доповідях і виступах на наукових і 

науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема: міжнародних – 

«Соціальна робота і підготовка фахівців у світлі вимог Болонської системи» 

(Ужгород, 22 вересня 2011 р.), «Зародження та розвиток українського 

цивілізаційного простору: проблеми національного державотворення, духовної 

та культурної самобутності українського народу» (Ужгород, 11–12 листопада 

2011 р.), «Україна на шляху до розбудови національної держави: історична 

спадщина, суспільно-політична реальність та соціокультурна перспектива» 

(Ужгород, 7–9 листопада 2012 р.), «Пути творческого использования 

исторического опыта пропаганды идей нравственного воспитания в 

профессиональных периодических СМИ» (Мюнхен, 2015 р.), «Реалії та 

перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти 

України» (Ужгород, 29–30 жовтня 2015 р.); всеукраїнських – «Література 

розстріляного відродження і проблеми виховання національно свідомої 

особистості» (Ужгород, 20 березня 2012 р.), «Проблеми післядипломної освіти 

педагогів: створення інноваційного середовища в регіоні» (Ужгород,  

11–12 жовтня 2012 р.), «Українська педагогіка 1920-х років – сучасні оцінки і 

виміри» (Умань, 1–2 листопада 2012 р.), «Проблеми післядипломної освіти 

педагогів: реалізація компетентнісної парадигми в освіті як основа суспільного 

розвитку» (Ужгород, 5–6 листопада, 2014 р.), а також на регіональних 

конференціях і науково-методичних семінарах, педагогічних читаннях тощо. 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

висвітлено у 13 наукових публікаціях (12 одноосібних), з яких  8 вміщено у 

фахових виданнях (1 з них у зарубіжному), 3 – апробаційного характеру та 1 – 

методичні рекомендації.  
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РОЗДІЛ 1 

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ  

ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Теоретичні засади морального виховання 

 

Моральне виховання – один з напрямів виховання, який формує ключові 

життєві компетентності й тісно пов’язаний із розвитком особистості. Однак 

сучасні умови існування людства в ІІІ тисячолітті висувають нові вимоги до 

особистості як члена суспільства, а звідси – й до морального виховання, 

особливо якщо мова йде про молоде покоління. 

У пропонованому підрозділі перед нами стоїть завдання розглянути 

теоретичні напрацювання з проблеми здійснення морального виховання в 

умовах сучасного життя, проаналізувати теоретичні засади морального 

виховання з урахуванням вимог дійсності. 

Відомий учений К. Ушинський надає моральному вихованню особливого 

значення. Винятковість тут полягає у традиціях народного співжиття, яке 

виплекане зв’язком батьків і малечі, формуванням народного ідеалу людини 

крізь призму виховання для «праці життя» [312, с. 63]. С. Русова наголошувала 

на становленні моральної системи особистості через національне виховання 

[283, с. 37]. У свою чергу, П. Блонський в основу морального виховання 

вкладав відносини між дітьми і дорослими, а також моральні впливи на дітей та 

молодь, апеляції до їх внутрішнього світу через показ доброго, ввічливого, 

гуманного [13, с. 37]. 

Аналіз джерел вітчизняної педагогіки засвідчує незначні розбіжності в  

тлумаченні змісту морального виховання. Так, Т. Поніманська  визначає цей 

напрям виховання  як «цілеспрямовану взаємодію дорослого і дитини з метою 

формування моральних почуттів і якостей, засвоєння моральних норм і правил, 

розвитку моральних мотивів і навичок поведінки» [261, с. 211], а Н. Волкова  – 
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як «виховну діяльність школи, сім’ї  з формування в учнів моральної 

свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, відповідної 

поведінки» [46, с. 110]. На нашу думку, визначення  Н. Волкової окреслює 

ширший зміст, хоча і перше, і друге виражають  підкреслену залежність 

виховного процесу від вікових особливостей вихованця і, на нашу думку,  не 

враховують належним чином взаємозв’язку із запитами соціуму.  

Більш універсальним є визначення С. Гончаренка: «Моральне виховання – 

один з найважливіших видів виховання, що полягає в цілеспрямованому 

формуванні моральної свідомості, розвитку морального почуття й формуванні 

звичок і навичок моральної поведінки людини відповідно до певної ідеології» 

[82, с. 216]. Дослідник стверджує, що «моральне виховання починається в 

родині, продовжується у дошкільних закладах, загальноосвітніх школах, 

пізніше  – у вузах» [82, с. 216] і по суті триває так довго, як довго здійснюється 

процес соціалізації в онтогенезі. 

Моральне виховання передбачає моральний розвиток особистості, який 

виступає як «іманентний діалектичний процес зародження, визрівання і 

розв’язання специфічних внутрішніх і зовнішніх протиріч, що детермінують 

якісні зміни в моральній свідомості та поведінці», при цьому «об’єктивні 

причини (соціальне макро- і мікросередовище) визначають моральну 

життєдіяльність індивідів, переломлюючись через суб’єктивні детермінанти  й 

умови їх перебігу» [45, с. 43].  Індивід може морально формувати й розвивати 

себе подвійно: через практичну діяльність, спрямовану на вдосконалення 

соціального середовища, а також шляхом самовиховання. Обидва ці процеси 

виступають в єдності і взаємозумовленості. 

Моральне виховання здійснюється на національному ґрунті шляхом 

засвоєння національних норм і традицій, багатої духовної культури народу, тих 

моральних норм і якостей, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві. 

Такими нормами є, насамперед, гуманізм і демократизм, що виявляються в 

ідеалі вільної людини, здатної до чесної співпраці, з високорозвиненим 

почуттям власної гідності і такої ж поваги до іншого; любов до батьків, 
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Батьківщини, рідної мови, правдивість і справедливість, працьовитість і 

скромність, готовність захищати слабших, турбуватися про дітей; шляхетне 

ставлення до жінки і матері, вміння  скрізь діяти благородно і виявляти інші 

чесноти. Усе вище перераховане стосується етики як філософської науки, отже, 

поняття морального виховання виступають водночас етичними категоріями. 

 Західна цивілізація ще в античну епоху виробила дві моделі навчання та 

виховання – спартанську та афінську, перша з яких формувала особистість у 

пріоритеті військово-фізичних вправлянь, а друга – у системі всебічного  

гармонійного розвитку. Пафос практики виховання і навчання у Давній Греції 

пронизував дух змагальності – у танцях, гімнастиці, ораторському мистецтві, 

музиці [27, c. 47].  

Ідеал краси, гармонійного розвитку, поєднання тілесного з духовним, 

самовдосконалення,  патріотизму, чесності, служіння обов’язку, демократизму 

та людяності були базовими педагогічними категоріями західної цивілізації 

напротязі тисячоліть. У поєднанні з ідеалами християнської етики, гуманізму, 

антропоцентризму, ідеєю природовідповідності ці ж категорії зустрічаємо і у  

педагогічних творах О. Духновича, А. Волошина, О. Маркуша; у практичній 

діяльності Марійки Підгірянки, К. Заклинського, В. Бірчака, І. Панькевича, В. 

Пачовського, А. Штефана; її культивували засоби масової інформації, зокрема 

педагогічна газета «Учитель», журнали «Наш рідний край», «Віночок для 

підкарпатських діточок», «Бджілка» [322, с. 149]. Таким чином, у європейських 

та закарпатських творах моральне виховання утверджувало в людині 

індивідуальність і творчість, які поєднуються з гармонізацією стосунків із 

соціумом. 

Тісний зв’язок суб’єкта морального виховання із соціумом зумовлює його 

залежність від суспільної формації і панівної ідеології, яка безпосередньо 

визначає пріоритетні суспільні цінності. Саме така ситуація впливала на 

механізми морального виховання і на Закарпатті впродовж першої половини 

ХХ століття, коли територія регіону входила до складу різних державних 

утворень. Відповідно, це знайшло відображення і в педагогічній пресі. 
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Систему моральних цінностей М. Фіцула поділяє на: абсолютно вічні 

(добро, правда, любов, чесність, гідність, краса, мудрість, справедливість), 

національні (патріотизм, національна гідність, історична пам’ять тощо), 

громадянські (права і свободи людини, обов’язки, повага до закону тощо), 

сімейні (подружня вірність, піклування про дітей, пошана старших, пам’ять про  

предків) та цінності особистого життя (витримка, стриманість, ввічливість, 

організованість і діловитість, здатність до самооцінки, самокритичність, 

вимогливість до себе, готовність та уміння навчатися, комунікативність тощо) 

[320, с. 241–242]. 

Як зазначає Н. Вознюк, «найбільш загальними поняттями, що 

характеризують моральність свідомості й поведінки особистості в 

аксіологічному й деонтологічному аспектах, є категорії добра й обов’язку. 

Добро виражає сутність морального як соціальної цінності (блага), а обов’язок 

підкреслює його імперативний (наказовий) смисл» [45, с. 20]. 

Різноманітність проблем морального виховання вивчали й інші 

дослідники-експериментатори (А. Булатова, Т. Маркова, В. Нечаєва та ін.)  

[229, с. 165–169]. 

Українська наука адресує моральному вихованню, крім завдання оволодіти 

загальнолюдськими і національними цінностями, також і розвиток почуттів, 

формування переконань, умінь та навичок моральної поведінки [187, с. 71], 

причому зазначені компоненти діють не лінійно, а перебувають у 

діалектичному взаємозв’язку, адже практична діяльність особистості є, з одного 

боку, спонукальним чинником до вияву зусиль для оволодіння нормами 

поведінки, уміннями і навичками, а з другого – через практичну діяльність 

можна перевірити рівень володіння уміннями поводитись у конкретній 

ситуації. Однак методичний інструментарій виконання перерахованих вище 

завдань морального виховання прямо залежить від суспільного розвитку, 

суспільного спрямування  та суспільних запитів. 

У цьому ракурсі важливу роль відіграють моделі й стилі виховання, а 

також панівний виховний ідеал. У процесі теоретичного обґрунтування 
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виховання виділяють три основні парадигми, що стосуються соціальних і 

біологічних детермінант формування особистості. 

Парадигма соціального виховання (П. Бурдьє, Ж. Капель та ін.) визнає 

пріоритет соціуму в  процесі впливу на людину з виховною метою. 

Біопсихологічна парадигма (Р. Галь, А. Медічі, К. Роджерс та ін.)  підкреслює 

значення  вроджених якостей індивіда у самоорганізації навчання та виховання. 

Парадигма гармонійного поєднання біологічного і соціального факторів у 

виховному процесі (А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін.), або парадигма 

гармонізуючої еволюції, властива перш за все вітчизняному вихованню [27]. 

В. Сухомлинський, зокрема, наголошував на праці як головному чиннику 

морального виховання, конкретизуючи, що педагогіка поєднує «життєву 

мудрість з материнською і батьківською любов’ю» [295, с. 382]. 

На Закарпатті в дорадянські часи умовно мала місце третя, традиційна для 

вітчизняної педагогіки, парадигма, адже О. Духнович однаково визнавав і 

пріоритет соціуму («Да научит /учитель/ дітей пісні руської…»),  і біологічні 

дані дитини («Який отець, такий і син») так, як це трактує народна педагогіка.  

Панівними виховними ідеалами в Європі, за Г. Ващенком, довгий час були 

національний (етнічний) (що ґрунтується на нормах і цінностях народної 

моралі) та релігійний християнський. Він сформував  надзвичайно цiннi 

положення, серед яких видiляється думка про те, що нацiональний iдеал у 

педагогiцi – це основа педагогiчного процесу, спрямованого на формування 

нацiонально свiдомої особистостi. «Традицiйний iдеал людини – це вишивана 

сорочка, яку можна скинути i все ж таки залишитись українцем. Iдеал людини – 

це те найкраще, що створив народ у розумiннi властивостей людської 

особовостi та її призначення» [40, с. 103]. 

Виховний ідеал формується засобами сімейного, шкільного, 

позашкільного, конфесійного виховання, а також вихованням за місцем 

проживання, це так звані інституційні різновиди морального виховання.  

Засобами морального виховання виступають надбання матеріальної та духовної 
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культури, форми і види виховної роботи, які переважають у разі використання 

певного методу.   

Важливого значення для формування моральності набуває усвідомлене 

використання у спілкуванні з дитиною одного зі стилів спілкування. Так, 

авторитарний стиль характеризує таку поведінку педагога, яка засвідчує його 

зверхність та імперативність у спілкуванні з дитиною, нехтування  її думкою, 

апелює до зубріння, пригнічує емоційні сфери, вимагає визнавати пріоритет 

авторитету та дисципліни. Такий стиль панував здебільшого в минулому як у 

сім’ї, так і в школі та суспільстві і розвивав дитину на основі панівних догм. На 

відміну від авторитарного, демократичний стиль педагогічного спілкування 

базується на колегіальності, на  партнерських стосунках, визнає право дитини 

на власну думку, сприймає плюралізм суджень, індивідуальний підхід тощо, він 

формує дитину на основі свободи і вільного вибору. Ліберальний, або ж 

потуральний, стиль сповідує невтручання педагога в розвиток дитини, 

споглядальність, що межує з байдужістю, він орієнтований на екзистенційні 

висновки про те, що людина безсила змінити що-небудь. 

На нашу думку, в контексті досліджуваної проблеми своєрідними 

методами морального виховання виступають слово (бесіда, діалог, лекція, 

диспут, дискусія), переконання, навіювання (команда, наказ, настанова), 

приклад, педагогічна вимога (пряма вимога, прохання, вимога-довіра, вимога-

схвалення, порада, натяк, вимога-недовіра, осуд, вимога-погроза), громадська 

думка, вправляння, привчання, прогнозування (передбачення ситуацій), 

створення виховуючих ситуацій, гра, змагання, заохочення, покарання, 

пропаганда у ЗМІ. За словами В.О. Сухомлинського, «у вихованні особистості 

одна з провідних мелодій належить самовихованню», яке базується на почутті 

власної гідності, поваги до самого себе» [296, с. 601–602]. 

Як зазначає Т. Поніманська, процес морального формування особистості 

відбувається нерівномірно, у кожний період дитина виходить на нові рівні 

морального розвитку, нижчим серед яких є уявлення про моральні норми, 

наступним – моральні почуття і мотиви поведінки, третім – звички моральної 
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поведінки, а четвертим – основи соціальної компетентності [261, с. 212]. 

Сформована моральність – це набір компетентностей як складових соціальної, 

ключової, компетентності, що дозволяють адекватно відчувати своє місце у 

системі стосунків, адекватно поводитись у різних ситуаціях. У ранньому віці 

починає формуватися «базисна довіра до світу» (Е. Еріксон) – уявлення дитини 

про надійність дорослих, емоційна близькість із ними. За правильного 

виховання вона переростає у відкритість до соціальних впливів, готовність 

сприймати інших людей, інтерес до спілкування. Успішність цього процесу 

залежить від єдності моральної свідомості і поведінки, визначальною при 

цьому є роль дорослого як «соціального провідника», зразка для наслідування, 

організатора соціального досвіду.  

Для формування моральності необхідно забезпечити певні умови. Так, 

особливою є роль педагога, який виступає прикладом для своїх учнів. Він має 

виходити з принципів поваги до особистості дитини, поєднаної з розумною 

вимогливістю до неї; гуманності та демократизму; опори на позитивне в 

людині; урахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців; 

систематичності й послідовності виховання; єдності педагогічних вимог школи, 

сім’ї та громадськості; народності; культуро- та природовідповідності; 

демократизації, гуманізації, етнізації [46, с. 103–109]. 

Ще одна важлива умова – взаємодія сім’ї, суспільства та школи, що 

знаходимо і в розрізі нашого дослідження.  

Оскільки в основі морального вчинку лежить здатність до 

цілеспрямованих дій, то надзвичайно важливою є мотивація. Вищий рівень 

мотивації – бажання самовдосконалення – є поштовхом до процесу 

самовиховання, який починається із самоусвідомленням себе як особистості, 

почуття власної гідності.  

У праці А. Бойко «Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації» 

обґрунтовується роль виховних, суб’єкт-суб’єктних морально-естетичних 

взаємин педагогів і учнівської молоді. Зокрема тут зазначається, що «людина, 

учень, дитина, розуміння її як суб’єкта і мети виховання, самовизначення і 
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повна самореалізація особистості становлять сутність нової парадигми 

виховання», і морального безпосередньо [24а, с. 4]. 

І. Бех у роботі «Психологічні джерела виховної майстерності» подає, на 

наш погляд, найбільш оптимальну виховну модель морального розвитку 

особистості, в основі якої лежать суперечності між зовнішнім і внутрішнім 

світом індивіда [20, с. 61–64]. Назвавши її «формулою морального шляху», 

науковець подає чітку стратегію забезпечення морального вдосконалення, 

зважаючи на потенційні можливості кожного вихованця: 

 

Моральний сумнів                  долання                моральний зразок – 

моральний намір – моральні труднощі – образ наміру – моральна дія. 

 

Таким чином, педагог ознайомлює вихованця з моральним зразком, 

вихованець схильний сумніватися у можливості досягнення цього зразка, аж до 

обурення. Педагог долає сумнів вихованця, звертаючи його увагу на якості, які 

є спільними для нього і зразка, на подібність ситуації та умов. У вихованця 

завдяки діям педагога відбувається переоцінка цінностей, він по-іншому 

поставиться до своїх потреб і прагнень, створюються внутрішні передумови для 

змін, для росту. «Така рефлексивно-емоційна діяльність виховання щодо 

морального зразка забезпечить трансформацію його у моральний намір як 

енергетично сильніше внутрішнє утворення» [20, с. 63]. Моральні труднощі – 

притаманне людині тяжіння до спокою, небажання фізичної напруженості – 

долаються шляхом привчання до роботи над собою, у вихованця має 

сформуватись умовивід, що легкого морального життя не буває.  

Зазначимо, що вищенаведені умови складали основу теоретичного 

обґрунтування методів морального виховання дітей і молоді на сторінках 

педагогічної періодики Закарпаття в 1919–1939 роках. 

Актуальними у даному контексті є роботи сучасних українських 

психологів та педагогів І. Беха, Н. Лавриченко, С. Кримського, які ґрунтуються 

на висвітленні вищої якості моральності – феномені одухотворення. Як 
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зазначає І. Бех, «довгий час ідея моральної зрілості виражалася через принцип 

виховного навчання. Виховні резерви навчального процесу пов’язували з його 

формою, організацією  педагогічного спілкування й гуманістичної суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, а основну увагу приділяли навчальному матеріалу, 

зокрема його ідейно-моральному змісту» [20, с. 47]. Феномен одухотворення 

передбачає саме цілісний підхід до формування моральності, виявляє різні 

індивідуальні рівні засвоєння моральних норм та цінностей.  

Практичне використання феномену одухотворення (без його теоретичного 

означення) виявляємо в педагогічній творчості Г. Ващенка [40; 41] та 

В. Сухомлинського [295; 296]. Окреслений у «Народній педагогії…» 

О. Духновича, він також яскраво засвідчений у поетичній педагогіці Марійки 

Підгірянки, у педагогічних працях А. Волошина, В. Бірчака, І. Панькевича. 

А. Штефана, О. Алиськевича, які друкувалися і в педагогічній періодиці [328, 

с. 134]. Можемо переконливо говорити, що процес навчання та виховання в 

освіті Закарпаття 20–30 років ХХ століття відбувався під знаком 

одухотворення: кращі вчителі краю вкладали в освіту підростаючого покоління 

вищий духовний смисл, що брав початок з ідеї національної самоідентифікації. 

Спілкування з дітьми на засадах демократизму та гуманізму у світлі ідеї 

служіння рідному народові вимагало від учителя максимальної самовіддачі, 

наповнювало його спілкування з учнем  високим духом. 

Передумовою вивчення феномену морального одухотворення в наш час є 

те, що в теоретичний та практичний обіг вводяться категорії «вищі цінності», 

«духовна особистість», «духовний світ особистості». Підґрунтя феномену 

одухотворення – вітчизняна філософія кордоцентризму Г. Сковороди та 

П. Юркевича, яка передбачає пізнання через «серце» – власні емоції, 

переживання та  відчуття. 

В «Українському педагогічному словнику» С. Гончаренко трактує 

духовність як індивідуальне вираженння у системі мотивів двох 

фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання й соціальної потреби 

жити, діяти для інших [82, с. 106]. Н. Лавриченко звертає увагу на те, що такий 



23 

узагальнений підхід не дозволяє чітко виокремити духовність з-поміж 

близького поняття соціальності, яка силою об’єктивності соціальних умов 

створює певні обмеження для творчого опанування реальності собою. 

Ключовим у духовності як «особливій здатності саморефлексуючого суб’єкта, 

що пізнає світ», на її думку, є «панування і свобода людського духу як мірила 

довіри чи недовіри до сукупного людського досвіду». «Особистісно-

відцентрований, самостійний, критично-осмислений, особистісно-знаковий, 

свідомо-чуттєвий характер переживання і ставлення особи до світу, інших і до 

самої себе зумовлює формування духовності як виключно інтимної людської 

якості» [199, с. 9]. На нашу думку, найбільш концентрованим утіленням 

верховенства й свободи людського духу є вільний, відповідальний і свідомий 

вибір моральних принципів та імперативів, якими керується особистість у 

соціальній і духовній практиці. 

Такі знання дають можливість по-новому, глибше усвідомити поняття 

моральності. Її треба розглядати у двох вимірах – філогенетичному й 

онтогенетичному. У першому – моральність постає через призму історичного 

духовного досвіду, а в другому – у формі трансформації цього досвіду в 

життєвій практиці конкретної людини. І якщо у першому ракурсі механізмами 

нормативної регуляції моральної поведінки особи є історично вироблені 

культурні концепти (моральні норми, принципи, поняття добра), які вже 

існують у колективній свідомості спільноти як ідеальні, абсолютні, то в 

другому ракурсі це своєрідне «внутрішнє моральне законодавство», що коригує 

усталені норми відповідно до  конкретних життєвих ситуацій особи, це «вищий 

прояв свободи особистості й здатності звертатись до неосяжних обріїв 

культурно-духовної спадщини людства і творити феномени моральної 

поведінки» [199, с. 10].   

Доки знання не «пропущені через дверцята власних емоцій» 

(Ш. Амонашвілі) особи, вони від неї відчужені. Як зазначає І. Бех, 

«одухотворення може розпочатися лише тоді, коли в учня з’явиться пізнавальне 

ставлення до того чи іншого навчального матеріалу» [21, с. 48–49]. Тому 
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одухотворення тісно пов’язане з особистісним сприйняттям. Одухотворення – 

це встановлення суб’єктом зв’язку кожного окремого знання чи дії з вищою 

духовною цінністю і надання, таким чином, цим духовним надбанням 

особистісної значущості [21, с. 49]. Інтелектуально-духовна педагогіка – вимога 

часу, і школа сьогодні перебуває на шляху від педагогіки інтелектуально-

моральної до інтелектуально-духовної. Якщо результатом морального 

виховання є морально свідома особистість, то духовна особистість – вища 

якість особистості морально свідомої. Визначальною основою духовної 

особистості є її якісний духовний світ, який виступає «особливою 

індивідуальною неповторною формою прояву, існування, функціонування 

духовного життя суспільства» [136]. Морально-духовний світ особистості 

включає в себе знання, віру та переконання, оцінки, цінності і ціннісні форми 

свідомості, цілі, ідеали, норми, орієнтири та інші регулятивні компоненти 

діяльності. Як бачимо, моральне виховання виступає ключовим інструментом 

формування духовного світу особистості. 

Компетентнісна парадигма в сучасній освіті, на відміну від знаннєвої, яка 

вбачає головним результатом навчання та виховання накопичених знань, 

звертає увагу на компетентності як результат навчально-виховного процесу.  

Під компетентністю розуміють спеціально структуровані (організовані) 

набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання, 

які дозволяють людині визначати, тобто ідентифікувати, і розв’язувати 

незалежно від контексту (від ситуації) проблеми, характерні для певної сфери 

діяльності. Сформовані компетентності людина використовує за необхідності в 

різних соціальних та інших контекстах залежно від умов і потреб щодо 

здійснення різних видів діяльності [170, с. 17]. 

У розрізі компетентнісного підходу моральне виховання формує соціальну 

компетентність, яка дозволяє особистості  входити в конкретний соціум і діяти 

відповідно до норм його існування. За компетентнісного підходу важливо не 

тільки отримати знання, а й володіти інструментарієм їх широкого 

застосування у будь-якій конкретній ситуації. Тому соціальна активність 
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особистості, її креативні дані відіграють першочергову роль. Компетентнісний 

підхід – відповідь освіти на виклики часу. Як зазначають вітчизняні дослідники, 

компетентності мають охоплювати такі якості людини, що дозволяють їй 

інтегруватись у широкий світовий соціокультурний простір, а саме:  

1) усвідомлення багатозначності позицій і поглядів на те чи інше явище;   

2) бачення внутрішньої альтернативності рішень (врахування плюсів і 

мінусів) будь-якої діяльності; 

3) настанова на співпрацю та діалог, уміння організувати спільну 

діяльність; 

4) уміння користуватись інформацією;  

5) розуміння унікальності культур, поглядів, звичаїв;   

6) навчання співпраці та діалогу на рівні взаємодії окремих людей, носіїв 

різних поглядів і культур;  

7) вироблення психології ненасильства, уявлень про політичні, соціальні 

права та свободи людини [170, с. 49]. 

Навіть без усвідомлених та теоретично опрацьованих знань про 

компетентності педагогічна система  формує організацію суспільного життя. 

Показовим з огляду на це є виховний процес на Закарпатті у 20–30-х роках 

ХХ століття, результатом якого стала висока національна свідомість його 

вихованців – сподвижників Карпатської України. Маємо унікальний випадок в 

історії, коли практично за одне покоління культурно-освітні діячі в результаті 

зусиль у різних суспільних сферах перетворили суспільний вектор розвитку із 

християнсько-морального на морально-патріотичний, що привело до разючих 

змін спочатку в суспільній свідомості, а згодом і в усіх сферах суспільно-

політичного життя [243, с. 118].  

Отже, моральне виховання виступає стрижневим напрямом виховання, що 

формує компетентності, які пов’язані із життям людини в соціумі. Воно 

залежить від суспільних, особистісних та суб’єкт-суб’єктних (здатності до 

самоусвідомлення та самовиховання) факторів. Теоретико-методологічну 

основу морального виховання становлять особистісно-орієнтований, суб’єктно-
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діяльнісний та компетентнісний наукові підходи, які ґрунтуються на засадах 

гуманізму. У процесі виховання важливим є цілеспрямований вплив усіх 

структурних підсистем та інституцій, що здійснюється через систему засобів та 

методів виховання, а також за допомогою гармонійного поєднання 

раціонального і емоційного впливів на особистість. Особливо це стосується 

дітей та молоді. Адже найвищим проявом моральності собистості виступає 

одухотворення як вияв духовності особистості, а в ширшому розумінні – 

передумова суспільного прогресу. 

 

1.2. Аналіз суспільно-політичних умов актуалізації морального 

виховання на Закарпатті у досліджуваний період  

 

Актуальність проблеми формування морально-виховних ідеалів дітей і 

молоді засобами періодичних видань зумовлена характером сучасного впливу 

державної політики на діяльність засобів масової інформації та використання 

їхніх ресурсів для пропаганди громадянських цінностей серед молодої 

генерації. Особливо це стосується питань патріотизму та національного 

виховання молоді. Закарпаття впродовж першої половини ХХ століття було 

занурене в постійні політико-режимні зміни, які відображали складність 

суспільного розвитку краю і його місце в національній системі різних держав. 

У розрізі нашого дослідження ми виділяємо завдання, акцентуючи увагу 

на аналізі морально-виховних орієнтирів у контексті владної політики та на 

декількох ключових факторах даної проблеми, а саме: на періодизації 

суспільно-політичного розвитку Закарпаття у визначених хронологічних межах 

та його впливові на освітньо-виховний комплекс, на класифікації періодичних 

видань за їхньою змістовною спрямованістю і, насамкінець, на рівні поширення 

на шпальтах періодики цінностей морального виховання, їх ідеалів серед 

молодого покоління краян в умовах функціонування різних політичних 

режимів у регіоні. Даний аналіз ми здійснюємо за матеріалами 
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найпопулярніших періодичних видань, що виходили у світ у різні історичні 

періоди. 

Щодо основного змісту проблеми, то передусім перебіг суспільно-

політичних подій на Закарпатті в першій половині ХХ століття мав однозначну 

своєрідність, пов’язану з тим, що ефективний політичний розвиток краю 

відбувався досить повільними темпами, що впливало на всі сфери суспільного 

життя його жителів. Особливо незначними були зрушення в освітньо-виховній 

сфері, яка, разом із політичною, була підконтрольна правлячій владі. В умовах 

чужоземних впливів, а також частих змін політичних режимів, місцевим 

жителям було складно адаптуватися до системних трансформацій і 

розраховувати на стабільність регіонального розвитку. 

Упродовж цього періоду край пережив цілу низку політичних змін, які  

проявилися в процесі різнобічних елементів державотворення, становлення та 

занепаду політичних режимів тощо. У цей час Закарпаття мало різні офіційні 

назви, що в тій чи іншій мірі відображало специфіку суспільно-політичного 

розвитку краю впродовж першої половини ХХ століття: Руська Крайна, 

Підкарпатська Русь, Карпатська Україна, Підкарпатська територія, 

Закарпатська Україна, Закарпатська область. 

Для того, щоб комплексно проаналізувати суспільно-політичні умови 

актуалізації морального виховання у досліджуваний період, нам необхідно 

прослідкувати еволюцію впливу державної політики на виховний процес 

молоді в еволюційному взаємозв’язку передумов та наслідків політичного 

втручання в освітньо-виховну сферу. Тому в даному випадку вийдемо за 

хронологічні межі дослідження. 

Під час входження краю до складу Австро-Угорської монархії освітньо-

виховний сектор перебував у залежному полі змадяризованої політики, а також 

в умовах чіткого контролю владних структур за реалізацією мовної та виховної 

складової впливу. Для цього періоду були також характерні пошук державно-

національної ідентичності та національно-культурне пробудження 

національних меншин монархії.  
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Після завершення Першої світової війни (1918 р.) у краї з’являється 

реальний шанс на ефективний розвиток суспільних відносин. І він був 

використаний краянами в умовах демократичної Чехословацької Республіки, до 

складу якої входило Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь у 1919–1938 

роках. Освітньо-виховні цінності базувалася на підвалинах демократичного 

суспільства. Різноманітні свободи дали поштовх всебічному розвитку 

суспільної та педагогічної думки, ідеологічної боротьби та політичної культури 

в регіоні. 

Особливості національного державотворення Карпатської України у  

1938–1939 роках зробили основний акцент на монолітності національних 

інтересів, на національній спрямованості морально-виховних ідеалів тощо. Цей 

етап став вершиною державотворчих змагань закарпатських українців.  

Період угорської окупації (1939–1944 рр.) також став своєрідним у 

суспільному житті Закарпаття й кардинально змінив ситуацію у виховних 

орієнтирах держави, оскільки влада черговий раз перебрала на себе 

контролюючий вплив над важливим спектром морального виховання дітей і 

молоді.  

А починаючи з 1944 року характер морально-виховних впливів зміщується 

в бік політико-державної ідентифікації з Радянським Союзом («радянською 

людиною»), і в період Закарпатської України (1944–1946 рр.) та входження до 

складу УРСР у 1946 році адаптували регіон до радянської політичної системи, 

що тягло за собою й переорієнтацію виховних ідеалів. 

Зупинимося на умовах розвитку періодичних видань та можливостях 

формування і поширення морально-виховних ідеалів їх засобами впродовж 

чітко визначених історичних періодів. Цей процес став однією із складових 

цілісного процесу соціалізації молоді, її включення до суспільного життя, а 

отже, мав змінний характер залежно від владних орієнтирів. 

Умови суспільного розвитку в австро-угорський період (до 1918 р.) 

свідчать про те, що державна політика базувалася на ідеологічній та політичній 

складовій переваги угорських національних інтересів на Закарпатті. Особливо 
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це було відчутно в духовній та освітньо-виховній сферах. Періодичні 

педагогічні видання, які було можливо розповсюджувати в краї («Газета для 

народних учителей» та ін.), формували ідеал виховання патріота Угорської 

держави, що базувався на моральних ініціативах відданої угорській нації 

молоді. На цьому робився ключовий морально-виховний орієнтир, так була 

спрямована шкільна навчально-виховна програма. Місцева молодь, виходячи зі 

змісту періодики, повинна була відчувати себе спорідненою з угорським 

ментальним сегментом. Відчуженню підлягали будь-які прояви окремішності, 

автономності чи незалежності національного виховання.  

Відповідно, державна політика обмежувала кількість різнопланових 

неугорськомовних періодичних видань. Щоправда, на шпальтах однієї із 

місцевих провідних газет «Наука» робилися спроби зорієнтувати читачів у 

слов’янському національному виховному напрямі [311, с. 113]. 

Кардинально змінилися умови розвитку періодики та її змістовне 

наповнення у чехословацький період (1919–1938 рр.). У цей час з’являється 

ціла низка різноманітних періодичних видань які можна класифікувати за 

такими групами, як суспільно-політична періодика, національно-культурна 

періодика, професійна періодика, партійна періодика. Серед названих груп 

періодичних видань особливу увагу в контексті можливостей безпосереднього 

впливу на формування морально-виховних ідеалів привертала професійно-

педагогічна, освітня періодика («Народная школа», «Учитель», «Учительський 

голос» та ін.), яка виходила з друку у форматі офіційних друкованих органів 

державних освітніх управлінь і педагогічних громадських організацій. Їхніми 

засобами пропагувалися виховні цінності серед дітей дошкільного й шкільного 

віку, причому різноманіття ціннісних напрямів було необмежене. Це вказувало 

на сприятливі умови тогочасного освітньо-виховного простору в регіоні. До 

процесу його розвитку, насамперед, були залучені педагоги, науковці, 

культурно-просвітні діячі, письменники та публіцисти.  

Так, зокрема, часопис «Подкарпатська Русь» у 1-3-му номері за 1925 рік у 

матеріалі «Наша задача» повідомляв: «Кождый народ, котрий жиє и житии 
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хоче, много занимаєся вопросами выховання. Они мають велике значіня 

особливо у нас, котрі тепер переживаєме роки одродженя. Для нас дуже 

важный є вопрос: яким способом можеме подати народу найбольше здоровых, 

сильных до тілесноі и духовноі праці способных громадян и сесим обезпечити 

собі побіду на полю конкуренціі з другими народами… Дорослых уже тяжко 

нам зреформовати, и просто увага наша обернена к молодшой верстві, к 

руськой дітині» [157, с. 1]. 

У 3–6 номерах газети «Учитель» з продовженням друкувалися статті 

Франца Агія про національне виховання, де наголошувалося й на моральному 

та патріотичному вихованні дітей та молоді [313, с. 118–119; 314, с. 89–90; 315, 

с. 87–90]. 

В об’єднаному номері 7–10 «Учителя» за 1930 рік А. Федорко велику 

увагу приділив значенню громадянського виховання в тогочасних умовах. 

Особливу роль у цьому контексті автор відводив школі: «Ціль всіх державних 

установ – служити загалові. Така ціль і школи… В школі являється така 

сприятлива нагода до плекання громадянської думки, якої більше ніколи не 

буде. Особливо висші маси подають знамениту основу, на якой молодіж можна 

підготовити для громады, для державы» [318, с. 113]. Чимало уваги автор статті 

відводить вихованню морального самопочуття й громадянського хисту, які за 

його глибоким переконанням «повинні розвиватися одне побоч одного» [318, 

с. 115]. Одним із завдань налагодженої співпраці освітніх і державних установ 

було створення такого суспільного ладу, який, з одного боку, давав простір для 

розвитку в молоді вдачі, свобод, прав і здібностей усіх, з другого – не 

витворював би для інших привілеї, які обмежують окремі групи населення.  

Демократизація суспільних відносин у чехословацький період сприяла 

тому, що моральні ідеали, які займали значне місце в освітньо-виховному 

процесі, сприяли реалізації виховного потенціалу молоді з перспективною 

метою залучення її до корисних справ на благо суспільного розвитку. Серед 

духовних і матеріальних засад виховних цінностей виділялися, насамперед, 

ідеали свободи та життя, любові, дбайливості, колективізму, гідності, 
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урівноваженості, волелюбності, впевненості в собі, людяності, відкритості, 

відповідальності, цілеспрямованості, патріотизму тощо. 

Наприкінці 1930-х років на теренах регіону особливої гостроти набула 

проблема національного вишколу, що проявилося у змісті пропаганди чітко 

виваженої мовної політики, поширенні конкурентних підручників тощо. 

«Учительський голос», як друкований орган товариства «Учительська громада» 

друкував чимало повчальних матеріалів у виховному дусі, зокрема, таких як 

«За наше шкільництво» [51, с. 39–41], «За національне обличчя нашої школи» 

[51, с. 62–70],  «Наш обов’язок» [51, с. 42–43], «Чи оправдана наша 

бездіяльність на многих ділянках нашого культурно-господарського життя?» 

[51, с. 50–61] та багато інших, у змісті яких цілеспрямовано наголошувалося на 

динамічному й ефективному моральному вихованні молодої генерації 

закарпатців і поширенні серед неї засадничих цінностей громадянина 

(«Спомини»). 

В «Учительському голосі» за 1935 рік, у світлі «достойного 

відсвяткування 20. річниці незалежної Чехословацької республіки», 

закликалося «висловити велике огірчиння проти невідповідних розпорядків 

шкільного реферату, якими викликується невдоволення серед населення, що 

кінчається шкільними страйками, і поставити домагання до шкільних урядів, 

щоб в таких тяжких часах виявляли більше такту й розважности» [247, с. 35].  

Ще раніше, у числі 12 за 1937 рік, у статті «Національно-освідомлююча 

праця вчителя» писалося, що «наша школа повинна виховати добрих і відданих 

горожан Чехословацької республіки» [234, с. 295]. Ці слова підтверджують 

загальноприйняту владну орієнтацію на питання виховних ідеалів у змісті 

патріотизму та громадянськості.  

Україномовне і націоналістично налаштоване видання «Пробоєм» 

основний акцент робило на вихованні національної свідомості українців краю, 

особливо критикуючи політику чеських, угорських та русофільських 

періодичних видань, що розколюють морально-виховний потенціал молоді. 

Виходячи з цього, один з авторів «Пробоєм» Степан Росоха задавав риторичні 
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запитання: «Чи загально в українській суспільности на Підкарпатті (Закарпатті 

– авт.) виховується молодь відповідно до тих життєвих завдань? Чи ті ціли, які 

в сучасну пору мусять бути здійснені, є основою виховання нашої молоді?» 

[270, с. 12].  

П. Ходанич констатує, що «такий стан виховання зовсім не відповідає цим 

єдиноправильним змаганням, які вже тепер ведуть кращі одиниці, що відчули 

своє післанство і поставили ціллю свого життя змоги виховати себе на нових 

ідеологічних і етичних цінностях, мають змогу виховати себе на сильні 

індивідуальности, які фактично відповідали б національним носіям тої ідеї» 

[329, с. 200]. 

Проблема морально-виховних ідеалів молоді стала предметом дискусії й у 

партійній пресі. Прагнучи залучити до політичної боротьби за ідеологічні й 

національні інтереси молодь та їхніх батьків, автори партійних часописів 

намагалися спрямувати нову генерацію у виховному дусі патріотизму, в 

напрямі відстоювання передусім цінностей національного усвідомлення, 

орієнтації на історичні постаті тощо. У зв’язку з цим у проукраїнській пресі 

(«Свобода», «Вперед», «Карпатська правда», «Руська нива», «Народня сила» та 

ін.) головний акцент виховного ідеалу робився на захисті українських 

національних цінностей, у русофільській («Карпато-русскій вєстник», «Руській 

вєстнік», «Наш путь» та ін.) – на органічній єдності з російським народом і т.д. 

Відповідною була позиція редакцій чеських, угорських, єврейських видань. 

Так, якщо друкований орган Руської хліборобської (земледільської) партії 

«Руська нива» акцентував увагу на вихованні духовно-моральної особистості 

«на основі принціпов християнськой віры, на основі любвы, правды и 

справедливости», з метою «освідомити народ и поширити та укріпити серед 

народу руській народный дух і народну свідомість», то газети «Вперед» (орган 

соціал-демократів) і «Народня сила» (орган Української селянської партії) на 

своїх шпальтах наголошували виключно на національному вихованні та 

патріотизмі дітей та молоді [132, с. 46]. 
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В умовах специфічного національно-культурного й мовного розшарування 

в регіоні склалися обставини, коли суспільство опинилося розділеним 

щонайменше на два табори і, відповідно, притримувалося різних освітньо-

виховних традицій. 

У цілому в системі періодичних видань найчастіше зверталася увага на 

впровадження демократичності й гуманізації освітньо-виховного простору і  

різноманітних підходів до вихованого процесу, на формування виховних 

цінностей, морально-естетичне виховання дошкільної й шкільної молоді, 

формування у дітей почуття любові до рідних, сім’ї, батьківщини, інших 

громадянських мотивів людської життєдіяльності. 

У період становлення Карпатської України (1938–1939 рр.) влада взяла 

курс на націоналізацію виховного процесу. Це було викликане монополізацією 

українським урядом Августина Волошина всіх важелів суспільного життя й 

обмеженням плюралізму думок закарпатців. Такі видання як «Нова свобода», 

«Просвіта» та ін. змістовно наповнювали текст матеріалів націоналістичним 

характером, наголошуючи на ключовому поєднанні виховного елементу – 

моральності та готовності молоді до захисту інтересів молодої Карпато-

Української держави. Особливо на цьому стали акцентувати після приходу до 

влади українського уряду Августина Волошина, який і сам, як педагог, доклав 

чимало зусиль до патріотичного виховання крайової молоді, своїми знаннями й 

харизмою проклав дорогу в життя значній кількості морально і духовно стійких 

юнаків та дівчат [49, с. 1]. 

Після окупації краю угорськими військами (1939–1944 рр.) фактично 

повернулися умови угорського авторитарного режиму, який вже практикувався 

тут до Першої світової війни. Відповідно до цього кардинально змінилася й 

політика Будапешта щодо пропаганди морально-виховних ідеалів. Свідченням 

цього є зміст статей у виданнях «Зоря», «Вєстнік народних учителев», «Руська 

молодежь» та ін. На шпальтах тогочасних часописів регулярно подавалися 

матеріали про угорську історію та її відомі особистості, про повагу до 
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батьківщини, про необхідність виховувати у молоді почуття національної 

гордості та єдності тощо. 

Так, новинка Подкарпатського общества наук в Ужгороді «Руська 

молодежь» у першому номері анонсувала, що вона повинна «служити для того, 

чтобы наших диточок и учениковъ научала, забавляла и розвеселяла, а часомъ 

въ школахъ и читанку заступила» [85]. Разом з тим, щомісячник у номерах 

подавав історичні й сучасні для тодішнього покоління нариси про відомі 

угорські постаті, наголошуючи на історичній спорідненості закарпатців з 

угорським державним організмом. На це скеровували й «Дванадцять заповідей 

для молодежи», що закликали, у тому числі, й до поваги до держави й 

виховання її палкого патріота [85, с. 31]. У цілому в умовах недемократичної 

системи про пропаганду інших морально-виховних і громадянських цінностей 

не йшлося. 

Восени 1944 року на зміну угорській владі прийшов комуно-радянський 

режим. Початковим етапом творення радянського періоду стала Закарпатська 

Україна (1944–1946 рр.). Черговий раз у регіоні було кардинально змінено 

специфіку виховання, замінено пантеон морально-виховних ідеалів і цінностей. 

Увесь освітньо-виховний комплекс адаптувався до виховання «радянської 

людини» з відповідними орієнтирами й акцентами. Принаймні урядовий 

«Вісник Народної ради Закарпатської України», а в подальшому й 

«Закарпатська правда» спрямовували зміст своїх публікацій на виховний ідеал 

робітника, селянина, іншого працівника, в яких молодь повинна була бачити 

будівничого комунізму тощо.   

Зокрема, перші ж номери «Вісника Народної Ради Закарпатської України» 

публікували чимало офіційних документів, декретів нової влади (у тому числі й 

стосовно закладів освіти й виховання, культури тощо), зміст яких 

спрямовувався й на виховання нового покоління краян, майбутнє котрих і 

покликана забезпечити радянська влада [133, с. 6–27]. У такому ж дусі була 

написана й передова стаття в єдиній партійній новинці «Закарпатська правда», 

де подавалась хроніка подій освітньо-виховного змісту й анонсувалися пафосні 
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заходи щодо залучення крайової молоді до будівництва «кращого майбутнього» 

[134, с. 112]. 

Таким чином, слід констатувати, що формування морального ідеалу дітей 

та молоді періодичних видань мало місце у цілеспрямованій державній політиці 

різноманітних політичних режимів, які функціонували на Закарпатті впродовж 

першої половини ХХ століття. Їхня змістовна корекція залежала від 

загальнодержавної політики й спрямовувалася на виховання громадянина тієї 

чи іншої держави, гідного патріота. У всіх без винятку випадках 

обґрунтовувалася спорідненість краян з титульною нацією або ж доводилася їх 

органічна єдність та історична нерозривність.  

За допомогою педагогічних та інших періодичних видань подекуди 

морально-виховні ідеали проходили стадію необґрунтованого вростання у 

місцеві регіональні виховні цінності, а також заважали природній 

громадянській соціалізації молоді, особливо в контексті частих змін влади. 

Політичні орієнтири завдавали значної шкоди формуванню національної 

самосвідомості молоді, нівелювали історичну пам’ять у контексті 

нерозривності зв’язку поколінь. Незважаючи на це, варто говорити про 

пріоритетність поширення морально-виховних ідеалів саме засобами 

періодичних видань, що були важливими комунікаторами в тогочасному 

суспільстві й реалізовували важливу виховну функцію, доповнювали 

різнобарвність вітчизняної педагогічної думки. 

 

 

1.3. Роль організаторів педагогічної періодики Закарпаття у 

поширенні цінностей морального виховання 

 

Традиції культурно-освітнього й національно-духовного розвитку 

Закарпаття у зазначених хронологічних межах яскраво ілюструють неабияку 

увагу творчої інтелігенції до питань педагогічного впливу на розвиток та 

формування особистості. Це стосується  як виконання учителями своїх 
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обов’язків в різноманітних навчально-виховних закладах, так і поширення 

морально-виховних цінностей шляхом виступів на публічних лекціях, 

публікаціях відповідних матеріалів в окремих виданнях і періодичній пресі 

тощо. Це вказує на пріоритетність саме морального виховання у середовищі 

молодої генерації. 

Що стосується останньої форми поширення навчально-методичних, 

просвітньо-культурних, виховних засад, то варто зазначити, що саме у 1920-х 

роках на Закарпатті їх змістовне наповнення набуло особливо якісного й 

тематично вивіреного, повчального характеру. Цьому сприяла, перш за все, 

державна політика новоствореної Чехословацької Республіки, до складу якої 

впродовж міжвоєнного періоду входив регіон на добровільній основі під 

офіційною назвою Підкарпатська Русь [212, с. 65].  

Проголошений курс на демократизацію всього суспільно-політичного 

простору країни позитивно вплинув і на культурно-просвітницьку сферу. 

Освітньо-виховні цінності базувалася на підвалинах розбудови морального 

демократичного суспільства. Різноманітні громадянські свободи дали поштовх 

різнобічному розвитку суспільної та педагогічної думки, ідеологічній боротьбі 

та вишколу політичної культури в цілому. Поряд із активним творенням мережі 

громадських організацій, у тому числі педагогічних, можливість швидкого 

розвитку отримали різнопланові періодичні видання. Як свідчать архівні 

документи, вже на початку 1920-х років їх нараховувалося понад 30, а 

впродовж усього міжвоєнного періоду їх кількість становила близько 100 

(періодично виходило понад 80) [22, с. 4]. 

Варто наголосити, що такий активний розвиток періодичних видань був 

можливий виключно за умов творчої наснаги, професійних та організаційних 

здібностей тогочасної інтелігенції, яка завдяки доброму професійному вишколу 

постала в авангарді національно-культурного й освітньо-виховного життя 

закарпатців. Лави цієї творчої соціальної групи в регіоні переважно 

поповнювали випускники духовних та учительських навчальних закладів, 
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професійний потенціал яких був відомий як у Росії, так і в європейських 

країнах ще задовго до ХХ століття.  

