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АНОТАЦІЯ 

 

Бобела С.І. Соціальне виховання учнівської молоді у педагогічній  

спадщині Августина Волошина. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, 2018. 

 

Дисертаційна робота є теоретичним дослідженням проблеми соціального 

виховання учнівської молоді у педагогічній спадщині А. Волошина. 

Актуальність проблеми дослідження зумовлена інтенсивністю соціально-

політичних та соціально-економічних змін, що відбуваються у сучасній 

Україні, різноспрямованістю ціннісно-орієнтаційних уподобань, які стали 

основними характеристиками українського суспільства початку XXI ст., що 

привело до посилення динаміки зміни змісту та чинників соціалізації 

підростаючого покоління, висунуло на перший план проблему активізації 

людського фактора, цілеспрямованого формування соціально значущих 

якостей особистості, необхідних для її успішної соціалізації.  

Докорінне реформування усіх галузей українського суспільства істотно 

вплинуло на систему освіти, процес соціального виховання дітей і молоді, 

поставлених у ситуацію адаптації до принципово нових умов життя, до 

вільного розвитку демократичного громадянського суспільства. Аналіз 

психолого-педагогічних джерел та досвіду організації виховного процесу в 

умовах реформування освітньої галузі виявив існування у теорії і практиці 

соціального виховання низки суперечностей між: вимогами забезпечення 

оптимальних умов соціалізації і розвитку учнівської молоді та недостатньо 

сприятливим соціальним фоном організації виховного процесу в сучасних 
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умовах, що зумовлено як негативними тенденціями розвитку цивілізації 

загалом, так і кризовими явищами в українському соціумі; потребою 

формування в учнівської молоді соціально значимих особистісних якостей, 

що відповідають динамізму сучасного суспільства і є необхідними для 

успішного функціонування у ньому, та цілями і змістом освіти, педагогічним 

інструментарієм соціального виховання у сучасній школі та інших соціальних 

інститутах; необхідністю впровадження прогресивних ідей гуманізації і 

демократизації соціального життя і освітньої практики та зниженням виховної 

й соціалізуючої функції освіти на фоні поширення ставлення до неї як 

«освітньої послуги»; потребою учнівської молоді у самовдосконаленні, 

пошуку відповідей на питання про сенс життя і недостатньою життєвою 

компетентністю, обмеженим досвідом практичного і духовного опанування 

дійсності; важливістю впровадження актуальних положень соціального 

виховання у педагогічній спадщині А. Волошина та недостатнім 

представленням його доробку як в освітньо-виховній практиці загалом, так і, 

зокрема, в практиці підготовки майбутніх педагогів в Україні. Це, своєю 

чергою, викликає необхідність звернення до педагогічної спадщини минулого, 

яке виступає надійним джерелом розвитку сучасної системи виховання, 

зокрема, до аналізу поглядів А. Волошина на сутність, соціальні інститути та 

педагогічний інструментарій соціального виховання учнівської молоді.  

На основі аналізу психолого-педагогічних джерел представлено генезу 

поглядів науковців на соціальне виховання як науково-педагогічну проблему, 

схарактеризовано особливості наукових дискусій щодо його сутності серед 

вітчизняних і зарубіжних дослідників. Встановлено, що за усієї відмінності 

різних трактувань соціального виховання, у всіх дослідників є спільне 

прагнення показати, що – це процес і результат соціального становлення 

особистості. Більшість дослідників орієнтуються на інтереси й потреби 

суспільства та держави, на соціальне замовлення й убачають призначення 

соціального виховання у регуляції соціальної поведінки особистості 

відповідно до цінностей і норм, що існують у соціумі. Водночас в 
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інтерпретації змісту соціального виховання є свої особливості, представлені 

потребами різних категорій населення (з урахуванням національної, 

релігійної, соціальної тощо приналежності); системність, що передбачає 

взаємодію різних соціальних інститутів у процесі набуття людиною соціально 

значимих позитивних якостей тощо. Не заперечуючи ціннісну вартість 

проведених досліджень з окресленої проблеми, доведено, що до теперішнього 

часу так і не систематизовано поняттєво-категорійний апарат означеної 

проблеми, а також не уклалося загальновизначене розуміння дефініції 

«соціальне виховання».  

Дослідженням доведено, що педагогічні погляди А. Волошина слід 

розглядати у нерозривній єдності культурно-освітньої, літературної, релігійної 

та громадсько-політичної діяльності у складних історичних умовах 

Закарпатського краю на зламі ХІХ–ХХ ст. 

На засадах аналізу різноманітних наукових джерел і архівних матеріалів 

висвітлено погляди видатного педагога на роль та значення основних 

соціальних інститутів, а також педагогічного інструментарію соціального 

виховання учнівської молоді у досліджуваний період, які солідаризуються з 

фундаментальними положеннями сучасної педагогічної науки. Акцентовано 

увагу на тому, що соціальне виховання, за А. Волошиним, справжнього 

громадянина своєї держави здійснюється під впливом таких соціальних 

інститутів, як сім’я, школа і церква, кожен з яких володіє певною системою 

засобів і методів впливу на особистість дитини і дорослого, а також через 

дорослого на дитину, але об’єднані вони спільними цілями соціального 

виховання, в основі яких – єдиний виховний ідеал українця, що ґрунтується на 

двох головних принципах: виховання людини на засадах християнської моралі 

і на здобутках духовності українського народу. 

Дослідженням доведено, що у центрі педагогічної концепції А. Волошина 

і головним об’єктом соціального виховання перебуває дитина з властивими їй 

вродженими задатками, здібностями, талантами. При цьому головним 

завданням організації соціально-виховного процесу є забезпечення розвитку 
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цих чинників, формування національно свідомої, морально-релігійної, 

гуманної, соціально зрілої, творчої і працелюбної особистості, здатної до 

свідомого суспільного вибору й збагачення інтелектуального, духовного і 

культурного потенціалу свого народу.  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають у тому, 

що: вперше на конкретному історико-педагогічному матеріалі висвітлено 

теоретичні напрацювання А. Волошина з проблеми соціального виховання 

учнівської молоді в контексті полікультурного освітнього простору 

Закарпаття; доповнено педагогічну теорію науковими знаннями про еволюцію 

поняття «соціальне виховання»; виокремлено напрями соціального виховання 

учнівської молоді крізь призму поглядів вченого (розумове, релігійне, 

морально-духовне, фізичне, трудове, естетичне); систематизовано зміст, 

форми та методи соціального виховання учнівської молоді в сім’ї і школі у 

творчій спадщині видатного закарпатського педагога; окреслено погляди 

А. Волошина на роль Церкви й релігії у соціальному вихованні учнівської 

молоді у досліджуваний період; узагальнено позитивний досвід педагогічних 

ідей вченого та обґрунтовано значення його педагогічної спадщини для 

сучасної освітньо-виховної та соціально-педагогічної теорії і практики.  

Практичне значення дослідження полягає у систематизації та 

узагальненні нагромадженого матеріалу з проблем соціального виховання 

учнівської молоді, що є основою для дослідження полікультурного освітнього 

простору в багатонаціональній Україні. Результати дослідження сприятимуть 

систематизації понятійно-категорійного апарату при виконанні педагогічних 

досліджень теоретичного і прикладного характеру, можуть бути використані 

при розробці навчально-методичного забезпечення викладання таких 

дисциплін у педагогічному закладі вищої освіти, як «Педагогіка», «Соціальна 

педагогіка», «Теорія та історія соціального виховання», «Історія педагогіки», 

«Історія соціальної педагогіки», «Теорія та історія соціального виховання», 

«Методика соціально-виховної роботи», «Соціалізація особистості» тощо, а 

також при складанні бібліографічних покажчиків. Основні положення та 
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висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані працівниками 

освітньої сфери в організації соціально-виховного процесу сучасних школярів 

тощо. 