Джерельна база даного дослідження широко представлена друкованими 

матеріалами, які публікувалися на сторінках тогочасних періодичних видань і 

безпосередньо були присвячені й проблемам організації фахових педагогічних 

видань. Оскільки автори статей у даній періодиці здебільшого були фаховими 

педагогами, громадсько-політичними й культурно-просвітніми діячами, 

особами, котрі найбільш активно виношували ідею створення фундаментальної 

бази педагогічної періодики, склали основу їх редакційних колегій, то вони 

були одночасно й найактивнішими популяризаторами моральних цінностей у 

краї. 

Інформація, що міститься у фондах Державного архіву Закарпатської 

області (ДАЗО), свідчить про наявність матеріалів організаційно-фінансової 

складової функціонування часописів та листування керівництва редакцій 

педагогічних видань з авторами стосовно змістовного наповнення періодичних 

шпальт. Їх дослідження доводить, що члени редакційних колегій більш 

мотивовано підходили до вирішення будь-яких буденних питань як 

життєдіяльності періодичних часописів, так і їх змістовного навантаження  

[87–102]. 

Показовим є факт особливого внеску окремих представників тогочасної 

інтелігенції у процес становлення й подальшого розвитку педагогічної 

періодики на Закарпатті у 1920–1930 роках та якісного підходу до виконання 

професійних обов’язків педагогічним загалом. Необхідно зауважити, що саме 

вони були моральними авторитетами, котрі спрямовували тенденції культурно-

просвітнього розвитку регіону в напрямі морального збагачення місцевого 

населення.   

Організаторами розвитку педагогічної періодики на Закарпатті й 

активними проповідниками морального зростання місцевої молоді були 

провідні діячі того часу. Щодо передумов і проблем функціонування 

педагогічної періодики на Закарпатті, то слід наголосити, що початковий 
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процес її створення сягає ще середини ХІХ століття. Їх прабатьками стали 

О. Духнович, І. Раковський, В. Кимак, В. Гебей, Є. Фенцик. Їхню справу на 

межі століть продовжили А. Волошин, В. Гаджега та інші культурно-просвітні 

діячі [132, с. 6–9]. Головними проблемами тогочасної періодики були фінансова 

та мовна складові, які передалися у спадок наступним ініціаторам і 

організаторам пресово-видавничої справи на Закарпатті. 

Завдяки вищеназваним просвітникам удалося активізувати 

інтелектуальний і творчий потенціал Закарпаття. Місцева інтелігенція стала 

каталізатором педагогічної інтеграції щодо конкретних напрямів поширення 

освітньо-виховних цінностей. Одним із таких спрямувань стало формування 

умов для видавничої діяльності та друкування періодичних видань, на 

шпальтах яких і вдалося б нести згадані цінності в народ, надаючи конкретну 

методичну допомогу як фахівцям-педагогам, так і суб’єктам виховного процесу 

– дітям дошкільного і шкільного віку, молоді тощо. 

Так, відомо, що під орудою «Общества святого Василія Великого» вдалося 

залучити до активної роботи на просвітницькій ниві декілька десятків 

представників місцевої інтелігенції, значну кількість з яких складали молоді 

вчителі. Вони і стали першими читачами і розповсюджувачами періодичної 

преси в регіоні.  

Саме за вихід у світ першої просвітницько-педагогічної новинки в 

Закарпатті «Свет» завдячують тогочасній творчій інтелігенції, що неабияк 

вплинуло на професійне вдосконалення педагогів. Невдовзі за сприяння 

державних органів почали виходити й перші фахові видання – «Учитель» і 

«Газета для народних учителей».  

Фактично названа когорта педагогів та духівників ініціювала процес 

інтеграції учителів у фахові громадські організації та їхньої професійної 

підготовки. Морально-духовні засади, носіями яких і виступили представники 

інтелігенції, вкоренили гуманістичний підхід до реалізації освітньо-виховних 

програм як у навчальних, так і в позанавчальних умовах. 
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Доведено, що роль і значення простих учителів напередодні входження 

Закарпаття до складу Чехословаччини слугували якісним підґрунтям 

широкомасштабних змін в освітній сфері. Той вишкіл, який їм вдалося пройти в 

надскладних умовах австро-угорського панування, якнайкраще проявився при 

розбудові фахових товариств та педагогічних видань у наступний період. 

Імена організаторів педагогічної періодики на початок 1920-х років були 

вже досить відомі та популярні в регіоні не тільки серед творчої інтелігенції та 

педагогічного загалу. Ініціатори видавничої справи користувались авторитетом 

і в політичних колах. Досить часто на них робили свої ставки лідери 

політичних і громадських організацій, державні службовці тощо. Отже, 

редакторський потенціал провідних просвітньо-педагогічних періодичних 

видань того часу склали досвідчені фахівці, такі загальновідомі діячі як  

В. Анталовський («Народная школа»), С. Бочек («Учитель»), І. Васко («Наша 

школа»), М. Василенко («Народная школа»), А. Волошин («Учительський 

голос»), А. Ворон («Учительський голос»), К. Коханий («Зоря»), А. Кутлан 

(«Народная школа»), О. Маркуш («Учительський голос»), І. Панькевич 

(«Учитель», «Подкарпатська Русь»), Й. Пешина («Учитель»), О. Полянський 

(«Учительський голос»), Ю. Ревай («Учитель»), В. Свереняк («Учительський 

голос»), П. Федор («Народная школа»), С. Фенцик («Карпатский свет»),  

А. Штефан («Подкарпатська Русь», «Учительський голос»), В. Шпеник 

(«Народная школа»), П. Яцко («Подкарпатська Русь») та ін. (Див.: Додаток Б). 

Це далеко не повний перелік представників крайової інтелігенції, які своєю 

професійною та менеджерською активністю сприяли розвитку культурно-

освітнього життя міжвоєнного Закарпаття. Не вдаючись до детальної 

персоніфікації професійної підготовки організаторів педагогічної періодики, у 

даному розділі дисертаційного дослідження ми спробуємо подати загальні 

характеристики цієї когорти активістів, визначивши як спільні, так і відмінні 

особливості їхньої професійної діяльності. 

Вивчаючи архівні матеріали та безпосередньо першоджерела, якими 

вважаємо педагогічну періодику, ми дійшли висновку, що актуальність 
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дослідження формулюється проблемно-тематичним зв’язком між організацією 

педагогічної діяльності та поширенням її змісту у фаховій періодиці. Адже її 

видання було однією із складових професійної роботи педагогів і актуальною 

для сучасного розуміння цілеспрямованості державної політики в галузі освіти. 

Її зміст і професійна орієнтація сприяють чіткому виконанню завдань, що 

постають у контексті невідкладних заходів реформування освіти. А отже, варто 

наголосити, що формування системи (мережі) педагогічної преси є однією із 

найефективніших складових інтеграції галузевих фахівців, до якої залучені як 

освітні функціонери, так і педагоги-практики різних ланок вітчизняної освіти. 

Значну допоміжну роль у цьому процесі, як і раніше, повинні виконувати 

громадські, особливо професійні, організації, які покликані не тільки 

акумулювати необхідні ресурси для вирішення першочергових завдань у 

системі освіти і виховання, а й спрямовувати та контролювати їх реалізацію. 

Саме вони повинні формувати базисну складову проблеми, вивчати громадську 

думку, подавати обґрунтовані висновки й пропозиції щодо вдосконалення 

різноманітних складових освітньо-виховного простору. Саме аналітичний 

підхід фахівців усіх рівнів та громадськості до педагогічних проблем 

сучасності закладає основу майбутнього результату і зрештою освітньо-

виховних перспектив молодої генерації. 

Слід підкреслити, що аналіз проблеми становлення й розвитку педагогічної 

періодики в змісті професійної спрямованості учительських організацій 

Закарпаття, які діяли в досліджуваний період, вказує на значну проекцію 

морально-виховних ідеалів, особливо щодо дітей та молоді. Варто наголосити 

на тому, що розгляд проблеми в даному ракурсі неможливий без з'ясування 

природи і сутності діяльності фахових педагогічних громадських організацій. 

Тож досягнення даної проміжної мети забезпечується виконанням низки 

тематичних завдань, що постали перед нами. Серед них основними можна 

вважати такі: 

1) визначення ролі педагогічних кадрів у локалізації завдань періодичних 

видань; 
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2) короткий опис мережі педагогічних товариств; 

3) перегляд кадрового потенціалу редколегій періодичних видань; 

4) огляд тематичного наповнення періодичної преси; 

5) узагальнене значення товариств у становленні й розвитку системи 

фахових видань.  

Отже, аналіз проблеми свідчить, що історичний приклад Закарпаття, де в 

першій половині ХХ століття значний вплив на процес становлення і розвитку 

системи фахової періодики здійснювали педагогічні товариства, має реальне й 

об’єктивне вираження. Упродовж згаданого часу характер і зміст поширення 

освітньо-виховних цінностей на сторінках педагогічних періодичних видань 

став однією із складових процесу соціалізації не тільки дітей і молоді, а й 

більшості різновікового місцевого населення, яке потерпало від нестачі якісних 

освітніх послуг, було занурене в культурно-просвітницьке зубожіння та 

відсталість, а також надзвичайно слабо інтегрувалося у суспільні процеси 

загальнодержавних масштабів.  

Безперечно, що освітньо-виховні традиції Закарпаття сприяли культурно-

національному відродженню регіону. Внаслідок цього ще на початку 

ХХ століття значно пожвавилася увага до педагогічних проблем у регіоні щодо 

морально-духовного виховання дітей і молоді. Ця особливість яскраво 

вирізнялася з-поміж інших пріоритетних напрямів професійної роботи 

учителів. Представники освіченого духовенства й учительські кадри з 

розумінням справи шукали різноманітні методи для залучення до освітнього 

розвитку різних верств населення. Особливо проблемним було питання 

просвіти молодого покоління, яке опинилося у своєрідних лещатах між 

залежністю від сімейного виховання (значна частина батьків не мала 

можливостей надати дітям добру освіту) і державною політикою в освітній 

галузі (національний та релігійний гніт, нерозвинута навчальна інфраструктура 

тощо) [132, с. 105 – 107]. 

Завдяки ініціативі та професійним старанням творчої інтелігенції, провідну 

роль у середовищі якої відігравали педагоги, розпочався процес поширення 
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освітньо-виховної інформації на сторінках тогочасної періодики. Актуальною 

стала ідея створення педагогічних видань, де б акумулювався широкий спектр 

проблем освітньо-виховного розвитку Закарпаття. 

Проте даний спектр не визрівав автономно і незалежно від комплексу 

педагогічних проблем. Розуміючи всю складність реалізації проблем розвитку 

освітньо-виховного простору, педагоги розкривали власні творчі таланти, 

професійні та організаторські здібності. Завдяки високому професійному 

вишколу освічена інтелігенція постала в авангарді національно-культурного й 

просвітницького життя місцевого населення. Тому логічним було те, що кращі 

кадри духовних та учительських навчальних закладів на чолі з досвідченими 

педагогами почали гуртуватися в організаційні форми за спільними інтересами.  

Екскурс в еволюцію фахових громадських організацій в регіоні слід 

пов’язувати з культурно-національним просвітництвом ХІХ століття. Так звані 

«Будителі» зробили справжній культурно-освітній прорив у національній 

самосвідомості закарпатців, сприяли значному піднесенню освіти й виховання 

майбутніх поколінь. Плеяду відомих просвітників, серед яких були Олександр 

Духнович, Адольф Добрянський, Іван Раковський та інші, можна вважати 

першопрохідцями в справі творення педагогічних товариств у регіоні. Вони 

успішно передали естафету культурно-освітнього розвитку таким громадським 

активістам,  як Августин Волошин, Василь Гаджега, Олександр Маркуш, Франц 

Агій, Василь Шпеник [11] та ін.  

Створення мережі фахових періодичних видань після завершення Першої 

світової війни пов’язане з діяльністю цілої низки педагогічних товариств, які 

проводили активну роботу впродовж першої половини ХХ століття. Серед них 

варто виділити «Учительське товарищество Подкарпатской Руси» (1920–1944) 

(у 1939–1944 роках назва «Учительское товарищество»), «Товариство 

учительства горожанських школ Подкарпатской Руси» (1924–1939), 

«Педагогічне товариство Підкарпатської Русі» (1924–1939), «Народовецьке 

учительське товариство» (1929–1930), «Учительська громада» (1930–1939) 

[209, с. 427–428]. 
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Одним із пріоритетних напрямів діяльності вищеназваних товариств була 

видавнича діяльність. Крім видання та розповсюдження методичних 

посібників, шкільних підручників, іншої довідкової літератури, товариства 

створювали й організаційно (матеріально) підтримували друковані органи – 

педагогічні періодичні видання. У даному напрямі громадські організації тісно 

співпрацювали з педагогами, авторами підручників, допомагали у фінансуванні 

чи пошуку меценатів тощо. Саме організаційна і фінансова складові діяльності 

педагогічної періодики лягли на плечі товариств та їх лідерів [92]. 

Опрацювання джерел з даної наукової проблеми доводить, що педагогічні 

товариства створили відповідно такі педагогічні видання (подано за [11, с. 169, 

269]):  

- «Учительське товарищество Подкарпатской Руси» – «Народная школа» 

(з 1939 р. – «Народна школа»); 

- «Педагогічне товариство Підкарпатської Русі» й «Народовецьке 

учительське товариство» – «Подкарпатська Русь», «Учительський 

голос»; 

- «Товариство учительства горожанських школ Подкарпатской Руси» – 

«Вестник учительства горожанских школ Подкарпатской Руси»; 

- «Учительська громада» – «Наша школа», «Учительський голос» (Див.: 

Додаток А).  

Інші педагогічні та творчі періодичні видання хоч і не афішували свою 

приналежність до товариств, але підтримувалися тими ж таки педагогами, 

письменниками, літераторами. 

Редакторами провідних просвітньо-педагогічних періодичних видань були: 

(перелік укладений за [11, с. 169, 269; 51, с. 40–41] без зазначення часу, коли 

діяч працював у редакції): 

1. Періодика педагогічна (орган товариства): 

- «Вестник учительства горожанских школ Подкарпатской Руси» – 

М. Перейма; 



44 

- «Народная школа» («Народна школа») – В. Анталовський, М. Василенко, 

А. Кутлан, П. Федор, В. Шпеник, І. Мартін, М. Грига та ін.; 

- «Наша школа» – І. Васко, В. Довгун та ін.; 

- «Учительський голос» – А. Волошин, О. Полянський, А. Ворон, 

О. Маркуш, В. Свереняк, А. Штефан та ін. 

2. Періодика педагогічна й просвітницька (орган товариства (у перші роки 

існування)): 

- «Подкарпатська Русь» – І. Панькевич, А. Штефан, П. Яцко та ін. 

3. Періодика педагогічна (владно-офіційна) (орган шкільного відділу 

цивільної управи Підкарпатської Русі): 

- «Учитель» – І. Панькевич, Ю. Ревай, С. Бочек, Й. Пешина та ін.;  

- «Урядовый вестник школьного реферату краевого уряду Подкарпатской 

Руси» (Див.: Додаток Б). 

Як зазначає Л. Ліхтей, члени редакційних колегій активно долучилися до 

творення цілісної системи періодичних видань Закарпаття цього періоду 

завдяки своїм професійним якостям та організаторським здібностям. [209, 

с. 413]. 

Усі редактори та їх помічники були високоосвіченими інтелектуалами, 

моральними авторитетами, здобули освіту в провідних навчальних закладах 

різних країн. Більшість із названих активістів мали значний досвід 

редакторсько-видавничої справи, співпрацювали з різними періодичними 

виданнями, одночасно брали участь у підготовці до друку наукових та 

популярних праць і були членами педагогічних товариств [262, с. 95, 99, 109, 

111]. 

Серед імен організаторів педагогічної періодики на Закарпатті у 

досліджуваний період чільне місце належить відомому культурно-просвітньому 

й громадсько-політичному діячеві Августину Волошину. Педагогічна преса 

займає у його творчій біографії одне із ключових місць, оскільки він сам був 

фаховим педагогом, пропагандистом освітньо-виховних цінностей, теоретиком 
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і методологом науково-педагогічного пізнання, моральним авторитетом 

закарпатців. 

Він був автором цілої низки публікацій на сторінках тогочасних 

періодичних видань, безпосередньо присвячених широкому спектру освітньо-

виховного процесу. А. Волошин залишив величезну бібліографічну спадщину 

статей як фаховий педагог, громадсько-політичний і культурно-просвітній діяч 

[48–71], а також цінну мемуаристику [51], де подано спогади учасників процесу 

творення педагогічної преси. 

Зазначимо, що Августин Волошин прожив багатогранне життя. Його 

постать стала незамінною в розвитку духовного, культурного, наукового буття 

Закарпаття в першій половині ХХ століття.  

А. Волошин достойно продовжив справу зачинателів педагогічної періодики на 

Закарпатті О. Духновича, І. Раковського, В. Кимака, В. Гебея, Є. Фенцика [301, 

с. 406–407].  

Як професійний педагог, А. Волошин особливе місце в самоосвіті вчителів 

віддавав фаховим виданням, які були покликані генерувати процес освіти й 

виховання молодого покоління. Саме він був засновником або співзасновником 

таких популярних періодичних видань освітянського спрямування першої 

половини ХХ століття, як «Учитель» (виходило у 1920–1936 роках), 

«Пiдкарпатська Русь» (1923–1936) «Учительський голос» (1929–1939), «Наша 

школа» (1935–1937) та ін. А. Волошин був чи не найактивнішим дописувачем у 

згадані видання, а його авторський матеріал щоразу вирізнявся актуальністю, 

теоретичним обґрунтуванням, методичним різноманіттям, практичною 

доцільністю і стилістичною простотою. Саме так розкривався талант педагога і 

вченого, формувалася специфіка регіональної педагогічної думки й науково-

педагогічної школи на Закарпатті. 

Як знавець теоретичної основи й методології педагогіки, на сторінках 

педагогічної преси А. Волошин регулярно давав професійні коментарі й поради 

менш досвідченим колегам і тим, хто тільки робив перші кроки в учительській 

кар’єрі [299, с. 43].  
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Він відомий і як меценат, котрий у скрутних фінансових умовах 

тогочасності, знаходив можливості матеріальної підтримки пресово-видавничої 

справи на Закарпатті. Так, працюючи в редакції часопису «Наука» у важкі часи, 

коли видання перебувало на грані банкрутства, А. Волошин у 1907 році 

перебрав на себе усі фінансові труднощі й «оживив» новинку. Як писав він у 

спогадах, «оптимізм редактора і надія на поміч ревніших патріотів завели його 

в довги» [51, с. 61].  

Упродовж своєї творчої діяльності А. Волошин значну увагу приділяв 

педагогічному кадровому питанню. Неодноразово на сторінках періодики він 

відстоював ідею функціонування вищих навчальних закладів, де б готували 

фахівців-педагогів. Великий педагог був переконаний, що вирішення цієї 

проблеми підніме рівень педагогічних кадрів до європейських стандартів [42, 

с. 81–83]. З цією ж метою він долучився до координаційної діяльності 

педагогічного загалу на Закарпатті у напрямі створення фахових громадських 

організацій учителів, організаційна стабільність яких значною мірою сприяла 

формуванню міцного підґрунтя педагогічної періодики в регіоні.  

Крім тематики освітньо-виховного забезпечення дітей та молоді, 

Августина Волошина турбувала проблема реформування всієї шкільної 

системи. У статтях він змальовував різні шляхи побудови не тільки окремих 

напрямів освітньої галузі, а й цілісної системи загалом, яка б функціонувала на 

високому рівні й давала можливість безперервної освіти для молоді з правом 

широкого вибору спеціалізації [11, с. 91–94]. 

Отже, місце і роль А. Волошина в історії педагогічної преси є об’єктивно 

помітною. Як доводять численні джерела, він став одним із генераторів ідеї 

поширення освітньо-виховних цінностей в регіоні засобами саме фахової 

періодики, значне місце в якій відводилося морально-духовному сегменту. І 

необхідно погодитися з думкою закарпатського ученого й журналіста 

В. Тарасюка, що «на сьогодні українська педагогічна преса Закарпаття 1920–

1930-х років є унікальним явищем. Вона органічно увібрала в себе й 

відстоювала ідеї демократизму, гуманізму та національної самобутності, 
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прагнула сприяти всебічному розвитку творчої особистості, патріотичному 

вихованню учнівської молоді» [42, с. 344]. 

Загалом, педагогічна преса у творчій спадщині Августина Волошина 

стала практичною основою культурно-національної програми розвитку 

місцевого населення в цілому. Тому, на нашу думку, відповідальний і 

професійний підхід до реалій та перспектив розвитку педагогічної преси 

А. Волошиним здійснювався крізь призму досягнення кількох важливих і 

взаємопов’язаних між собою складових:  

1) для створення єдиного педагогічного інформаційно-професійного 

простору в регіоні;  

2) для станової консолідації педагогічного загалу;  

3) для фахової підготовки і професійного вдосконалення педагогічних 

кадрів;  

4) для уніфікації навчально-виховних планів та програм, цілеспрямованої 

єдності регіональної освітньої системи;  

5) для поширення серед молоді морально-виховних цінностей у змісті 

духовності, моралі, етики, взаємоповаги й почуття любові до ближнього, 

родини, свого народу та Батьківщини. 

Цей перелік можна доповнювати, але і його достатньо для того, щоб 

говорити про багатогранність таланту Августина Волошина, його педагогічного 

хисту, про чітке уявлення всього спектра загальноосвітніх проблем та, що 

вочевидь є далеко не останнім, про впевненість і усвідомлення правильності дій 

крайового учительства на благо якісних освіти й виховання дітей та молоді 

краю. 

Повертаючись до питання впливу педагогічних товариств на фахову 

педагогіку, необхідно констатувати, що вони виступали й ініціаторами, й 

контролерами змістовного наповнення фахової періодики. У виданнях 

розкривалися дотичні питання цілісного освітньо-виховного розвитку 

Закарпаття, організаційного єднання педагогічного загалу, навчально-
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методичних засад навчання і виховання, подавалася хроніка культурно-

просвітнього розвитку регіону та інших держав. 

Періодична преса згаданого періоду яскраво ілюструє неабияку увагу 

представників педагогічної думки та простих учителів до якості морально-

виховного потенціалу закарпатської молоді. Виходячи з того, що зміст 

виховання дітей був комплексною складовою обґрунтування системи 

загальнокультурних і суспільних цінностей, сукупністю соціально значущих 

якостей особистості, видається зрозумілим той факт, що у змісті регіональної 

періодики теоретиками і практиками проблемі виховання та ціннісного 

ставлення особистості до середовища, в якому вона формувалася, надавалося 

особливе значення. 

Джерела свідчать, що вплив педагогічної періодики на формування 

морально-виховних цінностей дітей та молоді у досліджуваний період був 

пріоритетним. Цю функцію якісно підсилили автори публікацій відповідних 

матеріалів у періодичних виданнях, серед яких, як правило, були вчителі 

різноманітних навчально-виховних закладів, представники творчої інтелігенції 

та державних освітньо-управлінських відомств.  

Аналізуючи авторський потенціал педагогічних видань, робимо висновок, 

що зміст педагогічної періодики дає можливість комплексно прослідкувати 

еволюцію педагогічної думки Закарпаття впродовж першої половини 

ХХ століття та визначити реальні тенденції актуалізації публіцистами 

найважливіших проблем вишколу тогочасної молодої генерації і, зокрема, в 

контексті морального виховання (Див.: Додаток В).  

Педагогічна періодика широко використовувала сторінки для актуалізації 

освітньо-виховних проблем, виконуючи при цьому важливу інформативну 

функцію, пропагуючи гуманістичні, морально-духовні й демократичні цінності 

виховання. Майже кожне видання у своїй структурі подавало рубрики, 

присвячені умовам та критеріям національного, тілесного, морального, 

духовного та іншого виховання. Поряд з цими тематичними напрямами, 

ключовою системою цінностей розглядалася духовність і пропаганда 
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загальнолюдських ідеалів нової генерації закарпатців [212, с. 70–71]. При цьому 

аналіз морально-виховних орієнтирів значною мірою залежав і від владної 

політики. 

На шпальтах новинок неодноразово наголошувалося на пріоритеті 

сімейного виховання як першооснови реалізації морально-виховних цінностей, 

на тісному взаємозв’язку сім’ї та школи у виховному компоненті, на формах і 

методах виховання дітей та молоді в родинному колі, ролі учителів і батьків 

тощо.  

Увесь комплекс варіативності цілеспрямованих освітньо-виховних послуг 

розкривала й педагогічна методологія, основи якої фахівці подавали в 

періодиці. У номерах видань описувалися нові підходи до виховання молодого 

покоління, презентувалися навчальні програми, курси позакласної роботи та ін. 

Переважна більшість методичних матеріалів зосереджувала увагу на тому, що 

вже з дитинства необхідно закладати фундамент не тільки майбутніх знань і 

вмінь молодої генерації, цементувати підвалини її особистої поведінки, а й 

формувати засади моральних, гармонійних, толерантних відносин у 

конкретному соціальному середовищі. 

Таким чином, ми визначаємо такі позитивні особливості діяльності 

активістів редакційних колегій педагогічних видань: 

1. Усі редактори та їх помічники були високоосвіченими інтелектуалами, 

здобули добру освіту в провідних навчальних закладах Угорщини, 

Чехословаччини, Радянської України. У фонді «Русское культурно-

просветительное общество имени А.В. Духновича в Ужгороде» найбільшу 

зацікавленість викликали документи опису 1, справи 13 «Переписка с 

обществом «Школьная Помощь», Цивильной Управой и другими по вопросу 

оказания финансовой помощи эмигрантам» [107, арк. 26]. Аркуші справи 

повідомляють про місце так званої «культурницької» еміграції в розвитку 

освіти на Закарпатті після 1919 року, а також її залучення до просвітницької 

роботи, в тому числі й на ниві пресової пропаганди. Чимало емігрантів стали 

активістами й лідерами як педагогічних товариств, так і їх періодичних видань. 



50 

2. Переважна більшість названих діячів були знавцями своєї справи, мали 

значний досвід видавничої роботи, на початку своєї кар’єри співпрацювали з 

різними виданнями, паралельно працюючи у суспільно-політичній та партійній 

пресі, брали участь у підготовці до друку різнопланової наукової та 

підручникової продукції [212, с. 87–90]. 

3. Організаторів – членів редколегій вирізняли неабияке бажання, 

активність та ініціативність у вирішенні буденних справ видань, особистий 

професіоналізм, відповідальність та освіченість. Вони були зацікавлені у 

підборі фахових кадрів до складу редакцій. Так, у фонді «Реферат освіти 

Підкарпатської Русі в Ужгороді» зберігається лист відповідального 

редактора журналу Степана Фенцика до д-ра Юлія Гаджеги датований 

21 лютого 1928 року, в якому з порозумінням ставиться до відмови 

останнього редагувати новинку, але настійливо просить його ввійти хоча б «в 

число сотрудников журнала» [102, арк. 6]. І хоча дане видання не належало 

до фахових, усе ж на його шпальтах публікувалися матеріали стосовно освіти 

й виховання краян. 

4. Майже всі керівники згаданих періодичних часописів були членами 

педагогічних товариств («Учительське товарищество Подкарпатской Руси», 

«Педагогічне товариство Підкарпатської Русі», «Народовецьке учительське 

товариство», «Учительська громада» та ін.), відомих громадських організацій 

(«Просвіта», «Общество им. А. Духновича»), політичних партій Закарпаття 

(«Руської хліборобської (земледільської) партії», «Християнсько-народної 

партії», «Автономного земледільського союзу», «Руської національно-

автономної партії» та ін.). Зокрема, про тісний контакт лідерів педагогічного 

загалу з урядовцями та іншими функціонерами говорять документи справи 

«Переписка с Земским Урядом редакции журнала «Народная школа» по 

вопросу деятельности Учительского товарищества» [108, арк. 41]. 

5. Чимало членів редколегій, через складні соціально-економічні умови 

розвитку краю виступали меценатами й фінансистами видань із власних джерел 

[107, арк. 11]. На їхні бюджети покладалися й інші видатки: «Оплата труда 
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лучших авторов, большое количество иллюстрацій, бумага, печатаніе и прочіе 

расходы приносятъ большой дефицит…» [93, арк. 2]. 

6. Редактори опиралися також на підтримку у виданні періодики на різні 

державні інститути, яким регулярно направляли прохання про матеріальну 

допомогу. Чимало опрацьованих нами архівних справ торкаються проблеми 

фінансового стану часописів, які працювали на освітньо-виховній ниві. Це, 

зокрема, «Лист Президіума УТПР в Мукачево … про виділення субсидій для 

журналу «Народная школа» та інші [123, арк. 18].  

В одному із подібних звернень Василь Шпеник, лідер Учительського 

Товариства Подкарпатської Русі, член редколегії педагогічного часопису та 

автор багатьох матеріалів про виховання молоді, пише: «Наше сословно-

культурное общество для углубленія фаховыхъ учительских знаній издаетъ 

фаховый журналъ «Народная школа». Изданіе 10 чиселъ этого журнала стоит 

13.177.45 крон. Наше общество в матеріальномъ отношеніи находится в бедном 

положеніи, якъ всі подобныя общества. Члены взносы не платятъ исправно. 

Общество обращается къ Земскому Выбору уделить субсидію» [124, арк. 3]. Ці 

слова ми навели для ілюстрації тогочасної нагальності й переживань 

педагогічного загалу з приводу можливості безперервного виходу з друку так 

необхідного для освітньо-виховного простору краю періодичного видання. 

Збережені аркуші цієї справи говорять про позитивне вирішення урядом 

фінансових складностей видання [123, арк. 18]. 

7. У змісті видань розкривалися дотичні питання освітньо-виховного 

розвитку Закарпаття, організаційного єднання педагогічного загалу, навчально-

методичних засад освіти, подавалася хроніка культурно-просвітнього розвитку. 

У Фонді 1039 «Учительське товариство Підкарпатської Русі» у справі «Списки 

членов УТПР – подписчиков журнала «Народная школа», письма в редакцию 

журнала, приглашения на заседание комитета по борьбе за мир» також 

знаходимо інформацію про проблеми, якими переймалися редактори фахових 

періодичних видань [122, арк. 28–30]. Поміж іншим, тут міститься лист із 

закликом до читачів активно співпрацювати з редакцією у плані поширення 
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виховних ідеалів, а також про надсилання номерів журналів, передусім, для 

членів педагогічного товариства, а особливо для тих, хто «платить членські 

взноси» [122, арк. 31]. Подібну інформацію стосовно новоприйнятих членів 

фахової громадської організації знаходимо й у змісті інших листів  

[122, арк. 45]. 

До негативних особливостей діяльності активістів редакційних колегій 

педагогічних видань віднесемо: 

а) негативні тенденції тогочасних суспільно-політичних і культурно-

національних проявів втягували представників творчої інтелігенції в політичні 

та мовні конфлікти; 

б) видання фактично перетворилися на голосові рупори розколотого на два 

ворогуючі табори суспільства (українофільський підтримували часописи 

«Учитель», «Подкарпатська Русь», «Учительський голос», «Наша школа», а 

русофільський – («Народная школа») [51, с. 67]; 

в) редактори у змісті видань чітко дотримувалися власного бачення 

проблем мовної дискусії, національно-культурного самовизначення 

закарпатців, по-різному реагували на чехословацьку політику щодо краю; 

г) учителі та інтелігенція загалом замість того, щоб спільно працювати на 

подоланням проблем і поступовим вирішенням нагальних питань освітньо-

виховного простору, звинувачували один одного, образливо реагували під час 

дискусій, що у підсумку завдало значної шкоди не тільки культурному, а й 

суспільному розвитку [117, арк. 12]. 

Таким чином, навіть незважаючи на згадані принципові непорозуміння, 

роль провідних активістів – організаторів педагогічної періодики в загальному 

розвитку освіти і культури Закарпаття у 1920–1930-х роках була визначною. 

Саме названі нами представники закарпатської інтелігенції цього періоду 

активно долучилися до творення цілісної системи педагогічних періодичних 

видань Закарпаття. Соціально-професійний рівень лідерів пресово-видавничої 

справи, їх організаторські здібності говорять про те, що цей комплекс задатків 
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сприяв значному особистому внеску у становлення та буденну роботу фахової 

преси.  

Разом з тим, завдяки конкретизації певних спільних і відмінних рис 

провідних фахівців у видавничій та організаційній справі ми констатуємо, що 

до організаційно-видавничої справи педагогічної періодики було причетне 

досить обмежене коло осіб із середовища культурно-національної інтелігенції, 

ядро якої складали фахові педагоги, представники духовенства, інші 

громадсько-культурні діячі. Вони зробили значний внесок в еволюції 

періодичної справи в цілому й залишили помітний слід у вітчизняній 

педагогічній спадщині. 

Таким чином, формування системи педагогічної преси було однією із 

найефективніших складових інтеграції галузевих фахівців, до якої були 

залучені як функціонери, так і педагоги різних ланок освіти. Значну допоміжну 

роль у цьому процесі відігравали громадські, особливо професійні, організації, 

які покликані не тільки акумулювати необхідні ресурси для вирішення 

першочергових завдань у системі освіти й виховання, а й спрямовувати і 

контролювати їх реалізацію.  

Нами також встановлено, що створення мережі фахових періодичних 

видань тісно пов’язане з діяльністю цілої низки педагогічних товариств, які 

проводили активну просвітницьку роботу на Закарпатті впродовж першої 

половини ХХ століття і, що характерно, співпрацювали як з редакціями 

періодики, так і з освітніми установами, у тому числі, у напрямі поширення у 

пресі морально-виховних цінностей. 

Ефективний розквіт цього процесу припав на 1920–1930-ті роки. Однак під 

час завершальної фази Другої світової війни (1944 р.) на Закарпатті він 

призупинився, як і вихід у світ педагогічних періодичних видань. А внаслідок 

інтеграції Закарпаття до радянської політичної системи після возз’єднання з 

Радянською Україною (1945 р.) цей процес мав уже інші особливості. 
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1.4. Стан наукових досліджень проблеми та аналіз джерельної бази 

 

Питання морального виховання дітей і молоді можна без перебільшення 

вважати вічною проблемою людської цивілізації. Моральне виховання є 

головною передумовою прояву активної діяльності особистості і закладає в її 

зміст гуманістичні ідеали педагогічної науки. Воно лежить в основі й політико-

правової бази державної політики, оскільки побудова демократичної політичної 

та суспільної системи, становлення і розвиток громадянського суспільства 

неможливі без цілісної, динамічної та безперервної системності морально-

виховного потенціалу нації. Питання морального виховання відображені у 

Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

вищу освіту» [146 – 151], Державній національній програмі «Освіта (Україна 

XXI століття)» [86], в численних міжнародних документах (наприклад, 

Конвенції ООН про права дитини тощо) та інших нормативних документах. 

У розрізі нашого дослідження, для ефективного досягнення його мети, ми 

здійснили аналіз джерельної бази проблеми та здійснили поділ джерел на 

декілька груп. Усі вони збагачують педагогічну думку, оскільки розкривають 

проблему морального виховання дітей і молоді крізь призму педагогічних (і не 

тільки) періодичних видань та зміцнюють освітньо-виховний потенціал. 

Першу групу складають наукові та науково-популярні дослідження, які 

опубліковані у вигляді монографій, підручників, брошур, статей у збірниках, 

енциклопедіях, а також дисертаційних дослідженнях на правах рукопису 

тощо.   

Другу групу формують статті-першоджерела, які публікувалися на 

сторінках тогочасних педагогічних періодичних видань і безпосередньо були 

присвячені проблемам морального виховання дітей і молоді, ставленні їх до 

людей, суспільства і держави тощо. Автори статей – переважно представники 

творчої інтелігенції, педагоги, громадсько-політичнимі й культурно-просвітні 

діячі, священики. Науково-методичні й пізнавально-практичні матеріали у 
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змісті досліджуваних періодичних видань актуалізували нашу увагу до 

найболючіших і нагальних питань розвитку освітньо-виховного простору 

Закарпаття у 20–30-х роках ХХ століття, проектуючи їх на можливості 

реалізації молодіжної виховної політики в умовах різного демократичного 

політичного режиму і процесу державотворення. 

Третю групу джерельної бази досліджуваної проблеми складають архівні 

неопубліковані матеріали, які містяться у фондах Державного архіву 

Закарпатської області (ДАЗО) [87–127]. Архівні документи, які ми 

проаналізували, змістовно підсилюють можливість усебічного й комплексного 

вивчення досліджуваної теми. Вони дозволили нам значно розширити межі 

пріоритетних питань морально-виховної парадигми, умови й тематичну 

спрямованість їх змістовного наповнення. До того ж, опрацювання матеріалів 

архівних фондів вказує на доцільність і актуальність періодики у світлі 

ефективного використання творчого потенціалу інтелігенції у конкретних 

обставинах еволюції освітньо-виховного процесу на Закарпатті впродовж 

досліджуваного періоду. 

Четверта група джерел – опубліковані архівні матеріали, які дотично 

розкривають питання морального виховання регіону в зазначені хронологічні 

рамки, а саме збірники документів, які вперше в науковий обіг ввели значну 

частину архівних джерел із різноманітних проблем суспільно-політичного й 

культурно-просвітнього розвитку Закарпаття, різноманітна діловодна 

документація культурно-просвітніх громадських організацій, політичних партій, 

крайових урядів (зокрема, шкільного відділу), різноманітна переписка установ 

тощо [133–134; 298; 338–343]. Науково-довідковий апарат документальних 

збірників сприяє вивченню змісту й форм культурно-просвітньої роботи в напрямі 

морального виховання дошкільників та молоді шкільного віку в зазначений 

період, обґрунтуванню взаємопов’язаних суспільних процесів за допомогою 

приписів інформаційно-допоміжного характеру. 

Частково до цієї групи джерельної бази наукового дослідження можна 

віднести й мемуарну літературу [51; 246; 247]. Цей вид джерел, хоч і підлягає 
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надзвичайно критичному ставленню до свого змісту через значної міри 

суб’єктивізм авторського викладу, все ж є цінним доповненням процесу 

вивчення й аналізу різноманітних історичних фактів і орієнтаційних проявів, 

поглядів безпосередніх учасників досліджуваних явищ. Дані матеріали також 

подають дух епохи, предмет дискусій та творчі настрої суб’єктів тогочасного 

культурно-освітнього розвитку регіону в різних його проявах. Тому видані в 

різний час мемуари, зокрема, відомих педагогів, громадсько-культурних діячів, 

на наше переконання, сприятимуть комплексному розумінню суті 

досліджуваної проблеми. 

Отже, аналіз стану розробки досліджуваної наукової проблеми вказує на те, 

що наявна база даних про видання переважно заповнена теоретичним 

обґрунтуванням проблеми морального виховання дітей і молоді, а також 

регіональних особливостей виховного процесу та окремих його різновидів. 

Наукову складову дослідження суттєво підсилюють наукові та науково-

популярні видання, які в тій чи іншій мірі висвітлюють загальну суть освітньо-

виховного процесу в тогочасному Закарпатті та умов культурно-освітнього 

розвитку в цілому.  

Теоретичні засади морального виховання розкривають ключову тезу 

досліджуваної проблеми – моральні цінності з плином історичного часу за 

мінливості цивілізаційних епох мають неперехідний, постійно діючий характер, 

зберігають динаміку та наступність моральних засад і вимог. Адже незалежно 

від часу двигуном людського розвитку були і залишаються моральні почуття, 

моральні переконання, моральні відносини, моральна поведінка, моральні 

ідеали, моральні традиції, моральні норми, моральні принципи, а також 

фіксовані моральні цінності у вигляді заповідей, канонів, кодексів.  

Морального виховання так чи інакше стосуються праці відомих нам 

філософів як античних часів (Платон, Арістотель, Спіноза), так і пізнішого 

періоду, завершуючи сьогоденням (І. Кант, Г. Гегель, Г. Сковорода, 

А. Шопенгауер, Х. Ортега-і-Гассет, М.О. Бердяєв, С. К’єркегор, К. Ясперс). 

Щодо формування особистості знаходимо думки у зарубіжних та вітчизняних  
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педагогів і психологів як минулого (Я. Якубсон, А. Дистирвег, Я. Коменський, 

І. Песталоцці, О. Духнович, К. Ушинський, С. Русова, Я. Щепанський, 

Я. Корчак, В. Сухомлинський, А. Макаренко, С. Шацький, В. Янів), так і 

сьогодення (І. Бех, Н. Бібік, А. Бойко, Н. Вознюк, С. Карпенчук, О. Пометун, 

О. Сухомлинська, М. Стельмахович, М. Ярмаченко) [20; 27]. Однак аналіз 

джерел, предметом дослідження в яких виступає моральне виховання, виявляє і 

те, що на цей час у вітчизняній науці відсутня належна класифікація підходів до 

змісту морального виховання, наявні розбіжності у трактуванні його складових 

та завдань, а також потребує сучасного осмислення його методичне підґрунтя. 

Актуальним є також морально-виховний спектр в діяльності 

учительського загалу, який організаційно інтегрувався в лавах педагогічних 

товариств. Аналізуючи найвідоміші дослідження й публікації, в яких було 

започатковано розв’язання даної проблеми, ми спиралися на опубліковані 

матеріали, де вивчалася історія розвитку педагогічних товариств Закарпаття. 

Відповідно дане питання привертало увагу таких дослідників, як М. Алмашій 

[11], І. Поп [262], В. Керецман, Н. Керецман і І. Ліхтей [208; 209], П.Р. Магочій 

[212], Б. Качур (у співпраці з П. Стрічаком, М. Талапканичем і В. Химинцем) 

[243] та ін. Переважно ці матеріали містили загальний огляд епохи й місце в ній 

фахових громадських організацій.  

Зокрема, І. Ліхтей, В. Керецман і Н. Керецман [208] та М. Токар [309] 

розкривають проблему діяльності педагогічних товариств у системі громадянського 

суспільства й безпосередньо в середовищі інших громадських організацій. 

П.Р. Магочій [212], Б. Качур, М. Талапканич та В. Химинець [243] подавають аналіз 

діяльності педагогічних організацій крізь призму культурно-освітнього розвитку 

Закарпаття, а М. Алмашій та І. Поп – в енциклопедичному зрізі [11; 262].  

Разом з тим, проблема безпосереднього  впливу педагогічних товариств на 

процес становлення і розвитку педагогічної періодики у конкретному 

дослідницькому розрізі є малодослідженою. Так, у дослідженнях І. Добоша 

[132], М. Кухти [189–197] та І. Ліхтея [209] зроблено проекцію на залежність 

педагогічної преси від організації учительського кадрового загалу, що 
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зосередився в структурах фахових товариств; Ю. Бідзіля у довіднику про 

періодику Закарпаття подав перелік педагогічної преси [22]; В. Тарасюк вивчав 

внесок одного з відомих педагогів та культурно-освітніх діячів Закарпаття 

Августина Волошина у розвиток педагогічної преси [301, с. 406–410]. Як 

свідчать джерела, саме плеяда відомих лідерів педагогічних організацій 

ініціювала становлення мережі педагогічної періодики й, відповідно, 

наповнювала її тематично-професійний зміст. 

Практичний досвід впливу навчально-виховного процесу та аналіз умов 

розвитку шкільництва на Закарпатті зосереджено в наукових доробках 

закарпатських дослідників О. Бенци [16], М. Кухти [192], Г. Розлуцької [273] та ін.  

У змісті нашого дослідження цінне значення має монографічне видання 

О. Бенци «Громадянське виховання учнівської молоді в спадщині діячів освіти 

Закарпаття (1919–1939 рр.)». У своїй праці дослідниця аналізує проблеми 

громадянського виховання закарпатських школярів упродовж 1919–1939 років. 

Дослідження виконанане на основі залучення значної кількості джерел, серед 

яких і тогочасні періодичні видання (у т.ч. й фахові педагогічні). Авторка 

дослідила внесок представників педагогічної думки Закарпаття в теорію і 

практику громадянського виховання учнівської молоді. Одночасно її 

дослідження розкриває зміст, форми й методи громадянського виховного 

процесу. Важливо, що О. Бенца подає характеристику наукової проблеми крізь 

призму суспільно-політичних та соціально-економічних важелів тогочасного 

розвитку регіону, зосереджуючи також увагу на полікультурних особливостях 

територіального середовища. 

Використані дослідницею тематичні матеріали педагогічних періодичних 

видань. Дозволили нам ознайомитися з тогочаснами особливостями освітньо-

виховних обставин у регіоні. Логічним є акцентування позитивних проявів 

освітньо-виховного процесу на Закарпатті з урахуванням «інтересів 

демократії», що виразилося в тому, що «поширення ідеї громадянського 

виховання було регламентоване чехословацькими освітніми законами та 

відповідними інструкціями» [16, с. 48]. 
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Якість змістового наповнення даної монографії значно розширює й 

контекст нашого дослідження, оскільки, на наше переконання, моральне 

виховання є однією із важливих складових підготовки молоді до 

громадянського життя, до готовності проявити свій патріотизм, любов до рідної 

землі, мови, толерантне ставлення до представників різних соціальних, вікових, 

національних та релігійних груп. На таку думку наштовхують підсумкові 

роздуми авторки монографії в контексті того, що «у працях педагогів 

Закарпаття у міжвоєнний період провідне місце займає обґрунтування 

принципу громадянськості» [16, с. 174]. 

Зрозуміло, що зазначене вище дослідження не вичерпало багатоманітність 

проблем виховного спектра дітей і молоді на Закарпатті у визначений 

історичний період, однак значною мірою сприяло актуалізації комплексності 

навчально-виховного процесу в регіоні. 

Значний пласт цінної для нашого дослідження інформації міститься у 

монографії Г. Розлуцької про зміст шкільних підручників як фактора 

полікультурного виховання молодших школярів на Закарпатті у 1919–

1939 роках [273]. Особливо це стосується формату шкільного морального 

виховання. Дослідниця здійснила скрупульозний аналіз змісту підручникового 

фонду навчальних закладів, акцентуючи при цьому увагу на проблемах 

полікультурного виховання школярів, де у тому числі мова йде і про моральне 

виховання дітей і молоді. Зауважимо, що виховання представників усіх 

національностей, які проживали на Закарпатті, є традиційною особливістю 

регіонального розвитку й має якісне продовження на сучасному етапі. 

Насамперед, авторка подає детальний опис загальнотеоретичних праць та 

науково-дисертаційних досліджень з досліджуваної проблеми [273, с. 15–30].  

Для нас важливим є те, що Г. Розлуцька високо оцінює внесок регіональної 

педагогічної думки у загальноукраїнський контекст теоретичного виховного 

процесу підкреслює специфіку полікультурного виховання в українському 

суспільстві. Дослідниця констатує, що «у багатьох своїх моментах розроблені 

закарпатськими педагогами програми морального виховання для учнів 
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початкових та середніх шкіл можуть послужити джерелом полікультурних ідей 

при розробці виховних планів для сучасних українських навчальних закладів» 

[273, с. 133]. Загалом, монографія надає нам поживну тематичну інформацію та 

певною мірою зорієнтовує нас до порівняння морально-виховного змісту 

підручників і педагогічної періодики. Додамо також, що на сторінках періодики 

досить часто рекламувалась шкільна видавнича продукція, подавались рецензії, 

огляди тощо. 

Варто зазначити, шо останнім часом увага до дослідження подібної теми 

неабияк зросла серед вітчизняних науковців, що відображено у наукових 

дослідженнях. Нами використано деякі із них [76; 77; 159; 191; 270; 281; 303]. 

Щодо аналізу джерельної бази дослідження, то ми констатуємо, що обрана 

тема дає можливість виділити першоджерела, до яких ми віднесли праці авторів 

у періодичних виданнях, що висвітлюють ключову суть нашої проблеми, а саме 

проблеми морального виховання дітей і молоді. 

Першоджерела, до яких ми віднесли статті та різного роду методичні й 

інформаційні матеріали про моральне виховання дітей і молоді, є надзвичайно 

насиченими в регіональній періодиці Закарпаття досліджуваного періоду, 

насамперед у фахово педагогічній. 

Найбільш актуальні питання морального виховання дітей і молоді у 

тематичних працях у регіональній періодиці досліджуваного періоду 

розглядали Ф. Агій [2–10], А. Волошин [1; 48–71], Ю. Гончаренко [83], 

Р. Добей [131], К. Заклинський [145], Н. Калинов [161], А. Карабелеш [164– 

166], Й. Коперльос [175–176], І. Крайник [178–182], О. Маркуш [220–222], 

В. Машкаринець [225–228], М. Перейма [249], Ф. Потушняк [263], С. Шпонтак 

[345], В. Штилиха [349], А. Шутко [350]. Детальніше зміст матеріалів 

розглянемо в процесі розкриття тієї чи іншої проблеми досліджуваної теми, 

отже обмежимося загальними тенденціями. Усі без винятку автори незалежно 

від власних культурно-національних, а подекуди й політико-ідеологічних 

амбіцій, сходяться на думці, що першочерговим завданням батьків, вчителів та 

вихователів у школі є чітке розуміння їхньої виховної місії по відношенню до 
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дітей і молоді. Спільним був пошук методів та системності морального 

виховання, а також необхідність популяризації моральних ідеалів у друкованій 

продукції, у тому числі й у періодичній пресі. Тому ці статті є для нашого 

дослідження першоджерелами для розуміння феномену морального виховання 

в згадуваний період. Вони яскраво ілюструють цілий спектр проблеми 

морального виховання серед молодої генерації та високо підносять роль 

періодичних видань у змісті національної історії педагогічної думки. 

Попри те, що джерельну основу досліджуваної проблеми складають 

матеріали періодичних видань, варто зазначити, що певна інформація міститься 

й у фондах ДАЗО. Поміщені тут на збереження матеріали складають другу 

джерельну базу нашого дослідження. Переважно вони стосуються 

організаційно-фінансової складової функціонування часописів та листування 

керівництва редакцій видань з авторами щодо змістовного наповнення 

періодичних шпальт. Опрацьовані архівні аркуші свідчать, що насамперед їх 

цікавила проблема морально-виховного змісту. Слід зазначити, що дане 

питання актуалізувалося не тільки фахово-педагогічними, а й релігійними 

новинками, незалежними та партійними періодичними виданнями. Члени 

редакційних колегій більш мотивовано підходили до вирішення численних 

буденних питань життєдіяльності періодичних часописів. 

Зокрема, документальну базу нашого дослідження складають матеріали 

фондів Державного архіву Закарпатської області. Так, при вивченні проблеми 

ми використали Фонд 28 «Реферат освіти Підкарпатської Русі в Ужгороді», 

який інформує про постійну підтримку діяльності різних періодичних видань, 

листування з приводу їх змісту, формування редколегій, а також фінансові 

проблеми [87–104]. 

Одна із справ цього фонду документально підтверджує не тільки факт 

передплати для шкіл часописів і підручників, а й констатує, що «молодь 

самотужки закупила номери» [88]. Цей факт, на наш погляд, свідчить про 

неабияку зацікавленість молоді тематикою періодичних видань, які мали 

значний пізнавальний та повчальний характер. 
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В іншій справі цього ж фонду знаходимо інформацію про листування з 

типографіями щодо передплати для шкіл журналу «Наша школа» у 1930–

1935 роках [92]. 

До справи пропаганди виховної діяльності творчої інтелігенції у напрямі 

підняття загального культурного рівня нової генерації закарпатців була 

залучена й урядова система, яка опікувалася наданням фінансової допомоги для 

видавництва газети «Учитель», що друкувала цілий цикл статей на подібну 

тематику, про що свідчать оглядові архівні матеріали «Листа Политического 

Реферату Гражданской Управы Подкарпатской Руси…» [88]. 

Архівні джерела свідчать про дуже скрутний фінансовий стан закладів 

освіти і культури. Фінансової допомоги потребували не тільки товариства, а й 

окремі періодичні видання. Так, до прикладу, у скрутному становищі 

опинилася й редакція журналу «Юный другъ». Цей факт підтверджують 

матеріали документів справи 1000 під назвою «Прохання Ужгородського 

товариства «Школьная Помощь» про надання фінансової допомоги для 

видавництва журналу «Юний друг» та листування з цього питання…»: 

«Согласно §2 своего устава общество «Школьная Помощь» уже несколько лет 

издаетъ на свои средства книги местныхъ авторов и журнал для юношества 

«Юный другъ» / 2 год издания.  

Оплата труда лучших авторов, большое количество иллюстрацій, бумага, 

печатаніе и прочіе расходы приносатъ большой дефицит Обществу. 

Указанныя обстоятельства заставляютъ просить Земскій выборъ 

Подкарпаторусского края не отказать въ субсидіи на культурно-

просветительские цели Общества» [93]. Збережені аркуші цієї справи говорять 

про позитивне вирішення урядом фінансових складностей періодичного 

видання. 

У фондах ДАЗО зберігається й справа «Фінансові звіти Севлюшського, 

Хустського і Свалявського шкільних інспекторатів за виписку газет і журналів 

для молоді, зміст якої дотично наближений до дослідження обраної нами 

наукової проблеми [111–121]. 
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Необхідні для використання в даному дослідженні й справи Фонду 50 

«Русское культурно-просветительное общество имени А.В. Духновича в 

Ужгороде», де містяться цінні матеріали 1924–1935 років. Найбільшу 

зацікавленість викликали документи опису 1, справи 13 «Переписка с 

обществом «Школьная Помощь», Цивильной Управой и другими по вопросу 

оказания финансовой помощи эмигрантам» [107]. Аркуші справи розповідають 

про місце так званої «культурницької» еміграції в розвитку освіти на Закарпатті 

після 1919 року, а також їх залучення до просвітницько-виховної роботи, у 

тому числі, й на ниві пресової пропаганди. 

Тут також міститьсят звіт про діяльність «Русской народной библиотеки», 

яка відіграла значну роль у поширенні виховних цінностей серед місцевої 

молоді. Історія формування бібліотечних фондів свідчить і про процес їх 

наповнення «дитячою літературою та журналами» з морально-позитивними 

іміджевими матеріалами [107].  

Справа 9 цього ж архівного фонду розкриває таємницю листування 

керівництва Общества ім. О. Духновича з головою Чехословацького сенату й 

Учительським товариством Підкарпатської Русі з приводу аналізу 

підручникових матеріалів, морально-виховний зміст яких пропонується 

популяризувати і в пресі [106]. 

Про тісний контакт педагогічного загалу в напрямі визначення головних 

морально-виховних орієнтирів тогочасності говорять документи справи 23 

«Переписка с Земским Урядом редакции журнала «Народная школа» по 

вопросу деятельности Учительского товарищества» [108]. 

Фонд 78 «Севлюшський окружний шкільний інспекторат, м. Севлюш» 

містить матеріали про передплату журналу «Наша школа» з переліком 

тематичних рубрик, де місце відведено й моральному вихованню вдома та 

школі загалом [111], а також умовам духовно-релігійного впливу на навчання й 

виховання, зокрема [312–313]. 

У Фонді 1039 «Учительське товариство Підкарпатської Русі» щодо 

інформації про актуальність виховного процесу й популяризацію серед молодої 
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генерації морально-виховних цінностей знаходимо підтвердження у справі 

«Списки членов УТПР – подписчиков журнала «Народная школа», письма в 

редакцию журнала, приглашения на заседание комитета по борьбе за мир» 

[122]. З-поміж іншого тут міститься лист із закликом до читачів активно 

співпрацювати з редакцією у плані поширення виховних ідеалів, а також про 

надсилання номерів журналів, передусім, для членів педагогічного товариства, 

а особливо для тих, хто «платить членські взноси» [122, арк. 28–31]. Подібну 

інформацію стосовно новоприйнятих членів фахової громадської організації 

знаходимо й у змісті інших листів [123, арк. 2]. 

Чимало архівних справ торкаються проблеми фінансового стану часописів, 

які працювали на освітньо-виховній ниві. Це, зокрема, «Лист Президіума УТПР 

в Мукачево … про виділення субсидій для журналу «Народная школа» та інші 

[123, арк.18]. В одному із подібних звернень Василь Шпеник, лідер товариства 

(Учительское Товарищество Подкарпатской Руси), член редколегії 

педагогічного часопису та автор численних матеріалів про виховання дітей і 

молоді, пише: «Наше сословно-культурное общество для углубленія фаховыхъ 

учительских знаній издаетъ фаховый журналъ «Народная школа». Изданіе 10 

чиселъ этого журнала стоит 13.177.45 крон. 

Наше общество в матеріальномъ отношеніи находится в бедном положеніи, 

якъ всі подобныя общества. 

Члены взносы не платятъ исправно. 

Общество обращается къ Земскому Выбору уделить субсидію»  

[124, арк. 1–3]. 

Ці слова ми навели для ілюстрації тогочасної нагальності й переживань 

педагогічного загалу з приводу можливості безперервного виходу з друку так 

необхідного для освітньо-виховного простору краю періодичного видання. 

З протоколу засідання управи ще одного педагогічного товариства 

Закарпаття «Шкільної матки русинов» Чехословацької Республіки від 

18 листопада 1931 року дізнаємось, що один із відомих педагогів тогочасності 

Августин Волошин пропонував провести для молоді виховні вечірки на День 
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святого Миколая і Новий Рік, відповідно, розрекламувавши ці акції у 

періодичних виданнях [125, арк. 4]. 

Більш цінним для використання в нашому дослідженні є зміст протоколу 

«звичайних загальних зборів товариства шкільна матка русинов» ЧСР, котрі 

відбулися 23.V.1931 р. в залі засідань Народного Дому в Ужгороді», де крім 

іншого пройшло обговорення змін до статуту товариства. Учасники дискусії, 

серед яких були відомі культурно-просвітні діячі, педагоги Павло Яцко, Франц 

Агій та інші, виступили з різкою критикою урядової політики, яка потурає 

«словакізації й мадяризації» молоді, що веде до «винародовлення руських 

дітей» [125, арк. 22]. На ці слова П. Яцка згаданий Ф. Агій відреагував 

проханням до вчителів «звертатися за інформацією» до товариства за 

роз’ясненням з приводу роботи з молоддю в належному дусі. Присутній на 

засіданні Юліан Ревай запропонував активніше проводити пропагандистську 

діяльність, поширюючи «листівки для дітей і батьків», ведучи роз’яснювальну 

роботу на шпальтах педагогічної періодики [125, арк. 22]. 

Подібні думки, які досить часто лунали зі сторінок періодики, знаходимо й 

у листі-відповіді лідера «Шкільної матки русинов» ЧСР Михайла Бращайка 

вчителеві Гендеру, який емоційно переживає за долю молодої генерації 

закарпатців: «Ми лише боронити хочемо и розвивати наші школи та задержати 

наші школи и нашу молодеж для свого народу и не дати им пропасти» [126, 

арк. 3–4]. 

У Фонді 1040 «Товариство «Шкільна матка русинов» Чехословацької 

республіки, м. Ужгород» серед різноманітної документації заслуговує на увагу 

матеріал про форми роботи природничо-виховної секції «Подкарпаторуського 

Народопросветительного Союза» – громадської організації, яка виступала 

штучним об’єднавчим центром усіх діючих в Підкарпатській Русі культурно-

просвітницьких товариств [127]. 

Загалом тут зберігаються не тільки довідкові матеріали з розвитку крайової 

періодики, а й рукописи статей багатьох авторів на освітньо-виховну 

проблематику, у тому числі й на морально-просвітницьку. 
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Джерельну базу дисертаційної роботи доповнюють і опубліковані 

документи, які формують третю групу джерел. Вона розкриває дотичні 

проблеми розвитку освітньо-виховного комплексу на Закарпатті. Насамперед, 

вони дають можливість прослідкувати тенденції державної політики у напрямі 

культурно-просвітницького життя регіону, а також сприяють осмисленню 

головних стандартів підходу владних інститутів до проблем освіти й виховання 

місцевих жителів. 

Радянська історіографія свого часу поповнилася цілою низкою 

опублікованих архівних документів, які все ж мали суб’єктивно-вибірковий 

характер. З’явилися спеціальні книжкові видання «Шляхом Жовтня» 

(інтерпеляції-промови депутатів чехословацького парламенту від Закарпаття) 

[343], збірники документів «Документи розповідають» [133], «Документи 

свідчать» [134], «Таємне стає явним» [298], а також багатотомник під назвою 

«Шляхом Жовтня» (5 томів) [338–342]. Значну увагу в їх змісті було приділено 

висвітленню окремих аспектів суспільної життєдіяльності закарпатців крізь 

призму прорадянської чи прокомуністичної ідеології. Ключову роль 

упорядники подібних збірників документів відводили комуністичним 

активістам, їхній діяльності, співпраці з профспілками, місцевим населенням. 

Однак, варто зазначити, що деякі документи містять цікаву інформацію, яка 

стосується не тільки загальноосвітнього спектра розвитку краю, а й конкретно 

предмета нашого дослідження. Ми спробували об’єктивно підійти до аналізу 

опублікованих у 1950–1980 роках документів, і їх зіставлення з іншими даними 

дає можливість стверджувати про тенденційне й однобоке висвітлення джерел 

досліджуваного періоду. Варто підкреслити, що підбір і публікація архівних 

документів у радянську добу охопили переважно міжвоєнний період 

Закарпаття. 

У 1959 році побачив світ збірник промов депутатів-комуністів у 

чехословацькому парламенті про Закарпатську Україну впродовж 1921–

1938 років. І хоча вибірка документів була ідеологічно обґрунтована з точки 

зору тогочасної комуністичної пропаганди, автори не обійшли своєю увагою 
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педагогічну та іншу періодику, зокрема, молодіжного спрямування. Так, в 

«Інтерпеляції групи депутатів-комуністів до уряду про переслідування 

властями молоді на Словаччині і Закарпатській Україні» від 2 липня 1924 року 

(№ 12) йшлося про критику соціальної та освітньої політики чехословацького 

уряду стосовно крайової молоді, а саме про хибності тенденцій її виховання 

[343, с. 47–49]. 

Наступний документ даного збірника (№ 29), який привернув нашу увагу, 

присвячений проблемі цензури у пресі, зокрема комуністичній, а також так 

звичній у ті часи «конфіскації» газетних шпальт чи «вибілення» окремих 

термінів, цілих речень, абзаців і навіть статей, які не вписувалися у формат 

належного виховання громадянина Чехословаччини і мали загрозливий 

характер для державного устрою [343, с. 129–134]. Із матеріалу видно, що 

цензура безвідмовно реагувала на прояви захисту національної гідності 

представниками національних меншин, а особливо українців, визнання яких 

офіційно довгий час владою гальмувалося. Такі ж матеріали знаходимо й у 

документах під номерами 55 та 65. Подібну інформацію зафіксував і документ 

під № 45, який стосується протесту проти цензури у пресі та переслідувань 

членів редакційних колегій, авторів статей та ін. 

Наближеними до нашої досліджуваної проблеми є матеріали документів 

під № 54, 103, 125 і 133, в яких подані відгуки депутатів чехословацького 

парламенту від Закарпаття у 1929–1937 роках на реакцію влади щодо 

забезпечення культурно-освітніх прав закарпатської молоді. Зокрема, в 

інтерпеляції від 15 квітня 1929 року описуються факти, які яскраво 

характеризують владну політику на Закарпатті у напрямі «національного 

обману, денаціоналізації» [343, с. 262]. 

9 листопада 1936 року група депутатів звернулася до міністра шкільництва 

з приводу загрозливих тенденцій чехізації шкільної молоді Закарпаття, що 

становило загрозу й виховному процесу [343, с. 496–497]. 

Документ, який стосується протесту з приводу заборони діяльності 

«Товариства освіти трудящих», вказує про намагання його членів «проводити 
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культосвітню роботу серед міських та сільських» верств населення, у тому 

числі дітей і молоді. Така політика, на думку автора (П. Терека), шкодить 

можливості належним чином виховувати молодь у демократичній державі [343, 

с. 425–426]. 

Змістовно насиченим є розлогий документ від 17 червня 1937 року, в якому 

подано промову парламентаря О. Кліми в палаті депутатів про важливість 

вирішення національного питання на Закарпатті на послідовних демократичних 

принципах. Тут, зокрема, йдеться про «неправильну національну політику», яка 

стрімко «веде до катастрофи» і конкретно подається відповідь на запитання – 

«хто гальмує культурний розвиток?» [343, с. 531–534].  

Незважаючи на те, що ці та інші матеріали є достатньою мірою 

заполітизованими, вони все ж подають певну інформацію про тогочасні умови 

культурно-просвітнього та освітньо-виховного розвитку, наводять на думку, що 

правляча влада обережно ставилася до регіонального освітньо-виховного 

простору, не забуваючи, проте, маніпулювати національним питанням. 

Багатотомний збірник документів «Шляхом Жовтня» також містить цікаву 

інформацію про виховний процес дітей і молоді на Закарпатті. Документи 

переважно концентрують увагу на тих проблемах, які перебували в полі зору 

комуністичного руху. Так, у другому томі видання у «Звіті Центрального 

Комітету Комуністичної Спілки молоді Чехословаччини… за 1923–1924 рр.» 

вказано, що «між партією і молоддю нема найкращого контакту, що партія 

занедбує питання про молодь» тощо [339, с. 103]. Даний факт може бути нами 

використаний для вивчення й аналізу питання про характер морально-

виховного процесу та політичної соціалізації молоді. Також наголошується на 

«недостатній кількості виховної роботи» [340, с. 105]. 

Про реакцію чехословацької влади на прояви морального виховання дітей і 

молоді в контексті поширення політичної культури дізнаємось із 

«Повідомлення Іршавського окружного управління Мукачівському 

жупанському управлінню про роботу комуністів серед молоді» від 22 січня 

1926 року [340, с. 170–172]. Зокрема, тут зазначене, що «наше управління 
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довідалось, що в секретаріаті комуністичної партії в Іршаві збираються діти, 

багато учнів і їх навчають співати комуністичний гімн та інших комуністичних 

пісень і навчають їх в комуністичному дусі… і так вони виховуються від 

ранньої молодості в опозиції до державного й соціального устрою і 

прищеплюють їм революційні ідеї. Наслідки цього виховання виявляються і в 

тутешній сільській школі, де принаймні учні ІV класу цієї школи відвідують 

регулярно комуністичний секретаріат, і прищіплювані їм бунтівницькі теорії 

мають вплив на їх моральну поведінку в школі» [340, с. 170]. Це означає, що 

подібні заходи постійно перебували у полі зору відповідних державних 

інстанцій, і вказує на особливу увагу до дитячої свідомості й культури. 

Дану тезу підтверджує і «Донесення Мукачівського поліцейського 

комісаріату Мукачівському жупанському управлінню про виховну роботу 

комуністів серед дітей» (7 серпня 1926 р.) [340, с. 221]. Його зміст говорить про 

активність комуністів у питанні морального виховання молоді, для чого 

здійснювалися різнопланові заходи. Текст цього листа описує методи впливу на 

«дитячий рух» [340, с. 221].  

Документальний збірник містить і статті комуністичної періодичної преси, 

в яких значна увага приділяється вихованню молоді. Так, у матеріалі 

«Карпатської правди» від 1 квітня 1926 року говориться, що «кожний, хто є в 

нашій організації, мусить поучувати і освідомлювати других хлопців і дівочок» 

[340, с. 198]. 

Важливу інформацію для нашого дисертаційного дослідження ми 

почерпнули й із збірника «Документи свідчать», друге й доповнене видання 

якого побачило світ у 1985 році. Це продовження попереднього збірника 

«Таємне стає явним». Хронологічно зміст книжки «Документи свідчать» 

охоплює і необхідний для нашого дослідження період. Опублікована вибірка 

документів зосереджує увагу на церковно-релігійному житті Закарпаття, 

відносинах церкви й держави, а також містить цікаві факти із культурно-

освітнього розвитку регіону. Тенденційність видання залишилася незмінною, 

оскільки виражала дух того часу в боротьбі за викриття «антинародної 
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діяльності церковників на Закарпатті» [298, с. 8]. Збірник нас зацікавив і як 

джерело осмислення загальної картини культурно-освітнього й виховного 

розвитку закарпатців, і як свідчення виховного впливу періодики на місцеву 

молоду генерацію, зокрема в контексті моральних аспектів виховання. 

У документі «Лист міністерського радника наджупану Ужанської жупи 

про фінансування попівської волошинської газети «Наука»…» від 12 липня 

1909 року настійливо рекомендується «зобов’язати редактора бути 

проповідником ідей, що служать інтересам угорської держави, щоб в цих 

інтересах відрізняв вирази «народ» і «народність» так, щоб у текстах 

політичного характеру вживав «наш угорський народ». А в текстах 

суспільного характеру – «наша угроруська народність» [298, с. 34]. Цей 

документ дочехословацької доби наводить на думку про значний контроль 

держави над проявами виховання й підпорядкування його принципів 

титульній нації.  

Під № 64 у даному збірнику документів вміщена стаття з газети «Карпато-

русскій вестник» про непорозуміння й навіть ворожнечу між духовенством і 

вчителями, що не тільки на політичній арені, а й у власних сферах діяльності 

конкурували за вплив на місцеву молодь [298, с. 71–73]. 

Про проблеми морального виховання дітей і молоді нам засвідчує й 

документ від 29 травня 1937 року, в якому йдеться про лист священика 

єпископу з описом зневажливого ставлення молоді до релігії: «мои верники не 

то, что холодно, но просто враждебно относятся к святой вере, церкви и 

духовнику, особенно же младша генерація. Видячи то, что особенно молодежь 

не только наслідком коммунистических агитаций, но тоже «из невежества» не 

ходит в церков, не споведается и т.д. ...» [298, с. 113]. Наведені й інші 

антиморальні дії місцевої молоді, які засвідчують морально-духовну кризу того 

часу й пошук виходу з такої ситуації [298, с. 114–115]. 

І хоча даний збірник документів за змістом є прикладом радянської 

ідеологічної антирелігійної істерії, деякі документи дають можливість 

проаналізувати критерії народної моралі, народного виховання в контексті 
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розвитку морально-духовної освіти. Вони також вказують на особливості 

дисципліни молоді як в школі, так і поза нею, в родинному середовищі. 

Отже, джерельна база досліджуваної проблеми є досить насиченою. 

Матеріали ДАЗО та педагогічної періодики розкривають величезне поле 

діяльності педагогів і священиків, службовців та урядовців у напрямі  

виховання молоді на теренах міжвоєнного Закарпаття. Цінну інформацію 

несуть матеріали та листування з редакціями відповідних газет і журналів, з 

громадськими організаціями, особливо педагогічними та культурно-

просвітніми товариствами. Належне опрацювання джерел дає можливість нам 

дійти висновку, що питання морального та іншого виховання справді 

перебувало на пріоритетних місцях у діяльності інтелігенції та освітніх 

функціонерів.  

Що стосується періодичних видань, то вони, незважаючи на скрутний 

фінансовий стан, ніяким чином не зменшували обертів у напрямі популяризації 

гуманістичних, просвітницьких цінностей людської цивілізації. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

У даному розділі розглянуто стан дослідженості проблеми морального 

виховання, висвітлено сутність і особливості тлумачення засад морального 

виховання освітньо-культурними діячами Закарпаття у регіональних 

педагогічних періодичних виданнях досліджуваного періоду. Обґрунтовано 

думку, що роль і значення педагогічних періодичних видань у формуванні 

засад морального розвитку особистості завжди були визначальними для 

громадянського суспільства. Історичний досвід показує, що педагогічна преса є 

істотно важливим складником педагогічної думки, оскільки виконує одну із 

найважливіших просвітницьких функцій – популяризує ідею морального 

виховання дітей та молоді.  
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Аналіз джерел, предметом дослідження яких виступає моральне 

виховання, засвідчує, що у 1919–1939 рр. у педагогічній науці Закарпаття 

існували розбіжності у трактуванні його методичного підґрунтя, складових та 

завдань.  

Вивчення історико-педагогічних, літературних, довідникових, 

енциклопедичних джерел засвідчило, що у 1919–1939 роках питання 

морального виховання розробляли і педагоги, і священики, й урядовці 

Закарпаття. На основі аналізу матеріалів педагогічних газет і журналів, 

документів громадських організацій, педагогічних та культурно-

просвітницьких товариств встановлено, що питання морального виховання 

було пріоритетним у просвітницькій діяльності закарпатської інтелігенції та 

освітніх функціонерів. Доведено також, що, незважаючи на скрутний 

фінансовий стан, педагогічні періодичні видання того часу популяризували 

гуманістичні, моральні та просвітницькі загальнолюдські цінності.  

Маємо підстави стверджувати, що: 1) ключову роль у генеруванні і 

поширенні положень морального виховання, у тому числі через періодичну 

пресу, відіграли педагоги Ф. Агій, М. Алмашій, А. Волошин; священики  

А. Волошин, С. Сабол; громадські діячі В. Довгун, М. Перейма, В. Шпеник, 

які й стали організаторами педагогічних видань, чим зробили важливий 

внесок у загальний динамічний розвиток освіти і культури Закарпаття у 

1919–1939-х роках; 2) представники тогочасної закарпатської інтелігенції 

(попри значні культурно-національні та ідеологічно-політичні розбіжності) 

активно долучалися до творення мережі педагогічних періодичних видань 

Закарпаття; 3) поважний соціальний статус, висока освіченість і 

професійність лідерів освітньо-видавничої справи (М. Перейма, 

В. Анталовський, В. Довгун, І. Панькевич, С. Бочек, Й. Пешина, А. Волошин, 

О. Маркуш та ін.), їхні організаторські здібності сприяли становленню і 

розвитку педагогічної преси в краї; 4) освітні діячі, педагоги, священики 

зробили вагомий внесок у розвиток педагогічної думки та видавничої справи 

у регіоні. 
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У дослідженні обґрунтовано, що формування мережі педагогічної преси 

на Закарпатті у міжвоєнний період було одним із найефективніших методів 

поширення гуманістичних поглядів на шляхи морального виховання дітей і 

молоді, популяризації патріотичних ідей та поняття про доцільність 

наслідування молодим поколінням певного морального ідеалу. 

Уточнено, що створення мережі періодичних видань було тісно пов’язане 

з діяльністю низки педагогічних товариств, які проводили активну 

просвітницьку роботу на Закарпатті впродовж першої половини ХХ століття. 

Вони професійно співпрацювали з редакціями видань, різними освітньо-

виховними установами, у тому числі у напрямі поширення у пресі поглядів на 

формування морально-виховних цінностей. До найактивніших учасників 

просвітницького руху відносимо Учительське товарищество Подкарпатской 

Руси (1920–1944) (у 1939–1944 роках воно мало назву «Учительское 

товарищество»), Товариство учительства горожанських школ Подкарпатской 

Руси (1924–1939), Педагогічне товариство Підкарпатської Русі (1924–1939), 

Народовецьке учительське товариство (1929–1930), Учительська громада 

(1930–1939). 

Як засвідчив аналіз архівних документів та періодичних джерел, педагогічні 

товариства того часу мали відповідно такі педагогічні видання: Учительське 

товарищество Подкарпатской Руси – «Народная школа» (з 1939 р. – «Народна 

школа»); Педагогічне товариство Підкарпатської Русі й Народовецьке 

учительське товариство – «Подкарпатська Русь», «Учительський голос»; 

Товариство учительства горожанських школ Подкарпатской Руси – «Вестник 

учительства горожанских школ Подкарпатской Руси»; Учительська громада – 

«Наша школа», «Учительський голос».  

На основі вивчення першоджерел здійснено класифікацію просвітницько-

педагогічних видань за критерієм провідного спрямування їх діяльності :  

1. Педагогічна періодика (орган громадських товариств): «Вестник 

учительства горожанских школ Подкарпатской Руси» – М. Перейма; «Народная 
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школа» («Народна школа») – В. Анталовський; «Наша школа» – В. Довгун; 

«Учительський голос» – А. Волошин.  

2. Просвітницька періодика (орган громадських товариств): 

«Подкарпатська Русь» – І. Панькевич, А. Штефан, П. Яцко. 

3. Владно-офіційна періодика (орган шкільного відділу цивільної управи 

Підкарпатської Русі): «Учитель» – І. Панькевич, Ю. Ревай; «Урядовый вестник 

школьного реферату краевого уряду Подкарпатской Руси» – С. Бочек, 

Й. Пешина. 

Представники провідних просвітницько-педагогічних видань були 

високоосвіченими інтелектуалами, які здобули освіту в навчальних закладах 

Європи. Більшість із активних просвітників мали значний досвід редакторсько-

видавничої справи, співпрацювали з різними періодичними виданнями, 

одночасно брали участь у підготовці до друку наукових та популярних праць і 

були членами педагогічних товариств. 

Нами встановлено, що педагогічна преса мала істотний вплив на 

формування морально-виховних цінностей дітей та молоді у досліджуваний 

період. 

Визначено, що порівняно з періодами владарювання Австро-Угорської 

імперії (до 1919 р.) і настанням у 1939 р. влади Угорщини у міжвоєнний період 

розвиток діяльності педагогічної преси на Закарпатті можна тлумачити як її 

розквіт. Вважаємо це наслідком формування на теренах краю демократичного 

державного устрою в межах Чехословаччини, громадянського суспільства і 

встановлення певної політичної стабільності. Однак через початок Другої 

світової війни та окупацію Закарпаття Угорщиною у 1939 р. цей поступ 

призупинився, а в умовах інтеграції Закарпаття до радянської політичної 

системи після возз’єднання з Радянською Україною (1945 р.) розвиток 

педагогічної преси набув іншого ідеологічного спрямування й нових 

специфічних рис. 

Підтверджено тезу відомого українського педагога й громадсько-

політичного діяча Закарпаття А. Волошина про те, що розвиток педагогічної 
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преси в краї підпорядковувався таким освітнім завданням: 1) створення єдиного 

педагогічного інформаційно-професійного простору в регіоні; 2) станова 

консолідація педагогічного загалу; 3) сприяння фаховій підготовці й 

професійному вдосконаленню педагогічних кадрів; 4) уніфікація навчально-

виховних планів та програм під впливом чехословацьких освітніх канонів, 

забезпечення єдності регіональної освітньої системи; 5) поширення серед 

молоді морально-виховних принципів і формування моральних цінностей, 

пов’язаних з духовністю, мораллю, розвитком взаємоповаги і почуття любові 

до ближнього, родини, свого народу. 

У період з 1919 р. по 1939 р. одне з чільних місць у цілеспрямованій 

державній політиці Чехословаччини на Закарпатті займало виховання дітей та 

молоді на основі формування уявлень про моральний ідеал. Діяльність 

педагогічних видань краю залежала від загальнодержавної політики й була 

спрямована на виховання громадянина, відповідального члена суспільства і 

патріота.  

Встановлено, що демократизація суспільних відносин на Закарпатті у 

чехословацький період (1919–1939 рр.) сприяла тому, що орієнтація на 

моральні ідеали, які займали значне місце в освітньо-виховному процесі 

навчальних закладів краю, сприяла реалізації потенціалу молоді, спрямовуючи 

її на виконання корисних справ на благо загального суспільного розвитку. 

Серед пропагованих духовних і матеріальних цінностей значна роль 

відводилася, насамперед, поширенню ідеалів свободи та цінності людського 

життя, суспільного колективізму, популяризації таких поведінкових якостей, як 

почуття патріотизму, волелюбності, гідності, цілеспрямованості, 

відповідальності, урівноваженості, дбайливості, впевненості в собі, любові до 

ближнього, людяності, відкритості (перелік чеснот сформовано відповідно до 

ступеня їх значущості, представленого у періодичних виданнях досліджуваного 

періоду). 

Водночас, зміни влади на Закарпатті завдавали й шкоди формуванню 

національної самосвідомості молоді, нівелювали історичну пам’ять у контексті 
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нерозривності зв’язку поколінь, робили морально-виховний процес 

нестабільним. Попри це, завдання поширення морально-виховних ідеалів як 

виховних зразків саме засобами періодичних видань залишалося ключовим у 

змісті їх роботи. Педагогічна преса продовжувала відігравати важливу роль 

комунікатора в тогочасному суспільстві й реалізовувала виховну функцію, 

відображаючи разом з тим різнобарвність національної педагогічної думки 

Закарпаття. 

Основні результати першого розділу викладені у публікаціях [29], [31], 

[33], [35], [36]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПЕРІОДИЦІ 

ЗАКАРПАТТЯ 1919–1939 рр. 

 

У регіональній педагогічній періодиці Закарпаття досліджуваного періоду 

питання морального виховання отримувало належну оцінку і серед учителів, 

вихователів, гімназійних професорів, освітніх функціонерів, і серед відомих 

культурно-просвітніх та релігійних діячів. Усі вони сходилися на спільній 

думці, що виховання морально здорової особистості великою мірою залежить 

від належного впливу середовища, в якому виростала дитина. А отже, ключову 

увагу тогочасна інтелігенція регіону звертала саме на сімейне та шкільне 

виховання, де в нерозривній динаміці цементувалися гуманістичні правила 

поведінки та дисципліни дітей і молоді.  

Відомий закарпатський і український педагог А. Волошин називав чотири 

фактори виховання (як середовище – уточнення авт.), «котрі свідомо і вмисно 

впливають на виховання дитини». Це «родинний дім», «школа», «держава», 

«церква» [50, с. 10]. Це зрозуміло, оскільки за відсутності в краї мережі 

класичних вищих навчальних закладів типу університетів, система навчальних 

закладів обмежувалася рівнем середньої та спеціалізованої освіти.  

Таким чином, головний тягар дитячого морального виховання лежав на 

плечах батьків та педагогів, які займалися вихованням морально здорової 

молодої генерації, що й знайшло, як доводить наше наукове дослідження, 

відображення на сторінках місцевої педагогічної преси досліджуваного 

періоду. 
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2.1.  Моральні цінності сімейного виховання у регіональній 

періодиці 

 

Сімейне виховання є визнаною першоосновою еволюції виховних 

цінностей різних етносів і народностей, якими б релігійними чи суспільно-

політичними імперативами вони не були насичені. Адже сім’я виступає 

першим і найважливішим чинником морального виховання молодої генерації. 

Саме цей соціальний інститут перебуває в центрі значних соціально-політичних 

і культурно-духовних перетворень у суспільстві, які формують цілісну систему 

впливу на виховання молоді незалежно від історичних обставин його розвитку 

та умов буденного існування. При цьому важливим є розуміння єдиного 

загальнодержавного підходу до важливих складових питань виховного 

комплексу, серед яких моральне виховання посідає одне з головних місць.  

Історичний досвід людства доводить, що кожна народність чи навіть нація, 

зважаючи на регіональні умови свого розвитку, визначала й утверджувала 

власні традиційні, звичаєві, обрядові особливості, що накопичувалися у 

форматі ментальної та історичної пам’яті. У цьому контексті їх 

найефективнішим оберегом залишалася сім’я, родина. Такі традиції 

укорінювали високі моральні цінності, серед яких, зокрема, були почуття 

поваги до старших, до ближнього, а також риси чесності, ввічливості та 

доброзичливості. Саме сімейне виховання започатковувало процес формування 

світоглядної свідомості й ціннісної системи виховання дітей і молоді, оскільки 

родина виконувала поряд з іншими й функції передачі новим поколінням 

культурних, національних, духовних і матеріальних традицій, життєвого 

досвіду тощо [287, с. 52–55]. 

Специфіка даної наукової проблеми полягає у виявленні регіональних 

особливостей сімейно-родинного виховання, які актуалізувалися місцевою 

інтелігенцією на сторінках періодичних видань упродовж досліджуваного 

періоду. Адже саме періодика, і особливо фахово-педагогічна, була чи не 

єдиним джерелом поширення суспільноважливої інформації не тільки для 
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професійної групи, але і для суспільства в цілому та подавала зразки 

відповідного демократичного ставлення до засад формування громадянського, 

культурно-освітнього, національно-виховного характерів суспільних відносин. 

Як результат, матеріали педагогічної преси дають можливість проаналізувати 

моральні пріоритетні питання сімейного виховання, визначити рівень уваги й 

актуальності досліджуваної проблеми. 

У даному підрозділі ми зосередимо увагу на ключових проблемах 

сімейного виховання, які знайшли своє відображення в тогочасних періодичних 

виданнях. Перш за все, звернемо увагу на розуміння сімейного виховання як 

процесу соціалізації і морального виховання дітей та молоді, й формування 

умов повноцінного розвитку і становлення зростаючої та суспільно-

повноцінної особистості. 

Сімейне виховання виступає автономним аспектом загальновиховного 

комплексу. Однак мотив безперервності морального виховання від родини до 

держави був визначальним для традицій регіональної педагогічної думки. У 

педагогіко-історичному контексті ця педагогічна проблема дає можливість 

структурувати перелік основних проблем її джерел і змісту. Незважаючи на 

складності суспільно-політичного розвитку Закарпатського регіону впродовж 

першої половини ХХ століття, коли його територія через різні політико-

історичні обставини потрапляла до складу щонайменше шести державних і 

напівдержавних утворень (Австро-Угорщина, Чехословаччина, Карпатська 

Україна, Угорщина, Закарпатська Україна, УРСР), сім’я залишалася основним 

соціальним інститутом, який був покликаний забезпечити виховання 

майбутнього громадянина, морально і духовно повноцінної особистості. 

Регіональна періодика постійно дотримувалася пропаганди пріоритетних 

принципів сімейного виховання, серед яких – гуманність і милосердя до 

дитини, врахування її вікових та індивідуальних особливостей, залучення до 

життєдіяльності сім’ї, співпереживання та взаємовідповідальність, 

демократичність відносин тощо.  
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Але якщо до Першої світової війни місцева інтелігенція орієнтувалася 

переважно на регіональні духовно-релігійні та просвітницькі традиції, 

закладені ще закарпатськими Будителями середини ХІХ століття, то з часу 

добровільного входження краю до складу Чехословацької Республіки її 

дороговказом стали відповідні нормативно-правові акти, які були базовими для 

розуміння демократичних засад Конституції новоствореної держави. 

Для прикладу зробимо короткий екскурс за хронологічні межі нашого 

дослідження, оскільки він умотивований саме відстеженням динамічних 

тенденцій у вивченні умов та змісту сімейного виховання в регіоні. 

Так, ще в 1904 році популярна регіональна періодична новинка «Неділя» 

чи не першою тоді розпочала ведення регулярних рубрик, присвячених 

проблемам сімейного виховання, визнаючи цим самим важливість морально-

виховної цінності як першочергової. Активний дописувач і відомий педагог М. 

Врабель зі знанням справи з номера в номер актуалізував увагу на 

пріоритетності батьківської відповідальності за моральне виховання дитини. 

Так, у статті «О воспитаніи детей» він наголошував, що «каждый родитель на 

то змагатися долженъ, абы дитину свою, якъ наилучше воспиталъ. За сіе 

отвечае он и передъ Богомъ и передъ свитомъ. Добре воспитаны дети суть 

родителямъ своимъ винець (слава), а подло воспитаны конецъ (стыдъ). 

Наибольше занимаются маленькими детьми матери, прото воспитаніе детей 

найме отъ нихъ зависитъ» [72, с. 52]. Наголосимо на тому, що духовно-

релігійний аспект лежав в основі морального виховання дітей і молоді в умовах 

політичного режиму, який ретельно відслідковував будь-які відхилення від 

загальноприйнятих тоді догматичних норм. Особливо це стосувалося 

слов’янських народностей в тотальному неслов’янському монопольному 

диктаті центральної влади. 

Незважаючи на це, у регіональній пресі з’являлися матеріали відомих 

учителів, освітніх, культурних та релігійних діячів. Так, у газеті «Неділя» 

віддавалося належне моральному вихованню дітей і молоді батьками, які 

повинні були закладати основу елементарних виховних цінностей: «Въ 
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семейственномъ доми научитися мае дитина и честному, пристойному 

справованью, честованью другихъ, если видять, что родители также честно 

справуються, честують и уважають себе. Отъ родителей своихъ мае научитися 

дитина скромности, послушенству, учтивости, пристойной беседы, если все сіе 

въ примерахъ видитъ въ родительскомъ доми» [285, с. 178]. Відтак, незважаючи 

на часові проміжки та умови розвитку суспільства, відправна точка сімейного 

виховання лежала у важливості соціальної ролі батьків: «Каждый человекъ, 

будь онъ богатый, або бедный, або высокопоставленный, або же последній 

мужикъ, имее сами те должности относно воспитанія малой дитины» [285, 

с. 178]. 

Під час дослідження ми встановили, що вже з початком адаптації 

Закарпаття до чехословацьких демократичних умов розвитку характерною 

постала чітка визначеність суспільних пріоритетів у змісті сімейного 

морального виховання. Незважаючи на політико-правову демократичність, 

влада намагалося контролювати й підтримувати процес засвоєння ціннісних 

орієнтацій, що неабияк сприяло стабільності сімейно-виховної системи. У 

даному контексті періодичні видання виконували одну із найважливіших 

світоглядних функцій, яка анонсувалася державною ідеологією й надавала 

громадянам відчуття захищеності. Тому поширення виховних цінностей 

потрапляє у пряму залежність від системи друкованих засобів масової 

інформації та фахово-педагогічної, зокрема. 

Цьому сприяли положення Конституції Чехоловаччини від 29 лютого 

1920 року, в якій питання освіти й виховання знайшли належне відображення. 

Інші нормативно-правові документи регламентували діяльність освітніх 

установ та відомств, різних відповідних структур і разом із педагогічними 

товариствами, мережа яких у міжвоєнний період стрімко зростала, 

спрямовували педагогічний загал на інтеграцію фахівців із батьками та учнями 

для досягнення базових виховних цілей [274, с. 43–47]. 

Поряд із цим, умови загальної освіченості та культури місцевого населення 

тогочасного Закарпаття мали й негативний вплив на сімейний спосіб життя, а 
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отже, й на морально-етичні й ціннісні орієнтири сімейного середовища, що 

мало безпосередній вплив на виховання молодшого покоління. Документальні 

факти доводять, що значна кількість батьків не володіли необхідними 

психолого-педагогічними знаннями, не усвідомлювали ступінь соціальних 

ролей, які повинні були виконувати, та й взагалі мали низький рівень 

педагогічної культури [274, с. 43–47].  

Це породжувало цілу низку негативних явищ у сімейному колі й згубно 

впливало на формат сімейного виховання дітей і молоді, а також на умови 

становлення як особистості та громадянина. Внаслідок цього послаблювалась 

комунікативна взаємодія батьків і дітей, їхня взаємоповага, а натомість 

зростало емоційне відчуження між ними: «В нашому середовищі нема багато 

родин з належним родинним вихованням, як також і нема багато одиниць зі 

злими в ґрунту речі інтенціями в справах виховання, а найбільше такої, що явно 

злої волі не виказують, але розумних поглядів на виховання не мають» [297,  

с. 5]. Це переважно було типовою тенденцією у тогочасному регіоні. 

За традицією відповідальність за моральне виховання дітей віком до 6 

років майже повністю лежала на батьках. Поняття родини обмежувалося 

персоніфікацією «отець – мати – діти». Отже, сім’я була соціальним, однак 

замкнутим середовищем. 

Ось один із документальних прикладів. У «Загальній педагогіці» відомого 

педагога Августина Волошина питання сімейного морально-духовного 

виховання є базовим для початкової соціалізації людини: «Родинний дім має 

природнє право і повинен вести і спрямовувати виховання дитини. Члени 

родинного дому – родичі, сестри, брати – з природного почування любови 

помагають розвиткові тілесних і душевних сил дитини. Почування солідарності 

членів родинного дому і залежність дитини від родичів дуже корисно 

впливають на душевний розвиток дитини» [50, с. 11]. 

Аргументи А. Волошина щодо закладення підвалин морального виховання 

дітей саме в сім’ї, а не в школі стали орієнтиром для авторів педагогічних 

часописів у краї, які тиражували ці постулати як головне кредо виховання 
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дошкільної молоді. Хотілося б підтвердити цю думку ще кількома 

оригінальними приписами. Ось один із них: «Члени родинного дому найліпше 

застерігають нахили дитини, тому родичі морально ліпше можуть виховати єї 

як школа, бо вона краще знає індивідуальні спосібності дитини як школа, котра 

є місцем загального виховання» [50, с. 11]. 

Подальші акценти великого педагога остаточно підводять риску під 

значенням морального виховання в родині. Більше того, вони незаперечно 

підкреслюють відповідальність батьків за виховання належного морального 

характеру дитини й формують ціннісний комплекс виховних послуг, які може 

реально надавати такий соціальний інститут як сім’я: «…всі члени родини 

повинні мати почуття свого обов’язку щодо виховання дитини. Родичі повинні 

турбуватися не лише о тілесних вимогах дитини, а навпаки, ціле родинне життя 

мусить бути зорганізовано так, щоби дитина рівночасно з розвитком тілесним, 

розвивалась морально і інтелектуально. 

Особливо для розвитку морального характеру найліпше може придатися 

родинний дім. Виховання морального характеру зачинається з призвичаєнням. 

З прикладів і приказів родичів дитина призвичаюється до морально-добрих 

вчинків, з котрих витвориться у неї загальний нахил до всього доброго…» [50, 

с. 11]. 

На підтвердження слів А. Волошина у педагогічній пресі розгорнулася 

пропаганда належного морального виховання в родині, оскільки саме це 

соціальне середовище є доволі замкнутим і до набуття дитиною шкільного віку 

практично повністю залежить від морально-виховних можливостей і бажань 

батьків. Учитель Іван Крайник із закарпатського села Раково в «Учителі» 

писав: «Моральность въ родини есть основана на природныхъ чувствахъ, для 

того и много часу не треба тратити, бо въ томъ случаю видиться менше 

неморальныхъ делъ» [179, с. 133]. Разом з тим, автор із розумінням проблеми 

говорив, що батькам у цій справі треба намагатися допомагати, і, відповідно, 

закликав народних учителів до співпраці з родичами малих діточок. 
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Як бачимо, регіональна педагогічна періодика використовувала теоретичні 

настанови відомих педагогів того часу й безальтернативно доводила на 

практиці важливість цементуючого змісту сімейного морального виховання.  

Таким чином, ми дійшли висновку, що одне із головних завдань сімейного 

виховання, на якому акцентувалася увага в регіональній періодиці, полягало в 

унеможливленні негативного впливу несприятливого середовища на моральний 

стан дітей і молоді. Тому педагоги й інші автори в статтях і замітках 

змальовували умови, які були важливими для морального виховання дітей і 

молоді: «Коли молодь дома виховувана добре, там школа не має багато до 

зроблення. Найкращі учні то ростини, виплекані дома, а не в школі… Оскільки 

домашнє й родинне життя здорове, панує в ньому згода, порядок, послуг і 

почуття обов’язку, тоді випливають із них, немов із джерела, всі чесноти: охота 

до праці, правдомовність, повага до старших, чесність і багато інших добрих 

прикмет. В тім випадку школа може тільки дещо додати, поширити й 

підтримати в добрій вірі, а поза тим більше нічого не має до здолання» [297,  

с. 4–5]. Даний приклад вказує на ключову відповідальність батьків за надання 

першочергових основ морального виховання й обнадійливість у тому, що інші 

соціальні інститути  (школа, зокрема) прийдуть їм на допомогу. 

Нами доведено, що на цьому нолошувалося й в інших матеріалах фахової 

періодики. Так, в одній із своїх статей «Дисциплина в школе» у газеті 

«Учитель» Катарина Надь говорить про приділення значної уваги формуванню 

морально здорової особистості з перших років життя дитини, що вкотре вказує 

на важливість привчити дітей до порядку і дисципліни крізь сімейне виховання: 

«Дитину, можно сказати, од першой минуты ея сведомости треба 

дисциплиновати… Если чоловик з молоду приучаеся до чогось, то николи не 

забуде… Се приучованя є велика робота, можно сказати велике знаня треба, 

щобы сю роботу можно провести, щобы можно дисциплину удержати [237, 

с. 17].  

Однак, зовсім протилежними виглядали справи, де сімейне виховання було 

на низькому рівні, що в періодиці також неодноразово фіксувалося. Більшість 
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джерел змістовно будувалася на протиставленні правильності й хибності 

впливів на моральне виховання нової генерації. Ось, наприклад, негативний 

наслідок: «Де учень у своїм окруженні бачить тільки противності, непорядки 

дома, родинну незгоду, не має спосібности приглянутися систематичності і 

працьовитості, там школа має дуже тяжке завдання в вихованні молоді… Але 

оскільки та опозиція є випливом незнання виховання, взагалі браком культури 

членів родини і оскільки те все скриване, там ще пів біди» [297, с. 5]. 