Включення ідей соціального виховання Августина Волошина до 

контексту соціально-педагогічної практики, орієнтація на соціально-виховні 

компетенції представників соціономічних професій (вчителів, соціальних 

педагогів/соціальних працівників, вихователів педагогічних установ різного 

типу тощо) підкреслює нагальну необхідність постійного теоретичного і 

практичного осмислення проблем соціального виховання. 

Ключові слова: А. Волошин, соціальне виховання, педагогічна спадщина 

А. Волошина, концепція соціального виховання, соціальні інститути, 

педагогічний інструментарій соціального виховання. 

 

ABSTRACT 

Bobela S.I. Social education of student youth in the pedagogical heritage of 

Augustine Voloshina. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

 

Dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences on specialty 

13.00.01 - general pedagogics and history of pedagogy. - Drohobych State 

Pedagogical University named after Ivan Franko, Drohobych, 2018. 

The dissertation is a theoretical study of the problem of social upbringing of 

student youth in the pedagogical heritage of Augustine Voloshin. 

The urgency of the research problem is determined by the intensity of socio-

political and socio-economic changes taking place in modern Ukraine, the diverse 

orientation of value-orientation preference that became the main characteristics of 

Ukrainian society at the beginning of the XXI century, which led to an increase in 

the dynamics of change in the content and factors of the socialization of the younger 

generation, at the forefront of the problem of activating the human factor, the 

purposeful formation of socially important qualities of personality necessary for its 

success socialization. 
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The radical reform of all branches of Ukrainian society significantly influenced 

the educational system, the process of social upbringing of children and young 

people put into a situation of adaptation to fundamentally new living conditions, and 

the free development of a democratic civil society. The analysis of psychological 

and pedagogical sources and the experience of organizing the educational process in 

the context of reforming the educational field revealed the existence of a number of 

contradictions in the theory and practice of social education: the requirements of 

ensuring the optimal conditions for the socialization and development of student 

youth and the inadequate social background of the organization of the educational 

process in modern conditions, which is conditioned as negative trends in the 

development of civilization in general and crisis phenomena in the Ukrainian 

society; the need to form socially significant personal qualities that are in line with 

the dynamism of modern society in the student's youth and are necessary for the 

successful functioning of it, the goals and content of education, pedagogical tools of 

social education in modern schools and other social institutions; the necessity of 

introducing progressive ideas of humanization and democratization of social life 

and educational practice and reducing the educational and socializing function of 

education on the background of the spread of the attitude towards it as "educational 

service"; the need of student youth in self-improvement, seeking answers to the 

question of the meaning of life and lack of vital competence, limited experience of 

practical and spiritual mastery of reality; the importance of implementing the actual 

provisions of social education in the pedagogical heritage of Augustine Voloshin 

and the lack of representation of his work both in educational and educational 

practice in general, and, in particular, in the practice of preparing future educators in 

Ukraine. This, in turn, raises the need to appeal to the pedagogical heritage of the 

past, which serves as a reliable source for the development of the modern system of 

education, in particular to the analysis of the views of Augustine Voloshin on the 

essence, social institutes and pedagogical tools for social education of students 

young people. 
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On the basis of the analysis of psychological and pedagogical sources, the 

genesis of scientists' views on social education as a scientific and pedagogical 

problem is presented, features of scientific discussions about its essence among the 

domestic and foreign researchers are characterized. It is established that for all the 

differences between different interpretations of social education, all researchers 

have a common desire to show that social education is a process and the result of 

social formation of the individual. Most researchers focus on the interests and needs 

of society and the state on a social order and see the appointment of social education 

in the regulation of social behavior of the individual in accordance with the values 

and norms that exist in society. At the same time, in interpreting the content of 

social education, there are its peculiarities, represented by the needs of different 

categories of the population (taking into account national, religious, social, etc.); 

systematic, which involves the interaction of various social institutions in the 

process of acquiring socially significant positive qualities of a person. Without 

denying the value of the research carried out on the identified problem, it has been 

proved that the conceptual-categorical apparatus of this problem has not been 

systematized so far and the general definition of definition - social upbringing has 

not been completed. 

The study found that A. Voloshin's pedagogical views should be considered in 

the inextricable unity of his cultural, educational, literary, religious and socio-

political activity in the difficult historical conditions of the Transcarpathian region 

at the turn of the ХIХ-ХХ centuries. 

On the basis of analysis of various scientific sources and archival materials, the 

views of the outstanding teacher on the role and importance of the main social 

institutes and pedagogical tools of social education of student youth in the studied 

period are highlighted, which are solidarized with the fundamental provisions of 

modern pedagogical science. The emphasis is placed on the fact that social 

education, according to A. Voloshin, a true citizen of his country is carried out 

under the influence of such social institutions as family, school and church, each of 

which has its own system of means and methods of influencing the personality of 
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the child and the adult , as well as from an adult to a child, but they are united by 

common goals of social education, based on which the only educational ideal of 

Ukrainian, based on two basic principles: the upbringing of a person on the 

principles of Christian morals and on the achievements of the spiritual STI 

Ukrainian people. 

The research has proved that in the center of the pedagogical concept of A. 

Voloshin and the main object of social education is a child with inherent her innate 

instincts, abilities, talents. The main task of the organization of the social-

educational process is to ensure the development of these factors, the formation of a 

nationally conscious, moral-religious, humane, socially mature, creative and hard-

working personality capable of conscious social choice and enrichment of the 

intellectual, spiritual and cultural potential of their people. 

The scientific novelty and theoretical significance of the research are that: for 

the first time on a concrete historical-pedagogical material the theoretical works of 

A.Voloshin on the problem of social education of pupils in the context of the 

multicultural educational space of Transcarpathia are highlighted; the pedagogical 

theory of scientific knowledge on the evolution of the concept of "social education" 

is supplemented; the directions of social education of pupils' youth are singled out 

through the prism of the scientist's views (mental, religious, moral-spiritual, 

physical, labor, aesthetic); the content, forms and methods of social education of 

pupils in the family and school in the creative heritage of the outstanding 

Transcarpathian teacher are systematized; outlined the views of A. Voloshin on the 

role of the Church and religion in the social upbringing of students in the study 

period; generalized the positive experience of the teacher's pedagogical ideas and 

substantiated the importance of the pedagogical heritage of Augustine Voloshin for 

the modern educational and educational and socio-pedagogical theory and practice.  

The practical significance of the study is to systematize and synthesize the 

accumulated material on the problems of social upbringing of pupils, which is the 

basis for the study of multicultural educational space in multinational Ukraine. The 

results of the study will promote the systematization of the conceptual-categorical 
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apparatus in the course of pedagogical research of the theoretical and applied 

nature, can be used in the development of teaching and methodological support for 

teaching such disciplines in a pedagogical institution of higher education, such as 

"Pedagogy", "Social pedagogy", "Theory and history of social education "," History 

of pedagogy "," History of social pedagogy "," Theory and history of social 

education "," Methodology of social and educational work "," Socialization of 

special Bistoty ", etc., as well as in the compilation of bibliographic pointers. The 

main provisions and conclusions of the dissertation research can be used by the 

educational workers in the organization of the social-educational process of modern 

schoolchildren, etc. 

The inclusion of the ideas of social education of Augustine Voloshin in the 

context of social pedagogical practice, the orientation on the socio-educational 

competence of representatives of socio-occupational professions (teachers, social 

educators / social workers, educators of educational institutions of various types, 

etc.) emphasizes the urgent need for constant theoretical and practical 

comprehension of the problems of social education. 