Результати аморальності в сімейному середовищі, носіями яких були батьки, 

боляче відгукувалися не тільки на молодшому поколінні, але несли загрозу й 

суспільному розвитку загалом. А це вже набувало чималого значення, тобто у 

контексті моралізації велику роль відігравав особистий позитивний приклад 

батьків для дітей. 

Історія свідчить і про надскладне й доволі бідне життя простого люду 

Закарпаття в досліджуваний період, що мало також значний вплив на 

можливості нормального виховання дітей. Професор А. Карабелеш з цього 

приводу влучно зауважував: «Наше карпаторусское дитя часто съ первыхъ дней 

жизни знакомится съ бедой, нуждой, страданіями и терпеніемъ. Какъ потомъ 

смотритъ дитя на эту жизнь, полную безутешности! Съ какой огорченной 

душой смотритъ оно на будущее!? Растетъ пессимизмъ. Этому способствуетъ 

во многихъ домахъ неуравновешенный образъ жизни родителей и семейные 

споры и раздоры. Бедность, безотрадность, финансовыя затрудненыя часто 

способствуютъ развитыю зла въ семье… какую любов къ человечеству можно 

воспитать въ детяхъ, вырастающихъ въ подобныхъ обстоятельствахъ? А 

любовь къ ближнему именно въ нынешнее время такъ важна и такъ 

необходима» [165, с. 7]. 

У регіональній педагогічній пресі наголошувалось також на тому, що 

обов’язок батьків полягає в убезпеченні дітей і молоді від інших негативних 

впливів: «Никогда нельзя вести въ присутствіи детей вредныхъ для нихъ 

разговоровъ» [165, с. 11]. 
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Натомість забезпеченню позитивних результатів виховання в сім’ї могло 

сприяти надання постійної батьківської уваги дитині: «Никогда не смеемъ 

оставить детскіе вопросы безъ ответа! Не обьяснимъ ли мы ему эти маленькіе 

вопросы, начнетъ ихъ дитя объяснять себе само, сделавъ о .разныхь вещахъ 

такія заключенія, конечно неправильныя и вредныя, которыя и въ будущности 

омрачать его умъ передъ положительнымъ взглядомъ на вещи. Объясненія 

детскихъ вопросовъ должны быть легки, просты и доступны пониманію дитяти. 

Никогда не лгать детямъ! Иначе испортимъ ихъ взглядъ на новые предметы. 

Иногда дети задаютъ намъ абстрактные вопросы, причиняющіе не мало труда 

для правильнаго ответа. Но и въ этомъ случае нужно имъ ответить 

удовлетворительно. Не говоримъ имъ непонятныя и отвлеченныя вещи! Дитяти 

все воспринимаемое должно казаться яснымъ и легкимъ» [165, с. 11]. 

На нашу думку, це була перша й основоположна проблема сімейного 

виховання в досліджуваний період у хронологічному переліку, яка формувала 

пріоритетні питання даного напряму в регіональній педагогічній періодиці. 

Друга проблема сімейного виховання в періодичних виданнях – це пошук 

взаємопорозуміння сім’ї та школи (конкретно – учителів і вихователів) для 

досягнення спільної мети: «Добре собі запямятайме, что лиш та дитина добре 

воспитана, добре ученна, семейственное (фамиліярное) воспитаніе котрой 

стоитъ въ гармоніи съ воспитаніемъ школьнымъ» [72, с. 54]. 

Тенденцію взаємопорозуміння сім’ї та школи продовжили видання 

наступних років, де у матеріалах «При окончаніи школьного рока» [266, с. 401–

402], «Въ интересахъ залишенныхъ детей» [74, с. 642–644], «Учитель и народъ» 

[311, с. 113–116], «Семейство и школа» [285, с. 177–180], «Проблемы 

угрорусской молодежи» [267, с. 2] наголошувалося на природному єднанні 

зусиль батьків і вчителів у поступовому процесі виховання підростаючого 

покоління. Адже за словами професора А. Карабелеша, «общеизвестно, что безъ 

надлежащаго домашняго воспитанія школьное воспитаніе сопровождается 

весьма затруднительными препятствіями» [165, с. 10]. 
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Доволі розповсюдженою у той час була думка, що з досягненням дитиною 

шкільного віку відповідальність за її виховання лягає на плечі вчителів та 

школи загалом. Однак, педагоги та інтелігенція за допомогою регіональної 

педагогічної преси закликали батьків до порозуміння й співпраці: 

«Найповажнішою перешкодою буде те, що родичі, віддаючи дитину до школи, 

думають, немов би весь тягар виховання повинен спочивати на школі і через те 

ніколи не вглянуть у справу виховання, а в найгіршому випадку дуже мало 

цікавляться ходом молодого життя своєї дитини. Забувають при тому, що 

школа має дитину в себе заледве кілька годин на добу, т.є. від чотирьох до 

шести годин найбільше, де дім має пересічно около 18 – 20 годин на добу, не 

вчисляючи сюди різного роду феєрій, неділь та свят» [297, с. 5]. 

Ця проблема поглиблювалася небажанням батьків іти на компроміс із 

вихователями та вчителями у школі. На глибоке переконання тогочасних 

фахівців школа повинна була підсилити й розвинути морально-виховний 

компонент домашнього (сімейного) виховання. Проте батьки з неабиякою 

пересторогою реагували на такі ініціативи: «Правда, родина нераз на підставі 

пустих балачок дітей дуже скоро стає в опозиції до школи й її вчителя, нераз, з 

надміру любови родичів до дитини, дім видає неприхильний осуд про школу, 

але то бувають спорадичні випадки, на підставі котрих не можна доходити до 

загальних заключень і всім родинам приписувати злу волю, котру можуть мати 

тільки поодинокі особи, та на тій підставі судити про недобре виховання даного 

середовища» [297, с. 6]. 

Нами встановлено, що досвідчені педагоги у своїх статтях застерігали про 

негативні наслідки відсутності тісного контакту між названими соціальними 

інститутами й чітко розуміли значення суспільних функцій, які вони спільно 

повинні виконувати: «Справи так ставити не можна, бо не йде тут про даного 

батька чи про дане середовище, але про майбутнє наших молодих поколінь, з 

котрих має бути вихована наша ідеальна суспільність. Оскільки станемо до 

співпраці з домом без недовіря, то легко буде нам знайти точку порозуміння і 

послух для наших добрих рад» [297, с. 6]. 
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Третя проблема в досліджуваному напрямі – форми й методи морального 

виховання дітей і молоді в сім’ї. У педагогічній періодиці ці питання знайшли 

предметне висвітлення, що вказує на серйозний фаховий рівень авторів та їх 

знання навчально-методичного комплексу заходів виховання, які допомагали 

батькам у вихованні. Наприклад, ось що про це писав П. Біланюк: «Виховувати 

дитину – це те саме, що допомогти дитині розвинути її вроджені здібности до 

тої межі, яку їй визначила вже сама природа. А чи це не станеться само, без 

виховування? Ні. Без виховування дитина сама тільки трошки розвинеться, але 

ніколи не дійде до того, до чого вона могла-би дійти, якби її розумно і вміло 

допомагати, цебто вміло виховувати» [23, с. 8]. Отже, важливим було не 

запустити природні здібності дитини, а намагатися їх розвинути і спрямувати в 

правильному руслі.  

Автор головну увагу приділяв суспільній ролі вихователя, ким би він не 

був – батьком чи вчителем: «Не виховник той, хто при помочі вмілого 

виховання може в дитині розвинути її здібности, але з незнання чи недбальства 

їх не розвиває. Він стає ворогом не тільки власної дитини, але цілого народу, бо 

діти – це майбутні громадяне, це нарід» [23, с. 8]. 

На любові як методі досягнення морально-виховної цілі в родині 

акцентував увагу і А. Волошин: «Любов, як умова виховання, особливо дома 

відограє значну роль» [61, с. 67]. 

Важливою тезою морального виховання у педагогічній періодиці того часу 

є вміння дорослих розвивати вроджені здібності малечі: «Родяться такі діти, що 

мають більше добрих прикмет, родяться й такі, що мають їх менше, а бувають і 

такі, що їх мають дуже мало. Все це залежить від того, якими були батьки дітей 

та які були батьки батьків і т.д. Лихих завдатків у малої дитини можемо й не 

завважити, бо лихі завдатки в малої дитини такіж малі, як сама дитина, словом, 

ще нерозвинені. Але як нема дитини так доброї, що не мала би в собі чогось 

лихого, так також нема так лихої дитини, що не мала би в собі чогось доброго. 

Коли дитина має добрих батьків, а відтак добрих учителів, то під їх проводом 

дитина буде добра, помимо того, що вона має в собі й лихі склонности. Учителі 
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й родичі, такі, що розуміються на вихованню, знають добре, що їх діти то не 

ангели, що в їх душах є і лихі завдатки, але вони з того нічого собі не роблять, 

не завдають собі труду «викорінювати» лихі завдатки в дитини. Вони зате так 

старанно, як лиш можуть, плекають і розвивають усе те, що в дитині добре і 

боже. Згодом добрі прикмети дитини так розростуться і так зміцняться, що 

запанують і над тим, що в душі дитини є злого, так, що ті лихі прикмети стають 

щораз то слабші і слабші аж вкінці стануть такі слабонькі, що ніколи в життю 

або рідко коли зможуть мати вплив на дитячі вчинки. В той спосіб діти 

стаються добрими. Але якби тих добрих прикмет не плекати, не скріплювати, 

не розвивати вмілим вихованням, то лихі придавили би тай самі запанували» 

[23, с. 9]. Особливу увагу автори статей приділяли й умовам розвитку 

вроджених здібностей тих дітей, які були позбавлені батьківської турботи, 

зростали сиротами. 

Для того, щоб діти постійно відчували виховний аспект сімейного життя, 

рекомендувалося щонайменше «следить за всеми ихъ занятіями и не упускать 

ихъ изъ виду. Давать дітямь постоянное занятіе, не допускать къ безделью, ибо 

тогда они (испорченные) опять задумаются, углубятся въ прежній свой 

фантастическій міръ и будутъ грішить снова съ двойной разрушительной 

силой» [165, с. 12]. 

Автор констатує, що сам процес виховання, якщо він починається вчасно і 

ведеться «вміло й доцільно», може мати позитивний ефект, «особливо, коли 

спирається на вроджених задатках дитини».  

З огляду на це, автор П. Біланюк конкретизував такі чотири головні 

завдання сімейного виховання:  

1) не доводити до того, щоб скриті в дітях лихі нахили будилися, 

розвивалися й кріпшали, а добрі ні;  

2) не викорінювати в дитині зле насильно, а звернути увагу на добре в ній і 

це розвивати;  

3) не відкладати виховання на потім і не розраховувати на «добру волю 

тай розум дитини»;  
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4) подавати якнайбільше позитивних прикладів для наслідування, «бо це 

для них найкращий духовний корм» [165, с. 12–13]. 

Отже, бачимо, що увага до морального виховання дітей і молоді в сім’ї 

мала не лише констатуючий, але й методологічно диспозиційний характер. 

Більше того, погляди на моральне виховання авторів матеріалів у періодиці 

відповідали загальноприйнятим канонам педагогічної думки й неабияк 

збагачували знання і погляди місцевих мислителів. 

Ще одна, четверта, проблема сімейного морального виховання – це 

розуміння суспільної значимості його змісту та формування сформованої 

морально-духовної особистості. Так, у статті «Семья и воспитаніе молодежи со 

взглядом на карпаторусскія обстоятельства» професор А. Карабелеш 

наголошував, що завданням сім’ї є виховання молоді, яка б у перспективі могла 

виконувати суспільні цілі  [165,  

с. 7–8]. 

У розрізі нашого дослідження цінним є й розуміння регіональних 

особливостей проблем сімейного виховання, умов та середовища, в яких воно 

здійснювалося: «Каждое воспитаніе, какъ домашнее – семейное, такъ школьное 

и общественное весьма зависимо отъ соціальныхъ и экономическихъ 

обстоятельствъ среды, которой подчиненъ воспитанникъ. Подкарпатская Русь 

въ этомъ отношеніи представляетъ особенное явленіе. Не можемъ ее осуждать 

за ея культурную и экономическую отсталость, если примемъ во вниманіе 

исторію ея развитія и исторію жизни изолированнаго отъ общаго хода русской 

культуры Карпаторусскаго народа. Между темъ, какъ соседніе народы, 

добившись національной свободы и государственной независимости, могли 

свободно развиваться, нашъ народъ боролся самимъ примитивнымъ способомъ 

за существованіе, за кусокъ насущнаго хлеба» [165, с. 9]. Це, без сумніву, було 

регіональною особливістю поширення морально-виховних цінностей. 

Таким чином, аналіз змістовного наповнення фахової педагогічної 

періодики досліджуваного періоду вказує на те, що питання сімейного 

морального виховання було одним із головних у педагогічній пресі й слугувало 
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передумовою підготовки дітей та молоді до подальшого освітньо-виховного 

вишколу. Аналізуючи матеріали опрацьованих джерел і підводячи підсумки 

даної наукової проблеми, констатуємо: 

1) в умовах суспільного розвитку Закарпаття в досліджуваний період 

проблема сімейного виховання залишалася однією з найактуальніших і мала 

регіональні особливості, пов’язані зі специфікою полікультурності й 

національної самосвідомості краян; 

2) серед провідних питань сімейного виховання, на яких наголошувалось у 

змісті періодики, були: а) пріоритетність морального виховання як 

першооснови реалізації виховних цінностей; б) доцільність вимоги тісного 

взаємозв’язку сім’ї та школи у виховному контексті; в) окреслення форм і 

методів виховання молоді в сім’ї; г) визначення провідної ролі вихователів і 

батьків у моральному вихованні; д) формулювання суспільної значимості 

сімейного виховання в змісті формування справжнього громадянина; 

3) періодична преса виконувала важливу інформативно-просвітницьку 

функцію у формуванні гуманістичних, моральних і духовних цінностей у 

виховному процесі дітей і молоді; 

4) класифікуючи періодику за кількісним і якісним підходами до 

висвітлення проблем сімейного виховання впродовж досліджуваного періоду 

зазначимо, що проблему морального виховання висвітлювали педагогічні 

фахові та загальносуспільні періодичні видання;  

5) автори статей (місцева інтелігенція, педагоги, духовенство) не тільки 

професійно підходили до навчально-методичного обґрунтування проблем 

сімейного морального виховання, але й здійснювали значну просвітницько-

пропагандистську роботу; 

6) сімейне виховання в різні історичні періоди є потужним потенціалом 

української родинної єдності, виплеканої усталеними традиціями поваги дітей 

до батьків і, відповідно, ціннісної системи виховання батьками дітей і молоді. 

Незважаючи на тимчасове відірвання Закарпаття від єдиної та великої 

української родини по той бік Карпат у зазначений період, основоположним 
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елементом морального виховання дітей і молоді в сімейному середовищі 

залишалися базові положення християнської свідомості та народних традицій, а 

педагогічна преса стала головним джерелом актуалізації моральних цінностей 

як для носіїв педагогічної думки, так і для тих, кого вони повчали. 

 

 

 

2.2. Вплив педагогічної періодики Закарпаття досліджуваного періоду 

на моральне виховання в школі 

 

Закладені в родині основи морального виховання дітей та молоді 

продовжувала якісно й динамічно розвивати школа. «Школа замість родинного 

дому кінчить ту часть виховання, за котру родичі не можуть братись», – писав 

закарпатський і український педагог Августин Волошин [50, с. 11]. 

У даному підрозділі ми розглядаємо школу (відповідне відображення такої 

думки знаходимо й у періодиці) не просто як навчально-виховний заклад, який 

реалізує головні виховні функції через систему навчання дітей, а як соціальний 

інститут, відкриту соціальну систему, що покликана здійснювати функцію 

соціального виховання дітей і молоді. Адже тоді у педагогічній пресі писали, 

що «безперечно, школа є чисто соціальна інституція и тесно злучена з тым 

народом, з тою соціальною верствою, для котрой служить. Ровночасно из 

соціяльными змінами мусить и змінитися школа. Коли сучасна епоха йде за 

гаслом демократизму, то и школа не только що мусить бути заложена на 

демократичних основах, но и в том напрями виховувати нове поколиня. 

Выхованя є таким самым соціальним проблемом, як політика, релігія и т.д., але 

треба и умити єго розв’язати» [168, с. 117]. 

Поряд з сім’єю школа є соціально-психологічним середовищем, де 

відбувається передача соціального досвіду дітям (учням), а також створюються 

сприятливі умови для повноцінної самореалізації й саморозвитку молодої 

особистості. Тут так само відбувається процес самовиховання «у напрямі, 
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бажаному для суспільства; активізація усіма суспільними засобами 

інтелектуального, емоційного, морального, культурного, фізичного та інших 

напрямів розвитку особистості» [141, с. 33].  

Аналіз джерел з даної наукової проблеми вказує, що попри складності 

предметного унормування й шкільної класифікації «науки моральності», як її 

тоді називали, її важливість у шкільній системі була надзвичайно актуальною. 

Найвідоміший педагог серед усієї палітри фахівців першої половини 

ХХ століття Августин Волошин у виданні «Вступ до організаціи народного 

школьництва в республици Чехословацкой» закликав запровадити «школьні 

правильники», які мали містити детальний опис правил поведінки в школі й 

продовжити «религійно-моральне вправы», започатковані батьками в колі сім’ї 

[48, с. 15].  

Морально-виховний зміст шкільного середовища визначав і таке завдання 

школи, яке насамперед полягало в тому, щоб «допомогти і доповнювати 

вихованю родинного дому у дітей… Привести до чистоти, порядку, розвивати 

смислові органи і доброє серце» [48, с. 17]. 

Аналіз джерел досліджуваного періоду дозволяє нам зробити висновок, що 

педагогічна діяльність і творча біографія А. Волошина стали професійним 

орієнтиром для закарпатських (і не тільки) учителів-вихователів багатьох 

поколінь. Його навчально-методичні доробки виступали зразком і в питанні 

морального виховання дітей та молоді. У багатьох його працях тема 

органічного поєднання морального виховання дітей у родині та школі є 

ключовою. При цьому в школі, на переконання педагога, дитина набуває 

набагато кращих якостей морального вдосконалення: «Шкільне життя своїм 

порядком, своїм товариським співжиттям сильно впливає на розвиток 

моральної вдачі дитини. Шкільне життя розвиває в дитини любов до порядку, 

почування солідарности та громадської повинности» [61, с. 65]. Отже, 

залучення дитини до колективного співжиття дає більш ефективні результати 

самовдосконалення. На його думку, «в товариськім життю повстають і хиби. 
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Для цего від учителя для плекання моралі дітей вимагається багато мудрості, 

педагогічного вміння і такту [61, с. 65]. 

Загалом, проголошені А. Волошиним виховні принципи шкільної освіти 

знайшли широку підтримку в тогочасному педагогічному середовищі. Його 

тези щодо планомірного і поступового виховання дітей стали крилатими 

фразами педагогічної думки Закарпаття: «Виховання складається з планомірних 

дій. Вихователь учить, хвалить, завдає праці, нагороджує, карає… Мета 

виховання тісно пов’язана з оглядом нашим на загальне завдання 

людини» [61, с. 1].  

Актуалізацію на проблемі морального виховання знаходимо на шпальтах 

педагогічної періодики у творах А. Волошина [59–60]. «Педагогічна 

психологія» А. Волошина констатувала, що «дитина це є найдорожчий скарб 

для кождої людини… Діти це є будучність народа. Як ми виховаємо наших 

дітей, такий буде наш нарід по стороні моральній, культурній і господарській» 

[62, с. 1]. А у частині 3-й попереднього (1932 року) видання, де класифікуються 

«особисті» (правдолюбність, скромність, сором) та «симпатичні» моральні 

почування (любов до ближнього, милосердя, співчуття, приязнь, патріотизм), 

А. Волошин дає таке визначення: «Почування, викликані моральними 

вчинками, добрими або злими, називаються моральними. Джерелом цих 

почувань є вроджено стремління людини до доброго і тому викликує добрий 

моральний вчинок вдоволення, а злий – обурення або смуток. Мірилом й 

суддею моральної чутливості людини є совість» [62, с. 68]. 

Щодо шкільного віку, то за тогочасною авторською періодизацією це 

«діточий період» (від 8 до 15 років). А. Волошин приділяє цьому віку особливу 

увагу, оскільки знайомлення зі школою для дітей відкриває нові можливості: 

«Моральне життя в такому віці характеризується важливістю тілесної сили й 

прив’язання до конкретних цілей. Завдання виховання – повинність стремління 

до цього, щоби дитині додавати достаточно морального розсуду та підкріпляти 

слабу силу волі» [61, с. 108]. 
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Як зазначав представник тогочасної закарпатської педагогічної думки 

Д. Волковський у праці «Горожанська наука для народных и горожанських 

школ», визначаючи для морального виховання стартову площадку в родині, яка 

закладала фундамент дисципліни та слухняності дітей, «школа, се є культурна 

святыня, яку маємо любити и ходити до неи завсе з охотою и з 

радостю» [47, с. 6]. 

Педагогічна преса досліджуваного періоду, акцентуючи увагу на 

належному вихованні дітей та учнівської молоді у школі, одностайно виступала 

захисником загальнодержавної чехословацької освітньої (шкільної) системи. 

Нормативно-правові та інші державні рішення рідко піддавалися критиці на 

сторінках періодики, а отже, намагання державних службовців покращити 

умови морального виховання в органічній єдності з вихованням палкого 

громадянина країни не піддавалися сумнівам. 

Популяризуючи справедливість демократичних цінностей, автори 

газетних матеріалів практикували робити наголос на формуванні в перспективі 

ідеальних умов у шкільному середовищі, які можуть реалізуватися саме в 

тогочасній чехословацькій політичній системі, щоправда, подаючи й реальну, 

об’єктивну картину проблем в регіональному розвитку. 

Слід зауважити, що педагогічні періодичні видання використовувалися як 

джерело передачі зразків морального виховання дітей у школі, де особлива 

увага звертається на моральні почуття й переконання, а також на змалювання 

практичних моральних ідеалів, які були результатом життєвого досвіду відомих 

державних та культурно-освітніх діячів. Майже всі педагогічні видання 

головний акцент робили на їхньому моральному досвіді, мужніх вчинках, 

людяності, чуйності, ввічливості, доброзичливості. Метою таких матеріалів 

була орієнтація дітей та молоді на здійснення виключно моральних вчинків, 

засвоєння відповідних принципів поведінки, а також на уміння самостійно 

оцінювати вчинки інших. 

У педагогічній пресі досліджуваного періоду зустрічаємо порівняння 

морального виховання учнів із духовно-релігійним вихованням. Певною мірою 
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це була данина природним регіональним традиціям, коли переважно 

вихователями дітей і молоді виступали представники духовенства, місцеві 

священики тощо. Відомо, що до Першої світової війни в школах викладалася 

«наука релігії», в змісті якої чимало уваги приділялося морально-етичному 

вихованню з християнським ухилом. Однак після входження Закарпаття до 

складу Чехословаччини, внаслідок адаптації до демократичних норм 

суспільства й офіційно проголошеної політики відділення держави від церкви, 

вивчення релігії в типових державних навчальних закладах стало явищем не 

обов’язковим. Проте саме цей предметний зв’язок залишався незмінним у 

подальшій освітньо-виховній історії регіону, що знайшло відображення в 

педагогічній думці того часу. Пояснення цього ми знаходимо в педагогічній 

періодиці: «Много залежить одъ учителя, котрый уделяе науку религіи; жадный 

другій предметъ не дае только примеровъ добрыхъ для морального выхованя 

якъ наука религіи» [179, с. 133]. 

На нашу думку, про одне із ключових значень морального виховання дітей 

у школі свідчить той факт, що Міністерство шкільництва і народної освіти в 

Празі вже у 1921 році задумало запровадити новий шкільний закон, проект 

якого широко обговорювався на сторінках педагогічної новинки «Учитель». 

Варто зазначити, що до цього часу діяв шкільний закон від 1868 року, який 

застарів як практично, так і морально [337, с. 721–722]. 

На основі нових демократичних змін закарпатські педагоги через пресу 

зверталися до своїх чеських колег із проханням роз’яснити деякі положення 

нового закону, які стосувалися занять з морального виховання у школі. Усі 

фахівці сходилися на думці, що «наук моральности (етики) мае быти заведена 

якъ повинный (обов’язковий – примітка авт.) предмет до всихъ школъ 

народнихъ почавши одъ 6. школьного року… На выследахъ того то душевного 

зближення буде учитель основувати свою индивидуальну чинность въ крузи 

морально-етичного вихованя» [217, с. 91]. 

У результаті таких дискусій питання морального виховання у школі 

вимогливо набувало рівня спеціальної дисципліни в народних школах. Про це 
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свідчить «Розпоряженя и обижники школьного оддела цивильной управы 

Подкарпатской Руси» від 22 жовтня 1923 року (Ч. 25.846), де «наука 

моральности» внесена у перелік «Учебных основъ для руськихъ народныхъ 

школъ на Подкарпатской Руси»: «Народне школы мають дати молодежи 

основы для будучого розвою сильного характера. Задача народных школ єсть 

выхованє моральне и релігійне, душевне и физичне… щобы з молодежи 

сталися чесни и для общества ужиточни люде и горожане» [274, с. 45].  

Однак, незважаючи на всі переконання та пропозиції педагогічного загалу 

стосовно визначення морального виховання як окремого навчального предмета, 

у шкільному законодавстві місця з окремими годинами для важливої складової 

освітньо-виховної системи не знайшлося. Конкретніше у пункті А («Загальне 

поясненя») вказувалося, що «як новый предмет мистять основы науку 

моральности, но для того предмета не суть призначени окреми години. 

Моральне выхованє має бути душою всех предметов науки» [274, с. 46]. 

Позицію влади щодо відсутності унормованих предметних годин на 

моральне виховання і надання таких на розсуд керівництва навчальних закладів 

розкритикував один із народних учителів Іван Крайник. У своїй статті «Наука 

моральности», зокрема, він наголошував, що «школа дае много нагоды для 

морального выхованя. Тому наука въ школе мае быти виховуюча» [179, с. 132]. 

Щоправда, у пункті Б вищезгаданого документа («Особенни примитки до 

поодиноких предметов») окремим пронумерованим розділом (10) визначено 

назву – «Моральне выхованє» [274, с. 43–47]. 

У переліку «Основ поодиноких предметов» останнім 11 пунктом значилося 

«Моральне выхованє», а його функціональне місце серед інших шкільних 

дисциплін пропонувалося визначити на самостійний розгляд навчальних 

закладів: «Моральне выхованє проникає все школьне научованє и каждый 

предмет. Не має вызначеных окремых годин» [274, с. 47].  

Цей документ був надрукований в «Урядовом вестнике школьного оддела 

цивильной управы Подкарпатской Руси», і, на нашу думку, був головним 

орієнтиром для навчальних закладів регіону, оскільки видання публікувало 
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важливі нормативно-правові та інші офіційні матеріали для освітньо-виховної 

системи. Тому, подаючи оригінальні джерела, ми вважаємо, що значення 

морального виховання в школі не піддавалося жодним сумнівам і навіть 

відсутність окремо визначених навчальною програмою годин жодним чином не 

впливало на сутність пропаганди моральних цінностей для учнівської молоді. 

Наведені нами цитати це підтверджують: «…моральне выхованє має бути 

найдальшою и найсовершенийшою цилею целой школы, всех учебных 

предметов и каждой лекціи. При науци кожного предмета треба будити у дитей 

змысл для чистоты, доброты, чемности, щирости, одваги, поборюваня 

вродженых хиб, панованя над собою и над своими инстинктами; розвивати 

змысл для общиности и людской културы; образовати чувство моральности, 

моральни понятя и сильну моральну волю; учити соцыяльной солидарности, 

патрыотизма, толеранціи, присвоєнє знаня горожанських повинностей и 

загально людской любви, справедливости, альтруїзму; любов до правды, 

вигляданя и обороны и пр.» [274, с. 46–47]. Ця цитата ілюструє наскільки 

тогочасне розуміння морального виховання вписується в сучасне бачення його 

цінностей. Фактично це і було ключовим визначенням поняття морального 

виховання з повним комплексом його впливу на дітей і молодь. 

Серед головних рекомендацій та завдань дисципліни визначалося таке: 

«Стремити до того, щобы з дитины стався чоловик о моральном характере, 

котрый буде чувствовати себе внутренно свободным; котрый буде соцыяльно 

справедливым, національно свидомым, но згодливым и котрого любов до 

добра, правды и красы буде проводити до сповнюваня своих повинностей» 

[274, с. 47]. Це і було головною метою шкільного морального виховання і стало 

очевидним моральним орієнтиром для педагогів і всієї освітньо-виховної 

системи тогочасного Закарпаття у напрямі підвищення морального образу 

молодої генерації регіону. 

А новий навчальний план для народних шкіл, що був виданий 

Міністерством шкільництва від 6 травня 1930 року (Ч. 47415-1), зафіксував 

серед «загальних вказівок» для шкіл Підкарпатської Русі, зокрема, такі 
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рекомендації: «1) Развивати моральну особность ученика. 2) Выховати для 

моральных целей народных, державных, вселюдських…» [48, с. 19].  

Варто зазначити, що педагогічна періодика Закарпаття досліджуваного 

періоду особливу увагу приділяла моменту переходу виховного процесу від 

родини до школи, формуючи тим самим сприятливе середовище в школі, так як 

і в сім’ї. Зокрема, робився наголос на творенні своєрідного мікросередовища, де 

інтегруються соціально важливі групові й колективні норми, цінності, 

орієнтації: «Абы подобна робота надъ людьми вне школы, надъ семействами 

нашихъ теперешнихъ и будучихъ школяровъ была планомерна, треба 

мобилизаціи всехъ образованныхъ интелигентовъ, не тотыхъ, котрыхъ бы мы 

назвали живыми говорячими головами, але тыхъ, въ котрыхъ и серце не 

закостенило и котри мають интересъ надъ всестороннымъ оздоровлениемъ 

свого народа» [177, с. 45].  

Розуміючи складності суспільного, а отже, й культурно-освітнього 

розвитку місцевих жителів, педагогічний загал понад усе намагався зосередити 

увагу на формуванні особливого сприятливого психологічного клімату такого 

середовища, де б морально-виховний процес був безперервним і не болісним 

для дітей та молоді. Один із чудових прикладів вищенаведеного та інші важливі 

аргументи на користь нерозривності морального виховання в родині й школі 

відображено у статті В. Машкаринця «Школа як продовженя выхованя 

родинного дому», вміщені й у крайовій педагогічній новинці 

«Учитель» [228, с. 140].  

Про науку «моральности» писали в педагогічній пресі й народні вчителі, 

котрі зі знанням справи підходили до аналізу проблем морального виховання в 

школі й порівнювали умови його розвитку «чехословацького» й «австро-

угорського» періодів. Так, учитель із Ракова Іван Крайник у статті часопису 

«Учитель» красномовно писав про те, що до Першої світової війни «науку 

моральности» до школи «не завели»: «Дотеперишня школа наповняла голову, а 

серце оставало порожнє, и тому нашъ народъ стоить на невысокой степени 

моральности» [179, с. 130–131]. Він цілком справедливо підмітив, що «при 
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лекціи на пр. уступу етичного, мы старалися втиснути въ головы учениковъ 

содержаня того уступу, а на сторону моральну мы звертали мало уваги», чітко 

розмежувавши хиби й недоліки освітньо-виховного процесу до першосвітового 

військово-політичного «розколу» та умов досліджуваного періоду [179, с. 130].  

Користуючись новітніми умовами демократичного розвитку, автор 

закликає педагогів особливу увагу приділити моральному вихованню: «…треба 

въ школи при каждомъ предмети мати все одну цель передъ собою, а то 

моральне выхованя… Чоловекъ родиться на светъ аморальный, допоки черезъ 

выхованя розвиваеся у него моральность, дитина за своими инстинктами, 

импульсами, пожаданями и складностями. У насъ доти мало детей набирае 

морального выхованя, тому школа мусить усведомити и переконати детей, что 

есть справедливе а что не, что е добре а что зле» [179, с. 132].  

У розрізі нашого дослідження ми наголошуємо на тому, що в умовах 

суцільної демократизації чехословацького суспільства, інтегрованою частиною 

якого стали й жителі Закарпаття після завершення Першої світової війни, 

значно трансформувалася соціально-педагогічна місія школи як виключно 

навчального закладу. Зокрема, після 1920 року школа почала набувати нового 

значення – як соціального інституту, в якому відбувається соціалізація дітей, 

процес їх включення у суспільне життя, захист їх прав та стимулювання до 

самореалізації. Водночас, школа виступала й захисним панцирем від 

негативних суспільних впливів на особистість. Особливо важливим був статус 

школи на фоні полікультурності суспільства, у тому числі й регіонального, що 

спонукало педагогічний загал до виконання нових соціально-педагогічних 

функцій. Отже, відображення цього процесу у педагогічній пресі ставало 

виробничою необхідністю для фахівців. 

На цьому наголошував один з активних дописувачів педагогічної 

періодики М. Качанюк. У статті «Школа а матеріялистичный свитогляд», що 

була надрукована в «Подкарпатській Русі», автор писав: «Безперечно, школа є 

чисто соціальна інституція и тесно злучена з тым народом, з тою соціальною 

верствою, для котрой служить. Ровночасно из соціяльными змінами мусить и 
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змінитися школа. Коли сучасна епоха йде за гаслом демократизму, то и школа 

не только що мусить бути заложена на демократичних основах, но и в том 

напрями виховувати нове поколися. Выхованя є таким самым соціальним 

проблемом, як політика, релігия и т.д., але треба и умити єго розв’язати» 

[168, с. 115–117]. 

Подібну думку поділяв ще один представник регіональної педагогічної 

думки – В. Машкаринець. Визначаючи пріоритетні завдання школи стосовно 

виховних функцій, він вважав, що шкільна наука має завдання продовжити 

набуті моральні задатки у середовищі родини: «Она має збуджувати охоту и 

повертати ученика до того, щобы вон набирався рожных відомостей и 

зручностей» [226, с. 5]. Продовжуючи свою думку, фахівець не відділяє 

моральність від загального розуміння виховного процесу: «При оценке людины 

миродатным є не лише ея знання, але и характер. Цель вихованя є образованя 

характеру. На колько образованя познань з помочаю науки вплыває на твореня 

постанов ученика, то настолько оно буває и моральным образованєм, бо 

постановы не є іншим, як вытворы воли…» [226, с. 5–6]. 

Вивчення проблеми морального виховання в регіональній педагогічній 

пресі доводить, що у школі мораль багато в чому є поєднуючим центром інших 

складових освітньо-виховної системи. Про це свідчить аналіз статей у 

русофільській «Народній школі». Так, наприклад, І. Кречковскій у статті «Еще 

о воспитаніи къ обороне» резюмує, що «цель воспитанія къ обороне въ 

народной школе: выпускать изъ школы морально и физически сильныхъ 

будущих солдатъ и гражданъ. Поэтому школа воспитываетъ своихъ учениковъ 

какъ въ моральному, такъ и въ физическомъ отношеніяхъ. Для воспитанія въ 

моральномъ отношеніи учитель находитъ возможность въ рамках проведення 

каждаго предмета» [184, с. 8]. 

Одним із найважливіших шляхів реалізації принципів морального 

виховання в школі було дотримання дітьми правил поведінки й дисципліни, 

чого добивалися від них учителі та вихователі: «Удержати дисципліну в школе 
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є искуство» [237, с. 18]. Однак учителям доводилося працювати в надзвичайно 

важких обставинах. 

Взагалі місце й роль учителя в школі для досягнення цілей морального 

виховання була визначальним. Це підтверджується низкою матеріалів у 

регіональній періодиці. У педагогічній новинці «Учитель» за 30 березня 

1923 року було вміщено передрук із французької газети «Revue Pedagogique» 

символічних «Десять заповедей учителя». Ось, наприклад, однією з них 

значилося: «9. Приложи всю свою душу до научованя моральности» 

[128, с. 64]. Вважаємо, що цей факт вказує на те, що закарпатські педагоги 

працювали нога в ногу з кращими представниками світової педагогіки.  

Один із активних дописувачів педагогічної новинки «Народная школа»  

В. Штилиха відзначав: «Между вопросами воспитанія определеніе цели 

воспитанія является очень важнымъ вопросомъ, ибо отъ правильного 

определенія цели зависитъ путь и средства воспитанія. Каждый воспитатель 

долженъ знать, чего он долженъ достигнуть. Это является основнымъ 

вопросомъ науки воспитанія. Одновременно и самымъ труднымъ въ ряду 

проблемъ воспитанія. Съ понятиемъ воспитанія связаны планомерность и 

непрерывность» [349, с. 2–5]. Це вказує на те, що педагоги добре розуміли 

важливість безперервного морального виховання дітей і молоді. 

Не відставав у тематичній дискусії щодо цієї проблеми й «Учитель». 

Катарина Надь у статті «Дисциплина в школе» вказувала, що «в школі уважати 

треба на то, щобы там панувала любов, и щобы дисципліна держалася 

посередництвом сей любви. Ученики привикнуть до дисциплины и научаться 

то, що без дисциплины ничого не достигнуть» [237, с. 20]. Але одночасно 

строгість учителя має бути професійно виправданою і він усією своєю роботою 

має показувати приклад.  

Цілком зрозуміло, що авторитет педагога визначальним чином впливає на 

формування моральних засад учнів. Взагалі питання моральності й 

справедливості учителя були визначальні для можливості навчати й виховувати 

якісно підростаюче покоління. На любові як методі досягнення морально-
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виховної цілі в школі акцентував і А. Волошин: «В школі учитель прагне 

набути любов і прихильність» і завдяки цьому має можливість більш якісно й 

результативно прививати моральні цінності дітям [61, с. 67]. 

Нашу увагу привернув ще один із методів впливу на моральну поведінку та 

дисципліну дітей шкільного віку, який апробували в деяких школах Закарпаття 

в середині 1930-х років. Ідея полягала в тому, що звичайні тілесні покарання 

дітей за аморальні вчинки були поза законом, а отже, у школах особливого 

значення набували методи психологічного впливу на совість учнів шляхом 

сорому перед їхніми батьками. У періодичному виданні Учительського 

товариства Подкарпатської Русі «Народная школа» за листопад 1936 року 

зазначалося, що «наказанія въ школе, которыя разрешаются, влыяютъ на 

чувство только такихъ учениковъ, которые имеютъ развитую совесть. Но на 

такихъ учениковъ, у которыхъ нетъ такой совести характера, эти наказаныя 

вовсе не влыяютъ. Въ такихъ случаяхъ у учителя нетъ иного средства, какъ 

поговорить съ родителями, чтобы они принуждали детей къ большей 

прилежности или лучшему поведенію» [158, с. 16]. 

Оскільки кожен конкретний випадок розмови учнів з батьками є складною 

справою (а подекуди й марною), було запропоновано ввести у практику так 

звані «особные листы»: «Въ эти листы каждый ученикъ запишетъ отметки, 

которыя получилъ, и все свои провиненія въ поведеніи и прилежности» 

[158, с. 16]. По суботах кожен учень мав передати такі «листи щастя» батькам. 

А це, за свідченням автора замітки, мало повчальний характер, оскільки цього 

«боится каждый ученикъ, потому что родители, которымъ важно, чтобы ихъ 

дети были хорошаго поведенія и удовлетворительной прилежности, накажутъ 

ихъ порядочно [158, с. 16]. Таким чином подібна практика давала можливість 

вихователю-вчителю впливати на учня впродовж навчального періоду. 

Наше дослідження підтверджує, що одним із ефективних методів 

морального виховання в школі було залучення учнівської молоді до праці та 

виховання працелюбності. Особливу увагу в цьому ракурсі на шпальтах 

фахових новинок приділяли позашкільній просвітницькій роботі. У статті 
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«Внешкольна просветительна праця» вказувалося: «Боремеся съ 

найпримитивными заманюванями дитей до школы и выпускаеме изъ головы то, 

что главный способъ прилучити детски серця до школы есть праця над тотымъ 

округомъ, въ якомъ они живуть до школы и въ який попадають въ нешкольный 

часъ. Семейство! То есть перша инстанція, подаюча намъ живи души и тота 

роля (земля), котра дае живительни соки нами засиванымъ 

зернамъ!» [177, с. 44]. 

Разом з тим, автори статей пропонували зайняти дітей навчанням, 

вихованням та працею у школі, щоб у них не вистачало часу на зацікавлення 

поганими звичками, а також на ухилення від учнівських обов’язків: 

«Дисциплина не нарушаеся, если ученики заняті. Зато учитель най уважає на 

то, щобі ученики были усе заняті» [237, с. 20]. 

Так чи інакше, але метод поширення морально-виховних цінностей у змісті 

шкільної програми підсилював педагогічні навики вчителів через використання 

ними досвіду, який подавався у спеціальних книжках навчально-методичного 

характеру. Наповнення шкільних бібліотечних фондів науковою, навчально-

методичною та художньою літературою мало неабияке значення для 

ефективного подолання недоопрацювань у досліджуваній проблемі. Про це 

також довідуємось із педагогічної періодики [274, с. 102–104]. 

Аналіз періодичних видань звернув нашу увагу й на фонд підручників: 

«Науки выкладового языка треба належито выхосновати для моральной цели; 

початкови ведомости, читанє статей морального змисту, рецитація красных 

стихов, казки, приповедки, добри народни пословици и пр. вплывають 

выховуючо на молодеж и можуть бути також подкладом сего 

выхованя» [274, с. 221].  

Варто зазначити, що моральний аспект шкільних дисциплін торкався 

різних гуманітарних та прикладних предметів. Однак особливий акцент 

робився й на вивченні історії рідного краю, державності тощо. Це й зрозуміло, 

оскільки відсутність окремої навчальної дисципліни в школах та досить 

низький рівень сімейного морального виховання змушували керівництво 
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навчальних закладів шукати можливості вирішення цієї проблеми будь-якими 

дозволеними шляхами. Зокрема, аргумент щодо останнього полягав у 

програмовому змісті: «Наука о родном краю, говорячи о близких, теперешных 

и старших односинах, дає богато матеріяла для морального выхованя. Хотя 

чути можно, що исторія єсть учителькою живота (латинський вираз «historia est 

magistra vita» – уточнення авт.), треба однако в народной школе акцентовати 

именно на части о вартости моральной, бо в исторіи єсть також много 

неморального» [272, с. 221].  

Доказом використання моральних чинників у різних дисциплінах шкільної 

програми є детальний і конкретний приклад у педагогічній періодиці їх впливу 

на зміст навчання й виховання, навіть у разі виключно рекомендаційного 

характеру для вчителів. Наприклад, серед предметів, крім історії, 

наголошувалося на таких базових дисциплінах, як письмо, математика («наука 

численя»), землеопис і фізика, природознавство («наука природи»), співи, 

фізична культура та ін. Спробуємо вказати коротко ці пов’язані акценти.  

Ось які приклади наводилися у педагогічній пресі. У математиці («наука 

численя») поширення моральних якостей мали таку прив’язку: «Задачі 

практичні довжни мати и вартость моральну, на пр. що бы можно в селі 

выбудовати и построити за гроши, котри там рочно пропються, що зробити за 

той час, котрый в ленивости або неприличных забавах промарниться и под. 

Маєся будити змысл до оциненя вартости публичных добр и маєтков и 

розвивати переконанє, що «публичне є святе» [274, с. 45]. 

«Землепис и физика» також мала на меті призвичаїти дитину до любові до 

праці тощо: «…дає школярови познати, колько школярь має дяковати другим 

людям за пречудні выслиды их праци на поли културном и 

господарском» [274, с. 46]. 

Ще один приклад – письмо: «До писаня належить як найбольше уживати 

таких статей и речень, котри мають глубоку думку и вартость моральну и 

одночасно их конкретно пояснювати» [274, с. 46]. 



106 

Ці та інші приклади остаточно закріплювали у свідомості педагогічного 

загалу безальтернативну важливість морального виховання в шкільній програмі 

й навіть незалежно від тих чи інших тем: «При всех предметах пробуджованє, 

здействованє, звартостненє и розвиванє дримлючих моральних сил в душах 

дитей довжно грати головну роль. В том може добри службы принести 

драматизація статей и подий моральной вартости…» [274, с. 46]. 

Такої ж думки дотримувалися й народні учителі, педагоги-практики, 

вихователі: «Уступы етични, стихи, бесида, наука о родномъ краю, численя, все 

то дае много примеровъ красныхъ, будить красни чувства у дитины, треба 

только якъ належить того выхосновати» [179, с. 133]. 

Виходячи з вищенаведеного, констатуємо, що регіональною особливістю 

педагогічних періодичних видань у змісті морального виховання дітей та 

молоді шкільного віку було поширення різножанрових тематичних матеріалів – 

від науково-теоретичного пізнання до популярно-сюжетних та художньо-

літературних описів моральної поведінки в різних ситуаціях тощо. Важливо, що 

ці та інші матеріали подавалися у доступній для сприйняття дітьми манері. Такі 

статті та замітки мали значний пізнавальний, повчальний та виховний характер. 

Вони справляли помітний вплив на формування моральних уявлень і суджень 

шкільної молоді, сприяли їхньому самовихованню та самовдосконаленню, 

формували як індивідуальні, так і колективістські засади співіснування.  

Морально-виховні сюжети розкривали низку важливих питань щодо 

впливу педагогічної періодики на Закарпатті на формування окремих 

моральних якостей юної особистості, а також на вироблення характерологічних 

рис шкільної молоді. Адже використані в педагогічній пресі підходи до 

виховання дітей та шкільної молоді були на той час досить прогресивними й 

новітніми для місцевого закарпатського загалу. Різноманітність тематичних 

матеріалів регіональної періодики значним чином впливала на розумові та 

емоційні почуття тодішньої молоді.  

Вважаємо, що в умовах тогочасного морально-психологічного зубожіння 

місцевих жителів Закарпаття, велика увага педагогами у регіональній 
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педагогічній періодиці приділялася й запобіганню негативних явищ щодо 

морального вдосконалення учнів, які могли загрожувати дітям у шкільному 

середовищі. Так, автор статті «Алкоголізм і школа» детально конкретизував 

головні наслідки цієї глобальної на той час вади [211, с. 12–13]. Він 

переконливо наголошував на тому, шо «не з гігієнічних і не з господарських 

причин, які при найповажнішому помірковані не можуть іти в рахунку, а з 

морального почуття обов’язку, щоб показати, що ради молоді, ради свого 

народу треба охоче зректися того, що особисте може й не пошкодило би, але 

що виходить на згубу тисячам і тисячам людей і що є перепоною до 

оздоровлення нашого народу!» [211, с. 14–15]. 

Опрацьована педагогічна преса свідчить, що алкоголізм був значною 

проблемою і завадою моральному вихованню в школі. Дитина, яка жила серед 

питущих батьків або ж бачила, як вживають алкоголь дорослі на вулиці, в 

корчмах і т.д., тим більше, коли це робив учитель, могла наслідувати їх чи 

просто психологічно перебувати перед спокусою спробувати й призвичаїтися 

до згубної звички. Тому педагоги у школі неабияк були занепокоєні подібним 

станом речей і своїм прикладом, авторитетним статусом намагалися з 

особливою увагою протидіяти цій глобальній для тогочасного Закарпаття 

проблемі. У школі учителями проводилися як спеціальні профілактичні заходи, 

так і ситуативні бесіди: «Школа дає молоді дві цінності: знання й виховання і 

обі ті цінности треба, розуміється, подавати згідно з нинішнім станом 

поодиноких наук і науки про виховання, а не в заскорузлому, перестарілому 

вигляді; тому не вільно сьогодні в шкільній праці промовчувати алкогольного 

питання або трактувати його незгідно з сучасним станом алкоголії» [211, с. 15].  

Крім поширення алкоголізму, існувала й проблема паління, до чого в школі 

так само ставилися негативно: «те саме треба віднести й до курення, яке – як 

показують новіші лікарські й педагогічні насліди – нарівні з питтям підкошує 

особисто й народне здоровя [211, с. 18]. Ці негативні явища, якими 

захоплювалась тоді молодь, є надзвичайно великою загрозою для сучасної 

української молоді, що може мати катастрофічні наслідки для усієї нації. Тому 
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як тоді, так і в наші дні інформаційна пропаганда у ЗМІ здорового способу 

життя має стати пріоритетом державної молодіжної політики. 