The study does not exhaust all aspects of the raised problem. Prospective areas 

for further scientific research may be the study of the specifics of the use of the 

concept of social education by Augustine Voloshin in the process of preparing 

future teachers and specialists in the social sphere for social work with children and 

young people. 

Key words: Augustine Voloshin, social upbringing, pedagogical legacy 

Augustine Voloshin, concept of social education, social institutes, pedagogical tools 

of social education, socialization. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 
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ВСТУП 

 

Актуальність і ступінь дослідженості проблеми. Соціально-політичні, 

соціально-економічні, духовно-ціннісні перетворення в Україні, пов’язані з 

реформуванням практично всіх сфер життєдіяльності людини, зумовлені 

складними й суперечливими процесами глобалізації в сучасному світі, разом 

зі значним позитивом спричинили появу цілої низки соціальних втрат і 

проблем, особливо гостро позначившись на специфіці соціалізації дітей та 

молоді, функціонуванні школи і сім’ї як головних соціальних інститутів.  

Становлення підростаючого покоління України відбувається на тлі 

послаблення виховної ролі інституту сім’ї, збільшення кількості 

дисфункційних родин, масштабної трудової міграції населення, що 

спричинила появу нового соціального феномена – дистантних сімей трудових 

мігрантів, сприяла переакцентації ціннісних установок батьків і дітей, 

формуванню деформацій у процесі соціалізації дітей, стала одним із вагомих 

чинників загострення проблеми соціального сирітства. Зміна пріоритетів у 

сфері агентів соціалізації, коли не батьки чи шкільний вчитель відіграють 

провідну роль у вихованні підростаючого покоління, а насамперед засоби 

масової комунікації, Інтернет, соціальні мережі, викликають порушення 

балансу між реальним і віртуальним середовищем соціалізації, в якому 

перебувають сучасні неповнолітні та молодь. Омолодження і розширення 

сфери негативних явищ серед неповнолітніх та молоді (насамперед різних 

видів залежностей, хворіб, що передаються статевим шляхом і т. ін.) сьогодні 

є однією з найбільших загроз для здоров’я української нації. 

Серед важливих ознак українського сьогодення – наймасштабніша в 

Європі з часів Другої світової війни внутрішня міграція населення, що 

виникла внаслідок анексії Російською Федерацією Криму та військових дій на 

Сході України; загострення мовного питання, зокрема на теренах Закарпаття і 

Буковини, пов’язаного із набуттям чинності прийнятого у 2017 р. Закону 

України «Про освіту», яким передбачено перехід у всіх навчальних закладах 
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країни на навчання державною мовою, у тому числі й дітей з родин 

нацменшин.  

Поглиблення та загострення цих процесів висувають на перший план 

завдання цілеспрямованого формування соціально значущих якостей 

особистості, необхідних для її успішної соціалізації, зумовлюють необхідність 

науково обґрунтованої системи соціального виховання підростаючого 

покоління, здатного опиратися загрозам і робити правильний вибір, 

формування національно свідомого покоління, об’єднаного спільними 

державною мовою, культурою і традиціями, поглядом на історію країни, але 

здатного неконфліктно жити в умовах глобалізованого світу і реаліях 

сучасного українського соціуму. 

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті, Концепція 

виховання дітей і молоді в національній системі освіти спрямовані на 

формування соціально активного й відповідального, творчого й працелюбного 

підростаючого покоління шляхом залучення його до процесів 

державотворення, реформування суспільних відносин. Перед школою й 

іншими освітніми закладами ставиться завдання утвердження принципів 

загальнолюдської моралі, забезпечення духовної єдності поколінь, засвоєння 

учнівською молоддю соціального досвіду, культурно-ціннісних надбань 

українського народу; формування в юнаків та дівчат, незалежно від 

національної приналежності та віросповідання, рис громадянина Української 

держави, розвинутої духовності, прищеплення шанобливого ставлення до 

культури, звичаїв, традицій усіх народів, які населяють Україну. 

Українська педагогічна наука і освітньо-виховна практика, увібравши 

найновіші досягнення сучасної педагогічної теорії, прагне забезпечити 

підготовку підростаючого покоління до життя в нових суспільних умовах, 

сформувати в них готовність, прагнення і волю активно впливати на 

утвердження нових суспільних пріоритетів і духовних цінностей. 

Теоретико-методологічні основи виховання розроблено у працях І. Беха, 

З. Ваколі, О. Вишневського, Л. Грицик, О. Квас, О. Кобрій, Л. Назаренко, 
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О. Невмержицької, В. Огнев’юка, М. Пантюка, Т. Пантюк, Г. Розлуцької, 

Н. Скотної, М. Стельмаховича, І. Трухіна, М. Чепіль та ін.  

Психологічні та соціально-педагогічні аспекти процесу соціального 

становлення особистості стали об’єктом пильної уваги Л. Ази, О. Безпалько, 

Г. Бондаревої, О. Бурим, Ю. Василькової, Ю. Галагузової, Ю. Гепнера, 

Н. Гордієнко, В. Зеньковского, А. Іванченка, Т. Калуги, А. Капської, П. Кліша, 

І. Ковальчук, С. Лобанової, Г. Майбороди, Д. Малкова, А. Мудрика, 

О. Пахомової, Ю. Поліщука, А. Рижанової, М. Савчина, О. Середюк, 

С. Товщика, Л. Цибулько, Н. Чернухи, С. Черняка, К. Чертової, М. Шакурової, 

О. Яковлевої, Е. Яновської та ін. 

Звернення до педагогічної спадщини минулого, зокрема до освітнього 

доробку видатного закарпатського педагога А. Волошина, вивчення шляхів 

розв’язання аналогічних сьогоденним соціальних проблем є надійним 

джерелом розвитку сучасної системи соціального виховання, спрямованого на 

формування соціальної єдності, національної свідомості та ідентичності, 

громадянської позиції підростаючого покоління незалежної держави України. 

До джерел педагогічної спадщини вченого А. Волошина зверталися 

чимало науковців, з-поміж них: Ю. Балега, М. Басараб, М. Баяновська, 

Т. Беднаржова, В. Бірчак, З. Ваколя, М. Вегеш, Н. Вигодованець, Б. Галас, 

О. Гапак, В. Герасимчук, В. Гомоннай, М. Євтух, М. Зимомря, В. Кемінь, 

М. Кляп, В. Кобаль, Л. Маляр, О. Мишанич, Л. Ньорба, М. Пагута, І. Розман, 

В. Туряниця, Г. Шикітка, Л. Штефан, О. Яцина та ін. 

Різні аспекти публіцистичної, мовознавчої, літературознавчої, 

громадсько-політичної діяльності А. Волошина знайшли втілення у працях 

таких вітчизняних науковців, як Т. Беднаржова, М. Вегеш, В. Ганчин, 

В. Гренджа-Донський, Н. Грибенюк, М. Делеган, Г. Дем’ян, О. Довганич, 

В. Задорожний, М. Зимомря, А. Зінченко, Д. Кадар, О. Колянчук, Ф. Куля, 

А. Кущинський, Л. Маляр, О. Мишанич, В. Німчук, Л. Ньорба, В. Попик, 

Н. Ребрик, Т. Сабадош, М. Сабова, І. Сенько, В. Тарасюк, М. Фостун, 
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В. Худанич, І. Чаварга, П. Чучка, В. Шандор, А. Штефан, A. Якеш, М. Яшко 

та ін. 

У центрі уваги дослідників педагогічної спадщини А. Волошина були 

різні питання процесів навчання та виховання підростаючого покоління. 

Розвідки згаданих учених певною мірою збагатили науково-інформаційну 

базу та дають підставу стверджувати, що дослідження саме соціального 

виховання потребує подальшого вивчення і висвітлення. 

Докорінне реформування усіх галузей українського суспільства істотно 

вплинуло на систему освіти, процес соціального виховання дітей і молоді, 

поставлених у ситуацію адаптації до принципово нових умов життя, вільного 

розвитку демократичного громадянського суспільства. Аналіз психолого-

педагогічних джерел та досвіду організації виховного процесу в умовах 

реформування освітньої галузі виявив у теорії та практиці соціального 

виховання низку суперечностей між:  

вимогами забезпечення оптимальних умов соціалізації і розвитку 

учнівської молоді та недостатньо сприятливим соціальним фоном організації 

виховного процесу в сучасних умовах, що обумовлено як негативними 

тенденціями розвитку цивілізації загалом, так і кризовими явищами в 

українському соціумі;  

потребою формування в учнівської молоді соціально значимих 

особистісних якостей, що відповідають динамізму сучасного суспільства і є 

необхідними для успішного функціонування у ньому, та цілями і змістом 

освіти, педагогічним інструментарієм соціального виховання в сучасній школі 

та інших соціальних інститутах;  

необхідністю впровадження прогресивних ідей гуманізації і 

демократизації соціального життя і освітньої практики та зниженням виховної 

й соціалізуючої функції освіти на фоні поширення ставлення до неї як до 

«освітньої послуги»;  
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потребою учнівської молоді у самовдосконаленні, пошуку відповідей на 

питання про сенс життя і недостатньою життєвою компетентністю, 

обмеженим досвідом практичного і духовного опанування дійсності;  

важливістю впровадження актуальних положень соціального виховання у 

педагогічній спадщині А. Волошина та недостатнім представленням його 

доробку як в освітньо-виховній практиці загалом, так і, зокрема, в практиці 

підготовки майбутніх педагогів в Україні.  

Об’єктивна потреба дослідження та розкриття концептуальних засад 

соціального виховання у педагогічній спадщині А. Волошина, необхідність 

розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного 

дослідження «Соціальне виховання учнівської молоді у педагогічній спадщині 

Августина Волошина».  

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

Дисертація є складовою частиною комплексного дослідження кафедри 

соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка «Теоретико-практична 

підготовка фахівців соціальної сфери на засадах компетентнісного підходу» 

(номер державної реєстрації 0116U 003882). Тема дисертаційного дослідження 

затверджена вченою радою Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка (протокол № 3 від 17 березня 2011 р.) та 

узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та 

психології в Україні (протокол № 5 від 24.05.2011 р.). 

Метою дослідження є здійснення наукового аналізу та систематизації 

поглядів А. Волошина на проблему соціального виховання учнівської молоді 

в контексті актуальних питань розвитку сучасної національної системи 

виховання. 

Відповідно до об’єкта, предмета і мети сформульовано завдання 

дослідження: 

проаналізувати ґенезу поглядів на соціальне виховання як науково-

педагогічну проблему; 
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охарактеризувати досвід педагогічної діяльності закарпатського діяча 

А. Волошина, його внесок у розробку теоретичних та практичних засад 

соціального виховання учнівської молоді; 

виокремити концептуальні засади соціального виховання у педагогічній 

спадщині А. Волошина; 

окреслити особливості впливу соціальних інститутів – сім’ї, школи, 

церкви, та педагогічного інструментарію на процес соціального виховання 

учнівської молоді у педагогічній концепції А. Волошина; 

обґрунтувати значення педагогічної спадщини А. Волошина для сучасної 

освітньо-виховної та соціально-педагогічної теорії і практики. 

Об’єкт дослідження – педагогічна спадщина А. Волошина. 

Предмет дослідження – соціальні інститути та педагогічний 

інструментарій соціального виховання учнівської молоді в системі 

педагогічних поглядів А. Волошина. 

Методи наукового дослідження:  

загальнонаукові (історичний і порівняльний аналіз науково-педагогічної 

літератури та фактів щодо розвитку ідей соціального виховання в науково-

педагогічній спадщині А. Волошина);  

біографічний (вивчення біографії, основних етапів життєдіяльності 

А. Волошина, конкретного особистого внеску педагога у розвиток теорії і 

практики соціального виховання учнівської молоді);  

хронологічний (дослідження процесу розвитку педагогічних ідей 

А. Волошина у хронологічній послідовності);  

прогностичний (визначення перспективних шляхів впровадження ідей 

соціального виховання учнівської молоді в сучасних умовах). 

Теоретико-методологічну основу дослідження становить:  

теорія наукового пізнання з її вимогами об’єктивності, доказовості, 

історизму; зв’язок теорії та історії соціального виховання з соціально-

педагогічними проблемами сучасності; доцільність використання в сучасних 

умовах педагогічних ідей А. Волошина;  
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системний підхід, який уможливлює розгляд ідей соціального виховання 

у педагогічній спадщині А. Волошина під впливом різних соціальних 

інститутів у їх взаємозв’язку та взаємозумовленості;  

герменевтичний підхід, що дає змогу тлумачити педагогічні ідеї 

А. Волошина у контексті його громадської, культурно-освітньої, літературної 

та релігійної діяльності;  

регіональний підхід, що дає можливість аналізувати ідеї соціального 

виховання учнівської молоді Закарпаття у контексті суспільно-політичних та 

культурно-освітніх процесів України у досліджуваний період.  

Наукова новизна та теоретична значущість результатів дослідження 

полягає у тому, що:  

уперше на конкретному історико-педагогічному матеріалі висвітлено 

теоретичні напрацювання А. Волошина з проблеми соціального виховання 

учнівської молоді в контексті полікультурного освітнього простору 

Закарпаття;  

доповнено педагогічну теорію науковими знаннями про еволюцію 

поняття «соціальне виховання»;  

виокремлено напрями соціального виховання учнівської молоді крізь 

призму поглядів ученого (релігійне, морально-духовне, розумове, фізичне, 

трудове, естетичне, статеве);  

систематизовано зміст, форми та методи соціального виховання 

учнівської молоді в сім’ї та школі у творчій спадщині видатного 

закарпатського педагога;  

окреслено погляди А. Волошина на роль церкви і релігії у соціальному 

вихованні учнівської молоді у досліджуваний період;  

узагальнено позитивний досвід педагогічних ідей вченого й обґрунтовано 

значення педагогічної спадщини А. Волошина для сучасної освітньо-виховної 

та соціально-педагогічної теорії і практики.  

Практичне значення дослідження полягає у систематизації та 

узагальненні накопиченого матеріалу з проблем соціального виховання 
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учнівської молоді, що є основою для дослідження полікультурного освітнього 

простору в багатонаціональній Україні. Результати дослідження сприятимуть 

систематизації понятійно-категорійного апарату при виконанні педагогічних 

досліджень теоретичного і прикладного характеру, можуть бути використані 

при розробці навчально-методичного забезпечення викладання у 

педагогічному закладі вищої освіти таких дисциплін, як «Педагогіка», 

«Соціальна педагогіка», «Теорія та історія соціального виховання», «Історія 

педагогіки», «Історія соціальної педагогіки», «Теорія та історія соціального 

виховання», «Методика соціально-виховної роботи», «Соціалізація 

особистості» тощо, а також при складанні бібліографічних покажчиків. 

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження можуть бути 

використані працівниками освітньої сфери в організації соціально-виховного 

процесу сучасних школярів тощо. 