Разом з тим педагог А. Волошину не обійшов увагою й такі групи дітей 

шкільного віку, як «морально ухильні». Такими він називавав «тих «злих 

дітей», з якими учитель не знає, що робити» (насамперед, мова йшла про 

злодіїв і клептоманів) [62, с. 102]. 

Щоправда, до цієї категорії зараховували набагато ширше коло дітей, з 

якими в школі важко давалися виховні методи впливу. Серед них були й палії, 

«індивідуми грубої, насильницької вдачі», а також «з нездоровою фантазією». 

Однак у справжніх педагогів віра у магічні можливості виховання була 

надзвичайно потужною, а отже, бажання сприяти моральному очищенню «злих 

дітей» було непереборним професійним покликанням: «Дитина із придбаними 

нахилами до злодійства цілком піддається вихованню і може бути ще чесним і 

корисним членом суспільства!» [62, с. 103]. 

Разом з тим, до «морально ухильних» не зараховували лінивих дітей, яких 

було багато. Їх вважали просто невихованими й такими, що легше піддаються 

перевихованню: «Діти ліниві, не виховані, занадто самолюбиві, уперті і т.п. не 

являються морально ухильними і легко піддаються систематичній перевихові. 

Треба лише вибірати відповідні методи й бути послідовними» [62, с. 103]. 

У таких ситуаціях і проявлялася роль учителя, котрий повинен був 

застосувати всі свої професійні здібності й морально-виховні якості, задіяти 

власний авторитет, показати власний позитивний приклад. Він також має бути 

в міру вимогливим: «Строгість учителя має бути професійно 

виправданою» [237, с. 18–19]. 

Дослідження проблеми змусило нас дещо розширити джерельну базу, і це 

дає можливість стверджувати про визначальну роль учителя у моральному 

вихованні дітей у школі йшлося і в урядовій періодиці. Так, згадуваний вище 

«Урядовый вестник школьного оддела цивильной управы Подкарпатской Руси» 

ще у 1923 році наголошував, що «учитель без всяких неживых моралистичных 

фраз змагаєся ємным и тактичным способом довести дитей до познаня з 
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власного осудка, як треба поступовати, щобы з их чинов выходили не только 

користь, спокойствіє и любі чувства для себе, але и для всих ближных… 

Учитель мусить мати завсе на увази огромну силу, якою явиться звычай в 

будучном житю чоловика хоть в добром або злом змысли. На высшом ступню 

будеся чинность учителя направляти до выплеканя в учеников певной 

моральной воли» [274, с. 46–47]. Саме цим і обгрунтовувалася  важливість не 

тільки теоретичного, а й практичного впливу на моральне виховання шкільної 

молоді. 

Здійснений аналіз педагогічної періодики доводить, що вона наслідувала 

настанови теоретиків морального виховання, підкреслюючи, що «як і рільник 

перед оранням вивчає грунт і вибере найліпше насіння, так і вихователь 

повинен розпізнавати дитину, повинен знати, що і як має прищіплювати в душу 

дитини» [249, с. 13]. 

Більше того, значення педагогічної преси для морального виховання дітей і 

шкільної молоді полягало і в тому, що з її допомогою передавалися типові 

характеристики демократичності тогочасного суспільства. Значну увагу 

моральному вихованню дітей і молоді приділяли й педагогічні товариства, які 

морально стимулювали учителів і авторів статей періодичної преси. Про це 

свідчить «Отчет о деятельности Русской народной библиотеки за 1932 год», 

який міститься у «Переписке с обществом «Школьная помощь», Цивильной 

управой и другими по вопросу оказания финансовой помощи 

эмигрантам» [107]. 

Незважаючи на те, що проблема морального виховання в школі була поза 

мовною суперечкою, русофільські та українофільські педагогічні видання 

трактували методи поширення моральних цінностей практично однаково. 

Єдиною різницею було поєднання морального виховання з громадянським, де 

пріоритети вже, звичайно, були кардинально іншими. Особливо це відзначалося 

на рівні протиставлення мов, якими писалися підручники. Внаслідок 

невизначення мовної політики в регіоні на державному рівні, школи залежали 
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від керівників навчальних закладів і постачання навчальних посібників та 

підручників відповідними мовами. 

Отже, проведений змістовний аналіз фахової педагогічної періодики 

вказаного періоду дає можливість констатувати, що питання морального 

виховання в школі було одним із пріоритетних у педагогічній теорії та 

практиці. Шкільне виховання розглядалося як черговий етап соціалізації молоді 

та їх подальшої підготовки до громадського життя. Опрацювання джерел 

дозволяє нам зробити такі висновки: 

1) у тогочасних умовах розвитку Закарпаття проблема морального 

виховання в школі поєднала регіональні культурно-освітні традиції та нові 

особливості чехословацької освітньо-виховної системи, яка, завдяки періодиці, 

свободі слова, плюралізму, будувалася на демократичній та гуманістичній 

основі; 

2) на сторінках регіональної педагогічної преси розкривався цілий 

комплекс морально-виховних завдань, що стояли як перед учителями-

вихователями в школі, так і перед їхніми вихованцями; 

3) основні завдання морального виховання дітей та молоді в школі 

розглядалися в педагогічній пресі як органічне продовження сімейного 

виховання, а динаміка і безперервність його була основою досягнення 

позитивного результату й готовності в перспективі молодої генерації до 

виконання своїх громадянських обов’язків; 

4) у педагогічній періодиці регулярно робилися символічні заклики як до 

учителів, вихователів, так і до свідомості учнів щодо важливості засвоєння 

традиційних норм поведінки та морального виховання як складової основи 

набуття громадянськості, соціалізації особистості тощо; 

5) через приклади педагогічна періодика пропагувала зразкову поведінку 

дітей і молоді, стимулювала здійснення ними особливих моральних вчинків на 

противагу аморальним діям та девіантній поведінці; 
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6) значна роль у досягненні цілей морального виховання у матеріалах 

педагогічноїї преси відводилася авторитетові вчителя і вихователя, його 

моральній та професійній компетентності; 

7) у фаховій пресі широко обговорювалися традиційні та новітні методи 

морального виховання шкільної молоді, відкидались застарілі та 

недемократичні шляхи його вдосконалення; 

8) автори статей (місцева інтелігенція, педагоги, духовенство) не тільки 

професійно підходили до навчально-методичного обґрунтування проблем 

морального виховання у школі, але й здійснювали значну просвітницько-

пропагандистську роботу. 

Дане дослідження доводить, що педагогічна періодика того часу показала 

головну цінність – саме школа в досліджуваний період яскраво ілюструвала 

потенціал органічної та нерозривної єдності процесу навчання й виховання 

саме крізь еволюцію морального виховання молодої генерації, творячи цим 

самим цілісну освітньо-виховну систему. 

 

 

 

2.3. Проблема морального ідеалу на сторінках регіональної педагогічної 

періодики 

Сучасна педагогічна парадигма перебуває на стадії оновлення і збагачення 

особистісних професійних проявів підготовки вчителя та можливостей досягати 

гуманістичних цілей у вихованні молоді, а особливо моральної складової цього 

процесу. Кінцевим результатом морального виховання є морально свідома 

людина. Саме на її основі складається цілісна система моральної культури, 

формуються відповідні навички і звички гідної поведінки. Однак мораль, яку 

слід прищеплювати молоді, повинна мати прикладний зміст, закладатися в її 

свідомості за допомогою показового елементу, наглядності певного морального 

ідеалу, ілюстрації позитивного зразка. Цим інструментом-посередником і 
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виступає учитель, який покликаний інформувати дітей і молодь про існуючі 

моральні ідеали, цінності, моральну героїку тощо. 

Виходячи з того, що моральна свідомість – це сукупність моральних 

понять, уявлень, поглядів, ідеалів, самоусвідомлення та системи моральних 

знань, які визначають стиль і зміст життя дитини, а отже, і формують загальне 

розуміння щасливого життя, то обриси морального ідеалу є природною 

необхідністю для досягнення кінцевої мети виховання. Як уже доводилося в 

попередніх підрозділах, педагогічна періодика також виступає засобом 

поширення виховних, зокрема моральних, цінностей. 

У даному підрозділі ми проаналізуємо способи поширення ідеалів 

морального виховання дітей і молоді у регіональній періодиці на прикладі 

Закарпаття впродовж досліджуваного періоду. Безперечним є взаємозв’язок 

моральної культури й морального ідеалу. Тому ми ставимо перед собою 

наступне завдання – з’ясувати наскільки в регіональних обставинах 

тогочасності вони були розвиненими, яким чином вони мотивувалися крізь 

призму місцевих традицій і, відповідно, як вони відображені в педагогічній 

пресі. 

Передусім, моральний ідеал (від французького – «ideal», або ж від 

грецького «idea» – ідея) – це досконалий, універсальний або найкращий 

приклад високоморальної особистості, яка володіє всіма відомими 

доброчесностями й виступає вищою метою прагнення людини. 

Провідний представник регіональної педагогічної думки того часу  

А. Волошин у «Загальній педагогіці» наголошував, що «кожний ідеал уявляє з 

себе не лише одну властивість, але цілу групу їх. Коли, наприклад, говоримо 

про «ідеальну людину», під сим треба розуміти всі найліпші риси характеру 

людини» [50, с. 8]. 

Наше дослідження підтверджує, що у регіональній педагогічній періодиці 

моральний ідеал подавався як нескінченний процес самовдосконалення і 

пошуку особистісності. Варто зазначити, що не завжди він прив’язувався до 

якоїсь відомої історичної постаті чи легендарного героя, однак набирав його 
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кращих рис і поставав у ролі звичайного громадянина, освіченої і духовно 

багатої людини. Базувався моральний ідеал на презентуванні чогось 

найкращого, що поєднувало реальність із перспективою вдосконалення свого 

морально-духовного світу. Моральний ідеал ставав певним орієнтиром для 

буденного і реального образу людини, якого дитяча свідомість сприймає 

відверто й правдиво. Прикладна основа полягала в легкості повторення дій 

такого ідеалу, набуття прийнятних, а не недосяжних, поведінкових рис. Таким 

чином, у педагогічній пресі процес самовдосконалення інтерпретувався як 

найоптимальніша моральна цінність, що формує морально-духовні правила 

життя. Більше того, моральний ідеал змальовувався не як незалежний образ, що 

є поза межею реальності, а як результат доступного досвіду людини в реальних 

життєвих обставинах. 

Формування моральних цінностей у педагогічній періодиці крізь подання 

ідеального образу спрямовувало людську життєдіяльність у повчальному руслі. 

Такий збірний образ морального ідеалу поєднував соціальні, релігійні, 

господарські та інші реалії, узагальнюючи їх в цілісну систему 

загальнолюдських цінностей і норм, що можуть вписуватися в 

загальнодержавні критерії існування суспільних відносин.  

Отже, у педагогічній пресі регіону автори, серед яких переважали 

педагоги, вибудовували моральний ідеал за принципом набуття людиною рис 

християнської віри, умов сімейного і шкільного морального виховання, 

державного контролю за цим процесом, позитивних і негативних впливів 

суспільного середовища. Зупинимося на цих рисах детальніше, оскільки вони 

дають можливість оцінити повною мірою властивий тогочасним юним 

закарпатцям образ морального ідеалу. 

Щодо першої риси, то Закарпаття здавна славилося морально-релігійною 

традиційністю й суспільною побожністю. Майже до XVIII століття школа і 

церква були нероздільними інститутами. Навчальними закладами управляли 

церковні особи або ж люди міцного релігійного духу. Відповідно до цього, не 

могло бути й мови про занедбання почуття релігійності або ж нехтування 
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важливим комплексом морально-духовних цінностей. Саме релігійність була 

головним принципом шкільного виховання до так званого «чехословацького» 

періоду в історії Закарпаття [212, с. 19–26]. Увесь характер шкільництва на 

Закарпатті був просякнутий церковною дисципліною та християнською 

мораллю. 

На шпальтах педагогічної періодики автори переконували, що потреба 

релігії лежить у природі людини, а релігійна людина є одночасно і моральною 

людиною. Лише тоді держава може мати добрих і ревних громадян, коли 

виховує їх у християнському й моральному дусі. Під впливом віри в Бога 

формувалися найдавніші перекази, міфи, легенди, творилися народні звичаї. На 

християнській вірі базувалися державні й моральні закони. 

Коли світська влада віддаляється від теологічної, змінюється й спосіб 

життя людства. Тоді ж змінюються і умови навчально-виховного процесу 

школи, особливо спосіб виховання. Увага до науки і навчання стає 

пріоритетною, виховання ніби переходить у тінь. Навіть учительство стало 

задумуватися над тим, щоб більше уваги приділити моральному вихованню, 

базуючи його критерії на християнських ідеалах. Побічники цього процесу 

ставили за приклад ідею німецького педагога і філософа Фрідріха Гербарта, 

який вважав головною метою розвивати моральність у людини особливо через 

науку релігії. Він наголошував, що «школа повинна дати не тільки вчених, але 

й чесних людей» [83, с. 262].  

Під чесною він розумів морально релігійну людину. Отже, людині 

недостатньо освіченості – вона потребує доброго виховання, вироблення 

стійкого характеру й волі. Однак для істинного морального виховання 

необхідний певний фундамент. Виховання має сприяти не тільки розумовому 

розвитку, а й формуванню характеру як основного чинника морального життя. 

Дитину необхідно вести до моралі шляхом законів, які не можуть бути іншими, 

ніж закони надприродного й найбільшого законотворця – самого Бога. Саме ці 

закони є найвідповідніші і найкращі для виховання. Водночас, і в періодиці 

наголошувалося на пошуку морального ідеалу в тісному взаємозв’язку з 
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акцентами релігійного ідеалу: «Наука религіи повинна сама своїм характером 

уже бути основою морального выхованя…» [274, с. 45]. 

Головна теза такої думки полягала в тому, що морально виховати людину 

без віри і релігії було неможливо. Тезово такі погляди виглядали таким чином. 

Де немає віри у всемогутність Бога, від якого все залежить, там немає моралі і 

моральної чесноти. Суспільство і держава розвиваються, якщо стараються про 

моральне виховання дітей і молоді. Яка релігійно-моральна людина поважає 

своїх батьків, така й не знехтує повагою закони свої держави і церкви. 

На наш погляд, історичні традиції суспільного життя на Закарпатті 

дозволяли формувати специфічні підходи до морального виховання дітей і 

молоді. У даному випадку можемо говорити про характер сприйняття молодим 

поколінням ідеалів, які сформовані на основі морального досвіду регіонально-

соціумного середовища. Крайова періодика була послідовною у висвітленні 

морально-духовної тематики на своїх шпальтах, що вказує на формування 

ціннісного тематичного спрямування і корегування принципів поведінки на 

основі прикладів моральних ідеалів. Причому, тут також прослідковуються й 

умови сімейного та шкільного морального виховання. 

В умовах суспільно-політичного розвитку Закарпаття в досліджуваний 

період проблема морального виховання потребувала значної уваги ще й у 

контексті формування громадянськості – людини-патріота, свідомого члена 

суспільства і держави. Тому підготовка молодого покоління до дорослого 

життя мала відбуватися в логічній послідовності. Моральний ідеал та умови 

його формування були цілком залежні від ставлення держави до освіти й 

виховання в краї, а також середовища на місцях, в яких виростала дитина 

(сім’я, школа, сільська громада). Така диспозиція одностайно тривожила 

педагогічний загал Закарпаття. Періодика стала чи не одним із важливих 

механізмів виходу на широку аудиторію з метою актуалізації проблем 

морального виховання. Однією із таких проблем був пошук морального ідеалу, 

подання ідеального портрету представника місцевого регіонального 



116 

середовища. Ми припускаємо, що одночасно з цим педагогічна періодика стала 

і заручником суспільно-політичних обставин. 

Такий збірний портрет морального ідеалу увібрав у себе не тільки 

візуальний образ, а був побудований таким чином, щоб дитина у процесі 

ознайомлення з ним могла прослідкувати його життєвий розвиток – від дитячих 

років до дорослого життя. Пізнаючи характерні ознаки морального ідеалу, діти 

й молодь співпереживали з ним на різних етапах буденної соціалізації. Отже, 

сприйняття ідеалу будувалося на таких особливостях: виховання та навчання в 

родині і школі в дитячі роки; становлення міцної свідомості; збагачення 

морально-духовних цінностей у зрілому віці. 

За таким зразком вибудовувалась змістовна складова педагогічної 

морально-виховної тематики у періодичних виданнях. Передусім, автори 

залучали дітей до читання «правильних книжок»: «въ школьномъ возрасте, 

когда дети научаться читать, нужно имъ предоставить подходящую детскую 

літературу» [313, с. 118]. Саме завдяки ознайомленню з книжковою продукцією 

діти й молодь повинні були знаходити необхідну героїку, справжню позитивну 

особистість, яку гідно можна буде наслідувати. Але такий моральний герой має 

бути достойний наслідування. Йому мають бути притаманні найкращі 

морально-духовні риси, щоб його героїзм базувався на гуманістичних і 

загальнолюдських цінностях. Причому такі герої не завжди повинні бути, як це 

було престижно у той час, військовими, але й землеробами, пастухами, 

швачками та ін. Щоправда, поряд із цим, прикладом було і моральне життя 

релігійних діячів, легендарних історичних постатей тощо. Приклад останніх 

широко використовувався й державною пропагандою на 

загальнонаціональному рівні. Це позитивно позначалося на сприйнятті дитячою 

свідомістю іміджу «кращої людини», людини, з якої можна і треба брати 

приклад. 

Тому важливим було забезпечення бібліотек саме «позитивною» 

літературою, яка повинна була впливати на формування свідомості, закладати 

основи моральної культури у дітей та молоді. За відсутності такої дитина 
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неодмінно знайде щось інше. І не завжди позитивне. Як правило, її увага 

переключалася на негативних героїв, які відкривали дитячому розуму 

реальність міського вуличного життя, починаючи з розбійництва, крадіжок, 

закінчуючи проституцією і важчою злочинністю. Свідоме старше покоління 

авторитетно заявляло: «Чего  можемъ ожидать отъ молодежи, отравляющейся 

съ 10-летняго возраста безответственной подпольной литературой?» 

[314, с. 89].  

Як наслідок, у цьому напрямі в середині 1930-х років на Закарпатті 

ситуація була досить сумною. Тому такий спосіб пропаганди «кращого» був 

цілком вмотивованим. 

Аналіз джерел свідчить, що у педагогічній періодиці порушувалося також 

питання доступності публікованих текстів для легкого сприйняття 

прочитанного дітьми. Складні тексти важко сприймалися, вони були скучними, 

а подекуди й незрозумілими. Інша справа – добрі казки, про які в 

досліджуваний період почали забувати. Вихователі актуалізували в 

педагогічній періодиці це питання, запевняючи, що моральний ідеал у 

підсвідомості дитини починає формуватися з перших прочитаних книжок. Їх 

читання приносить більше користі, ніж постійні усні зауваження та повчання: 

«Безконечное поученіе въ роде «будь честный» не имеетъ никакого 

воспитательнаго значенія. Свой кругозоръ и філософію дитя должно творить 

само, наблюдая действія сказочныхъ героевъ. Тамъ наглядно и привлекательно 

описано понятіе «добра» и «зла», такъ что дитя само скажетъ: «это хорошо, а 

это плохо». И решитъ доброму подражать, а злу противодействовать» 

[315, с. 88]. 

Неодноразово у пресі наголошувалося на тому, що пошуку морального 

ідеалу та його активній пропаганді заважала буденна реальність життя на 

Закарпатті. Нестабільність соціально-економічного й політичного життя 

регіону неабияк позначалася на перспективах молоді: «Наше карпаторусское 

дитя часто съ первыхъ дней жизни знакомится съ бедой, нуждой, страданіями и 

терпеніемъ. Какъ потомъ смотритъ дитя на эту жизнь, полную безутешности! 
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Съ какой огорченной душой смотритъ оно на будущее!? Растетъ пессимизмъ» 

[349, с. 5]. 

Водночас, традиційними залишалися в родинах Закарпаття повага й 

авторитет батьків. Християнська любов передбачає насамперед, уміння 

прищепити дітям любов до рідних. Однак це можливо тільки в тому разі, коли в 

сім’ї всі її члени з повагою ставляться один до одного. У фаховій періодиці 

постійно наголошувалося на такій взаємоповазі, що було б головним прикладом 

для наслідування. При цьому любов батьків до дітей не виражається у тому, 

щоб їх постійно цілувати, балувати й провокувати девіантну поведінку.  

Наголошувалось і на тому, що істинна любов до дітей, яка неодмінно дасть 

позитивні результати, залежить від використання правильних методів 

виховання й ласкавих слів, доброго ставлення, показової порядності: «Самый 

ценный подарок, какой мы можемо дать своимъ детямъ, это – разумная 

родительская любов. Этотъ даръ они будуть носить в своемъ серце целую 

жизнь, делясь съ теми, которые не знали согревающей родительской ласки» 

[166, с. 8]. Це підтверджує традиційний для місцевих родин образ ідеалу – 

образ батька. Патріархальність сімейних відносин на Закарпатті була далеко не 

показовою. 

Однак, якщо життя сім’ї сповнене чварами, то дитина позбавлена 

необхідної уваги, батьківської турботи й перебуває в групі ризику щодо 

перспектив переймання кращих зразків морального вишколу. Один із відомих 

педагогів Закарпаття професор  

А. Карабелеш застерігав, що у таких випадках діти стають егоїстами, тиранами, 

холодними людьми: «Для нихъ не существуетъ никакихъ идеаловъ въ жизни, у 

нихъ нетъ благородныхъ страстей, этой тайной энергіи, ведущей къ 

геніальности въ искусстве и технике. Весь ихъ житейській идеалъ – быть всегда 

сытымъ и исполнять определенную механическую работу точно и акуратно» 

[349, с. 5].  

Формування морального ідеалу поряд із прикладом родинного життя, 

великою мірою залежало від готовності вчителів не просто сформулювати 
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молодому поколінню своєрідний портрет моральної людини, а й візуально його 

презентувати. Школа у цьому контексті ставала важливим джерелом 

змалювання реального ідеалу, а педагог – тим, хто чітко визначає прикладну 

складову такого образу. Адже, «чим больший моральный вклад, тым красший 

выслед культурного знаня в розуминю суспільно-соціяльного выхованя, яке є 

остаточною цілею праці учителя в школі» [227, с. 133]. 

Активний дописувач педагогічної періодики В. Машкаринець у статті 

«Задача школы односно выхованя» пише, що «цель выхованя є образованя 

характеру. На колько образованя познане з помочію науки вплыває на твореня 

постанов ученика, то настолько оно буває и моральным образованєм…» 

[226, с. 5].  

Незважаючи на те, що перші початки морального виховання подає 

родинний дім, «выховный вплыв учителя на дитину дуже важный, але вон не 

решає у всьому, бо на дитину учитель впливає лиш у школи колька годин, а 

решту дня впливають инши чинники» [226, с. 5]. За допомогою вчителів школа 

виховувала в учнів сильну моральну волю, благородні почування, здоровий 

розсуд, цим самим заповнити прогалину морального виховання, яка виникає  

внаслідок недостатнього виховання в сім’ї. Ці традиції двостороннього 

виховання моральних цінностей у напрямі змалювання морального ідеалу 

зберігалися довгий час на Закарпатті, тому й не є дивним звична увага до 

проблеми з боку крайової педагогічної періодики. 

Приділяючи значну увагу моральним ідеям і нормам, В. Штилиха у 

матеріалі «Определеніе цели воспитанія» виділив чотири ідеї, які 

безпосередньо впливають на характер і умови формування морального ідеалу в 

молодого покоління. Це, зокрема, ідея права, ідея доброї волі, ідея морального 

вдосконалення й ідея внутрішньої свободи. Якщо ідеї права й доброї волі 

розвивають правовий порядок для забезпечення зовнішнього порядку 

суспільного життя людства, то завдяки ідеї морального вдосконалення 

формуються цілісні культурні системи молоді. А на ідеї внутрішньої свободи 
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будується устремління людей створити в особистостей внутрішню моральну 

гармонію між думками й справами.  

Тільки така особистість, на думку автора, «можетъ занять достойное место 

въ общежитіи человечества или народа, мыслями которой руководятъ эти 

нравственныя нормы, проникая ея дела и стремленія. Лишь такая личность 

будетъ обладать совершеннымъ характеромъ въ нравственномъ смысле» 

[319, с. 5]. 

Тогочасна проблема була характерною для всього регіонального 

суспільства, адже місцеве населення перебувало під тиском іншомовного й 

багатокультурного середовища. Засилля угорців, а в деяких випадах і чехів, у 

школах і державних інституціях позбавляло закарпатську інтелігенцію 

можливості вирішувати питання освітньо-виховного розвитку краю належним 

чином. Адже представники титульної нації скеровували виховні цінності у 

напрямі прославлення угорських (чеських) національних героїв і контролювали 

процес виховання молодої генерації як гідних носіїв угорської (чеської) 

національної та державної культури. Особливо яскраво це проявилося під час 

так званого другого панування угорців на Закарпатті (1939–1944 рр.). У цей час 

проблема морального ідеалу тісно переплелась із почуттям авторитету: «Вся 

масса людей державы розположена у такъ звану соціяльну пирамиду, основою 

котрой есть родина. Въ родини отець, въ держави Вождь, являються 

руководителями, а дали по способностямъ старши, менши братя, сестры… Въ 

нашой Св. Стефанской держави руководячою есть одинако христіянска 

филозофія и педагогика мае своею задачею выхововати дитей – народъ, лишь 

въ семъ дуси» [321, с. 170]. 

Аналіз періодики дає можливість прослідкувати кардинальні зміни в 

1939 році в питанні образності морального ідеалу. Ще раз наголошуємо на 

тому, що характер морального виховання дітей та молоді значною мірою 

залежав і від державної політики й умов функціонування політичного режиму 

загалом. Отже, демократична система чехословаччини яскраво відрізнялася від 

угорського авторитаризму у всіх сферах суспільного життя. Таким чином, 
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бачимо, що еволюція морального ідеалу після повернення угорської влади на 

Закарпатті скореговується до авторитету глави в такому середовищі, де 

ключовими критеріями виховання стала політика, релігія і педагогіка. У цьому 

поєднанні й відбувалася пропаганда морального ідеалу, де «объектомъ 

педагогики есть людина-чоловикъ отъ нароженя до серти, а идеаломъ Чоловикъ 

ажъ Богочоловикъ» [321, с. 170].  

Як бачимо, у педагогічній періодиці прослідковується залежність пошуку 

морального ідеалу від політичного режиму, умов диктату влади над 

суспільством. Характерно, що еволюція морального ідеалу покладена на 

вчителів незалежно від державного ладу. Проте якщо в умовах авторитаризму 

Австро-Угорщини (до 1918 р.) та Угорщини (1939–1944 рр.) роль учителя у 

моральному вихованні закладена на беззаперечній підлеглості владним 

інститутам і відсутності автономії особистості, свободи творчості, то в умовах 

демократизму Чехословацької Республіки наставник отримав більше 

можливостей для прикладного обрису морального ідеалу.  

Однак, поряд із очевидними негативними явищами, в пошуку морального 

ідеалу наявними були й позитиви в освітньо-виховному просторі Закарпаття, 

що давало надію на виховання майбутніх поколінь. Особливо відчутними вони 

стали в часи демократизації суспільства чехословацькою владою.  

Таким чином, починаючи з 1920-х років виникають елементи новизни у 

формуванні морального ідеалу на сторінках педагогічної (і не тільки) 

періодики. Насамперед, вимальовується образ людини-гуманіста, якому 

притаманне використання демократичних відносин як у суспільстві, так і в 

менших соціальних групах, де переважає рівність, справедливість, довіра, 

взаємоповага, вільний вибір тощо. Демократичні цінності, які проголошувалися 

основою державного будівництва, вимагали вмотивованого виховання молоді в 

дусі толерантності й взаєморозуміння. Демократизація постала пріоритетною 

основою майбутнього вишколу справжнього громадянина, патріота своєї 

держави.  
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У дослідженні ми встановили, що функцію виховання «нової» людини 

було покладено на педагогів і творчу інтелігенцію. Останню соціальну групу 

було прийнято на Закарпатті називати «душею народу»: «Народъ, не имеющій 

родной интеллигенціи, разсадниковъ родной культуры и защитниковъ 

народныхъ правъ, не можетъ конкурировать съ окружающими его культурными 

народами. Его борьба за существованіе становится иллюзорной. И потому 

интеллигенція всегда должна быть близка къ народу, въ особенности у насъ, 

карпатороссовъ, и главным образомъ учительство» [166, с. 9]. 

У пресі (особливо в русофільській «Народная школа») усе частіше звучали 

заклики виховувати молодь у демократичному дусі: «Мы должны воспитывать 

такъ, чтобы привить детямъ любовь къ отечеству, государству и къ 

демократической жизни» [184, с. 8]. 

Своєрідним орієнтиром продовження і поглиблення процесу впровадження 

принципів демократичного виховання у чехословацький період були слова 

президента держави Едуарда Бенеша. Його зустріч із групою активістів «Союзу 

чехословацьких учителів» широко висвітлювала й крайова педагогічна преса. 

Зокрема, у часописі «Народная школа» було опубліковано декілька цікавих тез, 

які яскраво ілюструють новизну демократичного виховання й пошуку 

морального ідеалу тогочасною молоддю. Так, президент Е. Бенеш підкреслив 

важливу роль школи в демократичному суспільстві: «Школа является одной 

изъ важнейшихъ институцій, воспитывающихъ гражданъ доброй воли, ибо 

прививаетъ въ молодые сердца чувство и смыслъ правды и красоты. Безъ этихъ 

нравственныхъ началъ не было бы совершенной демократіи, равно какъ и 

школа безъ идей правды и красоты не была бы демократической… Для 

учительства открывается большая и ответственная работа въ рамкахъ 

школьнаго и внешкольнаго воспитанія. Уже с ранняго детства нужно 

приготовлять разумнымъ воспитаніемъ будущихъ гражданъ. Действительная 

любовь къ ближнему, терпимость, взаимное миролюбіе, миролюбивыя 

стремленія… – все это благопріятно вліяетъ на детскую душу и способствуетъ 

укрепленію развивающегося нравственнаго характера» [15, с. 1]. 
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Сам факт популяризаціх морально-духовних цінностей шляхом поширення 

методичних та інших рекомендацій у педагогічній пресі вже був значним 

кроком уперед. Це слід вважати ключовим фактором новизни у формуванні 

морального ідеалу. Величезна кількість пізнавальної інформації сприяла 

актуалізації моральних принципів у контесті виховання крайової молоді. І хоча 

матеріали адресувалися передусім педагогічному загалу, особливо молодим 

учителям у сільській місцевості, роль пропаганди серед батьків також була 

визначальною: «Огромное значеніе для насъ имеетъ и чтеніе газетъ. Нельзя 

себе представить интеллигентнаго человека, который ежедневно не прочиталъ 

бы хотя одну газету. Въ хорошо редактируемой газете всегда можно найти 

много поучительнаго…» [165, с. 12].  

На цьому наголошувалося і у згадуваній статті часопису «Народная 

школа»: «Можно работать словомъ и в печати. Слово живое более вліятельно, 

но печатное слово проникаетъ в самыя отдаленныя дебри края» [15, с. 2]. Тому 

тільки міжвоєнний період, завдяки демократичності політичної системи 

Чехословаччини, сприяв більш-менш вільному вибору виховних орієнтирів і 

пропаганді власних національних ідеалів для закарпатців. Навіть поверхно 

огляд педагогічної періодики того часу дає чітку відповідь на запитання 

спрямованості й доцільності наповнення морально-духовним змістом. 

Щоправда, після розпаду демократичної Чехословаччини під тиском 

фашизації Німеччини й Угорщини та окупації Закарпаття гортистськими 

військами нова влада розпочала впроваджувати політику планомірної підміни 

суспільних ідеалів. Демократичні процедури були повністю ліквідовані, а 

учительство підпорядковане служінню угорських національних ідеалів. 

Залишився єдиний педагогічний часопис «Народна школа», що виходив під 

егідою єдиного «Учительского товарищества  Карпатского Края», на сторінках 

якого й озвучувалася зміна виховного курсу. У статті «Новый духъ воспитанія 

въ нашихъ среднихъ школах» (№ 3 за березень 1939 р.) наголошувалось, що 

«вследствіе радостного возсоединенія Карпатского Края къ Короне Святого 

Стефана внедряется въ наши средніе школы – все глубже и глубже – новый 
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духъ воспитанія. Священнымъ долгомъ каждого преподавателя есть, чтобы онъ 

точно обознакомился съ симъ новымъ духомъ воспитанія» [210, с. 41].  

Далі мова йде про ідеали, які повинні були прищеплюватися закарпатській 

молоді згідно з «новим духом», закарпатській молоді, але під чітким контролем 

влади: «воспитаніемъ формируется душа воспитанника подъ вліяніемъ 

воздействій на нее со стороны воспитателя; воспитаніемъ вырабатывается въ 

воспитаннике цельна личность. Дается ему прочное и стойкое образованіе… 

Можетъ-ли государство позволити соби неблагоразумну роскошь. Чтобы 

воспитатели, опекуны, ответственные надзиратели молодого поколенія, въ 

такому важному деле, якъ формированіе характера будущих гражданъ, ходили 

ощупью безъ путеводной звезды? Самособою разумеется – нетъ. Потому съ 

целью избежанія неуместной экспериментаціи и одновременно съ целью 

облегченія воспитательной работы въ главныхъ наставленіяхъ, инструкціяхъ 

Министерства Культа и Народного Просвещенія сообщается оффиціально 

государственный идеалъ и найвысша цель воспитанія» [210, с. 42]. 

У таких умовах чітко регламентувалися й конкретизувалися обов’язки 

вчителів і вихователів: «Каждый преподаватель пусть старается познати своихъ 

учениковъ, ихъ индивидуальность. Заботливымъ наблюденіемъ за учениками 

пусть старается отстранити все то, что могло бы быти во вредъ воспитанію; 

благороднымъ примеромъ, наставленіемъ, советомъ и напоминаниемъ следуетъ 

проучати своихъ ученикові къ соответствующему поведенію, подкрепляти ихъ 

въ добродетеляхъ и старатися добрымъ обращеніемъ справляти ихъ ошибки» 

[210, с. 42]. 

У педагогічній періодиці автори того часу звертали увагу й на середовище, 

в якому перебувають діти поза школою та сім’єю (так звана «вулиця»), а отже, 

на те, що в ньому також виявляються лідери, котрі впливають на орієнтаційну 

складову морального ідеалу: «Не последнее место занимаютъ въ детской души 

такъ названи «детскіе вожди». Добрый другъ – «вождь» много разъ можетъ 

оказати больше вліянія на своего сошкольника, чемъ самъ учитель, или даже 
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родители. Общеніе детей между собою больше всего приводитъ въ резонанцію 

детску душу» [181, с. 64]. 

У результаті нашого дослідження ми констатуємо, що пошук морального 

ідеалу пов’язаний із категорією «авторитету», що має триєдину проекцію для 

дитини: авторитет-батько, авторитет-учитель, авторитет-товариш. Найбільший 

акцент відповідальності за моральне виховання покладався на учителя. Його 

авторитет розглядався як «порука, вага, значення, взір, зразок, міродайний 

примір, повага, вплив, поважання, впливова особа, дорада, приказ, ухвала, 

рішення» [175, с. 15].  

Одночасно під авторитетом розумівся й моральний приклад: «авторитет, то 

благодатний вплив на молодіж. Як основу, покладемо характерність, чесність, 

благородність, гуманність, бо ж без них немислимий моральний вплив учителя 

на молодіж і його авторитет, як доброго чоловіка. Учитель, котрий не додержує 

даного слова, або поповняє нечесні діла, що колідують з карним кодексом, 

котрий виявляє жадобу зиску та йде до так низької ціли крутими стежками, не 

може мати авторитету ані в школі, ані поза школою і не повинен бути 

вихователем молодежи та оскверняти наше високе звання учителя. В тім ділі не 

може бути двох думок, а жадні інші заслуги не повинні рекомпензувати того, 

або подібного рода пороків» [237, с. 17–18]. 

Характерно, що на сторінках педагогічної періодики подавалися конкретні 

риси, які мають бути притаманні моральному ідеалові – авторитетному 

учителеві. Більшість із них були класичними мірами доброчестивого 

морального образу – справедливість, послідовність, такт і рівновага духу, 

відповідальність тощо. Один із авторів писав про важливість виховного підходу 

під час індивідуального навчання: «авторитет учителя при таких умовах буде 

тревалийший, бо учитель завсе знайде одповідну форму делікатного впливу на 

свого ученика, за котрого перебрав на себе моральну одповідальность» 

[233, с. 2]. 

Завдяки різним показовим сюжетам діти намагалися копіювати і 

повторювати дії описуваних героїв, насичувалися їхньою моральною силою. 
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Бажання бути схожими на моральних авторитетів спонукали дітей до поваги 

моральних устоїв суспільства, самовдосконалення й самоусвідомлення 

органічної ролі виховного процесу для розвитку тогочасного громадянського 

суспільства. 

Роблячи підсумок щодо питання традиційних способів формування 

морального ідеалу у регіональній періодиці, згрупуємо головні акценти таким 

чином. 

По-перше, уявлення про моральний ідеал будувалися на традиціях 

сімейних відносин, які мали неабиякі глибокі джерела в закарпатській родині. 

Сім’я поєднувала родинні традиції єдності з релігійними зобов’язаннями, що 

разом втілювало головний аспект передачі з покоління в покоління цінностей 

морально-духовного виховання. Звісно, їх якість залежала від багатьох 

чинників, про які говорилося вище, однак сам факт уваги до засад виховання з 

боку різних соціальних інститутів був традиційною регіональною особливістю, 

а пріоритетна змістовність періодичної преси, зокрема педагогічної, чітко 

ілюструє орієнтацію на важливі культурно-просвітні заходи не тільки 

вчительського загалу, а й ширшого кола інтелігенції. Особливого розвитку 

формат морального ідеалу набував у демократичних умовах чехословацького 

суспільства, до якого в результаті добровільного входження залучилися 

закарпатці у 1919 році. Портрет морального ідеалу в цей час набував цілісних 

гуманістичних рис, проявів демократизму й моральних цінностей. 

По-друге, моральний ідеал будувався на принципі авторитету, який 

відповідно до інститутів, де формувалися моральні цінності, візуально 

персоніфікувався у ролі батьків і вчителів. Періодична педагогічна преса 

більше уваги акцентувала на авторитеті реальних персонажів тогочасності, а не 

умовних чи легендарних історичних постатях. Саме педагогічний загал 

зобов’язався проілюструвати на практиці образ морального ідеалу, виступаючи 

одночасно в цьому напрямі як об’єктом, так і суб’єктом моралізації молодого 

покоління. Разом з тим, учителі самовдосконалювалися й самі перебували в 
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пошуку моральної відповідності, беручи за приклад своїх попередників, у тому 

числі відомих закарпатських просвітників («Будителів») XVIII–XIX століть. 

По-третє, проблеми морального ідеалу крилися в конфліктності 

інтелігенції, котра була розколота щонайменше на два національно-культурні 

табори – русофілів та українофілів-народовців. Відсутність чітко виражених 

власних національних лідерів у регіоні позбавляла педагогів єдності у 

досягненні виховних цілей. Ще більше шкоди завдавав мовний розкол, який 

забирав чимало сил навчально-виховного потенціалу творчої інтелігенції. У цей 

процес були втягнуті не тільки вчителі, а й учні та їхні батьки. Як не 

парадоксально, але саме за часів демократичної Чехословаччини така ситуація 

отримала пожвавлення й за умов невтручання державної влади нанесла важкого 

удару консолідації населення й умовам ефективного розвитку культурно-

освітнього життя Закарпаття.  

Для прикладу, за часів авторитарних політичних режимів Австро-

Угорщини (до 1919 р.) та Угорщини (1939–1944 рр.) моральний ідеал був 

зосереджений на персоніфікації державно-національних лідерів та 

патріотичному вихованні гідних громадян Угорської держави, а також на 

пропаганді органічної єдності місцевого (руського) та угорського народів.  

По-четверте, новизна у формуванні морального ідеалу полягала в еволюції 

державно-політичних відносин і почерговій зміні пріоритетів виховання, на що 

адекватно реагували інститути громадянського суспільства. Різноманітні 

громадські організації та пропаганда преси стали одним із важливих рушіїв 

пропаганди морально-духовних цінностей і, зокрема, пошуку морального 

ідеалу. Демократичні зміни, що були привнесені в регіон з часу входження 

Закарпаття до складу Чехословацької Республіки, сприяли розбудові цілої 

мережі політичних і громадських організацій. Серед них слід назвати 

культурно-просвітні, професійно-педагогічні, молодіжні та релігійні 

товариства, програмова й статутна діяльність яких була спрямована на 

збереження та примноження культурних надбань народу, а також підняття 

рівня самосвідомості й освіти закарпатської молоді. Важливе місце в їх роботі 
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займала патріотична спрямованість, передача молоді кращих зразків народних 

традицій тощо. 

Перспективи ж подальших наукових розвідок щодо пошуку та пропаганди 

морального ідеалу лежать в основі теоретичного обґрунтування регіональних 

особливостей формування виховних цінностей дітей і молоді в змісті 

педагогічних періодичних видань й конкретизації умов творчої реалізації 

освітньо-виховних проблем крізь призму історичного досвіду Закарпаття в 

сучасних умовах. 

 

 

 

2.4. Шляхи творчого використання історичного досвіду морального 

виховання в сучасному навчально-виховному процесі 

 

Сучасному суспільству потрібні особистості, які усвідомлюють сутність 

демократії, самостійно мислять, активно діють, здатні до самореалізації в 

умовах трансформаційних процесів, та при цьому залишаються 

високоморальними людьми. Рівень такого розвитку особистості є, за визнанням 

провідних філософів вітчизняної освіти, головним важелем прогресу [183, с. 2]. 

У Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національній 

програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Основних орієнтирах 

виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів визначено 

завдання виховання у підлітків і молоді високих моральних якостей, 

громадянськості, відданості справі вітчизняного державотворення, залучення 

юнаків і дівчат до суспільного життя країни, формування досвіду моральних 

дій на засадах демократичних цінностей. 

Самоповага, особиста гідність людини залежить від того, як вона 

сприймає власні історичні корені. Тому краєзнавство – важлива галузь 

навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі. Відомий політичний і 
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культурно-освітній діяч Закарпаття Августин Волошин сформував це як 

лаконічну аксіому для молоді: «Люби своє!».  

Актуальні питання морального виховання засобами історичного досвіду 

нації розкрито у працях І. Беха, І. Зайченка, М. Іванчук, Ю. Руденка, 

М. Стельмаховича, Б. Ступарика, В. Сухомлинського, О. Сухомлинської  

[17–21; 144; 159; 282; 288; 290; 291–296], а щодо Закарпаття – М. Кухти, 

Н. Ребрик, В. Росула, Л. Ходанич, П. Ходанича [189–193; 270; 275–281; 324; 

325–331]. Однак методичні підходи щодо використання історичного досвіду та 

крайового матеріалу в моральному вихованні сучасного підростаючого 

покоління на цей час науковцями висвітлено ще недостатньо. 

Тому в даному підрозділі ми узагальнимо сучасний досвід творчого 

використання історичних здобутків пропаганди ідей морального виховання у 

фахових періодичних засобах масової інформації на Закарпатті впродовж 20–

30-х років ХХ століття й пов’яжемо його із сучасними методами морального 

виховання молодого покоління. 

Ідеї демократії, гуманізму, міжетнічної толерантності, людиноцентризму, 

культурного відродження, християнських засад добра, духовності, альтруїзму, 

патріотизму та національної свідомості, іміджу знань та високої культури, сім’ї 

та моралі, підняті в матеріалах педагогічного змісту на сторінках ЗМІ в 1920–

1930 роках на Закарпатті, повинні творчо використовуватися у сучасному 

навчально-виховному процесі, особливо в ракурсі ідей гуманістичної 

педагогіки. Ідеї А. Волошина, О. Маркуша, А. Штефана, Марійки Підгірянки, 

С. Черкасенка, Я. Голоти, І. Панькевича, В. Пачовського, В. Бірчака, 

А. Алиськевича, Ю. Ревая щодо морального виховання не втратили свого 

значення та актуальності і в наш час. Розвиваючись у світлі передових 

суспільних ідей, школа та освіта Закарпаття 20–30 років ХХ століття 

демонструвала прогресивний поступ від освіти авторитарної до освіти 

демократичної. На жаль, у радянські часи, в умовах тоталітаризму, школа 

відійшла від людиноцентристських орієнтирів, ідей християнського гуманізму. 

У час демократичних реформ та плюралізму в освіті, вважаємо, школі та 
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педагогіці необхідно повернути надбання 1920–1930 років у цій галузі на 

Закарпатті. 

Історико-педагогічний досвід виступає фундаментом поступового 

розвитку націй і народностей, збагачення їх традицій, культур, ментальної 

свідомості. На основі історичної пам’яті акумулюються найкращі 

інтелектуальні й творчі здобутки, використання яких є невід’ємною складовою 

перспективного потенціалу суспільного розвитку. Особливо це стосується 

періодів, коли політична влада пропагує демократичні цінності й стимулює 

громадянське суспільство до гуманістичного й високоморального 

самовдосконалення. Історично так склалося, що саме Закарпаття у 1920–

1930 роках, що входило до складу Чехословацької Республіки під назвою 

Підкарпатська Русь, було чи не єдиним на той час українським регіоном, де 

демократичний характер відносин був пронизаний політико-правовою 

підтримкою, оскільки інші українські території потерпали тоді від 

авторитарних і тоталітарних впливів (Радянська Україна, Північна Буковина, 

Східна Галичина). Тому саме це дає можливість провести тісні паралелі з 

демократичним розвитком тогочасного Закарпаття і сучасної України, особливо 

в освітньо-виховній сфері. 

На Закарпатті моральне виховання дітей і молоді має давні традиції, які 

були започатковані поширенням християнських цінностей. Більше того, регіон, 

який перебував на перехресті різних західних і східних культур, створив 

ментальну особливість місцевого населення, яка увібрала в себе кращі здобутки 

світової морально-духовної минувшини. Ця культура пропагує добро, любов, 

красу, толерантність, милосердя і справедливість.  

Адже саме історія показує, що на Закарпатті молодь завжди мала 

підтримку в напрямі поширення родинних цінностей, народної культури, рідної 

мови, моралі, духовності. У регіоні на ментальному рівні було закарбовано 

важливість процесу морального виховання, оскільки воно вмотивовано є 

першоосновою зародження громадянськості і регіональної та національної 

компетентності, моральної свідомості та моральної культури, соціалізації 
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молодої генерації. Процес морального виховання є тісно пов’язаний із 

вихованням національних культурно-історичних традицій багатонаціонального 

краю. 

Засадниче значення в навчально-виховній роботі школи належить 

принципам навчання та виховання. Вводячи історичний досвід в навчально-

виховний процес сучасного освітнього простору, необхідно орієнтуватися на 

принципи науковості, індивідуального підходу, зв’язку теорії з практикою,  

наочності, етнізації та культуровідповідності, природовідповідності, 

гуманізації, історизму, естетизму, емоційності, біографізму.  

Незважаючи на те, що в школі сьогодні панує інтелектуально-духовна  

гуманістична педагогіка, вона, однак, трактує кожен предмет ізольовано, тому 

важливо не забувати про цілісне формування духовного світу особистості, у 

зв’язку з чим особливого значення набуває ідея морального одухотворення 

навчального матеріалу за допомогою просвітницької візуалізації, тобто 

поширення морально-виховних ідей у регіональній періодиці та інших ЗМІ. 