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(довідка № 357 від 11.04.2018 р.), Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка (довідка № 1412 від 18.04.2018 р.), 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

(довідка № 109/03-а від 26.04.2018 р.), Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (довідка № 17/171452 від 30.05.2018 р.), 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили (довідка 

№ 2/7.02.23/25 від 04.06.2018 р.), гуманітарно-педагогічного коледжу 

Мукачівського державного університету (довідка № 68 від 2.05.2018 р.), 

Самбірського педагогічного коледжу імені Івана Филипчака (довідка № 04-

12/238 від 24.05.2018 р.), Мукачівської загальноосвітньої школи I–III ступенів 

№13 (довідка № 01-30/65 від 02.05.2018 р.) та навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня – 

гімназія» Мукачівської міської ради Закарпатської області (довідка № 01-

13/66 від 24.05.2018 р.). 
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Джерельну базу дослідження становлять фонди Державного архіву 

Закарпатської області в Ужгороді та Берегові, архіви наукової бібліотеки 

Ужгородського національного університету, Національної бібліотеки України 

імені В. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені 

В.О. Сухомлинського, Львівської національної наукової бібліотеки імені 

В. Стефаника; педагогічні, наукові, публіцистичні праці та літературні твори 

А. Волошина; наукові і публіцистичні праці сучасних дослідників, що 

стосуються педагогічної, просвітницької, наукової, релігійної та громадсько-

політичної діяльності А. Волошина; педагогічна, історична, навчально-

методична література з досліджуваної проблеми, біографічні джерела про 

життя і педагогічну діяльність А. Волошина; сучасні нормативні документи з 

питань організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. 

Хронологічні межі дослідження обумовлені роками життя та діяльності 

А. Волошина. Нижня межа (1900) визначається початком його педагогічної та 

просвітницької діяльності, а верхня (1945) – збігається з роком смерті 

педагога. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась шляхом їх 

оприлюднення на науково-практичних конференціях, зокрема,  

міжнародних: «Актуальні проблеми і сучасні тенденції розвитку 

психології і педагогіки» (Лондон, Київ, 2011), «Наукові підсумки 2011 року» 

(Київ, 2011), «Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та 

психології» (Одеса, 2012),  «Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої 

людини в умовах сучасних соціальних змін» (Черкаси, 2012), «Соціальне 

виховання: від традицій до сучасності» (Київ, 2018); «Наука, дослідження, 

розвиток. Педагогіка» (Баку, 2018); 

всеукраїнських «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ 

століття» (Запоріжжя, 2011), «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних 

наук» (Дніпропетровськ, 2011), Третьої Всеукраїнської наукової конференції 

«Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (Дніпро, 2018);  
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на науково-методичних семінарах кафедри соціальної педагогіки та 

корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 17 

публікаціях, з яких 15 одноосібних та 2 у співавторстві: 7 – у фахових 

науково-педагогічних виданнях, 2 – у фахових виданнях, включених до 

науково-метричної бази Індекс Копернікус; 1 – у зарубіжному виданні, 7 – у 

матеріалах міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені у 

роботі, отримані автором особисто. У статті, опублікованій у співавторстві з 

Н. Гордієнко «Церква і релігія як інститут соціального виховання учнівської 

молоді Закарпаття на зламі ХІХ–ХХ ст.», особистий внесок здобувача полягає 

у вивченні особливостей впливу церкви і релігії на процес соціалізації 

учнівської молоді Закарпаття на зламі ХІХ–ХХ ст. та окресленні ролі церкви і 

релігії у педагогічній концепції А. Волошина; у статті «Соціальне виховання 

як науково-педагогічна категорія» авторові належить аналіз ґенези поглядів на 

соціальне виховання як науково-педагогічну категорію, його зміст та 

педагогічний інструментарій. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (377 найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 287 сторінок, 

з них 201 сторінка основного тексту. Робота містить 9 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

АВГУСТИНА ВОЛОШИНА 

 

1.1. Соціальне виховання як науково-педагогічна проблема 

 

В умовах глибоких соціально-економічних, соціально-політичних й 

духовно-ціннісних перетворень, що відбуваються в Україні на сучасному 

етапі і пов’язані з реформуванням практично усіх сфер життєдіяльності 

людини, особливо гостро постала проблема соціального становлення 

підростаючого покоління, формування в нього національних ідеалів, 

ціннісного потенціалу у ставленні до навколишньої соціальної дійсності, що 

детермінує поведінку людини протягом усього її життєвого шляху. За таких 

обставин украй важливим стає цілеспрямоване соціальне виховання. 

Вважаємо за доцільне пояснити, що формулювання назви першого 

параграфу нашого дисертаційного дослідження «Соціальне виховання як 

науково-педагогічна проблема» обране не випадково. З одного боку, ми 

ставили перед собою мету проаналізувати погляди науково-педагогічної 

аудиторії на сутність соціального виховання саме як педагогічної проблеми з 

урахуванням насамперед специфіки його мети, принципів, засобів і методів 

реалізації, ролі соціальних інститутів, під впливом яких відбувається цей 

процес на різних історичних етапах, а також висвітлити різні підходи до 

визначення основних аспектів категорії «соціальне виховання» у науковій 

літературі. З іншого боку, такий підхід, на наше переконання, допоможе нам 

надалі більш чітко окреслити погляди А. Волошина на соціальне виховання 

учнівської молоді Закарпаття у кінці ХIХ – початку ХХ ст. 

Соціальне виховання як особливий суспільний феномен стало об’єктом 

пильної уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Цю проблему, 

зокрема вивчали  Л. Аза [1], О. Безпалько [11; 12], І. Бех [14; 15], В. Бочарова 
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[38], А. Волошин [74; 78; 85; 89; 90; 103; 104; 109; 111; 116; 117; 122; 133; 

139], Ю. Гепнер [146], В. Зеньковский [180], А. Іванченко [184], Т. Калуга 

[189], П. Кліш [198], І. Ковальчук [207], Г. Кучер [219], С. Лобанова [223; 

224], Д. Малков [230], О. Мальцева [232], А. Мудрик [244], Л. Назаренко 

[247], О. Пахомова [263], Ю. Поліщук [268], А. Рижанова [275; 276; 277], 

Н. Сейко [293], С. Товщик [314], Л. Цибулько [322; 323], Н. Чернуха [327], 

С. Черняк [328], К. Чертова [330], О. Яковлева [341], Е. Яновська [342] тощо. 

У працях вищезазначених дослідників розкрито як теоретичні, так і 

практичні засади соціального виховання, висвітлюються різні його аспекти 

(завдання, зміст, педагогічний інструментарій) в історичній ретроспективі та в 

умовах сучасного буття, окреслюються підходи до його розуміння як науково-

педагогічної категорії тощо. 

Сучасна дослідниця С. Лобанова, здійснюючи історичну ретроспективу 

розвитку соціального виховання як наукової проблеми, виокремлює у його 

розвитку два етапи: донауковий, що охоплює межі від первіснообщинного 

суспільства до XIX ст., та науковий, який бере початок з XIX ст. [223, с. 94]. 

За висновками ученої, сутнісною особливістю педагогічної традиції 

виховання у XIX – на початку XX ст., яскравими виразниками якої були 

Й. Песталоцці, Й. Гербарт, А. Дістервег, Ф. Фребель, Г. Спенсер, П. Барт, 

Г. Беймлер, К. Вентцель, О. Вільман, Д. Дьюї, Р. Штайнер, П. Наторп, стало 

посилення уваги до соціальних аспектів виховання, до поєднання навчання із 

суспільною продуктивною працею; зростання інтересу до проблем соціалізації 

особистості, єдності її виховання і розвитку у процесі соціального 

становлення.  