Цей феномен є процесом встановлення суб’єктом зв’язку кожного окремого 

знання чи дії з вищою духовною цінністю і надання, таким чином, навчальним 

надбанням особистісної значущості, коли его-мотиви (зверхність, 

самозвеличення) чи широкі соціальні мотиви (соціальне визнання й 

престижність, соціальний статус) поступаються місцем мотивам, що являють 

собою вищі морально-духовні цінності (діяльнісна любов, добросовісність, 

безкорисливість, справедливість, вірність, великодушність, милосердя, чесність 

тощо) [19, с. 63–66]. У зв’язку з принципом одухотворення вагомого значення 

набуває краєзнавчий матеріал, що ґрунтується на конкретних постатях і фактах, 

пов’язаних з подвижницькою діяльністю. Однією з таких постатей є, 

безперечно, Августин Волошин – відомий педагог і яскравий патріот доби 

першої половини ХХ століття. На  прикладі введення в навчально-виховний 

процес сучасної школи вивчення постаті А. Волошина розглянемо особливості 

досвіду постатей регіональної історії з виховною метою в наш час, у тому числі 

крізь засоби ЗМІ. 
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Постать А. Волошина розглядається в наукових та педагогічних 

дослідженнях, у першу, чергу в ракурсі історичному, громадсько-політичному, 

культурно-освітньому (С. Аржевітін, М. Вегеш, В. Гомоннай, М. Зимомря, 

М. Кляп, В. Тарасюк, М. Токар) [42; 79–81; 167], його  досліджують 

здебільшого як визначного політичного та громадського діяча, проте введення 

портрету А. Волошина-педагога у навчально-виховний процес з огляду на 

сьогодення є не менш важливим. Постать Августина Волошина-педпгога в 

загальноосвітній  школі сучасного Закарпаття є доцільною як під час вивчення 

історії (урок краєзнавства, спецкурс, факультатив), української словесності 

(позакласне читання, урок літературного краєзнавства, спецкурс чи 

факультатив літератури рідного краю), так і в системі всієї виховної роботи 

(виховні години та бесіди, вечори пам’ятних дат, музейні та бібліотечні заходи, 

екскурсії тощо), у самоосвітній та пошуковій діяльності учнів.  

Важливо, щоб педагог вміло використовував навчальні, виховні та 

розвивальну цілі та добирав методичні засоби відповідно до вікових 

особливостей учнів. Якщо в основній школі це ознайомча бесіда, мета якої – 

накопичення знань про рідний край, введення їх у систему історичних фактів, 

суспільних явищ, розвиток пам’яті, аналітичних здібностей, формування 

патріотичних почуттів, то в старшій школі (особливо в профільних класах 

суспільно-гуманітарного напряму) – це шкільна лекція, мета якої – формувати в 

учнів цілісний світогляд, духовність, національну самосвідомість, почуття 

національної гідності, активну громадянську позицію.  

 До теоретичних засад, на яких ґрунтуються методичні моделі навчання 

предметів суспільно-гуманітарного циклу в середній школі (за допомогою яких 

формуються моральні цінності у учнів), належать принципи викладання, 

завдання освіти та відповідні вимоги до фахової підготовки вчителя; 

психолого-педагогічні особливості сприймання предметів учнями певної 

вікової групи. Як зазначає Г. Токмань, «основи викладання повинні мати 

концептуальну єдність, спільну ідею, систему духовних цінностей і мету», а 

«засадничі наукові положення мають бути реалізовані на всіх рівнях 
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викладання: у типології уроків, системі методів і прийомів, видах та формах 

навчальної роботи» [310, с. 31]. 

Концептуальною єдністю, спільною ідеєю всіх видів навчально-виховної 

роботи в школі є, на нашу думку, формування духовно багатої особистості з 

високорозвиненими почуттями патріотизму, національної гідності та 

самосвідомості, гуманізму, а в умовах Закарпаття – ще й, у першу чергу, 

полікультурності та культури добросусідства. У такому ракурсі постать 

А. Волошина виступає зразком морально-виховного ідеалу, де високі етнічні 

моральні якості переходять у християнський гуманізм. 

Урок краєзнавства є уроком, де постать учителя проявляється  

найяскравіше, адже, працюючи в галузі краєзнавства, вчитель тим самим 

демонструє потяг до професійної творчості:  краєзнавчі матеріали достатньо не 

розроблені з методичного боку. З такої точки зору особливого значення набуває 

метод виходу за межі предмета, програми, підручника, коли вчитель приносить 

на урок додаткові джерела, наводить з них факти та ілюстрації. Дає результат 

використання  методу активізації творчості учнів засобами залучення їх до 

публікацій на морально-етичну та патріотичну тематику, що широко 

впроваджувався педагогами 20–30 років ХХ століття на Закарпатті.  

Ми переконані, що сучасний підхід до викладання гуманітарних 

предметів у школі передбачає максимальне врахування індивідуальних 

здібностей учнів, їхніх індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, 

задатків. Одним із орієнтирів для вчителя на цьому шляху є інтенсифікація 

навчального процесу та диференціація навчання, особистісно-зорієнтований 

підхід, що використовувалися кращими педагогами і в минулому. Так, зі 

спогадів письменника Ю. Станинця відомо, що вчитель Берегівської гімназії 

К. Заклинський, вивчивши творчі здібності своїх вихованців, диференційовано 

роздавав домашнє завдання на уроках словесності: одним – написати творчу 

роботу про вулицю й місто чи вид з вікна, іншим – дослідити їх історію, ще 

комусь – намалювати картину, дібрати пісні тощо. 
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Одним із шляхів вивчення краєзнавства в старшій школі є використання 

вчителем традиційного лекційного викладу матеріалу із застосуванням 

наочності – фото, фоно- та кіноматеріалів, артефактів та інших предметів. За 

умови добре продуманого уроку наочність  стає заспівом до всієї теми. Так, на 

уроці історії лист хлопця-січовика або ж його табель про успішність, що 

дбайливо зберігається у селянській родині, може задати емоційний тон усьому 

уроку. Те ж саме стосується пісень січових стрільців чи фотоматеріалів про 

гімназистів у лавах Карпатської Січі, матеріалів пожовклої від часу газети. 

Слова поетів В. Гренджі-Донського, Зореслава чи учасників подій Карпатської  

України, виписані як епіграф, здатні послужити лейтмотивом, своєрідним 

енергетичним мотто. Проблемне питання, поставлене вчителем на початку 

уроку, – скажімо, таке: «Якими, на вашу думку, рисами характеру повинен бути 

наділений герой, вписаний в  історію Батьківщини?», – є вагомим засобом 

активізації пізнавальної діяльності учнів, адже з цим питанням урок 

перетворюється на міні-дослідження, де прагнення отримати відповідь на 

проблему виливається в ґрунтовну активну роботу душі.  

Роль епіграфа на уроці часто недооцінюється педагогами. Однак епіграф, 

узятий із наукової літератури,  може слугувати  висновком, до якого крок за 

кроком просувається  процес колективного пізнання. Метод епіграфа успішно 

застосовував, наприклад, В. Пачовський у 1920-ті роки, як гімназійний 

викладач історії. Сьогодні, наприклад, на уроці про А. Волошина епіграфами 

можуть бути вирази: «Його постать є прикладом мужності та відваги, 

відданості загальнолюдським ідеалам, любові до Батьківщини, нескореності 

перед будь-якими загрозами» [42]; «З його іменем пов’язане піднесення рівня 

національної свідомості закарпатців, самоусвідомлення себе як складової 

частини великого українського народу» [42]; «У нашій боротьбі більше 

значення має якість, ніж кількість, – тому закликаємо всіх до праці над собою» 

(А. Волошин) [152]. 

Емоційний виклад учителя, як відомо, справляє на учнів велике 

враження. Особливо важливими є емоції і образність для молодшого та 
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середнього шкільного віку учнів. Таким чином варто і складати матеріал для 

педагогічних видань. Тому, вибудовуючи своє слово, вчитель орієнтується на 

вікові особливості дітей, використовує різні методи впливу, у тому числі й 

естетичні (публіцистика, твори мистецтва). Емоційністю викладу в школі 

першої половини ХХ століття відзначались уроки В. Пачовського, який, як 

поет, перемежовував оповідь про минуле уривками власних поезій (зі спогадів 

його вихованців). 

Шкільний урок з використанням краєзнавчого матеріалу доцільно 

будувати нетрадиційно – доповнити слово вчителя повідомленнями на основі 

пошукової діяльності, яку учні здійснювали самостійно за завданням та під 

керівництвом педагога й із можливістю подання інформації більш широкому 

колу слухачів і читачів. Виховне значення результатів пошукової діяльності 

учнів, оголошених та високо оцінених присутніми на уроці, є взірцем для  

інших. 

А. Волошин, виступаючи на ІІ з’їзді педагогічного товариства в 1926 році 

в Ужгороді, наголошував, що необхідно турбуватися «о вихованню 

способности до праці для родини, для народу і для людства» [64, с. 35].   

Слушною є думка про те, що «виховання морально-етичних ідеалів у молоді 

має спиратися на усну родинну історію, бойові і трудові традиції українського 

народу, на повагу до своїх славних земляків та їхніх справ» [188, с. 39]. 

Слухання спогадів очевидців, перегляд уривків кінохроніки – емоційний засіб 

формування патріотичних почуттів, національної самосвідомості. Почуття 

національного пориву, високий моральний дух оборонців Карпатської України, 

як і шляхетність, доброчинність, приклад служіння власному народові  

А. Волошина, Марійки Підгірянки, О. Маркуша, В. Пачовського, І. Панькевича, 

С. Черкасенка, Ю. Ревая, Я. Голоти, А. Штефана є неоціненними засобами 

формування патріотизму в наш час. Конкретизація історії, спостереження уже 

відомого факту в долі конкретної людини є засобом емоціоналізації, 

«наближення» історії народу до життя  молодої людини.  
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Під час використання фактичного матеріалу висуваються й вимоги: 

достовірність, правильність, точність; критичний підхід; урахування 

конкретних історичних умов; комплексний підхід до  використання фактів 

[310, с. 89–90]. Тому виправдовує себе метод аналізу документів, задіяний як на 

уроці, так і в самоосвітній діяльності учнів у формі колективної, групової, 

індивідуальної роботи. Так, з цією метою доцільно використати фрагмент 

заповіту А. Волошина, його історичний  виступ на Соймі Карпатської України, 

виступи на з’їздах учителів, на сторінках преси. Такий самий ефект справило 

звернення О. Маркуша до шкільної молоді зі сторінок журналу «Наш рідний 

край» із закликом любити свою землю, шанувати традиції та вивчати фольклор, 

збирати його і публікувати, або ж вступне слово В. Пачовського до книжки 

«Історія Срібної Землі». 

Порівняльно-історичний підхід до аналізу документів, зокрема 

порівняння положень Карпатської України із сучасними правознавчими 

матеріалами, сформує і розів’є в учнів критичне мислення, стане поштовхом 

для осмислення важливих речей. З цією метою учням варто пропонувати метод 

компаративізму систематично, повсякчас. 

Незвичні форми уроку (урок-суд, урок-вистава, урок-зустріч із свідком 

подій), використання прийомів театралізації здатні запалити учнів до 

самоосвітньої пізнавальної діяльності, до різних видів творчості, що знайшло 

своє продовження, зокрема, в роботі Малої Академії Наук (МАН). У 

позаурочній роботі (гуртки, дослідження МАН) учні здійснюють  дослідження, 

займаються самоосвітньою пізнавальною діяльністю. Такі види навчально-

виховної роботи є вищим зразком освітньої діяльності, вони свідчать про добре 

сформований інтерес до предмета, а також впливають на подальший життєвий, 

зокрема профорієнтаційний, вибір учня. 

Відомо, що в школі 1920–1930 років на Закарпатті особливу роль 

відігравали заходи, пов’язані з календарем. Календар пам’ятних дат і виховні 

заходи, пов’язані з ним: випуск стіннівок, підготовка та проведення вечорів, 

свят, екскурсії місцями бойових дій і визначних в історії подій, збір експонатів 
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для музею, проведення екскурсій у шкільному музеї, запис спогадів учасників 

бойових дій,  створення рукописної Книги пам’яті чи фольклору на відповідну 

тематику, листування з причетними до події людьми, дослідження виховного 

змісту конкретної публікації у ЗМІ минулого – будуть мати виховний результат 

за умови особистісно-зорієнтованого підходу, індивідуалізації навчання і 

виховання, коли максимально враховуються особливості кожного учня, його 

здібності та інтереси. Усе перераховане вище сприяє формуванню 

дослідницьких навичок учнів, їх професійному самовизначенню. 

Важливо, щоб, використовуючи факти минулого як виховний засіб, 

учитель домагався духовної праці своїх вихованців. На думку М. Іванчук, 

«одним із різновидів праці душі є індивідуально-моральний. Його сутність 

полягає в тому, що вихованець докладає зусилля для формування в себе 

позитивних морально-вольових якостей…, завдання вчителя – викликати й 

спрямовувати їх через діяльність, наповнену переживаннями вихованця і 

емоційною оцінкою вихователя, та взаємодію дитини з реальними об’єктами» 

[159, с. 42]. 

Засоби навчання: публікації в пресі, кіно- та фотоматеріали, видання про 

минулі часи, документи, спогади учасників подій, художні твори – за 

належного підходу також можуть служити вагомим засобом виховання 

патріотизму та самоідентифікації. Пожовкла газета, з якої зачитується матеріал, 

здатна вразити дітей не тільки через зміст тексту, а й через саме  матеріальне 

вираження, що свідчить про чиєсь бережне ставлення до об’єкта з минулого. 

Важливою в цьому ракурсі є музейна педагогіка. Так, у Хустській  

загальноосвітній школі № 1 ім. А. Волошина діє кращий на Закарпатті 

тематичний музей, присвячений подіям Карпатської України (завідувач – 

учителька історії О.Ю. Алексик), де численні експонати оповідають про часи 

визвольної боротьби української патріотично налаштованої молоді за соборну 

державу. Уроки, проведені тут, екскурсії, що готуються і проводяться самими 

учнями, мають неоціненне виховне значення. 
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Школа – це мудрий, патріотично сформований учитель. Від його активної 

громадянської та професійної позиції залежить не тільки накопичення учнем 

знань, а й, в першу чергу, підхід людини майбутнього до вирішення життєво 

важливих суспільних проблем. На думку професора Ф. Левітаса, «суспільні 

рефлексії  на проблеми сучасного світу досить серйозно вплинули на свідомість 

молодої людини, виховуючи в ній соціальну пасивність, нігілізм, споживацьку 

психологію», і «принципово вплинути на ситуацію, яка викликає занепокоєння, 

можуть школа, вчитель і особливо вчитель історії», портрет якого визначається 

такими критеріями: висока професійна досконалість, свідоме прагнення до 

самовдосконалення, гуманістичні погляди у ставленні до дитини, відданість 

справі, високий рівень загальнокультурних та морально-етичних якостей 

[202, с. 38]. 

Чим вищий науково-методичний рівень учителя, тим більше він схильний 

використовувати проблемний метод. Педагог, який багато читає, цікавиться 

своїм предметом не тільки в межах шкільної програми, у своїх вчинках, оцінках 

і діях демонструє взірець духовно багатої і культурної людини, уміє зацікавити 

учнів віднайденими документами чи позапрограмним матеріалом. У 

професійному плані важливо, щоб учитель володів такими методами, як вихід 

за межі програми, підручника, повсякчас демонстрував інтерес до 

дослідницької діяльності дітей, умів диференціювати та особистісно 

орієнтувати роботу з кожним учнем. 

У педагогіці це повинен бути той, хто володіє арсеналом класичної та 

інноваційної методики викладання свого предмета. Вчитель повинен добре 

володіти прийомами диференціації, адже в психологічному плані  він має 

розуміти учня різної вікової категорії та різних індивідуальних можливостей.  

У морально-етичному ракурсі це має бути патріот, демократ, гуманіст, 

який виступає порадником, а не диктатором у навчанні та вихованні школяра. 

Комунікативні та організаційні компетенції вчителя відіграють першочергову 

роль, коли він працює з класом над поставленою проблемою, уміло виводить 
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учнів у площину дискусії, аналізу результатів дослідження, критичного 

мислення.  

Важливим є також аспект системності у формуванні моральних почуттів, 

зокрема патріотизму. Якщо в навчальному закладі сформовані традиції, які 

підтримуються всіма членами колективу (екскурсія на місця бойових дій чи 

життя та діяльності визначної людини, музейна діяльність, пошукова робота, 

календар визначних подій), це формує в дітей переконання проте, що по-

іншому бути не може, така система служить засадничими основами 

формування міцних патріотичних почуттів та національної самосвідомості й 

гідності. 

 Системність повинна стосуватися і вікових особливостей вихованців. Як 

зазначає Ю. Руденко, «якщо в довкіллі і початкових класах педагоги 

систематично і послідовно не розв’язують завдань патріотичного виховання 

дітей, то у середніх і старших класах важко, а то й неможливо надолужити 

прогаяне. Учні, в яких з раннього віку не виховані почуття любові до рідного 

краю і природи, пошани до історичного минулого, захоплення героїчними 

вчинками попередніх поколінь, як правило, не дорожать рідною мовою, 

культурою, не відчувають духовного зв’язку зі своїм народом», «глибоко не 

задумуючись над своїми діями та вчинками, вони з меркантильних, вузько 

прагматичних причин… стають відступниками рідного народу, зраджують 

Батьківщину» [282, с. 322]. 

З цього приводу варто згадати набутки дитячого дошкільного закладу 

«Ластовічка» в Ужгороді  (завідувач закладу – В.С. Жменяк), де зусиллями 

батьків та вихователів коридори перетворено на постійно діючу виставку 

старожитностей, а в багатьох групах створено куточки традиційної культури 

«Стара хата». Це дає змогу вихователям вибудовувати результативні заняття та 

бесіди з краєзнавства, застосовувати родинну педагогіку та засоби народного 

виховання, пропагувати досвід у ЗМІ. 

Мета всієї навчально-виховної роботи у школі – це глибокий вплив на 

образ власного майбутнього людини, що розвивається. Образ власного 
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майбутнього є особистісним надбанням, результатом внутрішньої діяльності   й 

залежить від самої особистості. Активність учня як суб’єкта власного життя, 

який здатний скеровувати своє майбутнє, має надзвичайно важливе значення. В 

основі такої активності лежить усвідомлення себе як творця власної долі. А 

інструментарій таких процесів – це набуті протягом дошкільного і шкільного 

життя формули поведінки, оцінні судження, моделі розв’язання ситуацій, що 

втілені в  своєрідному взірці – ідеалі. Наприклад, постаті А. Волошина, 

Марійки Підгірянки, В. Бірчака, Ю. Ревая та ін. в їх біографічності є зразком 

людини Чину та християнського Добра, Самопожертви здатні послужити 

виховним ідеалом, прикладом для наслідування  поколінням громадян України, 

особливо в нелегких умовах вибору активної життєвої позиції. 

Ще один важливий аспект використання історичного досвіду пропаганди 

ідей морального виховання у фахових періодичних ЗМІ – укладання сучасних 

підручників. Як зазначає П. Ходанич, на сучасному етапі українського 

державотворення, духовного відродження української нації популяризація 

педагогічної, наукової і літературної спадщини В. Бірчака, В. Пачовського, 

Марійки Підгірянки та І. Панькевича сприятиме розв’язанню багатьох 

актуальних педагогічних проблем, серед яких і «формування змісту навчальних 

дисциплін на засадах між- та внутріпредметних  взаємозв’язків, морального, 

естетичного, фізичного і трудового виховання», а «літературні твори  

В. Бірчака, В. Пачовського можуть бути використані при  укладанні нових 

підручників з української літератури для середньої школи,  поезії Марійки 

Підгірянки – для початкової школи. Педагогічний досвід, погляди на освіту та 

виховання письменників-педагогів можуть творчо використовуватись у 

реформуванні сучасної освіти, а також при підготовці студентів педагогічних 

вузів» [328, с. 174]. Такі спроби останнім часом уже заявляють про себе. Так, 

матеріали поетичних публікацій Марійки Підгірянки та В. Пачовського 

закарпатського періоду їх творчості (20–30 рр. ХХ ст.), друковані в ЗМІ у 

першій половині ХХ століття, знайшли своє місце в робочих зошитах з 

дисципліни «Культура добросусідства» [188], завдання якої – формування 
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соціальної компетентності та створення толерантного середовища в процесі 

поліетнічного виховання. 

Варто зазначити, що поезія Марійки Підгірянки і С. Черкасенка 

закарпатського періоду їх творчості, пройнята ідеями патріотизму та служіння 

нації,  що друкувалась на сторінках журналів «Наш рідний край», «Віночок для 

підкарпатських діточок», газети «Учитель», знайшла своє застосування в 

діяльності відтвореної у 1990-ті роки організації «Пласт». Так, гімн пластунів 

«Над все кохай свій рідний край», написаний у 20-ті роки ХХ століття 

С. Черкасенком, виконується закарпатськими пластунами і по цей час.  

Необхідно, на нашу думку, виходячи з ідей морального виховання, 

повернути у життя шкільної молоді вистави для учнівської самодіяльності, 

написані С. Черкасенком та Марійкою Підгірянкою, адже у наш час школа 

вкрай потребує творів такого жанру. Рецензії, видрукувані на їх постановку в 

місцевій пресі 1920–1930 років, підкреслюють недекларативний патріотизм, 

високий моральний пафос та вагомий виховний і естетичний вплив на молодь. 

Потреба в таких творах сьогодні є. Так, інсценізація повісті І. Невицької 

«Пригоди Матія Куколки» (написаної в 1920-ті роки в Ужгороді на місцевому 

матеріалі) вчителькою Ужгородської ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 Л.В. Мандриченко 

(2004 р.) викликала   бурхливий відгук у середовищі підлітків, виявила 

неперехідний високий моральний зміст крайової літератури у навчально-

виховному процесі школи.  

Ми погоджуємося із думкою, що «виховання полягає в тому, щоб 

підвести дитину до внутрішнього життя, до праці над собою» [159, с. 42]. 

 З огляду на це важливого значення набуває живе спілкування з носієм 

моральних цінностей, виразником «живої» пам’яті. Таким досвідом можуть 

поділитись, зокрема, гімназія м. Ужгорода і Хустська гімназія, які запрошують 

на години спілкування зі школярами, на позакласні заходи колишніх 

випускників, визначних людей, про які не раз писали ЗМІ як у минулому, так і 

згодом, після закінчення закладу. Такі гості діляться із дітьми спогадами про 

відомих учителів, організацію навчання та виховання в гімназійних закладах в 
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різні роки, про випуск стіннівок та збірок учнівської творчості. На таких 

зустрічах зачитуються замітки з газет. Власне, й багатотиражка в гімназії 

Ужгорода «Гімназія» виникла як проект у результаті таких зустрічей.  

У сучасних умовах розвитку України існує декілька актуальних проблем, 

які взаємопов’язано віддзеркалюють стан досліджуваної проблеми – питання 

морального виховання у періодичних (зокрема, педагогічних) виданнях. 

Парадоксально, але в часи інформаційного суспільства саме відсутність 

цілеспрямованої інформаційної політики держави щодо морального виховання 

позбавляє молоде покоління змоги отримувати належні виховні орієнтири. 

Визначимо ці проблеми та подамо їх змістовну характеристику, яка, на наш 

погляд, має безпосереднє відношення до можливостей використання 

традиційного досвіду поширення морально-виховних цінностей через 

друковані засоби масової інформації як українських регіонів, так і держави в 

цілому. 

Складність процесу морального виховання сучасної молоді полягає в 

неналежній увазі державної влади в цьому напрямі. Адже ефективність 

реалізації виховних аспектів залежить від державної політики, педагогічних 

інститутів, а також масової пропаганди морально-виховних цінностей крізь 

призму системного використання засобів масової інформації. Сьогодні, на 

жаль, можемо констатувати, що українське суспільство зазнає значних 

моральних втрат через безвідповідальність названих суб’єктів виховних 

процесів. 

Головне завдання сьогодення вбачаємо у глибокому і конструктивному 

переосмисленні ролі морального виховання дітей і молоді для подальшого 

стабільного розвитку суспільства і держави. У даному випадку далеко не 

зайвим буде використання теоретичного і практичного досвіду минулого 

українських регіонів, які через історичні обставини апробували значні 

можливості друкованих періодичних видань, а особливо педагогічно-фахових, 

для морально-виховного впливу на дітей, їх вихователів і на молодіжну 

політику загалом. Змушені, однак, констатувати, що сучасне українське 
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суспільство у плані морального виховання дітей і молоді переживає глибоку 

кризу. Вона є наслідком полiтичних, соцiально-економiчних, етноконфесійних 

суперечностей, які в часи новітньої України набули складних процесів і 

заважають сталому формуванню громадянського суспільства.  

На сьогодні держава не виробила єдиного підходу до реалізації 

регіональної політики, яка повинна враховувати особливості регіональних 

культурних, етнічних та конфесійних чинників. Тільки спільне розуміння всієї 

гостроти проблеми інтелектуалами та владними функціонерами дозволить 

відродити джерела моральності традиційного українського середовища.  

Як і тоді на Закарпатті, так і сьогодні в Україні на сторінках різних 

періодичних видань ведеться дискусiя про мiсце й роль моралі в житті родини, 

у навчаннi та вихованнi дітей у школі. Як і тоді, значною мірою 

відповідальність за моральне виховання молодої генерації покладалася на 

батьків та кваліфікованих спеціалістів – педагогів. Моральна стійкість особи 

вважалася найвищою чеснотою, а тому її риси намагалися прищеплювати 

майбутнім учителям і вихователям спеціалізовані навчальні заклади – 

учительські семінарії, вихованці яких і отримували поряд із педагогічними 

знаннями значний пласт моральної освiченостi. В основі останньої лежали 

загальнолюдські цінності, гуманістичний зміст і демократичний характер 

системи відносин. 

Демократичність освітньо-виховного процесу на Закарпатті сприяла 

можливості змалювання iдеального образу людини, який увібрав у себе 

найкращi людськi якостi. Саме формування iдеалу стало головним завданням 

педагогічної пропаганди через фахові періодичні видання. Тогочасна 

педагогічна спільнота свідомо створювала моральний образ, який спонукав 

молодь до самовдосконалення. Разом з тим, моральний iдеал вiдображав 

соцiально-економiчний, культурний розвиток нацiї та вiдповiдав типовому 

критерiю моральностi тогочасного суспiльного iдеалу. 

Тому, ідеально-моральний портрет людини завжди перебував у центрi 

уваги закарпатських релігійних та громадських дiячiв, педагогів (теоретиків і 
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практиків), просвітян, науковцiв, держслужбовців рiзних iсторичних перiодiв. 

Але всі вони сходилися на думці, що головна мета морального виховання 

полягає в отриманні дітьми і молоддю досвіду культури моральних відносин, 

які традиційно передавалися з покоління в покоління носіями певного 

соціального середовища. На основі цього згодом формуються засади 

громадянськості, які вбирають в себе симбіоз фізичної, духовної, моральної, 

естетичної, правової, політичної культури. Ці та інші аспекти були акцентовані 

педагогами у фаховій періодиці, що має не менше значення для використання 

цього методу поширення виховних цінностей у наші дні.  

Проаналізовані джерела дають підстави стверджувати, що всі питання 

морального виховання дітей і молоді, які актуалізувалися в педагогічній 

періодиці тогочасного Закарпаття, знаходять відображення в сучасних умовах 

на не менш значимому рівні.  Але для більш чіткої наглядності наведемо деякі 

паралелі ключових моментів досліджуваної проблеми, не зміненої часом. 

Восени 2011 року Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

видало наказ «Про основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України» [238]. Згідно з його змістом 

значна увага в сучасних умовах повинна приділятися моральному стану 

суспільства, який є заручником умов і методів інтелектуальної еліти щодо 

вироблення чітких орієнтаційних важелів виховного процесу. Варто 

наголосити, що в цьому напрямі далеко не зайвими є спроби навести історичні 

паралелі, які значною мірою слугують досвідом для реалізації відповідного 

морально-виховного потенціалу в умовах регіонального розвитку, у тому числі 

в контексті інформаційного забезпечення освітньо-виховних ідей засобами 

друкованих періодичних видань.  

Сучасний інформаційний простір, крім періодичних видань, завантажений 

електронними інтернет-ресурсами. Але ми переконані, що кількість засобів 

масової інформації ніяк не характеризується відповідністю якості поширення 

морально-виховних цінностей у молодіжному середовищі. У цьому плані 

характерним буде порівняння виховних орієнтирів сучасності з пріоритетами 
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окремо взятого регіону в 1919–1939 роках, які анонсувалися в закарпатській 

періодиці. Порівняльний аналіз доводить, що історичний досвід одного із 

сучасних регіонів України – Закарпаття – може бути цікавим прикладом у 

змісті можливостей поширення виховних цінностей засобами регіональної 

преси. Він показує, що ними здійснювалася активізація насамперед моральності 

молодого покоління, зверталася значна увага на роль періодики в поширенні 

моральних складових суспільного розвитку.  

Але у цьому процесі спільно взаємодіяли державні освітні органи, 

навчальні заклади, педагоги та творча інтелігенція, громадські організації 

(зокрема, педагогічні товариства) і періодичні видання. Саме останнім і 

судилося взяти на себе роль інформатора й пропагандиста морально-виховних 

цінностей. Про силу слова, яке несе знання, писав відомий громадсько-

політичний і культурно-освітній діяч А. Волошин. Він стверджував з цього 

приводу таке: «Друковане слово – дуже велику силу мае на читателя. Книгу, 

або газету можеме прочитати не лиш раз, но можеме вглибитися в содержанье 

еі, и так она може сильно вліяти на нас. Газета, ид котрой чоловік привыкне, 

станеся нашим духовным кормом, без котрого тяжко обойтися» [51, с. 39]. Цю 

думку підтримував і професор А. Карабелеш, котрий зазначав, що «можно 

работать словом и въ печати. Слово живое более вліятельно, но печатное слово 

проникаетъ въ самыя отдаленныя дебри края» [164, с. 2]. Беручи до уваги слова 

цих авторитетних діячів, справді розуміємо важливість одного із ключових 

методів поширення морально-виховних цінностей у тогочасних умовах 

інформаційної пропаганди. 

Отже, чому ж таки головний акцент у вихованні нової генерації як у 

минулому, так і сьогодні робиться на моральному аспекті? Згідно із сучасним 

баченням мети виховання нею насамперед виступає «формування морально-

духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в 

соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для 

всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу» 

[245].  
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Враховуючи, що основою сучасного виховного процесу є людина як 

найвища цінність, виходимо з того, що провідною тенденцією виховання є 

творення системи ціннісного ставлення особистості до середовища, в якому 

вона перебуває, а також до самої себе. У цьому контексті важливим є розуміння 

гармонійного поєднання інтересів усіх суб’єктів виховного процесу. Концепція 

інтегрує їх таким чином, щоб відобразити своєрідну модель зв’язку «індивід – 

суспільство – держава»: «вихованець, котрий прагне до вільного саморозвитку і 

збереження своєї індивідуальності; суспільство, зусилля якого спрямовуються 

на моральний саморозвиток особистості; держава, зацікавлена у тому, щоб діти 

зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у 

цивілізованому світі» [245]. 

Особливо важливою є актуалізація цієї моделі в процесі демократизації 

державотворчого потенціалу нації та стимулювання її національно-

культурного, соціального, морально-духовного розвитку. Класичним є також 

розуміння того, що такі моральні якості, як совість, патріотизм, гуманізм, 

громадянськість та інші сприяють самовідповідальності і самозбереженню 

власної ідентичності громадян, врешті-решт, злагоді й стабільності в 

суспільстві. 

Звертаємо увагу на те, що засобами регіональної періодики Закарпаття у 

1920-х роках також поширювалися подібні трактування. Варто звернути увагу 

хоча б на назви матеріалів: «Задача школы односно выхованя», «О моральномъ 

воспитаніи», «О важности морального выхованя», «Определенія цели 

воспитанія», «Семья и воспитаніе молодежи со взглядом на карпаторусскія 

обстоятельства» та ін. Порівняльний аналіз концептуальних засад основних 

орієнтирів виховання дає змогу констатувати єдиний підхід до проблем 

морального стану, роблячи тільки незначну корекцію на умови суспільного 

розвитку країни чи регіону в певному історичному періоді. Загальний огляд 

закарпатської періодики 20–30-х років ХХ століття дає можливість визначити 

ключові позиції щодо актуалізації морального потенціалу дітей і молоді. 
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Отже, один із авторів газетних новинок Ю. Гончаренко виділяє декілька 

важливих моментів в актуалізації морального виховання. Першим він визначає 

цементуючу роль учителя у виховному процесі: «Мусимо памятати, що наша 

выховуюча праця не полягає у «вбиваню» в діточі головы офиціяльных 

дисциплін, сухих наук, але гадаю, що наша повинность буде выконаною лише 

тоди, коли зараз при зачатках нашой праци, звернемо свою увагу на моральне 

выхованя. Досягнувши вповні моральности, – моральных чеснот, сим самим 

досягнемо у дітей власного сознаня о великой потребі для них…» [83, с. 263]. 

На його глибоке переконання, учителі повинні бути в першу чергу самі 

«характерні, моральні, виконуючи той обовязок будовельников державности» 

[83, с. 264].  

Другий момент закладений у моделі зв’язку «сім’я – школа – суспільство». 

Але він на цій своєрідній прямій віддає перевагу школі, оскільки «родичі або не 

мають часу, або не мають знаня, выхова суспільства тоже выйшла з наших рук» 

[83, с. 264]. Саме в школах повинен «бы ся збудувати в діточих душах певный и 

моцный поклад-фундамент моральности» [83, с. 265], який позбавить згодом 

суспільство від багатьох соціально-політичних потрясінь. 

Для сучасних педагогів важливо взяти до уваги, що в деяких матеріалах 

наголошувалося на необхідності вироблення спільних методів виховання 

дитини родиною і школою, про що ми писали в дослідженні вище 

[152, с. 7–12]. 

Цікавою є думка автора тогочасної закарпатської педпреси 

В. Машкаринця. Він акцентував увагу на формуванні характеру як основної 

цілі виховання, на волі дитини пізнавати світ, зокрема вивчаючи різні науки у 

школі: «З наукою ученик привыкає до интеллектуальной и техничной праці; 

скрипляє свою волю, розвиває самостойность, учиться панувати над собою, 

познає свои обовязки и так вытворюєся підвалина морального образованя»  

[78, с. 5]. Як і Ю. Гончаренко він відтворює ефективність виховного потенціалу 

крізь призму реалізації моделі «сім’я – школа – суспільство»: «Перші початки 

морального выхованя подає родинный дом. Выховный вплыв учителя на дітину 
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дуже важный, але вон не рішає у всьому, бо на дітину учитель впливає лиш у 

школі колька годин, а решту дня впливають инші чинники» [226, с. 5]. Однак 

саме школа має виховати в молоді «сильну моральну волю», благородні 

почування і здоровий розсуд: «Отсе є важна задача. Она повинна 

приноровлюватися до ріжних обставин и выхоснувати все то, що лише може 

помочи осягнути и сповнити отсю задачу» [226, с. 6]. 

Ще один автор В. Штилиха у своєму матеріалі вірно, на наш погляд, 

вказує, що від правильного визначення мети залежать шлях і засоби виховання. 

На його думку, пріоритетним у розумінні вищесказаного є абсолютна етика, що 

утверджує «наявність моральних норм, які в еволюції так чи інакше 

проясняються в тих чи інших формах моральності, але не виникають шляхом 

еволюції, оскільки вони закладені в моральній природі людини» [349, с. 4]. 

Резюмуючи з приводу пропаганди ідей духовно-морального розвитку молодої 

генерації, автор підкреслює, що тільки така особистість може зайняти достойне 

місце в спільноті народів, думками якої керують моральні норми, проникливо 

спрямовують її справи та стремління. 

Важливими були й соціальні умови та середовище, в яких перебувала 

молодь. У статті «О моральномъ воспитаніи» А. Шутко наголошував, що 

панівними народами в історії були ті, які морально дисципліновані. Поряд із 

роллю сім’ї, значну відповідальність за моральне виховання він покладав на 

педагога: «Онъ ищетъ ту дорогу, котора ведетъ дитя къ познанію добра и зла, 

къ выработке характера, къ укрепленію воли, памяти и разума, котора 

развиваетъ въ немъ работоспособность, совесть и исполнительность. При 

достиженіи намеченной цели въ деле морального воспитанія учитель 

непременно долженъ узнати, въ якой обстановке ученикъ живетъ, ибо 

вырабатываніе характера вполне зависитъ отъ окружающей ученика среды» 

[350, с. 12]. Наголосимо на тому, що ці обставини залишаються актуальними і 

сьогодні. 

Той же А. Шутко наголошував і на особливостях гендерного виховання 

молодого покоління. Зокрема, він констатував: треба завжди мати на увазі, що 
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одні норми морального виховання властиві для дівчат, а інші – для хлопчиків. 

Усе залежить і від психологічного розвитку, який також у статі різний. «Не 

нужно забывати и того, самый главный періодъ воспитанія, это возраст отъ 10-

ти до 15-ти летъ. Тогда начинается не только физическа, но и духовна зрелость, 

и то раньше у девочекъ, позже у мальчиковъ. Сія пора найболее удобна для 

привитія детям любви къ Богу, Родине и къ ближнему, къ красоте, правде, 

добру и т.д.», –  резюмував автор [350, с. 13]. 

Необхідно вказати, що на відміну від деяких сучасних засобів масової 

інформації тогочасна преса не поглиблювала моральну кризу в суспільстві 

поширенням аморальності, а навпаки, намагалася конкретизувати проблему й 

запобігти її вродженню в суспільне середовище. У згаданій вище статті автор 

констатує: «Въ доказательство того, что моральное воспитаніе у насъ 

недостаточно, привожу хотя бы такій примеръ: ученики высшихъ классовъ 

достанутъ где-нибудь спиртъ и въ подражаніе старшимъ не только 

«загуляютъ», но даже подрутся. Иногда попробуютъ посетити и вечерницы. Чія 

то вина? Въ перву очередь ответственны родители, хотя не въ меньшей мере 

вина падаетъ и на учителей, которые отъ первого класса посещенія ученикомъ 

школы не обращали должного вниманія на вопросъ морального воспитанія» 

[350, с. 14].  

На сучасному етапі слід використати й досвід щодо неадекватної поведінки 

та попереджувальної уваги до дітей і молоді, адже 1930-ті роки присвячено 

розлогі матеріали щодо запобігання алкоголізму та тютюнопалінню серед 

шкільної молоді [211, с. 12–18; 249, с. 13–14; 297, с. 4–5].  

Асоціальний рівень розвитку родини нівелює моральні джерела, 

поглиблює моральну самооцінку дітей і молоді, що є важким наслідком кризи 

сімейних відносин. Грубе й часом жорстоке ставлення членів сім’ї одних до 

одних, аморальний спосіб буденного життя, безбожність, алкоголізм, подружні 

зради, розлучення батьків, бідність, жебрацтво – це все є головними причинами 

втрати морального імунітету молодою генерацією, яка сприймає ці негативні 

явища як правило свого перспективного життя. Внаслідок цього відбувається 
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процес моральної деградації молоді або ж, як писали в педагогічній пресі 

Закарпаття досліджуваного періоду, «моральної смерті», що в перспективі 

порушувало систему людської свідомості та культури. 

Так, Ю. Гончаренко у статті «О важности морального выхованя» 

наголошував на боротьбі й з такими вадами, як «гордость, заздрость, боязнь, 

страх… Не смиємо дітину залишити без праці чи духовной, чи то физичной, бо 

инакше постануть у дітины зародки лінивости. Лінивость то є хиба страшна, бо 

разом з нею постають инші пороки – нудота, котра викликує омерзеня, а се 

бажає розваги и – зрозуміло – гонить нас до розваг неморальних. Лише праця и 

праця, бо шкода кождой хвилинки, яку ми згубили безцільно, и яка йде только 

на шкоду морального выхованя» [83, с. 267]. 

Як бачимо, усі судження про моральні аспекти виховання дітей і молоді 

шукали як професійного, так і масового читача завдяки періодиці. Даний аналіз 

доводить не тільки важливість уваги на сторінках періодики до моральних 

питань, незважаючи на історичні зміни й обставини, але й підкреслює 

традиційний пріоритет моральності української нації, важливість 

попереджувального фактору щодо деградації суспільства й масштабності 

соціальних конфліктів. 

І які б серед основних принципів виховання не були більш або менш 

задіяні в контексті умов конкретного розвитку освітньо-виховного простору в 

даному регіоні (національної спрямованості, культуровідповідності, цілісності, 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, адекватності виховання до психологічних умов 

розвитку особистості, особистісної орієнтації, превентивності, аксеологічний 

принцип та ін.), кожен із них, формуючи єдину систему, виконує ключову 

інтегруючу функцію з метою ефективності цілісної еволюції виховного 

процесу. 

Завдяки таким підходам представники педагогічної думки намагалися 

зацементувати моральні правила на засадах соціокультурних і гуманістичних 

цінностей. Тому актуальними залишаються й слова відомого гуманіста  
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Т. Масарика (якого цитував Ю. Гончаренко), котрий наголошував, що «до гасла 

політичної автономії мусить бути додане гасло: автономія моральна». 

Конкретизуючи свої судження, він вказував, що «може наша молодь про те 

буде думати і може пізнає, що не може бути ані народної, ані політичної, ані 

соціальної програми без програми моральності» [83, с. 266].  

Історичний досвід світової цивілізації, попри всі складності її розвитку, 

боротьби добра і зла, визначає моральність провідною характеристикою 

людського існування, акумулює можливості людей досягати найвищих 

гуманістичних цінностей. Проте світогляд і переконання формуються на 

початковому етапі соціалізації, де закладаються моральні принципи людського 

єства. 

Привертає увагу те, що у своїй життєвій і творчій практиці переважна 

більшість кращих представників педагогічних, культурно-національних і 

релігійно-духовних кіл інтелігенції свої погляди базували на моральних 

цінностях. Оскільки людське життя є найбільшою цінністю сучасного 

існування цивілізації, цінності гуманізму підживлюють інтерес до базових 

джерел моральності, які тільки формуються у дитячому віці. У наш час 

вищезгадані ціннісні засади моральності виступають фундаментальними 

настановами виховання дітей і молоді, які у перспективі стануть вірними 

виконавцями громадянських обов’язків.  

Сучасна еліта повинна зважати на те, що важливим чинником пропаганди 

ідей морального виховання у фахових педагогічних ЗМІ є демократичність 

суспільства і держави. Практика показує, що ефективний моральний розвиток 

молодого покоління можливий саме за існування демократичного політичного 

режиму. Орієнтир на формування громадянського суспільства дає неабиякі 

можливості для реалізації морально-виховних цінностей. Адже свобода слова, 

плюралізм, можливість вибору та інші демократичні аспекти спонукають 

педагогів і вихователів до вибору оптимальних шляхів процесу виховання дітей 

і молоді в різних середовищах. Саме шпальти фахових періодичних видань є 

експериментальним майданчиком для різнопланової реалізації гуманістичних, 
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демократичних, морально-етичних і релігійно-духовних особливостей молодої 

людини. 

Одним із методів поширення моральних цінностей через сторінки 

педагогічних періодичних видань повинна бути популяризація почуттів добра, 

любові і поваги до ближніх, милосердя, толерантності, терпимості, а також 

розміщення матеріалів про моральні подвиги людини, гуманістичні ідеали, 

природне бажання громадян жити в справедливому й морально чистому 

суспільстві. Зрозуміло, що багато ідеалів можуть видаватися далекосяжними, 

однак тільки морально-виховні цінності сприятимуть еволюції людської 

спільноти. За допомогою періодичних видань моральність формує внутрішній 

світ молодої людини, її свідомість і культуру, одночасно створюючи 

специфічний феномен людської гідності.  

Складність та багатоманітність суспільно-політичного розвитку держави 

та окремих її регіонів, а також цілком логічна актуальність об’єднання зусиль 

усіх соціальних і професійних груп українського суспільства, політичних та 

інтелектуальних еліт щодо виховання високоморального громадянина 

змушують виробити єдині та цілеспрямовані напрями морально-виховної 

політики. До її реалізації повинні долучитися не тільки педагоги, а й усе 

суспільство. Маємо надію, що події 2013–2015 років стануть переломними у 

формуванні не тільки класичного громадянського суспільства, а й модерно-

моралізованої української нації. 

Мета й основні завдання формування моральності засобами масової 

інформації в сучасних умовах повинні лежати в практичній площині. 

Передусім, це пропаганда виховання в дітей і молоді моральних запитів та 

мотивів для самовдосконалення, пошуку толерантних і ввічливих шляхів 

особистісного і колективного розвитку, почуття добра, любові та 

справедливості на основі ілюстрації показових зразків природності моральних 

вчинків. Важливо, щоб ЗМІ виробили спільну позицію щодо обов’язковості 

поширення подібних матеріалів і, навпаки, протидіяли пропаганді насильства, 

злоби, нетерпимості до ближніх, аморальності та ін. Ми переконані, що 
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вироблення засобами масової комунікації своєрідного «кодексу пропаганди 

моральності» може сприяти швидким і якісним зрушенням у формування 

позитивного іміджу будь-яких суспільних моралізаторів. Однак це має бути 

спільне розуміння інтеграційної виховної політики й поетапності процесу 

морального виховання від найменших дітей дошкільного віку, шкільної та 

студентської молоді. Тільки таким чином отримаємо морально-здорових і 

свідомих громадян держави.  

Для сучасного розвитку моральної свідомості та моральної культури дітей 

і молоді необхідне вироблення «Доктрини суспільної моралі», в основу якої 

лягли б теоретичні й практичні здобутки багатьох представників вітчизняної 

педагогічної думки з урахуванням регіональних, етнонаціональних та 

конфесійних особливостей сучасної цивілізації. 

У сучасних умовах для поширення принципів морального виховання 

обов’язково слід використати інформаційно-технічний прогрес, а саме 

соціальні мережі, Інтернет, через які молодь отримує масовий потік інформації. 

Цей процес повинен мати й державну підтримку з боку відповідних відомств та 

інституцій. 

Отже, як педагогічні періодичні видання 20–30-х років ХХ століття на 

Закарпатті, так і сучасна освітня та інша періодика популяризували 

моральність. 

На даному етапі суспільного розвитку, на нашу думку, існують такі 

проблеми морального виховання в цілому: 

1) деградація суспільної моралі українського суспільства;  

2) безвідповідальність відповідних політичних і соціальних інститутів за 

стан морального виховання членів суспільства; 

3) відсутність виробленої на державному та регіональному рівнях системи 

поетапного суспільного морального виховання; 

4) відсутність єдиної освітньо-виховної програми морального виховання 

дітей і молоді для навчально-виховних комплексів та навчальних закладів 

різних рівнів;  
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5) низький рівень професійної підготовки освітньо-виховних кадрів у 

напрямі високоморальності педагогічного загалу; 

6) небажання власників засобів масової інформації у редакційній політиці 

приділяти частину своєї площі для пропаганди моральних цінностей; 

7) відсутність державної матеріально-фінансової підтримки освітньо-

виховних програм з подолання кризи суспільної моральності; 

8) криза традиційних сімейних відносин, порушення стандартності 

родинної моральності; 

9) байдужість батьків до виконання своїх обов’язків, у тому числі 

некомпетентність у питаннях морального виховання дітей і молоді; 

10) незначний рівень візуальності морального ідеалу, зокрема, через 

сторінки періодичних видань. 

Вищенаведені проблеми вимагають нагального вирішення та 

широкомасової комплексно-інтеграційної діяльності всіх інститутів та членів 

суспільства для покращення морального стану в державі. Тому вироблення 

єдиної та цілісної пограми морального виховання має стати завданням номер 

один для гуманізації та моралізації громадян. А позитивний результат можна 

досягнути завдяки впровадженню поетапності системного морального 

виховання, починаючи з найнижчих вікових рівнів. Водночас, варто критично 

осмислити і використати історико-педагогічний досвід найкращих зразків 

педагогічної думки України в цілому та окремих регіонів, зокрема, що 

сприятиме врахуванню регіональних, ментальних, культурних, національних та 

конфесійних особливостей. Зауважимо, що засобам масової інформації в 

даному контексті відводиться цементуюча роль у просвіті моральності. 

Таким чином, у перспективі необхідно зосередити увагу фахівців на таких 

аспектах вирішення досліджуваної проблеми, як : змістовне наповнення 

системності морального виховання (вироблення, апробація і застосування 

методології та відповідних програм вікової спрямованості); інституційно-

управлінська відповідальність (пронизаність морально-виховного спрямування 

крізь безпосередню і динамічну діяльність всіх соціальних інститутів, 
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організація їх взаємозалежності від сім’ї до держави); кадрова кваліфікація 

(підготовка морально свідомих фахівців різного рівня, які розуміють 

важливість свого суспільного призначення); суспільна значимість (вироблення і 

закріплення нормативно-правової основи морального виховання, 

загальнонаціональної та регіональної системи просвіти, пропаганди, поширення 

моральних ідеалів і цінностей у ЗМІ тощо). 