Натомість зауважимо, що ХІХ ст. історія педагогічної думки України 

представлена такими видатними особистостями, як П. Білецький-Носенко, 

М. Драгоманов, О. Духнович, М. Пирогов, І. Сікорський, Т. Шевченко, 

К. Ушинський та ін., які саме у соціальному вихованні молоді, важливою 

складовою якого вважали національно-патріотичне, вбачали шлях не тільки 
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до збереження національної культури та традицій, зумовлених їх історичним 

розвитком, але й відновлення української державності.   

Соціально-економічні та політичні зрушення у кінці XIX – на початку 

XX ст. зумовили активізацію виховної парадигми в Україні. Ідеї соціальної 

природи виховання означеної історичної доби представлені у працях таких 

відомих науковців, як Б. Грінченко, Т. Лубенець, І. Франко, Я. Чепіга та ін. 

Ключова особливість соціального підходу до виховання підростаючого 

покоління у вітчизняній теорії і практиці цього періоду – організація 

соціально-виховного процесу на українському національному ґрунті, активне 

впровадження ідеї дитиноцентризму, акцентуація на особистості вихованця, 

розкритті його індивідуальності; навчання і виховання у праці, узгодження 

власних інтересів з потребами суспільства на основі об’єднання всіх його 

виховних можливостей; чітка спрямованість на визначення соціальної ролі 

школи, на охоплення соціальним вихованням не тільки дітей, а й дорослого 

населення тощо [246; 253; 262; 322; 322; 339].   

Розвиток соціального виховання у ХХ ст. С. Лобанова поділяє на чотири 

періоди. На першому – початок століття – відбувається посилення 

соціологічного підходу до визначення предмета педагогіки (виникає соціальна 

педагогіка як галузь педагогічної науки). Наступні важливі віхи розвитку 

соціального виховання: 20–30-ті рр. XX ст. (отримує розвиток концепція 

соціальної детермінованості виховання; триває становлення статусу 

соціального виховання як наукової категорії); 50–60-ті рр. (соціальна 

педагогіка починає інституюватись як теоретичне осмислення й 

обґрунтування масового соціального виховання, робота в соціумі); 60–70-ті 

рр. (різні аспекти соціального виховання розробляються у контексті 

співвіднесення його наукового розуміння з практикою реалізації, насамперед, 

в умовах школи, роллю та змістом виховної діяльності школи); 80–90-ті рр. 

(соціальне виховання поступово набуває статусу галузі наукового знання, що 

досліджує процес гармонізації відносин особистості й суспільства, людини та 

середовища) [223, с. 94]. Як відзначає дослідниця, «особливості розвитку 
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соціального виховання у ХІХ–ХХ ст. свідчать про активну трансформацію 

суспільства, що актуалізувало значення соціальної природи виховання» [223, 

с. 94] та дало підставу розглядати його вже як наукову категорію.  

Відштовхуючись від окресленої науковцем С. Лобановою періодизації, 

проаналізуємо ґенезу розвитку соціального виховання, поглядів на його цілі і 

сутність в Україні, розширивши її рамки, перетнувши поріг ХХ ст., адже 

століття ХХІ не поставило крапки у розв’язанні цієї науково-педагогічної 

проблеми, а, навпаки, у зв’язку з новими умовами становлення України як 

незалежної держави, новими соціальними викликами, які особливо гостро 

позначились на специфіці соціалізації підростаючої особистості, 

актуалізувало подальше дослідження цього феномену. 

Плідними в розвитку вітчизняної теорії й практики соціального 

виховання, за висновками дослідників, були 20–30-ті рр. XX ст., що зумовлено 

не тільки іманентними причинами, а й процесами, які відбувалися в політиці, 

економіці, в галузях освіти та культури  України [322; 328; 329].  

Однією з перших спроб представити цілісну систему соціального 

виховання дітей в цей період стало дисертаційне дослідження Л. Цибулько 

«Соціальне виховання у вітчизняній педагогічній теорії і практиці 20-х–30-х 

років XX ст.», в якому проаналізовано основні тенденції розвитку як теорії, 

так і практики соціального виховання на території радянської України у цей 

складний історичний період, обґрунтовано зміст та шляхи реалізації ідеї 

соціального виховання у практичній педагогічній діяльності, окреслено його 

тенденції у 20-х та 30-х рр. XX ст. [322]. 

У контексті порушеної у цьому параграфі нашого дисертаційного 

дослідження проблеми вважаємо за доцільне зауважити, що процес 

соціального виховання (його цілі, зміст, соціальні інститути як суб’єкти 

виховного процесу, педагогічний інструментарій) у цей час на території 

радянської України і тих земель, які увійшли до її складу пізніше, відзначався 

певними особливостями. У зазначених хронологічних межах (20–30-ті рр. ХХ 

ст.) становлення соціального виховання у вітчизняній теорії і практиці 
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особливої уваги потребує період 1917–1920 рр. Як відзначає науковець 

С. Черняк у монографії «Особистісно-соціальне виховання: ретроспективний 

аналіз», повалення російського самодержавства і створення у березні 1917 р. 

Української Центральної Ради, що зумовило піднесення національно-

визвольного руху українського народу, стало важливою точкою відліку не 

тільки в історії держави Україна, але й національної парадигми соціального 

виховання, в основу якої було закладено реформаторські ідеї світової 

педагогіки [328]. Означений період пов’язаний з іменами таких визначних 

постатей в історії вітчизняної педагогіки, як В. Вернадський, Г. Ващенко, 

М. Грушевський, І. Огієнко, С. Русова та ін., основою концепту соціального 

виховання яких слугувала християнська мораль, формування почуття любові 

до рідної землі, мови, Батьківщини і Бога, засвоєння та збагачення 

підростаючим поколінням духовної спадщини свого народу. У цей час 

закладаються підвалини відродження української національної школи, 

проголошуються рівні права всіх громадян на освіту, побудовану на 

християнських та національних цінностях, на її безоплатність та 

обов’язковість. Головним завданням освіти проголошується виховання 

всебічно розвинутої, духовно багатої, патріотично налаштованої дитини. 

Пріоритетними засобами виховання мали стати рідне слово, наука, релігія і 

християнська мораль, мистецтво, однак провідна роль відводилася  науці [329, 

с. 203–204].  

Яскравою ілюстрацією посиленої уваги до проблеми соціального 

виховання на початку складних для України 20-х рр. XX ст.  може слугувати 

праця видатного українського філософа, педагога, психолога і публіциста 

В. Зеньковського «Соціальне виховання, його завдання і шляхи». Як людина, 

яка не змогла прийняти усю палітру «цінностей» більшовизму, бачила в ньому 

загрозу морального занепаду підростаючого покоління через 

денаціоналізацію, відокремлення церкви від держави і школи, 

В. Зеньковський розглядав соціальне виховання головним пропедевтичним 

чинником «для врятування дітей від отруйного дихання сучасності», 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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наголошував на його особливій ролі у «тривожні й відповідальні роки 

перебудови всього державного організму» [180, с. 8]. При цьому завдання 

освіти і соціального виховання в умовах революційних змін він сформулював 

так:  підготувати підростаюче покоління до суспільного життя та соціальної 

діяльності, навчити його орієнтуватися у навколишньому  світі, сформувати 

соціально активну особистість, здатну брати відповідальність за власну 

діяльність [180, с. 9–10].  