При цьому досвід педагогічної думки, яка акумулювала свій погляд на 

проблему морального виховання у педагогічній періодиці 20–30-х років 

минулого століття на Закарпатті, повинен бути використаний для актуалізації 

та адаптації до сучасних і майбутніх умов виховання дітей і молоді. Як бачимо, 

багато в чому успіх у моральному розвитку особистості залежить від 

можливостей поширення виховних цінностей у засобах масової інформації. 

Отже, питання  творчого використання історичного досвіду пропаганди 

ідей морального виховання у фахових періодичних ЗМІ в навчально-виховному 

процесі сучасної школи в окресленому ракурсі набуває вагомого значення – це 

питання орієнтації школи на гуманістичну педагогіку, на формування 

християнських духовних цінностей і духовності людини в умовах сучасної 

української дійсності.  

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі – «Тенденції та характерні особливості морального 

виховання дітей і молоді в педагогічній періодиці Закарпаття 1919–

1939 рр.» – визначено та обґрунтовано загальні тенденції та характерні 

особливості реалізації ідей про моральне виховання дітей і молоді, відображені 

у педагогічній періодиці Закарпаття впродовж 1919–1939 років.  

З’ясовано, що фундаментом тогочасного виховання дітей і молоді були 

два головні соціальні інститути – сім’я та навчальний заклад. Водночас освітні 
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діячі усвідомлювали, що процес морального виховання особистості можливий і 

ефективний лише в умовах здорового соціального середовища. Тому саме 

сімейне і шкільне виховання, їх спадкоємність, неперервність, системність були 

предметами висвітлення і подальшого розроблення у педагогічній періодиці, 

адже тлумачилися як основоположні джерела морального становлення дітей та 

молоді. Виявлено, що у більшості авторів (А. Волошин, О. Маркуш, 

І. Панькевич, М. Перейма) були спільні погляди щодо необхідності об’єднання 

виховних зусиль батьків і педагогів. 

У досліджуваний період важливим складником морального виховання 

дітей і молоді в сімейному середовищі залишалися базові положення 

християнської релігії та народної педагогіки (народні педагогічні традиції), які 

незмінно передавалися з покоління в покоління. І саме педагогічна преса стала 

головним джерелом актуалізації цих моральних цінностей. Закладені в сім’ї 

основи моральності набували подальшого розвитку та розширення за 

допомогою практикованих у тогочасній школі форм, засобів та методів 

морального виховання. Аналіз фахової періодики доводить, що питання 

морального виховання в школі було одним із найбільш пріоритетних у 

педагогічній теорії та практиці. Виховання в умовах навчального закладу 

розглядалося як черговий етап соціалізації молоді та її подальшої підготовки до 

життя в громадянському суспільстві. У педагогічній періодиці знаходили 

відображення і позитивні, і негативні явища, що були характерними для 

тогочасного процесу морального виховання в родині та школі. Встановлено, що 

педагогічна періодика в досліджуваний період яскраво ілюструвала стан й 

еволюціонування морального виховання дітей та молоді.   

Одним із дійових методів морального виховання, застосовуваних 

педагогами того часу, було орієнтування на моральний ідеал, який мав 

спрямовувати дітей та шкільну молодь до переймання найвищих моральних 

якостей та до альтруїстичного служіння суспільному благу. Вважалося, що 

рівняння на морально-етичні зразки викликало у вихованців бажання їх 

наслідувати й чинити відповідні дії, збагачувати власний моральний досвід і 
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самовдосконалюватися. При цьому приклад морального ідеалу подавався через 

конкретний образ морально досконалої особистості. І хоча це був узагальнений, 

збірний моральний образ, проте в ньому педагоги прагнули закумулювати 

найкращі якості, душевну красу людини – працьовитість та завзятість, 

благородство, мужність, чесність і чуйність. Більшість освітян-авторів  

публікацій у педагогічних періодичних виданнях (Ф. Агій, А. Волошин, 

І. Гопко, А. Карабелеш, В. Штилиха) дотримувалися доволі ідеалістичної, але 

поширеної у той час думки, що навіть перелік високих особистісних якостей 

здатний допомогти молодій генерації відповідально підійти до виконання 

громадянських обов’язків перед державою та суспільством у недалекій 

перспективі. 

Діяльність різноманітних громадських організацій та вплив преси стали 

важливими рушіями культивування морально-духовних цінностей і, зокрема, 

пошуку морального ідеалу. Демократичні зміни у житті регіону, що були 

привнесені з входженням Закарпаття до складу Чехословацької Республіки, 

сприяли розбудові мережі політичних і громадських організацій. Серед них 

значне місце посіли культурно-просвітні, професійно-педагогічні, молодіжні та 

релігійні товариства, програмова й статутна діяльність яких була спрямована на 

збереження та примноження культурних надбань народу, а також на підняття 

рівня самосвідомості й освіти закарпатської молоді. Важливого значення в їх 

роботі набула також патріотична спрямованість, прищеплення молоді кращих 

зразків народних традицій тощо. 

У досліджуваний нами час виховні погляди на суть морального ідеалу 

будувалися на основі традицій сімейних відносин, які мали глибокі корені в 

закарпатській родині. Сім’я поєднувала традиції родинної згуртованості з 

дотриманням й виконанням релігійних моральних зобов’язань, що у єдності 

забезпечувало реалізацію головного виховного завдання сім’ї – передавати з 

покоління в покоління духовно-моральні цінності. 

Оскільки показано, що у досліджуваний період вихованням особистості 

через формування в неї моральних цінностей опікувалися родина, навчально-
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виховні заклади, громадські організації (у тому числі педагогічні товариства), 

освітньо-виховні центри, бібліотеки, преса та державні інституції, то доведено, 

що співпраця й відповідальна робота кожної з цих ланок суспільства дали 

можливість витворити у цей період доволі цілісне уявлення про моральну 

особистість й зорієнтувати населення на дотримання ідеалів демократичного 

громадянського суспільства, оскільки моральність особистості тлумачилася як 

рушій моралізації інших соціальних та політичних інститутів держави. 

Віддзеркалені у педагогічних періодичних виданнях міркування закарпатських 

педагогів та освітніх діячів переконують, що вони доцільно враховували 

регіональні, етнонаціональні та конфесійні особливості тогочасної 

полікультурної суспільної дійсності краю, що й забезпечило переконливу силу 

їхніх теоретичних і практичних здобутків (А. Волошин, І. Панькевич, 

А. Штефан, П. Яцко). 

Отримані результати дослідження питань морального виховання у 

педагогічній періодиці 1919–1939-х років на Закарпатті можуть бути 

використані для вироблення засобами масової комунікації своєрідного 

«кодексу пропаганди моральності», що, на нашу думку, може сприяти якісним 

зрушенням у формуванні позитивного іміджу суспільних моралізаторів. Однак 

це мають бути спільні, усистемлені зусилля, прикладувані до здійснення  

поетапного процесу морального виховання підростаючих поколінь, починаючи 

з дітей дошкільного віку і завершуючи шкільною та студентською молоддю.  

Наведені історичні паралелі між досліджуваним і сучасним періодами  

розвитку культурно-освітнього життя Закарпатського регіону засвідчують, що 

формування високоморальних якостей у дітей та молоді є надзвичайно 

важливим, і водночас складним, й донині не вирішеним питанням. Дискусії з 

приводу актуальності цієї проблеми серед педагогічного загалу сьогодні немає. 

Однак загальносуспільний занепад морального духу, що спостерігається в 

сучасних умовах, є, вочевидь, наслідком комплексу невирішених питань у 

сфері політики, в соціально-економічному та національно-культурному житті 

українців. Особливо вразливими є діти й молодь у віддалених регіонах України, 
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оскільки рівень їхньої соціальної та психологічної захищеності внаслідок 

дисбалансу можливостей людського саморозвитку у центрі країни та у 

віддалених регіонах істотно відрізняється. На це впливають й інші фактори, 

серед яких найголовнішими є відсутність уніфікованих та комплексно 

визначених державою морально-виховних заходів, низький рівень ефективної 

профілактичної, належної профорієнтаційної роботи зі шкільною молоддю, а 

також байдужість засобів масової інформації до морального виховання через 

комерційну непривабливість проблеми.  

Виявлено, що творче використання історичного досвіду морального 

виховання, відображеного у фахових періодичних виданнях минулого, в 

навчально-виховному процесі сучасної школи має сенс, бо орієнтує вчителя-

вихователя на загальнолюдські гуманістичні цінності, на формування у дітей 

християнських цінностей і духовності. 

Основні результати другого розділу викладені у публікаціях [28], [30], 

[32], [34], [37], [38].  

 



160 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено аналіз питань морального виховання дітей та 

молоді на сторінках педагогічної періодики Закарпаття (1919–1939 рр.), 

виявити сутність і зміст морального виховання дітей та молоді для 

використання здобутків минулого у сучасному освітньо-виховному процесі. 

Аналіз періодичних регіональних видань «Вестник учительства 

горожанських школ Подкарпатськой Руси» (1932р.), «Народная школа» (1920–

1944рр. ), «Наша школа» (1935–1937рр.), «Подкарпатська Русь» (1923–1936рр.), 

«Урядовый вестник школьного реферату краевого уряду Подкарпатской Руси» 

(1921–1938рр. ), «Учитель» (1920–1936рр. ), «Учительський голос» (1929–

1939рр.), державних документів зазначеного періоду, матеріалів про діяльність 

громадських просвітницьких і педагогічних товариств, про видавничу справу 

дав змогу дійти висновку, що вивчення й висвітлення питань морального 

виховання дітей і молоді, відображених у змісті педагогічної періодики 

Закарпаття (1919–1939 рр.), є актуальним і не розробленим донині аспектом 

історії української педагогіки. Теоретико-критичний аналіз джерел, предметом 

дослідження в яких є моральне виховання, виявив, що існують різні підходи до 

тлумачення суті морального виховання, можливості добору шляхів його 

запровадження у навчально-виховний процес освітніх закладів і позашкільних 

установ.  

Висвітлено погляди закарпатських просвітників (А. Волошин, 

І. Панькевич, А. Штефан, П. Яцко та ін.) на теоретичні засади морального 

виховання, відображені у регіональній періодичній пресі Закарпаття 

досліджуваного періоду. Ключовими у їх поглядах були положення про те, що 

орієнтація на моральні ідеали сприяє реалізації потенціалу молоді; 

фундаментом виховання дітей і молоді є два головні соціальні інститути – сім’я 

та навчальний заклад; важливим складником морального виховання дітей і 

молоді в сімейному середовищі є базові положення християнської релігії та 

народної педагогіки; діяльність різноманітних громадських організацій та 
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вплив преси є важливими рушіями культивування морально-духовних 

цінностей; виховні погляди на суть морального ідеалу будуються на основі 

традицій сімейних відносин; вихованням особистості повинна опікуватися 

родина, навчально-виховні заклади, громадські організації, освітньо-виховні 

центри, бібліотеки та державні інституції. 

2. Виявлено характерні особливості й загальні тенденції актуалізації 

морально-виховних цінностей, застосовувані культурно-освітніми діячами 

Закарпаття і відображені на сторінках періодичних видань в умовах суспільно-

політичних змін у 1919–1939 роках. Зокрема, доведено тезу про те, що розквіт 

діяльності педагогічної преси на Закарпатті припав на 1920–1930 роки, тобто на 

період входження краю до складу Чехословацької Республіки. Однак внаслідок 

окупації регіону Угорщиною (1939 р.) та з початком Другої світової війни він 

призупинився, а в умовах інтеграції Закарпаття до радянської політичної системи 

після возз’єднання з Радянською Україною (1945 р.) набрав уже інших 

специфічних особливостей. Показано, що саме педагогічна преса у 1920–

1930 роки стала головним джерелом актуалізації моральних цінностей і для 

освітян, і для тих, кого вони вчили. 

Характерною ознакою тогочасного виховного процесу стали регіональні 

особливості традицій сімейного виховання як першооснови формування й 

еволюції морально-виховних цінностей на засадах народних звичаїв і 

дотримання християнських моральних заповідей. Проблема морального 

виховання в сім’ї залишалася однією із найактуальніших на Закарпатті 

впродовж усього досліджуваного періоду. 

Констатовано факт нерозривного зв’язку родини зі школою в аспекті 

виховання учнів. Аналіз педагогічної періодики цього часу підтверджує тезу, 

що питання морального виховання в школі було одним із пріоритетних у 

педагогічній теорії та практиці й розглядалося як черговий етап (після 

виховання в сімейному колі) соціалізації молоді та її подальшої підготовки до 

суспільного життя. З’ясовано, що у тогочасних умовах розвитку Закарпаття 

складниками проблеми морального виховання в школі були регіональні 
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культурно-освітні традиції поліетнічного населення та нові особливості 

чехословацької освітньо-виховної системи, яка завдяки впливу періодики, 

наявності свободи слова та плюралізму думок формувалася на демократичній 

та гуманістичній основі, і тому спричинила позитивну дію на регіональну 

освітню систему. До морально-виховних завдань, які висувалися перед 

учителями-вихователями та школярами-вихованцями, належали вимоги 

засвоєння традиційних норм поведінки, які узгоджувалися з християнськими 

чеснотами і спрямовувалися на служіння громадянському суспільству.  

3. Доведено, що значна роль у матеріалах регіональної педагогічної 

преси відводилася питанням авторитету вчителя і вихователя, його моральної 

та професійної компетентності, здатності ефективно використовувати 

традиційні і модерні методи морального виховання шкільної молоді, а також 

шляхам формування морального ідеалу. Останній автори (Ф. Агій, А. Волошин, 

І. Гопко, А. Карабелеш, В. Штилиха та ін.) базували на традиціях сімейних 

відносин (виховні повчання народної педагогіки і християнські моральні 

ідеали) і на продукованих демократичним устроєм Чехословацької Республіки 

гуманістичних ідеалах суспільного співжиття різних етнічних груп населення. 

Аналіз внеску педагогів Закарпаття у розвиток думок про моральне 

виховання дітей і молоді дає підстави стверджувати, що серед авторів 

друкованих матеріалів переважали представники місцевої інтелігенції, 

насамперед педагоги й духовенство, які не лише професійно підходили до 

теоретичного обґрунтування проблем сімейного та шкільного морального 

виховання, а й здійснювали значну просвітницько-пропагандистську роботу, 

методично підсилювали освітньо-виховний процес. 

Аргументовано, що: 

- ключову роль у системі морального виховання дітей і молоді (у тому 

числі через періодику) відігравали педагоги, священики, освітні діячі, які й 

ставали організаторами видання педагогічної періодики, чим здійснювали 

вагомий внесок у загальний динамічний розвиток освіти і культури Закарпаття 

у 1920–1930-х роках; 



163 

- соціально-професійний рівень лідерів видавничо-педагогічної справи, 

їхні організаторські здібності сприяли істотному розвитку фахової педагогічної 

преси і видавничої справи в регіоні. 

Створення мережі педагогічних періодичних видань на закарпатських 

землях у зазначений період було тісно пов’язане з діяльністю низки 

педагогічних громадських товариств, які проводили активну просвітницьку 

роботу в краї, і, що характерно, співпрацювали і з редакціями періодичних 

видань, і з різними освітніми установами, сприяючи поширенню засобами 

преси уявлень про морально-виховний ідеал й моральні цінності. 

4. Обґрунтовано, що проблема формування морально-виховного ідеалу 

займала одне з чільних місць у цілеспрямованій державній політиці 

Чехословацької Республіки. У педагогічній періодиці моральний ідеал 

тлумачили як нескінченний процес самовдосконалення і пошуку молодою 

людиною особистісності. Моральний ідеал поставав як прототип відомої 

історичної постаті чи легендарного героя (Долман та два його брати Іван та 

Василь; Тяжигор, Далекочуй і Далековид; Подолянин; Фармудзь Іван; 

Прунслик), і звичайний громадянин мав набирати кращих рис обраного 

особистісного взірця (освіченість, духовне багатство, любов до Батьківщини), 

аби сприяти морально-духовному вдосконаленню світу. Практично орієнтована 

основа такого ідеалу полягала в можливості повторення пересічною особою дій 

і вчинків героя, набуття конкретних, досяжних поведінкових якостей. У 

проаналізованих педагогічних періодичних виданнях процес 

самовдосконалення інтерпретувався як найоптимальніша моральна цінність, що 

формує морально-духовні правила життя, а моральний ідеал змальовувався не 

як недосяжний образ, що існує поза реальним життям, а як можливий і 

доступний результат внутрішньої роботи людини над своїм духовним 

вивищенням. 

Однак для досліджуваного історичного періоду була характерною 

нестабільність соціально-економічного й політичного життя в регіоні, що 

ускладнювало виховний вплив на дітей і молодь. Досягнення морального ідеалу 
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та умови його формування залежали від ставлення держави до освіти й 

виховання в регіоні, від обставин виховання у певному конкретному 

соціальному середовищі, де виростала дитина (сім’я, школа, сільська громада).  

Аби посилити і поширити виховні ідеї наслідування молоддю кращих 

виховних зразків – виховного ідеалу – інтелектуали-просвітники Закарпаття 

використовували педагогічну  періодичну пресу як один із важливих механізмів 

впливу на широку аудиторію з метою актуалізації проблем морального 

виховання дітей та молоді. Наголосимо, що при цьому вони враховували 

полікультурність і поліетнічність населення краю. 

5. В умовах подальшої демократизації українського суспільства питання 

творчого використання історичного досвіду поширення ідей морального 

виховання у періодичних засобах масової інформації освітнього спрямування 

набуває повчального значення, сприяє виваженому скеруванню процесу 

формування морально-духовних цінностей дітей і молоді відповідно до 

змінюваних зовнішніх і внутрішніх умов життя в Україні. 

З метою практичної реалізації можливостей педагогічної преси у справі 

посилення ефективності морального виховання сучасної молоді розроблено 

онлайн-семінари, розміщено історичні матеріали педагогічної періодики у 

соціальних мережах, зокрема на сайті заКарпатія (http://www.zakarpatia.com/), 

лекційні і практичні заняття до навчальних дисциплін «Історія педагогіки», 

«Історія педагогічної думки Закарпаття», «Теорія виховання», «Педагогіка», 

«Актуальні проблеми дидактики і теорії виховання». Дійовим заходом 

вважаємо проведення дискусій на шпальтах сучасних педагогічних видань, 

зокрема таких, як «Освіта Закарпаття», «Слово вчителя» з питань морального 

виховання дітей і молоді. Публічні обговорення нагальних аспектів морального 

розвитку дітей і молоді можуть бути використані як постійно діючий 

теоретико-методичний і практичний майданчик для педагогів та вихованців.  

Отже, результати дослідження дають підстави вважати, що визначені 

завдання виконано, мети досягнуто. 

http://www.zakarpatia.com/
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми морального 

виховання дітей та молоді, відображеної у педагогічній періодиці Закарпаття у 

1919–1939 рр. Перспективними вважаємо дослідження таких питань: змістовне 

наповнення системності процесу морального виховання (вироблення, апробація 

та застосування виховних програм згідно з віковими особливостями дітей); 

доповнення внеску окремих закарпатських громадських і освітніх діячів у 

формування моральних пріоритетів молоді.  



166 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. А.В. [Волошин А.]. Соціальное народопросвƀщеніе // Наука. – 1909. – 

Ч. 15. – 22 квітня. – С. 1 – 2. 

2. Агій Ф. Педагогична методологія / Франц Агій // Учитель. – 1926. – Ч. 7–

10. – С. 165–169. 

3. Агій Ф. Потреба новой школи / Франц Агій // Учитель. – 1927. – Ч. 6–7.–

С. 15–16. 

4. Агій Ф. Потреба новой школи / Франц Агій // Учитель. – 1931. – Ч. 4. – 

С. 77–108. 

5. Агій Ф. Самоуправа учеников в практиці / Франц Агій // Учитель. – 1925. 

– Ч. 7. – С. 146–151. 

6. Агій Ф. Уявний образ учебного року и єго наслідки / Франц Агій // 

Учитель. – 1927. – Ч. 2. – С. 71–74. 

7. Агій Ф. Хлопячі ручні роботи, як самостойный учебный предмет в 

народних школах / Франц Агій // Учитель. – 1931. – Ч. 9. – С. 194–196. 

8. Агій Ф. Хлопячі ручні роботи, як самостойный учебный предмет в 

народних школах / Франц Агій // Учитель. – 1931. – Ч. 10. – С. 245–247. 

9. Агій Ф. Хлопячі ручні роботы, як самостойный учебный предмет в 

народних школах / Франц Агій // Учитель. – 1931. – Ч. 7–8. – С. 139–142. 

10. Агій Ф. Школа й соціяльне положення населення // Наша школа : 

педагогічний часопис. – 1937. – червень. – Ч. 6. – С. 5–7. 

11. Алмашій М. Русинська педагогічна енциклопедія / Михайло Алмашій. – 

Ужгород : Карпатська вежа, 2005. – 304 с. 

12. Антін. Національне виховання // Наша школа : педагогічний часопис. – 

1937. – червень. – Ч. 6. – С. 1–5. 

13. Антология из истории педагогики в России (первая половина ХХ в.) 

/ Сост. : А.В. Овчинников, Л.М. Беленчук, С.В. Ликов. – М. : ВЦ 

Академія, 2000. 



167 

14. Баїк Л.Г. Стан народної освіти, школи і педагогічної думки на 

західноукраїнських землях в період панування Австро-Угорської 

монархії : лекції з курсу історії педагогіки для студ. заочн. ін-ту / Л. Баїк,  

Б. Мітюров. – Дрогобич, 1965. – 57 с. 

15. Бенеш Е. Встреча с учителями / Е. Бенеш // Народная школа. – 1938. –  

С. 1–2. 

16. Бенца О. Громадянське виховання учнівської молоді в спадщині діячів 

освіти Закарпаття (1919–1939 рр.) : монографія / Оксана Бенца. – 

Дрогобич : Коло, 2004. – 232 с. 

17. Бех І.Д. Виховання особистості: сходження до духовності. – К. : Либідь, 

2006. – 272 с. 

18. Бех І.Д. Духовний розвиток особистості : поступ у незвідане / І.Д. Бех //  

Педагогіка і психологія. – 2007. – № 7. – С. 5–28. 

19. Бех І.Д. Духовно-ціннісне переживання навчального матеріалу : сутність 

та виховна роль / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 1. –

С. 63–66. 

20. Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навчальний 

посібник / І.Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 248 с. 

21. Бех І.Д. Феномен одухотворення навчального змісту як виховний засіб / 

І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 2. – С. 47–51. 

22. Бідзіля Ю.М. Преса Закарпаття ХІХ–ХХ століть : посібник для 

журналістів / Ю.М. Бідзіля. – Ужгород : МП «Ліра», 2001. – 80 с. 

23. Біланюк П. Добрі й лихі діти (про межі й можливості виховання) / 

П. Біланюк // Наша школа : педагогічний часопис. – 1936. – квітень. – 

Ч. 4. – С. 6–13. 

24. Божук М. Національне вихованя и наша школа / Миколая Божук // 

Учитель. – 1930. – Ч. 7–10. – С. 120–121. 

24а.   Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації (підготовка 

вчителя до формування виховних відносин з учнями). Навчально-

методичний посібник / А.М. Бойко. – К.: ІЗМН, 1996. – 232 с. 



168 

25. Бондар Л.С. Гуманістичне виховання школярів у педагогічній спадщині 

В.О. Сухомлинського / Л.С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2006. –  

№ 2. – С. 5 – 11. 

26. Боришевський М. Духовні цінності в становленні особистості – 

громадянина / М. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. 

– С. 144–150. 

27. Бродовская Н.В. Педагогика : учебное пособие / Н.В. Бродовская, 

А.А. Реан. – СПб. : Питер, 2008. – 304 с. 

28. Ваколя З.М. Способы внедрения идеалов морального воспитания детей на 

материалах педагогической периодики Закарпатья (до 1945 г.) / Зоряна 

Михайловна Ваколя // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук : Журнал научных публикаций номер 07(66). – Ч. ІІ. – 

М., 2014. – С. 63–71. 

29. Ваколя З.М. Теоретико-методологічні засади змісту морального 

виховання / З.М. Ваколя, В.В. Росул // Науковий журнал „ScienceRise“, 

Педагогічна освіта. – Ном. 10/5(15)2015. ІSSN 2313-6286. – Х., 2015. –  

С. 9–13. 

30. Ваколя З.М. Аналіз виховних орієнтирів у розрізі владної політики на 

Закарпатті впродовж першої половини ХХ ст. (за матеріалами періодики) 

/ Зоряна Михайлівна Ваколя // Соціальна робота і підготовка фахівців у 

світлі вимог Болонської системи : матеріали доповідей та повідомлень 

Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 22 вересня 

2011 р.). – Ужгород, 2011. – С. 14–18. 

31. Ваколя З.М. Партійна преса міжвоєнного Закарпаття (1919–1939) як засіб 

виховання політичної культури молоді / Зоряна Михайлівна Ваколя // 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. 

Соціальна робота. – Вип. 24. – Ужгород, 2012. – С. 28–31. 

32. Ваколя З.М. Регіональні особливості сімейного виховання: акценти в 

періодиці Закарпаття п. п. ХХ ст. / Зоряна Михайлівна Ваколя // Вісник 



169 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 19 

(254), частина ІІІ, жовтень 2012. – Луганськ, 2012. – С. 159–167. 

33. Ваколя З.М. Історичні паралелі орієнтирів виховання молоді в 

інформаційному просторі / Зоряна Михайлівна Ваколя // Освіта 

Закарпаття : науково-методичний журнал. – Вип. 15. – Ужгород, 2012. – 

С. 49–52. 

34. Ваколя З.М. Формування виховних ідеалів молоді засобами періодичних 

видань Закарпаття (перша половина ХХ ст.) / Зоряна Михайлівна Ваколя 

// Зародження та розвиток українського цивілізаційного простору : 

проблеми національного державотворення, духовної та культурної 

самобутності українського народу : збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції (Ужгород, 11 – 12 листопада 2011 р.). – 

Ужгород, 2012. – С. 429–433. 

35. Ваколя З.М. Організатори педагогічної періодики в Закарпатті (1920–

1939) / Зоряна Михайлівна Ваколя // Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. 

М.Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 3. – С. 27–34. 

36. Ваколя З.М. Вплив педагогічних товариств Закарпаття на становлення й 

розвиток системи фахової періодики в п. п. ХХ ст. / Зоряна Михайлівна 

Ваколя // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : 

Педагогіка. Соціальна робота. – Вип. 27. – Ужгород, 2013. – С. 16–19. 

37. Ваколя З.М. Еволюція поглядів учителя на формування морального 

ідеалу в педпресі Закарпаття (пер. пол. ХХ ст.) / Зоряна Михайлівна 

Ваколя // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Сер. 16 : 

Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики. – К., 2013. 

38. Ваколя З.М. Актуалізація виховних цінностей у фахових періодичних 

виданнях міжвоєнного Закарпаття: узагальнений аналіз / Зоряна 

Михайлівна Ваколя // Науковий вісник Ужгородського університету. 

Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Вип. 23 – Ужгород, 2011. –  

С. 21–24. 



170 

39. Васкова А. О тілеснім вихованню в народні школі / Анна Васкова // Наша 

школа : педагогічний часопис. – 1936. – вересень. – Ч. 7. – С. 1–5. 

40. Ващенко Г. Виховний ідеал : підручник для педагогів, вихователів молоді і 

батьків / Г. Ващенко. – Т. 1 : Вид. 3-тє. – Полтава : Полтавський вісник, 

1994. – 192 с. 

41. Ващенко Г. Твори. – Т. 3. Виховання волі і характеру. – 

К. : Школяр – Фада ЛТД, 1999. – 383 с. 

42. Вегеш М. Августин Волошин. Життя і помисли президента Карпатської 

України / М. Вегеш, М. Кляп, В. Тарасюк, М. Токар; 2-е вид., допов. – 

Ужгород : Карпати, 2009. – 480 с. 

43. Венжинович Н.Ф. Мовна ситуація на Закарпатті у 20–30-х роках 

XX століття / Н.Ф. Венжинович, М.В. Кондор // Українська мова на 

Закарпатті у минулому і сьогодні. – Ужгород, 1993. – С. 74–76. 

44. Вишневський О. Громадянськість (civics) у структурі змісту сучасного 

українського виховання / О. Вишневський // Міжнародна конференція 

«Освіта для майбутнього розвитку» : тези. – К. : НаУКМА / Ін-т 

громадянської освіти НаУКМА, 2002. – С. 31–32. 

45. Вознюк Н.М. Етико-педагогічні основи формування особистості : 

навчальний посібник / Н.М. Вознюк. – К. : Центр навчальної літератури, 

2005. – 196 с. 

46. Волкова Н.П. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / Н.П. Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 

576 с. 

47. Волковський В. Горожанська наука для народных и горожанських школ / 

В. Волковський. – Ужгород : Уніо, 1930. – 80 с.  

48. Волошин А. Вступ до організаціи народного школьництва в республици 

Чехословацкой / Августин Волошин. – Ужгород : Типографія «Школьная 

помощь», 1932. – 24 с. 

49. Волошин А. З першим числом українського щоденника // Нова свобода. – 

1938. – Ч. 1. – 15 червня. – С. 1. 



171 

50. Волошин А. Загальна педагогіка : на правах рукопису / Августин 

Волошин. – Ужгород, 1932. – 25 с. 

51. Волошин А. Ко исторіи нашого новинарства / Августин Волошин // 

Спомины. – Ужгород, 1923. – С. 39–72. 

52. Волошин А. Лінива дитина (Педагогічна розвідка) / Августин Волошин // 

Наша школа. – 1936. – січень. – Ч. 1. – С. 2–5. 

53. Волошин А. Лінива дитина (Педагогічна розвідка) / Августин Волошин // 

Наша школа. – 1936. – лютий. – Ч. 2. – С. 1–5. 

54. Волошин А. Лінива дитина (Педагогічна розвідка) / Августин Волошин // 

Наша школа. – 1936. – березень. – Ч. 3. – С. 4–5. 

55. Волошин А. Любіть науку / Августин Волошин / Августин Волошин // 

Пчілка. – 1930. – Ч. І. – С. 4–6.  

56. Волошин А. Народна  свiдомiсть / Августин Волошин // Свобода. – 1930. 

– Ч. 4. – 23 січня. – С. 2. 

57. Волошин А. Народна  свiдомiсть / Августин Волошин // Свобода. – 1930. 

– Ч. 5. – 30 січня. – С. 1. 

58. Волошин А. Народна  свiдомiсть / Августин Волошин // Свобода. – 1930. 

– Ч. 6. – 6 лютого. – С. 2. 

59. Волошин А. Народна педагогія / Августин Волошин // Русинъ. – 1923. – 

Ч. 9. – 16 грудня. – С. 5–6.   

60. Волошин А. О соцільном выхованю / Августин Волошин. – Ужгород : 

Уніо, 1924. – 54 с. 

61. Волошин А. Педагогіка і дидактика : на правах рукопису / Августин 

Волошин. – Ужгород, 1935. – 80 с. 

62. Волошин А. Педагогічна психологія : на правах рукопису / Августин 

Волошин. – Ужгород, 1935. – 109 с. 

63. Волошин А. Педагогічна психологія: Ч. 3 : на правах рукопису / Августин 

Волошин. – Ужгород, 1932. – 111 с.  

64. Волошин А. Педагогічні твори / Августин Волошин. – Ужгород: ВАТ 

«Вид-во «Закарпаття», 2007. – С. 34–37. 



172 

65. Волошин А. Про брехливість дітей / Августин Волошин. – Ужгород: 

Свобода, 1935. – 36 с. 

66. Волошин А. Промова посла А. Волошина дня 7. VII. 1929 на з’їзді руської 

молоді / Августин Волошин // Свобода. – 1929. – 18 липня. – Ч. 29. – С. 2. 

67. Волошин А. Промова посла А. Волошина дня 7. VII. 1929 на з’їзді руської 

молоді / Августин Волошин // Свобода. – 1929. – 25 липня. – Ч. 30. –  

С. 2–3. 

68. Волошин А. Св. письмо и воспитаніе / Августин Волошин // Мƀсяцесловъ 

на 1905 годъ, имƀющый дней 365. – Унгваръ, 1904. – С. 34–35. 

69. Волошин А. Учитель автомат і вчитель мистець / Августин Волошин // 

Наша школа. – 1937. – Ч. 1. – С. 1.–5. 

70. Волошин А. Учитель автомат і вчитель мистець / Августин Волошин // 

Наша школа. – 1937. – Ч. 3. – С. 6–7. 

71. Волошин А. Яка праця чекає нас для піднесення освіти серед населення / 

Августин Волошин // Свобода. – 1922. – 16 липня. – С. 2. 

72. Врабель М. О воспитаніи детей / Михаил Врабель // Неділя : 

поучительно-господарска илюстрована газета. – 1904. – 24 януаръ. – № 4. 

– С. 52–55. 

73. Врабель-Сабова М. Вольныя дисциплина // Народна школа. – 1936 – 37. – 

Ч. 8. – С. 6–9. 

74. Въ интересахъ залишенныхъ детей [Въ интересахъ залишенныхъ детей // 

Неділя : поучительно-господарска илюстрована газета. – 1904. – 

26 септембръ. – № 41. – С. 642–644. 

75. Габор В. Закарпатська україномовна преса 20–30-х років ХХ ст. у 

контексті національного відродження краю / В. Габор : дис… канд. пед. 

наук. На правах рукопису. – К., 1997. – 156 с. 

76. Габор В. Українські часописи Ужгорода (1867–1944 рр.) : історико-

бібліографічне дослідження / В. Габор ; Наук. ред.-конс.: д-р іст. наук 

М.М. Романюк. – Львів, 2003. – 564 с. 



173 

77. Гдакович  М.С. Літературні періодичні видання 20–30-х рр. XX ст. на 

західноукраїнських землях у суспільно-політичному і духовному 

контексті доби / М.С. Гдакович : автореф. дис... канд. філол. наук : 

10.01.08; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2003. – 

20 с. 

78. Гелетка И. Обученіе гражданской наукƀ и воспитанію, а также 

«краезнавству» въ народной школƀ / И. Гелетка // Народная школа. – 

1937–38. – январь. – № 5. – С. 3–8.  

79. Гомоннай В. Народна освіта Радянського Закарпаття / Василь Гомоннай. 

– К., 1988. 

80. Гомоннай В. Педагогічна освіта на Закарпатті / Гомоннай В., Росул В., 

Ходанич П. – Ужгород : Гражда, 2003. – 112 с. 

81. Гомоннай В.В. Антологія педагогічної думки Закарпаття (ХІХ–ХХ ст.) / 

В.В. Гомоннай. – Ужгород : Закарпаття, 1992. – 299 с. 

82. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – 

К. : Либідь, 1997. – 376 с. 

83. Гончаренко Ю. О важности морального выхованя / Юрко Гончаренко // 

Учитель. – 1932. – новембер. – № 9. – С. 263–267. 

84. Гопко І. Виховання характера / І. Гопко // Наша школа. – 1936. – Ч. 10. – 

С. 3–7. 

85. Дванадцять заповідей для молодежи // Руська молодежь. – 1941. – Число 

1. – С. 30–31. 

86. Державна національна програма «Освіта (Україна XXI століття)». – К. : 

Райдуга, 1994. – 60 с. 

87. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 3. Спр. 16. Протоколи 

зборів і звіти про роботу педагогічних гуртків на Підкарпатській Русі за 

1920–1924 рр. 1920–1924 р. 

88. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 3. Спр. 32. Прохання 



174 

шкільного відділу про назначення допомоги для видавництва журналу 

«Учитель» і підручників для учнів. 1920 р. 

89. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 3. Спр. 160. Звіт 

общества «Школьная Помощь» за 1921–1922 навчальний рік про 

діяльність інтернатів, списки воспитаників Ужгородського інтерната. 

1922–1930. 

90. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 3. Спр. 217. 

Переписка з товариством «Школьная Помощь» про звільнення будинків 

від часних жильців для шкільних цілей. 1922–1924. 

91. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 3. Спр. 961. 

Переписка з Міністерством освіти Чехословаччини про надання 

фінансової допомоги товариству «Школьная Помощь». 1930–1934. 

92. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 3. Спр. 965. 

Переписка з типографіями про виписку для шкіл журналу «Наша школа». 

1930–1935. 

93. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 3. Спр. 1000. 

Прохання Ужгородського товариства «Школьная Помощь» про надання 

фінансової допомоги для видавництва журналу «Юний друг» та 

переписка в цьому питанні.  1930–1932. 

94. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 3. Спр. 1024. 

Прохання спілки «Шкільна матка русинів в Чехословацькій республіці» 

про надання їй фінансової допомоги та переписка в цьому питанні.  

1930–1935. 



175 

95. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 3. Спр. 1041. 

Розпорядження Міністерства освіти Чехословаччини про цензуру фільмів 

та преси для дітей. 1931–1938. 

96. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 3. Спр. 1352. Журнал 

«Школьни справи», 2-й річник з лютого 1936 р. 1936  

97. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 3. Спр. 370. 

Переписка з шкільними інспекторатами, дирекціями шкіл, культосвітніми 

установами про фінансування культосвітніх спілок та про їх діяльність. 

1924  

98. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 5. Спр. 673. 

Переписка з Міністерством шкільництва та освіти Чехословаччини 

народно-просвітними рядами та культосвітніми спілками про їх 

фінансування. 1929–1930. 

99. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 5. Спр. 685. Звіт 

реферату освіти Підкарпатської Русі про діяльність за 1930 рік. 1930 

100. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 7 (1919–1939). Спр. 

74. Переписка с представительством Учительского товарищества 

Подкарпатской Руси об организации деятельности курсов повышения 

квалификации. 1922 – 10 арк. 

101. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 7 (1919–1939). Спр. 

94. Протоколы учительских педагогических совещаний. 1928  

102. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 7 (1919–1939). Спр. 



176 

202. Переписка с деятелями обществ им. Духновича, «Общешкольная 

помощь» и других о деятельности этих обществ. 1928  

103. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Опис 7 (1919–1939). Спр. 

358. Финансирование книг интерната «Школьная Помощь» в Мукачево и 

в Ужгороде. 

104. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 28. Реферат 

просвещения Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 9 (1919–1938). Спр. 

49. Статті й об'яви для видання «Підкарпатська Русь». 

105. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 50. Правление 

«Культурно-просветительного общества им. Духновича», г. Ужгород.  

Оп. 1. Русское Культурно-просветительское общество им. Духновича в 

Ужгороде. 1919–1943. Спр. 4. Протоколы и резолюции собраний 

общества им. Духновича. Переписка с земским урядом и обществом 

«Школьная Помощь» по вопросу деятельности общества им. Духновича. 

22 февраля 1922 – 22 января 1931. – 132 арк. 

106. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 50. Правление 

«Культурно-просветительного общества им. Духновича», г. Ужгород.  

Оп. 1. Русское Культурно-просветительское общество им. Духновича в 

Ужгороде. 1919–1943. Спр. 9. Переписка с Председателем 

Чехословацкого сената, учительским обществом Подкарпатской Руси по 

языковому вопросу на Подкарпатской Руси. 13 декабря 1923 – 17 марта 

1933. – 247 арк. 

107. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 50. Правление 

«Культурно-просветительного общества им. Духновича», г. Ужгород.  

Оп. 1. Русское Культурно-просветительское общество им. Духновича в 

Ужгороде. 1919–1943. Спр. 13. Переписка с обществом «Школьная 

Помощь», Цивильной управой и другими об указании помощи 

финансами эммигрантам. Отчет о деятельности Русской народной 

библиотеки за 1932 год. 25 февраля 1927 – 5 сентября 1935. – 180 арк. 



177 

108. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 50. Правление 

«Культурно-просветительного общества им. Духновича», г. Ужгород.  

Оп. 1. Русское Культурно-просветительское общество им. Духновича в 

Ужгороде. 1919–1943. Спр. 23. Переписка с земским урядом, редакцией 

журнала «Народная школа» о деятельности «Учительского 

товарищества». 26 января 1926 – 9 мая 1937. – 41 арк. 

109. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 72. Правление 

культурно-просветительного общества «Просвита», гор. Ужгород (1922–

1939). Оп. 1. Филиал Культурно-просветительного общества «Просвита» 

в Мукачеве. Спр. 1. Переписка с Цивильной управой, 

Народопросветительным Советом Ужгородского округа и другими по 

вопросу деятельности общества «Просвита». Уставы протокольных 

собраний, отчеты в работе читателей общества «Просвита». 12 сентября 

1922 – 8 марта 1933. – 109 арк. 

110. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 72. Правление 

культурно-просветительного общества «Просвита», гор. Ужгород (1922–

1939). Оп. 1. Филиал Культурно-просветительного общества «Просвита» 

в Мукачеве. Спр. 5. Переписка с президиумом учительського общества, 

урядом по организационным вопросам общества «Просвита». 2 апреля 

1931 – 20 декабря 1935. – 19 арк. 

111. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 78. Севлюшский 

окружной школьный инспекторат, г. Севлюш Подкарпатской Руси. Оп. 4. 

Спр. 7. Циркуляр секретаріату Учительського товариства Підкарпатської 

Русі про збирання членських внесків і передплату журналу «Народная 

школа». – 1921  

112. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 78. Севлюшский 

окружной школьный инспекторат, г. Севлюш Подкарпатской Руси. Оп. 4. 

Спр. 36. Циркуляр Шкільного відділу про навчання релігії в школах. – 

1921  



178 

113. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 78. Севлюшский 

окружной школьный инспекторат, г. Севлюш Подкарпатской Руси. Оп. 4. 

Спр. 178. Повідомлення шкіл про призначення служників культу для 

навчання релігії. – 1936  

114. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 81. Хустський 

окружний шкільний інспекторат, м. Хуст. Оп. 1 (1925 – 1938). Оп. 3. 

1919–1938. Спр. 53. Повідомлення іспитової комісії про іспити для 

вчителів. 1932  

115. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 81. Хустський 

окружний шкільний інспекторат, м. Хуст. Оп. 3 (1919–1938). Спр. 125. 

Циркуляри крайового управління й інспекторату по релігійному 

вихованню учнів. 1937  

116. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 82. Чопський 

Окружний шкільний інспекторат, м. Чоп. 1921–1936. Оп. 1. Спр. 5. 

Переписка з дирекцією початкової школи в Батфі про надання дозволу 

для навчання римо- і греко-католицької релігії та жіночих ручних робіт. 

1923–1924. 

117. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 83. Тячівський 

Окружний шкільний інспекторат, м. Тячево. Оп. 2. 1920–1938. Спр. 96. 

Переписка з дирекціями початкових шкіл про організацію курсів для 

неграмотних, про переведення цих курсів на нормальні початкові школи. 

1936 р. 

118. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 278. Берегівський 

окружний шкільний інспекторат, м. Берегове (1919–1938 рр.). – 534 спр. 

119. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 279. Шкільний 

інспекторат Бережської та Угочанської жуп, м. Берегове (1937–1944 рр.). 

– 244 спр. 

120. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 326. Іршавський 

окружний шкільний інспекторат, с. Іршава Бережської жупи (1920–

1941 рр.). – 72 спр. 



179 

121. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 327. Свалявський 

окружний шкільний інспекторат, с. Свалява (1919–1945 рр.). – 324 спр. 

122. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 1039. Учительське 

товариство Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 1, Спр. 1. Списки 

членов УТПР – подписчиков журнала «Народная школа», письма в 

редакцію журнала, приглашения на заседания комитета по борьбе за мир. 

3.06.1936 – 4.01.1937. – на 64 арк. 

123. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 1039. Учительське 

товариство Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 1, Спр. 2. Переписка с 

редакцией «Народной школы» о подписке на журнал. 25.08.1936 – 

8.06.1937. – на 23 арк. 

124. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 1039. Учительське 

товариство Подкарпатской Руси, г. Ужгород. Оп. 1, Спр. 3. Прошение 

краевому комітету субсидии на издание журнала «Народная школа». 

10.03.1937 – 10.10.1938. – на 3 арк. 

125. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 1040. Товариство 

«Шкільна матка русинов» Чехословацькой республіки в Ужгороде, 

м. Ужгород. 1926–1938 рр. Оп. 1. Спр. 1 Протоколи зборів і засідань 

товариства. 16 серпня 1926 – 15 жовтня 1933 рр. – на 35 арк. 

126. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 1040. Товариство 

«Шкільна матка русинов» Чехословацькой республіки в Ужгороде, 

м. Ужгород. 1926 – 1938 рр. Оп. 1, Спр. 7. Повідомлення членам 

товариства про їх обрання на виборні посади, листування з учителем 

Гендером про його відмову стати членом кураторії товариства з 

міркувань певних суперечок. 18.04.1927 – 9.08.1927. – на 5 арк. 

127. Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). Ф. 1040. Товариство 

«Шкільна матка русинов» Чехословацькой республіки в Ужгороде, 

м. Ужгород. 1926–1938 рр. Оп. 1, Спр. 10. Повідомлення 

Народопросвітного союзу про прийом товариства до Союзу і запрошення 

на засідання, оголошення про порядок виклопотання допомоги 



180 

товариством, запит Крайового управління про складання бюджету. 

8.02.1929 – 9.04.1932. – на 13 арк. 

128. Десять заповедей учителя // Учитель. – 1923. – № 3. – 30 марта. – С. 64. 

129. Деяк И. Выхованя на чистоту и порядок / Иван Деяк // Учитель. – 1930. – 

Ч. 7–10. – С. 124–125. 

130. Дичковская И. Воспитание для жизни: образовательная система 

М. Монтессори / И. Дичковская, Т. Пониманская. – М. : МЦМ, 1996. – 

115 с.  

130а. Дічек Н.П. Педагогічні ідеї Г.Г. Ващенка у контексті епохи : до 125-річчя 

від дні народження // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей 

та учнівської молоді. – Зб. Наукових праць. –Вип. 5. К. Житомир: В-во 

Волинь, 2003. – Кн. ІІ. – С. 349–354. 

131. Добей Р. Звяз матерскоƀ школы з народною / Роза Добей // Учитель. – 

1929. – Ч. 3–4. – С. 77–78. 

132. Добош І. Історія української журналістики Закарпаття 20–30-х років 

ХХ ст. / Іван Добош. – Івано-Франківськ, 1995. – 128 с. 

133. Документи розповідають / Букович Д. та ін. – Ужгород : Карпати, 1971. – 

188 с. 

134. Документи свідчать : збірник документів / [Упоряд. А. Гайдош]. – 2-ге 

вид., доп. – Ужгород : Карпати, 1985. – 160 с. 

135. Драченко В.В. Категорія «ціннісні орієнтації» як предмет наукового 

дослідження / В.В. Драченко // Теоретичні питання освіти та виховання : 

зб. наук. праць Київського державного лінгвістичного університету. – 

Вип. 13. – К., 2000. – С. 104–107. 

136. Духовний світ особи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

рidruchniki.com/19240701/filosofiya/duhovnij_svit_osobi_jogo_struktura 

137. Ердевдій М. Виховання оборонности / Михайло Ердевдій // Наша школа : 

педагогічний часопис. – 1936. – вересень. – Ч. 7. – С. 5–8. 



181 

138. Ердевдій М. Організовання середовищ виховання оборонности / Михайло 

Ердевдій // Наша школа : педагогічний часопис. – 1937. – вересень. – Ч. 7. 

– С. 11–14. 

139. Животко А. Преса Підкарпатської Русі / А. Животко // Учительський 

голос. – 1934. – № 5. – С. 138–139, 153–155. 

140. Завгородня Т. Взаємообумовленість педагогічних пошуків науковців 

Закарпаття та Галичини (1919–1939 роки) / Тетяна Завгородня // Джерела. 

– 2001. – № 3–4. – С. 18–22. 

141. Заверико Н. Особливості соціалізації підлітків і молоді в сучасних умовах 

/ Н. Заверико // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – № 1. – 

С. 30–35.  

142. Загальна бібліографія Подкарпатя / Миколай Лелекач, Иван Гарайда : 

факсимільне видання. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2000. – 214 с. 

143. Задорожний В. Культурно-освітній розвиток Закарпаття міжвоєнного 

періоду / Володимир Задорожний // Закарпаття 1919–2009 років: історія, 

політика, культура / під. ред. М. Вегеша, Ч. Фединець. – Ужгород : Ліра, 

2010. – С. 126–140. 