Відзначимо, що через прийняття більшовицьким урядом України у 

1919 р. декрету «Про відокремлення церкви від держави й школи від церкви» 

соціальний інститут церкви фактично опинився під забороною, у школах 

замість релігійного, християнського активно почало пропагуватися атеїстичне 

виховання у дусі комуністичної моралі [227, с. 335].  

Водночас варто віддати належне тому факту, що після встановлення 

більшовицького режиму комуністична партія не чинила активних перешкод 

вільному розвитку української мови та культури [4, с. 284]. З цього приводу 

науковець І. Лікарчук у першому томі монографії «Міністри освіти», 

окреслюючи роль тодішнього наркома освіти Г. Гринька, відзначав, що «він, 

проводячи українізацію, зумів уникнути перегинів та абсурдних рішень, чим 

сприяв перелому в ставленні широких кіл справді української інтелігенції до 

влади більшовиків» [222, с. 167–168].  

Історіографічний аналіз наукових джерел дає підставу стверджувати, що 

перша спроба створити систему соціального виховання в радянській Україні   

(20-ті рр. ХХ ст.) пов’язана з діяльністю таких теоретиків і організаторів 

вітчизняної освіти, як Г. Гринько (1890–1938), В. Дурдуківський (1874–1938), 

Я. Ряппо (1880–1958), О. Попов (1890–1958) та інші. 

Відзначимо, що специфіка соціального виховання у тогочасній 

радянській системі освіти зумовлювалася складною соціально-економічною 

ситуацією в Україні, необхідністю підготовки робітників для потреб 

відбудови господарства, значною кількістю сиріт та безпритульних дітей, які, 

з’явившись після Першої світової війни і революції,  потребували негайної 
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допомоги. Ці обставини, отже, актуалізували потребу професіоналізації 

освіти, а необхідність подолання явища бездоглядності та безпритульності 

дітей зумовила не тільки створення нових соціальних інституцій, але й 

поставила нові цілі соціального виховання. Таким чином, головні принципи 

політики Радянської України у галузі освіти і виховання підростаючого 

покоління у 1920 р. знаходять  втілення у Декларації про соціальне виховання 

дітей.  

Важливо відзначити дві основні позиції тлумачення названого вище  

документа, які стосувалися таких соціальних інститутів, як сім’я і школа: 

1) неминуче відмирання сім’ї як соціального інституту в умовах соціалізму і, 

як наслідок, суттєве послаблення ролі сім’ї, батьків у вихованні дітей; 2) на 

противагу систематичній науковій освіті і школі пропагувалося навчання і 

виховання підростаючого покоління в різних формах позашкільної роботи, у 

процесі трудової та громадської діяльності, де головним підручником 

виступатиме саме життя; рекомендувалося створення закладів суспільного 

виховання за типом комун [271, с. 237]. 

Окреслені у Декларації (1920) підходи до організації виховного процесу з 

дітьми і молоддю стали свідченням нівелювання значення родинного 

виховання у соціалізації дитини та надання пріоритету лише системі 

інституційного соціального виховання. Це, своєю чергою, вимагало створення 

нових соціальних інституцій, спрямованих на утримання та виховання дітей. 

Шляхом розв’язання окреслених Декларацією завдань стало заснування 

дитячих будинків і дитячих містечок, шкіл-клубів неповного дня, 

розрахованих на часткове утримання дітей, насамперед із малозабезпечених 

сімей, а також таких установ охорони дитинства (для дітей з числа 

безпритульних), як колектори, приймальники, розподільники. Також  

передбачалося відкриття спеціальних закладів  для «дефективних» дітей.  

У 1921 р. з ініціативи тодішнього наркома освіти Г. Гринька виходить у 

світ «Порадник з соціального виховання дітей», в якому подається пояснення 

сутності соціального виховання у цю історичну добу: «Соціальне виховання в 
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розвинутому вигляді є всезагальна організація дитинства, створення 

колективного життя всього дитячого населення. Це не вихідна точка, а кінцева 

мета розвитку соцвиху. Вона передбачає повне усунення розпорошеності 

дітей між індивідуалістичними сім’ями» [272, с. 16]. Серед інших ключових 

позицій, що стосувалися організації соціального виховання, були: всебічний 

розвиток особистості шляхом виховання у колективі і через колектив; 

забезпечення навчанням рідною мовою (з-поміж іншого представників 

нацменшин); формування матеріалістичного світогляду, що передбачало 

цілковите звільнення усіх закладів освіти від будь-якого релігійного впливу, 

виховання єдності особистих і суспільних інтересів [272]. 

Якщо брати до уваги історичне тло, на якому формувалися погляди на 

соціальне виховання у період 20–30-х рр. ХХ ст. на тих українських землях, 

що перебували у складі інших держав (до прикладу, Закарпаття – у складі 

Австро-Угорської монархії, а потім Чехословаччини чи Галичина – Польщі), 

то можна дійти висновку, що через тодішні, насамперед політичні, обставини 

педагогічні події на цих землях відбувалися відокремлено від більшовицької 

України. Це стосувалося багатьох аспектів соціального виховання, але 

передовсім його мети і змісту, ролі соціальних інститутів, які брали 

безпосередню участь у вихованні підростаючого покоління і під впливом яких 

відбувався процес його соціалізації. 

Так, зокрема, якщо на території більшовицької України на початку 20-

х рр. ХХ ст. відзначалося нівелювання ролі соціального інституту сім’ї у 

вихованні дитини, церква як соціальний інститут фактично перебувала під 

забороною, а школа, відокремлена від церкви, була спрямована на атеїстичне 

комуністичне виховання, то абсолютно іншим був погляд на роль названих 

інституцій у цей же період на Закарпатті, яке до 1920 р. входило до Австро-

Угорської монархії і перебувало у залежному полі змадяризованої політики, 

тотального контролю владних структур за реалізацією її мовної та освітньо-

виховної складової, а з червня 1920 р., за Сен-Жерменським договором, 

увійшло до складу Чехословаччини. У ці складні для краю історичні часи 
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іноземної окупації сім’я як перший інститут соціалізації підростаючого 

покоління завдяки своїм природним можливостям (рідна мова, дотримання 

народних традицій і звичаїв, релігійної обрядовості) відігравала вирішальну 

роль у формуванні особистості українця, слугувала потужним фактором не 

тільки збереження національної ідентичності, але й бар’єром на шляху 

насильницької асиміляції закарпатців як у часи Австро-Угорщини, так і в 

Чехословацький період.  

Як доводить у дисертаційному дослідженні «Проблеми сімейного 

виховання в педагогічній теорії та практиці Закарпаття (друга половина ХІХ – 

30-ті роки ХХ століття)» сучасний науковець М. Петрус, «незважаючи на 

соціально-економічний визиск, етнічне знекровлення, марґіналізацію 

закарпатської родини» [264, с.14], сім’я як соціальний інститут відігравала 

провідну роль у вихованні підростаючого покоління, формуванні його 

духовних орієнтирів. В означений період на теренах Закарпаття в основу 

соціального виховання учнівської молоді було покладено формування 

високоморальних, християнських цінностей не тільки в сім’ї, але й у школі, а 

церква як соціальний інститут відігравала важливу роль у соціальному 

вихованні не тільки підростаючого покоління, але й дорослого населення 

краю.  

Натомість однією з найсуттєвіших ознак радянської освіти, в тому числі й 

на Закарпатті, стала з 1945 р. її ідеологізація, ленінізація, що 

супроводжувалися нівелюванням християнських цінностей, атеїстичним 

вихованням. У школах запроваджувалися обов’язкові спеціальні виховні 

години, на яких учнівську молодь знайомили з життям та діяльністю Леніна, 

його творами, з історією революційного руху та комуністичної партії; при 

вивченні шкільних дисциплін обов’язковою складовою опанування 

навчального матеріалу також була ідеологічна, що передбачала висвітлення 

ролі комуністичної партії у різних сферах культурного і господарського життя 

країни. Додамо до цього, що від початку 20-х рр. набирає обертів розвиток 

комуністичних дитячих і молодіжних організацій, через які поступово 
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проходила вся радянська учнівська молодь: жовтенята, піонери, комсомольці. 