144. Зайченко І.В. Проблеми української національної школи у пресі (друга 

половина XIX – початок XX ст.) / І.В. Зайченко; за редакцією 

М.Д. Ярмаченка. – Львів, 2002. – 344 с. 

145. Заклинський К. Національне виховання / Корнило Заклинський // 

Подкарпатска Русь. – 1930. – Ч. З. – С. 56–61. 

146. Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004) [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

до : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

147. Закон України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2001, № 49, ст. 259) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12


182 

148. Закон України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1999, № 28, ст. 230) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14 

149. Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

1991, № 34, ст. 451) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 

150. Закон України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2000, № 46, ст. 393) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1841-14 

151. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр 

152. Зимомря М. Августин Волошин / М. Зимомря, В. Гомонай, М. Вегеш. – 

Ужгород, 1995. – 102 с. 

153. Золотухіна С.Т. Розвиток теорії та практики виховуючого навчання в 

історії вітчизняної педагогічної думки (ХІХ–ХХ ст.) / С.Т. Золотухіна : 

автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. – К., 1995. – 48 с. 

154. Зубаревъ С. Внƀшна и внутрƀшня дисциплина // Народна школа : 

часописъ подкарпатскихъ учителевъ и воспитателевъ. – 1942/43. – 

децемберъ. – Ч. 4. – С. 80–82. 

155. Зязюн І.А. Гуманістична спрямованість майстерності А. Макаренка – 

вихователя / І.А. Зязюн, І.Ф. Кривонос, Н.М. Тарасович // Педагогіка і 

психологія. – 1998. – № 1. – С. 18–43.  

156. Зязюн І.А. Педагогіка добра : ідеали і реалії : наук.-метод. посібник / 

І.А. Зязюн. – К. : МАУП, 2000. – 312 с. 

157. Из наук Т.Г. Масарика. Головнƀ основы гуманноƀ етики (из послƀдньоƀ 

главы идеалов гуманности р. 1902) // Подкарпатска Русь : часопис 

посвячена познаню родного края и педагогичным справам. – 1925. – 

15 марта. – Ч. 3. – С. 33–36. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр


183 

158. Информаціонная часть // Народная школа. – 1936/37. – ноябрь. – №3. –

 С. 16. 

159. Іванчук М.Г. Виховання працею душі / М.Г. Іванчук // Педагогіка і 

психологія. – 2004. – № 1. – С. 41–47. 

160. К.Д. Ушинський про сімейне виховання / Упор. О.Т. Губко. – К. : 

Радянська школа, 1974. – 152 с. 

161. Калиновъ Н. Національное воспитаніе въ карпаторусской школƀ / 

Николай Калиновъ // Народная школа. – 1937 – 38. – май. – № 9. – С. 1–3. 

162. Каллаб Я. Декілька зауважень про соціяльне опікування над молоддю в 

демократичній державі / Ярослав Каллаб // Учительський голос : орган 

товариства «Учительська громада» в Ужгороді. – 1936. – Ч. 5. –  

С. 113 – 115. 

163. Каминский И. Карпаторусская журналистика после 1919 года / Иосиф 

Каминский // Подкарпатская Русь за годы 1919–1936 ; ред. Э. Бачинский. 

– Ужгород, 1936. – С. 137–139. 

164. Карабелешъ А. Президентъ Д-ръ Эдуардъ Бенешъ о демократическомъ 

воспитаніи / А. Карабелешъ // Народная школа : журналъ Учительского 

Т-ва Подкарп. Руси. – 1935/36. – май. – № 9. – С. 1–3.  

165. Карабелешъ А. Семья и воспитаніе молодежи со взглядомъ на 

карпаторусскія обстоятельства / А. Карабелешъ // Народная школа : 

журналъ Учительского Т-ва Подкарп. Руси. – 1935/36. – январь. – № 5. – 

С. 7–12.  

166. Карабелешъ А. Семья и воспитаніе молодежи со взглядомъ на 

карпаторусскія обстоятельства (Продолженіе) / А. Карабелешъ // 

Народная школа : журналъ Учительского Т-ва Подкарп. Руси. – 1935/36. – 

февраль. – № 6. – С. 5–9.  

167. Карпатська Україна : епоха в добі. Історія національно-визвольного руху 

Закарпаття. Передумови утворення, доба незалежності, спогади і 

документи / С.М. Аржевітін – Вінниця : Тезис, 2013. – 868 с. 



184 

168. Качанюк М. Школа а матеріялистичный светогляд // Подкарпатська Русь 

– 1925. – № 7. – 15 сентября. – С. 115–117. 

169. Кляп М.І. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність Августина 

Волошина в міжвоєнний період / М.І. Кляп. – Ужгород : Вид-во  

В. Падяка, 2001. – 152 с. 

170. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи / Н.М Бібік, О.І. Пометун та ін. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с. 

171. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні : 

педагогічні концепції. – К. : Школяр, 1997. – 150 с. 

172. Концепція краєзнавчої освіти та виховання : Видана за ухвалою 

Ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

/ Укладач В.В. Обозний. – К. : Науковий світ, 2000. – 47 с. 

173. Концепція національного виховання / за ред. Ю.-Д. Руденка 

// Освіта. – 1996. – № 41. – С. 2–7. 

174. Концепція сучасного українського виховання // Основа. – Львів, 1996. – 

10 серпня. – С. 4–5. 

175. Коперльос Й. Добру школу народові! / Йосип Коперльос // Наша школа : 

педагогічний часопис. – 1936. – жовтень. – Ч. 8. – С. 12–15. 

176. Коперльос О. Дбаймо про високу якість школи / Осип Коперльос // Наша 

школа : педагогічний часопис. – 1936. – березень. – Ч. 3. – С. 8–11. 

177. Коханый-Горальчук К. Внешкольна просветительна праця / Кирилъ 

Коханый-Горальчук // Учитель. – 1921. – 15 новембра. – № 3. – С. 43–47. 

178. Крайник І. Декотрі хибы нашой школы / Іван Крайник // Учитель. – 1923. 

– Ч. 4. – С. 81–85. 

179. Крайник І. Наука моральности / Іван Крайник // Учитель. – 1921–1922. – 

Ч. 9. – С. 130–135. 

180. Крайник І. Нові дороги в педагогиці / Іван Крайник // Учитель. – 1921. – 

Ч. 6. – С. 81–96. 

181. Крайник І. Нові напрями / Іван Крайник // Учитель. – 1925. – Ч. 3–4. –  

С. 61–69. 



185 

182. Крайникъ И. Чотыри книги о моральномъ выхованю / Иванъ Крайникъ // 

Учитель. – 1923. – 30 апреля. – № 4. – С. 102–104. 

183. Кремень В. Освіта в контексті цивілізаційних змін / В. Кремень // Шлях 

освіти. – 2010. – № 4. – С. 2–4. 

184. Кречковскій И.О. Еще о воспитаніи къ обороне / И.О. Кречковскій // 

Народная школа. – 1936. – № 8. – С. 7–9. 

185. Крупський І.В. Національно-патріотична журналістика України (друга 

половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / І.В. Крупський. – Львів : Світ, 

1995. – 184 с. 

186. Кузьма І. О моральных почуванях // Учитель. – 1928. – Ч. 5–7. –  

С. 206–207. 

187. Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І. Кузьмінський, 

В.Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2004. – 446 с. 

188. Культура добросусідства. Я, моя сім’я, мої сусіди. Закарпаття: робочий 

зошит для 1-го класу загальноосвітніх шкіл Закарпатської області / 

Автори-укладачі : М.А. Араджионі, М.Ю. Кирик, Т.В. Палько, 

Л.П. Ходанич. – К. : ПП «Золоті Ворота», 2015. – 80 с. 

189. Кухта М. Використання досвіду педагогічної преси 20–30-х рр. у період 

становлення та розбудови української незалежної держави / Марія Кухта 

// Карпатський край. – 1998. – № 1–2. – С. 72–75.  

190. Кухта М. Журнал «Підкарпатська Русь» і його роль у виробленні нової 

освітньо-виховної моделі в умовах Чехословацької республіки (1920–

1938 рр.) / Марія Кухта // Ідеї слов’янської єдності та суспільна думка на 

Закарпатті в ХІХ–ХХ ст. / Доповіді наук. семінару, присвяченого  

150-річчю Слов’янського з’їзду в Празі. – Ужгород, 1999. – С. 205–211. 

191. Кухта М.І. Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття  

20–30-х років ХХ ст. (на матеріалах української педагогічної преси) / 

М.І. Кухта : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. – К., 1998. – 162 с. 



186 

192. Кухта М.І. До питання розвитку шкільництва Підкарпатської Русі у  

20–30-і роки ХХ ст. / Марія Іванівна Кухта // Науковий вісник 

Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – 

Ужгород, 1997. – С. 195–202. 

193. Кухта М.І. Закарпатоукраїнська література 20–30-х років ХХ ст.: пошук 

виховного ідеалу / Марія Іванівна Кухта. – Ужгород, 1998. – 92 с.  

194. Кухта М.І. Міжпредметні зв’язки в процесі формування ціннісних 

орієнтацій учнівської молоді / Марія Іванівна Кухта // Використання 

ефективних науково-педагогічних інновацій у підготовці фахівця з 

вищою освітою в умовах двоступеневої структури інституту. – Ужгород, 

1997. – С. 29–30.   

195. Кухта М.І. Проблеми екологічного виховання на сторінках педагогічного 

часопису «Пчілка» / Марія Іванівна Кухта // Охорона довкілля: сучасні 

дослідження в екології і мікробіології. – Ужгород, 1997. – С. 475–477.  

196. Кухта М.І. Роль педагогічних видань у розвитку освіти краю (20–30-і 

роки ХХ ст.) / Марія Іванівна Кухта // Проблеми післядипломної освіти 

педагогів : зб. наук. праць. – Ужгород, 1997. – С. 70–71. 

197. Кухта М.І. Роль педагогічної преси Закарпаття (20–30-і рр. XX ст.) у 

формуванні виховного національного ідеалу / Марія Іванівна Кухта. – 

Ужгород, 1997. – 52 с.  

198. Лаба С.Б. Ідея української національної школи у педагогічній пресі на 

західноукраїнських землях у другій половині XIX – на початку XX ст. / 

С.Б. Лаба : автореф. дис... канд. пед. наук. 13.00.01 – загальна педагогіка 

та історія педагогіки. – Івано-Франківськ, 1994. – 19 с. 

199. Лавриченко Н.М. Категорії «соціальність», «духовність» і «моральність» 

в сучасній педагогічній науці / Н.М. Лавриченко // Шлях освіти. – 2003. –  

№ 1. – С. 7–11. 

200. Лавришин І. Ручна робота в школі / Іван Лавришин // Наша школа : 

педагогічний часопис. – 1936. – жовтень. – Ч. 8. – С. 7–9. 



187 

201. Лазар И. Родительськħ сходини / И. Лазар // Учитель. – 1930. – Ч. 7–10. – 

С. 117. 

202. Левітас Ф.Л. Роль учителя історії в морально-етичному вихованні учнів / 

Ф.Л. Левітас // Шлях освіти. – 2013. – № 2. – С. 38–39. 

203. Лизак И. Руководство для учительства народных школ на Подкарпатской 

Руси / И. Лизак. – Ужгород, 1933. 

204. Лисовой П. Журналистика Закарпатья второй половины XIX – первой 

половины XX ст. и ее связи с другими украинскими землями и Россией / 

П. Лисовой : автореф. дис. докт. филолог. наук. – К., 1970. – 48 с.  

205. Лісовий П. Комуністична преса Закарпаття 20–30-х років / Павло 

Лісовий. – Львів : Видавництво при Львівському державному 

університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1982. – 142 с. 

206. Лісовий П. Трибуна трудящих (До 50-річчя газети «Закарпатська 

правда») / Павло Лісовий, Михайло Бабидорич. – Ужгород : Карпати, 

1970. – 156 с. 

207. Лісовий П.М. Журналістика Закарпаття другої половини ХІХ – першої 

половини ХХ ст. і зв’язки з іншими українськими землями та Росією / 

П.М. Лісовий : дис. д. філол. наук. – Ужгород, 1969. – 696 с. 

208. Ліхтей І.М. Діяльність громадських організацій / І.М. Ліхтей, 

В.Ю. Керецман, Н.П. Керецман // Нариси історії Закарпаття. Т. ІІ (1918–

1945). – Ужгород : Закарпаття, 1995. – С. 413–429. 

209. Ліхтей І.М. Періодична преса Закарпаття 20–30-х рр. // Нариси історії 

Закарпаття. Т. ІІ (1918–1945) / Ігор Михайлович Ліхтей; редакційна 

колегія: І. Гранчак, Е. Балагурі, І. Грицак, В. Ілько, І. – Ужгород : 

Закарпаття, 1995. – С. 402–413. 

210. Луковичъ А. Новый духъ воспитанія въ нашихъ среднихъ школахъ / 

А. Луковичъ // Народна школа : журналъ Учительского Товарищества 

Карпатского Края. – 1939/40. – мартъ. – № 3. – С. 41–43.  

211. М.Ч. Алкоголізм і школа // Наша школа : педагогічний часопис. – 1937. – 

жовтень – листопад. – Ч. 8–9. – С. 12–18. 



188 

212. Магочій П.Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська 

Русь (1848 – 1948) / Павло Роберт Магочій // Поличка «Карпатського 

краю», ЧЧ. 3-6 (18). – Ужгород, 1994. – 296 с. 

213. Макаренко А. Декілька зауважень до методи й методичного поступу / 

А. Макаренко // Наша школа : педагогічний часопис. – 1937. – травень. – 

Ч. 5. – С. 13–14. 

214. Макаренко А. Значіння педопсихологічних дослідів в народній школі на 

вибір фаху і вступ до середньої школи / А. Макаренко // Наша школа : 

педагогічний часопис. – 1937. – листопад. – Ч. 9. – С. 2–4. 

215. Макаренко А. Початкова наука в нашій школі / А. Макаренко // Наша 

школа : педагогічний часопис. – 1937. – квітень. – Ч. 4. – С. 1–5. 

216. Макаренко А.С. Избранные произведения / А.С. Макаренко : В 3-х т. – 

Т. 3. Общие проблемы педагогики. – К.: Рад. школа, 1984. – 576 с. 

217. Малый школьный законъ на чехахъ // Учитель. – 1921. – 15 юнія. – № 6. – 

С. 91. 

218. Маляр Л.В. Громадянське виховання учнівської молоді засобами 

літературного краєзнавства / Л.В. Маляр // Науковий вісник Ужгород. 

нац. ун-т. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2002. – № 5. – С. 48–51. 

219. Мандзюк Г.І. В. Ґренджа-Донський – в авангарді борців за українську 

мову на Закарпатті / Г.І. Мандзюк // Українська мова на Закарпатті у 

минулому і сьогодні. – Ужгород, 1993. – С. 221–225. 

220. Маркуш А. Початкові відомости // Учитель. – 1921. – Ч. 1. – С. 6–10. 

221. Маркуш О. Проявове виховання / Олександр Маркуш // Подкарпатска 

Русь. – 1925. – Ч. 5. – С. 73–77. 

222. Маркуш О. Проявове виховання / Олександр Маркуш // Подкарпатска 

Русь. – 1925. – Ч. 10. – С. 162–165. 

223. Мартинюк І.В. Національне виховання : теорія і методологія : метод. 

посібник / І.В. Мартинюк. – К. : ІСДО, 1995. – 160 с. 

224. Матула А. Внешкольное образованіе въ Чехословацкой республике. – 

Ужгород : Школьная помощь, 1929. – 67 с. 



189 

225. Машкаринець В. Важность наглядной науки / Василь Машкаринець // 

Учитель. – 1931. – Ч. 3. – С. 51–54. 

226. Машкаринець В. Задача школы односно выхованя / В. Машкаринець // 

Учитель. – 1932. – януар. – Ч. 1. – С. 5–6. 

227. Машкаринець В. Краєзнавство в звязку з новими нормальними учебними 

основами / Василь Машкаринець // Учитель. – 1930. – Ч. 7–10. – С. 131–

133. 

228. Машкаринець В. Школа як продовженя выхованя родинного дому / 

Василь Машкаринець // Учитель. – 1931. – Ч. 7–8. – С. 139–142. 

229. Мельник І.М. Проблеми народної школи і виховання в педагогічній пресі 

(за матеріалами західноукраїнських видань другої половини ХІХ – 

початку ХХ століть) / І.М. Мельник : дис… канд. пед. наук. – Луцьк, 

1997. – 181 с. 

230. Мещерякова Н.П. Проблема формування національної самосвідомості у 

творчій спадщині видатних українських діячів культури і освіти кінця 

XIX – поч. ХХ ст. / Н.П. Мещерякова : дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 

1996. – 190 с. 

231. Могорита М. Боротьба закарпатських українців за рідну мову у 

XX столітті / М. Могорита // Матеріали наукової конференції, 

присвяченої пам'яті Івана Панькевича (23–24 жовтня 1992 р.). – Ужгород, 

1992. – С. 259–262.  

232. Монюк Т. Основні течії в сучасній педагогічній науці / Т. Монюк // Наша 

школа : педагогічний часопис. – 1937. – березень. – Ч. 3. – С. 1–3. 

233. Мстиш. Індивідуальність сучасного вчителя // Наша школа : педагогічний 

часопис. – 1937. – вересень. – Ч. 7. – С. 2–4. 

234. Мстиш. Національно-освідомлююча праця вчителя // Учительський голос 

: орган товариства «Учительська громада» в Ужгороді. – 1937. – Ч. 12. – 

С. 295–297. 

234а. Муляр Н.М. Морально-етичне виховання в українській сім’ї (друга 

половина ХІХ-початок ХХ століття) / Н.М. Муляр : автореф. дис. канд. 



190 

пед. наук. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – 

Дрогобич, 2010. – 20 с. 

235. Мураній Н. Естетичнƀ почуваня у дітей и их розвиток / Н. Мураній // 

Учитель. – 1930. – Ч. 7–10. – С. 123–124. 

236. Мураніова Г. Самоосвħта ученикôв / Г. Мураніова // Учитель. – 1930. – 

Ч. 7–10. – С. 148–149. 

237. Надь К. Дисциплина в школе / Катарина Надь // Учитель. – 1931. – № 1–2. 

– С. 17–18. 

238. Наказ МОНмолодьспорт № 1243 від 31 жовтня 2011 року «Про основні 

орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України». – Режим доступу до : http://osvita.ua/legislation 

/Ser_osv/24565/  

239. Нариси з історії українського шкільництва (1905–1933) / За ред. 

О.В. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с. 

240. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджено Указом Президента 

України від 17 квітня 2002 року № 347 /2002 // Освіта України. – 2002. – 

23 квітня. – С. 4–6. 

241. Небесник І. Художня освіта на Закарпатті у XX столітті : історико-

педагогічний аспект / Іван Небесник. – Ужгород : Закарпаття, 2000. – 

168 с. 

242. Опанасенко Н.І. Виховний ідеал у творчій спадщині українських діячів 

«Просвіти» кінця XIX – початку XX ст. / Н.І. Опанасенко : автореф. дис… 

канд. пед. наук : 13.00.01 - . – К., 2002. – 19 с. 

243. Освіта Закарпаття : монографія / В.В. Химинець, П.П. Стрічак, 

Б.М. Качур, М.І. Талапканич. – Ужгород : Карпати, 2009. – 464 с. 

244. Основи національного виховання : концептуальні положення / за заг. ред. 

В.Г. Кузя, Ю.Д. Руденка, З.О. Сергійчук. – К. : Інформ.-вид. центр «Київ», 

1993. – Ч. 1. – 152 с. 

http://osvita.ua/legislation


191 

245. Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України. – Режим доступу до : 

http://osvita.ua/doc/files/news/ 245/24565/orientir.rar 

246. Особистість моральна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

рidruchniki.com/1291082753333/etika|sutnist_ponyattya_osobistist_moralna 

247. Пайкош О. Голос розпуки / Олександр Пайкош // Учительський голос : 

орган товариства «Учительська громада» в Ужгороді. – 1935. – Ч. 2–3. – 

С. 34–36. 

248. Пайкош О.М. Мовна боротьба на Закарпатті 20–30-х років XX століття / 

О.М. Пайкош // Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні. – 

Ужгород, 1993. – С. 251–259.   

249. Перейма М. Шкільне виховання / М. Перейма // Наша школа : 

педагогічний часопис. – 1937. – червень. – Ч. 6. – С. 13–14. 

250. Пешина Й. Потреба порадні для вибора занятя на Подкарпатской Руси / 

Йосип Пешина // Учитель. – 1931. – Ч. 3. – С. 66–68. 

251. Пешина Й. Потреба порадні для вибора занятя на Подкарпатской Руси / 

Йосип Пешина // Учитель. – 1931. – Ч. 10. – С. 247–250. 

252. Пилип О.І. Виховання патріотів-захисників держави в школах Закарпаття 

на початку ХХ ст. / О.І. Пилип // Наукові записки Тернопільського 

державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – № 7. 

– С. 86–89. 

253. Пилип О.І. Західноукраїнські педагоги про чинники громадянського 

виховання учнівської молоді (1919–1939 рр.) / О.І. Пилип // Людинознавчі 

студії : зб. наук. праць ДДПУ. – Вип. 2. – Дрогобич : Вимір, 2000. – 

С. 154–163. 

254. Пилип О.І. Краєзнавство як засіб громадянського виховання учнівської 

молоді на Закарпатті у 20–30-х рр. ХХ ст. / О.І. Пилип // Науковий вісник 

Чернівецького університету : Педагогіка та психологія. – Вип. 162. – 

Чернівці : Рута, 2003. – С. 114–119. 

http://osvita.ua/doc/files/news/


192 

255. Пилип О.І. Проблема змісту трудового навчання в школах Закарпаття у 

20–30-х роках ХХ ст. / О.І. Пилип // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2004. – 

№ 3 (9). – С. 67–70.  

256. Плекайте національну честь // Пчілка. – 1929. – Ч. 4. – С. 103. 

257. Повхан Ф. Выхованя патріотизму в школі и за школою // Учитель. – 1927. 

– Ч. 6–7. – С. 225–227. 

258. Полянскій А. Трудова школа и поступовый учитель // Учитель. – 1926. – 

Ч. 1–3. – С. 25–28. 

259. Полянський О. Трудова школа / Олександр Полянський // Учитель. – 

1924. – Ч. 7–8. – С. 101–140. 

260. Поніманська Т. Виховання людяності : технологічний аспект / Тамара 

Поніманська // Дошкільне виховання. – 2008. – № 4. – С. 3–6. 

261. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Т. Поніманська. – К. : Видавничий 

центр «Академія», 2004. – 456 с. 

262. Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси / Иван Поп. – Ужгород : Изд-

во В. Падяка, 2001. – 432 с.   

263. Потушняк Ф. Душа дƀтины / Федір Потушняк // Народна школа : 

часописъ подкарпатскихъ учителевъ и воспитателевъ. – 1942/43. – 

децемберъ. – Ч. 4. – С. 91–94.  

264. Почекутова О. Преса Закарпаття 2-ї половини ХІХ – 1-ї половини 

ХХ століття : бібліографічний покажчик / Олена Почекутова. – Ужгород : 

Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – 128 с. 

265. Преса – се наймодерніша проповідниця // Свобода. – 1933. – Ч. 1. – 

5 січня. – С. 3. 

266. При окончаніи школьного рока // Неділя : поучительно-господарска 

илюстрована газета. – 1904. – 13 юній. – № 26. – С. 401–402. 

267. Проблемы угрорусской молодежи // Русская правда : независимая 

политическая газета. – 1939. – 13 октября. – С. 2. 



193 

268. Промова посла Авг. Волошина дня 7.VІІ.1929 на з’їзді руської молоді // 

Свобода. – 1929. – Ч. 29. – 18 липня. – С. 2 ; Ч. 30. – 25 липня. – С. 2–3. 

269. Пукан С. Что то есть отчина? / Стефан Пукан // Народна школа : часописъ 

подкарпатскихъ учителевъ и воспитателевъ. – 1942/43. – децемберъ. – 

 Ч. 4. – С. 74–75. 

270. Ребрик  Н.Й. Література народовецтва і чину на українському Підкарпатті 

в першій половині ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 

10.01.01 / Ребрик Наталія Йосифівна ; Львівський національний ун-т 

ім. Івана Франка. – Л., 2007. – 20 с. 

271. Ревай Ю. Праця учителя на політичнім полі / Юліян Ревай // 

Учительський голос : орган товариства «Учительська громада» в 

Ужгороді. – 1935. – Ч. 2–3. – С. 26–30. 

272. Розвиток новинарства на Подк. Руси // Свобода. – 1928. – Ч. 11. – 

15 березня. – С. 2. 

273. Розлуцька Г.М. Зміст шкільних підручників як фактор полікультурного 

виховання молодших школярів у Закарпатті (1919–1939 рр.) : монографія 

/ Г.М. Розлуцька. – Дрогобич : Коло, 2005. – 282 с.  

274. Розпоряженя и обижники школьного одела цивильной управы 

Подкарпатской Руси. Розпоряжене з дня 22 октобра 1923, ч. 25.846 // 

Урядовый вестник школьного оддела цивильной управы Подкарпатской 

Руси. – 1923. – Рочник ІІІ. – 31 децембра. – № 9–10. – С. 43–47. 

275. Росул В.В. Деякі питання стану освіти в Подкарпатській Русі в 1919–

1929 рр. / В.В. Росул // Біля витоків народної освіти краю : матер. наук.-

прак. конф. – Ужгород : Патент, 1995. – С. 16–19. 

276. Росул В.В. Етико-психологічні проблеми сімейного виховання молоді 

/ В.В. Росул, В.В. Гомонай. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-

видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації, 

1994. – 52 с. 



194 

277. Росул В.В. Концептуальні погляди Августина Волошина на систему 

навчання та виховання в умовах школи й сім’ї / В.В. Росул, М.І. Зимомря // 

Слово педагога. – Кошалін-Ужгород, 1995. – № 1. – С. 17–19. 

278. Росул В.В. Педагогічна думка та її місце в науковій спадщині культурно-

освітніх діячів Закарпаття / В.В. Росул // Проблеми післядипломної освіти : 

матер. доповідей та повідомлень Всеукр. наук.-прак. конф. (Ужгород, 

7 травня 1996 р.).  – Ужгород : Патент, 1996. – С. 25–29. 

279. Росул В.В. Підготовка вчителя початкових класів у Закарпатті в першій 

половині ХХ ст. / В.В. Росул // Формування професійної компетентності 

вчителя початкових класів у контексті об’єктивної парадигми освіти : 

зб. наук. статей Всеукр. наук.-прак. конф. (Київ, 26 – 27 квітня 2012 р.). – 

К., 2012. – С. 56–59 

280. Росул В.В. Розвиток педагогічної освіти на Закарпатті з кінця XVIII ст. до 

середини ХХ ст. / В.В. Росул, О.Я. Богів // Педагогічні інновації у фаховій 

освіті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-прак. конф. (Ужгород, 

20 грудня 2012 р.). – Ужгород : Патент, 1995. – С. 16–19. 

281. Росул В.В. Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття 

(XIX – XX ст.) / В.В. Росул : автореф. дис... канд. пед. наук : 13. 00. 01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки / Київ, ун-т ім. Т. Шевченка. – 

К., 1997. – 24 с. 

282. Руденко Ю.Д. Основи сучасного українського виховання / Ю.Д. Руденко. 

– К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2003. – 328 с. – С. 322. 

283. Русова С. Теорія і практика дошкільного виховання / за ред. Н. Бічуя. – 

Л. ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 125 с. 

284. Саяпіна С.А. Зміст експериментальних досліджень деяких аспектів 

морального виховання в дошкільній педагогіці (60-ті рр. ХХ ст.) 

/ С.А. Саяпіна // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні 

технології. – 2015. – № 2 (46). – С. 165–173. 

285. Семейство и школа // Неділя : поучительно-господарска илюстрована 

газета. – 1907. – 11 мартъ. – № 12. – С. 177–180. 



195 

286. Сковорода Г. Твори : В 2-х т. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – Т. 1. – 639 с; 

Т. 2. – 623 с. 

287. Стельмахович Г.П. Виховний потенціал української родини 

/ Г.П. Стельмахович // Учитель. – 1998. – № 6. – С. 52–55. 

288. Стельмахович М. Теорія і практика українського національного 

виховання / М. Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1996. – 180 с. 

289. Стерчо П. Карпато-українська держава : до історії визвольної боротьби 

карпатських українців у 1919–1939 роках : репринтне видання / Петро 

Стерчо. – Львів : За вільну Україну, 1994. – 288 с. 

290. Ступарик Б.М. Ідея національної школи та національного виховання в 

педагогічній думці Галичини (1772 – 1939) / Б.М. Ступарик, В.Д. Моцюк. 

– Коломия : Вік, 1995. – С. 76–77. 

291. Сухомлинська О. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної 

науки в Україні / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1999. – № 1. –  

С. 41–45. 

292. Сухомлинська О. Сучасні цінності у вихованні : проблеми, 

перспективи / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 24–27. 

293. Сухомлинська О.В. Духовно-моральне виховання дітей та молоді : 

загальні тенденції й індивідуальний пошук / О.В. Сухомлинська. – К. : 

Всеукраїнський фонд «Добро», 2006. – 41 с. 

294. Сухомлинська О.В. Розвиток особистості і освіта: історичний вимір 

/ О.В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 22. 

295. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Сухомлинський 

В.О. Вибрані твори : В 5-ти т. – К. : Рад. школа, 1977. – Т. 3. – С. 283–581. 

296. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський // Вибр. 

твори : В 5-ти т. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 2. – С. 601–602. 

297. Т.Б. Школа й дім // Наша школа : педагогічний часопис. – 1937. – 

вересень. – Ч. 7. – С. 4–8. 

298. Таємне стає явним : Документи розповідають. – Ужгород, 1961. – 164 с. 



196 

299. Тарасюк В. Августин Волошин про суспільне значення патріотичного 

виховання молоді (на матеріалі публікацій автора в пресі) / Володимир 

Тарасюк // Carpatiсa–Карпатика. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2003. –  

Вип. 23 : Актуальні проблеми історії та етнології. – С. 42–46. 

300. Тарасюк В. Національна ідея в публіцистиці А. Волошина (на матеріалах 

газети «Свобода») / Володимир Тарасюк // Науковий збірник товариства 

«Просвіта» в Ужгороді. – Ужгород, 2000. – С. 135–137. 

301. Тарасюк В. Педагогічна проблематика в журналістиці А. Волошина в 

контексті національного відродження / Володимир Тарасюк // Вісник 

Львівського університету. Серія : Журналістика. – Львів, 2001. – Вип. 21. 

– С. 406–410. 

302. Тарасюк В. Християнські ідеї в журналістській діяльності А. Волошина / 

Володимир Тарасюк // Науковий вісник Ужгородського університету. 

Серія : Філологія. – Ужгород, 2002. – Вип. 6. – С. 137–140. 

303. Тарасюк В.Ю. Журналістська діяльність Августина Волошина в контексті 

розвитку закарпатської преси / Володимир Юрійович Тарасюк : дис... 

канд. філол. наук: 10.01.08 ; Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка. – К., 2004. 

304. Творім патріотичну молодь // Свобода. – 1938. – Ч. 19. – 17 травня. – С. 1. 

305. Тесарж Б. Як провадимо виховання оборонности в школі при тілесному 

вихованні / Богуміл Тесарж // Наша школа : педагогічний часопис. – 1937. 

– березень. – Ч. 3. – С. 4–6. 

306. Тесарж Б. Як провадимо виховання оборонности в школі при тілесному 

вихованні (Продовження) / Богуміл Тесарж // Наша школа : педагогічний 

часопис. – 1937. – квітень. – Ч. 4. – С. 7–10. 

307. Тесарж Б. Як провадимо виховання оборонности в школі при тілесному 

вихованні (Продовження) / Богуміл Тесарж // Наша школа : педагогічний 

часопис. – 1937. – травень. – Ч. 5. – С. 14–17. 



197 

308. Тесарж Б. Як провадимо виховання оборонности в школі при тілесному 

вихованні (Кінець) / Богуміл Тесарж // Наша школа : педагогічний 

часопис. – 1937. – червень. – Ч. 6. – С. 8–12. 

309. Токар М. Громадські організації / Маріан Токар // Закарпаття 1919 – 

2009 років : історія, політика, культура / україномовний варіант 

українсько-угорського видання / під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець. – 

Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2010. – С. 89–93. 

310. Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі 

/ Г.Л. Токмань. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 312 с. 

311. Учитель и народъ // Неділя : поучительно-господарска илюстрована 

газета. – 1907. – 11 фебруаръ. – № 4. – С. 113–116. 

312. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори : В 2-х тт. – Т. 1 

/ К.Д. Ушинський. – К. : Радянська школа, 1983. – 488 с. 

313. Ф.А. [Франц Агій]. Національне выхованя (Конець) // Учитель. – 1930. – 

Ч. 7–10. – С. 118–119. 

314. Ф.А. [Франц Агій]. Національне выхованя (Продовженя ІІ) // Учитель. – 

1930. – Ч. 5–6. – С. 89–90. 

315. Ф.А. [Франц Агій]. Національне выхованя // Учитель. – 1930. – Ч. 3–4. – 

С. 87–90. 

316. Федак В. Больше вниманія нашей спортивной молодежи! / Василь Федак 

// Русскій народный голосъ. – 1936. – Ч. 40. – 12 квітня. – С. 6. 

317. Федак В. Вибудуймо наш народній спорт / Василь Федак // Учительський 

голос : орган товариства «Учительська громада» в Ужгороді. – 1937. –

 Ч. 12. – С. 306–307. 

318. Федорко А. Значƀня державно-громадянского выхованя / А. Федорко // 

Учитель. – 1930. – Ч. 7–10. – С. 113–115. 

319. Федоръ П. Воспитаніе въ государственномъ духƀ / Павел Федоръ // 

Народная школа. – 1936. – № 6. – С. 1–5. 

320. Фіцула М.М.  Педагогіка вищої школи / М.М. Фіцула. – К. : Академвидав, 

2006. – 352 с. 



198 

321. Халанский В. Основнƀ чертки педагогіки и соціяльной выховы 

/ В. Халанский // Народна школа : часописъ подкарпатскихъ учителевъ и 

воспитателевъ. – 1944. – май. – Ч. 9. – С. 169–172. 

322. Химинець В.В. Історія Ужгородської гімназії (1613–2013): монографія / 

В.В. Химинець, М.М. Басараб. – Ужгород : Карпати ; Інф-вид. центр 

ЗІППО, 2013. – 272 с. 

323. Химинець Ю. Закарпаття – земля Української держави / Юліан 

Химинець. – Ужгород : Карпати, 1991. – 143 с. 

324. Ходанич Л.М. Формування у молодших школярів уявлень про ментальне 

засобами поезії / Лідія Михайлівна Ходанич : автореф. дис... канд. пед. 

наук: 13.00.02 / ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2000. – 20 с.  

325. Ходанич П.М. Діяльність українських письменників-педагогів на 

Закарпатті у міжвоєнний період (1919–1939) / П.М. Ходанич // Шлях 

освіти. – 2000. – № 2 (16). – С. 47–49.  

326. Ходанич П.М. До питання естетичного виховання дітей та юнацтва у 

школах Закарпаття 30-х рр. ХХ ст. / П.М. Ходанич // Науковий вісник 

Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. 

Гуманітарні науки. – № 2. – Ужгород, 1998. – С. 105–109.  

327. Ходанич П.М. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність українських 

письменників-емігрантів на Закарпатті в міжвоєнний період (1919–1939). 

– Ужгород : Ґражда, 1999. – 95 с.  

328. Ходанич П.М. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність українських 

письменників-емігрантів на Закарпатті в міжвоєнний період (1919–1939) / 

Петро Михайлович Ходанич : дис… канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. – Ужгород, 2000. – 202 с. 

329. Ходанич П.М. Педагогічні ідеї В. Бірчака та їх роль у розвитку освіти на 

Закарпатті в 20–30-х рр. / П.М. Ходанич // Закарпаття у складі 

Чехословаччини : проблеми відродження і національного розвитку: 

доповіді наукового семінару. – Ужгород, 1999. – С. 198–205.  



199 

330. Ходанич П.М. Проблема реабілітації педагогічної та культурно-освітньої 

спадщини Володимира Бірчака / П.М. Ходанич // Права і свободи людини 

та сучасний суспільний прогрес : матер. міжнар. наук.-практ. конф. – 

Ужгород, 1999. – С. 464–468.  

331. Ходанич П.М. Театр у системі виховання шкільної молоді Закарпаття  

20-х років / П.М. Ходанич // Соціалізація особистості : зб. наук. праць 

НПУ. – К. : Логос, 2000. – Вип. 1. – С. 231–238.  

332. Цибар Т.М. Естетичне виховання підлітків у контексті культурно-

освітнього життя Закарпаття (1919–1939 рр.) / Т.М. Цибар // Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету. 

Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 7. – С.150–154. 

333. Цибар Т.М. Форми естетичного виховання підлітків у позакласній та 

позашкільній роботі на Закарпатті (1919–1939 рр.) / Т.М. Цибар // 

Джерела : науково-методичний вісник. – Івано-Франківськ, 2004. – № 3–

4. – С. 139–142. 

334. Чегіль С. Свойства дітины / С. Чегіль // Учитель. – 1928. – Ч. 5–7. –  

С. 207–211. 

335. Чепіль М.М. Теорія і практика формування національної свідомості дітей 

та молоді Галичини (друга половина XIX – перша третина ХХ ст.) : 

монографія / М.М. Чепіль. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 503 с. 

336. Шандрук С.І. Виховання ціннісних орієнтацій старшокласників 

засобами масової інформації / С.І. Шандрук : автореф. дис... канд. пед. 

наук : 13.00.02 ; Луганський держ. пед. ун-т. – Луганськ, 2001. – 20 с. 

337. Школьный законъ // Неделя. – 1904. – 31 октовберъ. – № 46. – С. 721–722. 

338. Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і 

національне визволення та возз’єднання з Радянською Україною : збірник 

документів. – Ужгород, 1957. – Т. І (1917–1923). – 556 с. 

339. Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і 

національне визволення та возз’єднання з Радянською Україною :  

збірник документів. – Ужгород, 1961. – Т. ІІ (1924–1929). – 576 с. 



200 

340. Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і 

національне визволення та возз’єднання з Радянською Україною : збірник 

документів. – Ужгород, 1961. – Т. ІІІ (1930–1933). – 531 с.  

341. Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і 

національне визволення та возз’єднання з Радянською Україною : збірник 

документів. – Ужгород, 1964. – Т. ІV (1934–1938). – 596 с. 

342. Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і 

національне визволення та возз’єднання з Радянською Україною : збірник 

документів. – Ужгород, 1967. – Т. V (1938–1944). – 520 с. 

343. Шляхом Жовтня : Промови та інтерпеляції депутатів-комуністів у 

чехословацькому парламенті про Закарпатську Україну (1921–1938 рр.). – 

Ужгород, 1959. – 620 с. 

344. Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін / 

П.П. Шляхтун. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 224 с. 

345. Шпонтак С. Морально выховна праця учителя в школƀ / С. Шпонтак // 

Учитель. – 1930. – ХІ–ХІІ. – Ч. 7–10. – С. 116–117. 

346. Штефан А. За правду і волю : Спомини і дещо з історії Карпатської України / 

Августин Штефан. – Книга перша. – Торонто : Пробоєм, 1973. – 351 с. 

347. Штефан А. За правду і волю : Спомини і дещо з історії Карпатської 

України / Августин Штефан. – Книга друга. – Торонто : Карпатський 

дослідний центр, 1981. – 384 с. 

348. Штець М. Роль і місце Івана Панькевича в становленні правопису на 

Закарпатті і в Східній Словаччині / М. Штець // матеріали наукової 

конференції, присвяченої пам'яті Івана Панькевича (23–24 жовтня  

1992 р.). – Ужгород, 1992. – С. 183–185.  

349. Штилиха В. Определение цели воспитанія / Василій Штилиха // Народная 

школа : журналъ Учительского Т-ва Подкарп. Руси. – 1935/36. – апрель. – 

№ 8. – С. 2–5. 



201 

350. Шутко А. О моральномъ воспитаніи / А. Шутко // Народна школа : 

журналъ Учительского Т-ва Карпатского Края. – 1940. – сентябрь – 

октябрь. – № 1–2. – С. 12–14. 

351. Щербань П.М. Національне виховання в сім'ї : для батьків, учителів, 

вихователів / П.М. Щербань. –  Київ : Боривітер, 2000. – 258 с. 

352. Ющишин І. Про перевиховання народу / І. Ющишин // Наша школа. –

1937. – Ч. 8–9. – С. 8–10. 

353. Яка праця чекае нас для поднесеня освіти серед населеня? : Нарис 

реферата о. А. Волошина, прочитаного ним 30/VІ. на културно-освітном 

сїзді Товариства «Просвіта» в Ужгороді // Свобода. – 1922. – Ч. 53. – 9 

липня; Ч. 54. – 16 липня; Ч. 55. – 23 липня. 

354. Яцина О. Проблема родинного виховання в педагогічній спадщині членів 

товариства «Просвіта» на Закарпатті (1920–1939 рр.) / Олена Яцина // 

Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка. – Випуск XXII 

– XXIII. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 109–115. 

355. Яцина О. Розвиток педагогічної думки на Закарпатті кінця XIX – початку 

XX ст. / Олена Яцина // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Випуск 8. – 2005. – 

С. 236–239. 

356. Budin V. Podkarpatska Rus očima čechu. – Praha, 1996. 

357. Magocsi Paul Robert. A History of Ukraine. – Toronto – Buffalo – London: 

University of Toronto Press, 1996. – P. 607–608, 611–620. 

358. Magocsi Paul Robert. The Persistence of Regional Cultures. Rusyns And 

Ukrainians In Their Carpathian  Homeland And Abroad. – New York, 1993. – 

220 p. 

359. Martuliak P., Fremal K. Dejiny Slovenska v rokoch 1914–1945. – Banska 

Bystrica, 1996. – 122 s. 

360. Nedzielskij E. Spolek Alexandra V. Duchnovice // Podkarpatská Rus. Sbornik 

hospodárskeho, kulturniho a politického poznani Podkarpatské Rusi. – 

Bratislava, 1936. – S. 298. 



202 

361. Sbirka zákonů a nařiźeni štátu Československého / Ročnik 1919–1928. – 

Praha, 1928. 

362. Shandor Vincent. Carpatho-Ukreine in the Twentieth Century : A Political and 

Legal History. – Cambridge : Distributed by Harvard University, Press for the 

Ukrainian Research institude, 1997. – P. 285–321. 

363. Švorc P. Stručne dejiny Podkarpatskej Rusi. (1918–1946). – Prešov, 1996. 

364. Švorc P. Zakliata Krajina (Podkarpatská Rus 1918–1946). – Prešov, 1996. – 

126 s. 

365. Švorc P. Krajinska hranica. Medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou (1919–

1939). – Presov, 2003. – 424 s. 

 



203 

ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Педагогічні періодичні видання Закарпаття у 1919–1939 роках 

 

№ 

з/п 

Назва періодичного 

видання 

Організація-

видавець 

Роки видання 

1 2 3 4 

1 «Вестник учительства 

горожанских школ 

Подкарпатской Руси» 

Товариство 

учительства 

горожанських школ 

Подкарпатской Руси 

 

1932 

2 «Народная школа» 

(«Народна школа» з 1939 р.) 

Учительское 

товарищество 

Подкарпатской Руси 

 

1920–1944 

3 «Наша школа» Учительська громада 1935–1937 

4 «Подкарпатська Русь» Педагогічне 

товариство 

Підкарпатської Русі, 

Народовецьке 

учительське 

товариство 

 

1923–1936 

5 «Урядовый вестник 

школьного реферату 

краевого уряду 

Подкарпатской Руси» 

Орган шкільного 

відділу цивільної 

управи 

Підкарпатської Русі 

 

1921–1938 

6 «Учитель» Орган шкільного 

відділу цивільної 

управи 

Підкарпатської Русі 

 

1920–1936 
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7 «Учительський голос» Педагогічне 

товариство 

Підкарпатської Русі, 

Народовецьке 

учительське 

товариство, 

Учительська громада 

 

1929–1939 
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Додаток Б 

Редактори педагогічних періодичних видань Закарпаття у 1919–1939 роках 

 

№ 

з/п 

Назва періодичного 

видання 

Редактор Мова видання 

1 2 3 4 

1 «Вестник учительства 

горожанских школ 

Подкарпатской Руси» 

М. Перейма  

Руська 

2 «Народная школа» 

(«Народна школа») 

В.  Анталовський,  

М. Василенко, 

М. Грига, 

А. Кутлан, 

І. Мартін, 

П. Федор, 

В. Шпеник 

 

руська, російська 

3 «Наша школа» І. Васко, 

В. Довгун 

 

українська  

4 «Подкарпатська Русь» І. Панькевич, 

А. Штефан, 

П. Яцко 

руська, 

українська 

5 «Урядовый вестник 

школьного реферату 

краевого уряду 

Подкарпатской Руси» 

С. Бочек, 

Й. Пешина 

 

руська, чеська 

6 «Учитель» С. Бочек, 

І. Панькевич, 

Й. Пешина, 

Ю. Ревай 

 

руська, 

українська 
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7 «Учительський голос» А. Волошин, 

А. Ворон, 

О. Маркуш, 

О. Полянський, 

В. Свереняк, 

А. Штефан 

 

Українська 
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Додаток В 

Порівняльна таблиця жанрової специфіки та тематичного наповнення 

педагогічних періодичних видань Закарпаття у 1919–1939 роках 

 

 № 

з/п 

Назва періодичного 

видання 

Жанрова специфіка Частка морально-

виховної тематики 

1 «Вестник учительства 

горожанских школ 

Подкарпатской Руси» 

Навчально-методична 

документація, передруки 

з державних видань, 

інформація для 

горожанських шкіл 

менше 10 відсотків  

2 «Народная школа» 

(«Народна школа») 

Навчально-методична 

документація, 

педагогічна полеміка на 

різні теми 

близько 35 відсотків  

3 «Наша школа» Навчально-методична 

документація, 

навчально-виховна 

тематика, інформація 

для народних шкіл 

близько 25 відсотків  

4 «Подкарпатська Русь» Педагогічна полеміка на 

різні теми, виховна 

тематика літературного 

спрямування 

близько 25 відсотків  

5 «Урядовый вестник 

школьного реферату 

краевого уряду 

Подкарпатской Руси» 

Навчально-методична 

документація, передруки 

з державних видань 

менше 10 відсотків  

6 «Учитель» Навчально-методична 

документація, 

педагогічна полеміка на 

різні теми, інформація 

для народних шкіл 

близько 35 відсотків  

7 «Учительський голос» Педагогічна полеміка на 

різні теми, інформація 

для народних шкіл 

близько 25 відсотків  
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Додаток Д 

Педагогічне періодичне видання «Учитель». Виходило як додаток до 

«Урядового вісника шкільного відділу цивільної управи Підкарпатської 

Русі» (1920–1936). 
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Додаток Е 

Педагогічне періодичне видання «Наша школа». Часопис видавало 

товариство «Учительська громада» (1935–1937). 
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Додаток Ж 

Педагогічне періодичне видання «Народная школа». Часопис видавало 

«Учительське товарищество Подкарпатской Руси» (1920–1944). 
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Додаток З 

Педагогічне періодичне видання «Учительський голос». Часопис видавало 

товариство «Учительська громада» (1929–1939). 
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Додаток И 

Педагогічне періодичне видання «Урядовый вестник школьного реферату 

краевого уряду Подкарпатской Руси». Новинку видавав шкільний відділ 

цивільної управи регіону (1921–1938). 
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Додаток К 

Педагогічне періодичне видання «Подкарпатська Русь». Часопис видавало 

Педагогічне товариство Підкарпатської Русі й Народовецьке учительське 

товариство (1923–1936). 
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Додаток Л 

Педагогічний часопис «Наша школа». Грудень, 1937 рік. Стаття О. Кошелі 

«Суспільно-моральне виховання в демократичній школі» 
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Додаток М  

М. Перейма «Шкільне виховання», 1937 рік. 
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Додаток Н 

Антін «Національне виховання», 1937 рік. 

 