Система цих організацій ставила за мету виховання майбутніх будівників 

комунізму-інтернаціоналістів (що практично унеможливлювало усвідомлення 

молоддю своєї національно-етнічної приналежності, заперечувало 

формування національної свідомості), цілковито відданих ідеям 

комуністичної партії і радянської держави. Не заперечуючи значення окремих 

аспектів позитивного впливу цих організацій на процес соціалізації учнівської 

молоді, варто відзначити їх головну ознаку, що полягала у надзвичайній 

заполітизованості, та мету – участь учнівської молоді у цих організаціях 

давала змогу державі здійснювати тотальний контроль за її вихованням.  

У розрізі порушеної проблеми заслуговує на увагу монографія 

В. Войналовича, присвячена радянській партійно-державній політиці щодо 

релігії та релігійних інституцій в Україні, у якій автором здійснено 

ґрунтовний аналіз системного формування масової свідомості, спрямованої на 

викорінення інституційованої релігійності населення України та утвердження  

системи переконань, які були вигідними правлячому режиму, «де національні 

й культурно-релігійні відмінності мали бути асимільованими в рамках «нової 

історичної спільності» [61, с. 8], а церковна політика і державно-церковні 

відносини розглядалися «як правило, у вигляді повідомлень про успіхи 

атеїстичної пропаганди й виховання [61, с. 27]. 

Розвиток теорії і практики соціального виховання у радянську добу 

пов’язаний з іменами таких видатних педагогів, як А. Макаренко та 

В. Сухомлинський. Незважаючи на сповідування різних виховних парадигм, 

ці педагоги однаково визнавали важливість соціального виховання, яке 

повинно виростати з потреб особистості і суспільства, наголошували на 

значенні виховання особистості у колективі, на ролі сім’ї і школи у процесі 

соціалізації особистості, важливості їх співпраці у справі соціального 

виховання.   

Різні аспекти організації соціального виховання учнівської молоді у 

вітчизняній педагогічній теорії та практиці другої половини ХХ ст. 
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представлено у дисертаційному дослідженні К. Чертової [330]. На основі 

ґрунтовного аналізу історичного контексту, соціально-економічних, 

політичних чинників та державної освітньої політики у досліджуваний період, 

науковець зосереджує увагу на поступі у розвитку соціального виховання у 

період 50 – першої половини 60-х рр., суттєвими ознаками якого було 

підсилення суспільного характеру виховання й подолання відриву навчання у 

школі від життя, реорганізація дитячих будинків у школи-інтернати як нового 

типу навчально-виховного закладу, метою якого було розв’язання завдань 

підготовки майбутніх будівників комунізму, формування у вихованців 

колективізму й навичок соціальної поведінки. Основою для реалізації цього 

завдання у діяльності шкіл-інтернатів слугували ідеї й педагогічний досвід 

А. Макаренка [330].   

Сутнісною особливістю соціального виховання від другої половини 60-х 

до 80-х рр., за К. Чертовою, стала посилена увага до організації процесу 

виховання дітей не тільки у школі, а й за її межами, що актуалізувало 

значення виховної роботи з учнівською молоддю за місцем проживання у 

клубах, гуртках, самодіяльних об’єднання [330, с. 10].  

Доцільно відзначити, що, починаючи з другої половини 60-х рр., 

відбуваються зміни в організації соціального виховання дітей у школах-

інтернатах через звуження сфери їх діяльності. Відтоді основний контингент 

шкіл-інтернатів починають складати винятково соціально незахищені діти та 

діти, позбавлені батьківського піклування. Натомість відбувається 

розширення мережі спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з обмеженими 

функціональними можливостями та спортивного профілю. 

Узагальнюючи специфіку соціального виховання у радянську добу, 

необхідно відзначити, що у цей період була сформована чітка система 

виховання, яка жорстко підкоряла особистість та її інтереси суспільству, на 

перший план висувала втілення у свідомість молоді політико-ідеологічних 

доктрин, а формування нової соціальної спільності «радянський народ» 

ставало бар’єром на шляху усвідомлення молоддю національної ідентичності. 
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Переломні 90-ті рр. ХХ ст., які характеризуються кризовими явищами як 

в економіці, так і в соціальній сфері, призвели до значного розшарування 

населення України, послабили функціональну спроможність українських 

сімей і, як наслідок, спричинили збільшення кількості неблагополучних сімей, 

бездоглядних та безпритульних дітей. Нові тенденції торкнулися й питань 

соціального виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Відповідно до нового «Положення про навчально-виховні заклади 

для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків», прийнятого у 

1993 р., перед закладами для цієї категорії дітей постало завдання створити 

такі умови, що були б максимально наближеними до сімейних, готувати дітей 

до вибору професії та самостійного життя, у тому числі до майбутнього 

сімейного життя та відповідального батьківства. Крім того, останнє 

десятиріччя ХХ ст. характеризується чіткою тенденцією подолання 

інституційного утримання дітей в державних закладах опіки та створення 

сімейних форм опіки – дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 

Побіжно зауважимо, що сьогодні саме ці форми є пріоритетними, а, крім того, 

створено інститут патронатної сім’ї з метою тимчасового забезпечення 

догляду та виховання дитини на період подолання її біологічною сім’єю 

складних життєвих обставин або пошуку найбільш оптимальної форми 

влаштування такої дитини у прийомну сім’ю.  

Фундаментальні політичні, економічні, соціальні зміни в Україні за роки 

незалежності, торкнувшись практично усіх сфер життєдіяльності людини, 

разом зі значним позитивом спричинили ускладнення соціально-економічних 

та культурних потреб суспільства, функціональної спроможності різних 

інститутів соціалізації особистості, змінили їх баланс у справі соціального 

виховання підростаючого покоління, особливо позначившись на сім’ї як 

головному соціальному інституті. Серед суттєвих ознак означеної історичної 

доби, що зумовили необхідність вносити корективи до змісту та завдань 

соціального виховання підростаючого покоління, сучасними дослідниками 

виокремлюються такі: послаблення виховної ролі інституту сім’ї, що стало 
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одним з чинників зростання кількості соціальних сиріт в Україні; зміна 

ціннісних установок батьків і дітей; зміна пріоритетів у сфері агентів 

соціалізації (провідна роль належить не батькам і вчителям, а насамперед 

засобам масової комунікації, Інтернету, соціальним мережам). З окресленою 

попередньою ознакою пов’язана зміна балансу між реальним і віртуальним 

середовищем, в якому перебувають сучасні неповнолітні та молодь; 

розширення сфери негативних явищ у їх середовищі (залежність від 

психоактивних речовин, злочинність, булінг, вандалізм тощо); мовні 

конфлікти, що стосуються не тільки статусу української мови на державному 

рівні, але й використання її на рівні побутовому чи як мови навчання у школах 

для національних меншин (як приклад: мовний конфлікт на Закарпатті, 

пов’язаний із навчанням учнів, які належать до угорської громади, 

викликаний прийняттям у 2017 р. закону «Про освіту») тощо [2; 12; 34; 36; 

156; 207].   

Окреслені проблеми органічно вплітаються у гостру цивілізаційну 

проблему глобалізації, що спричиняє ослаблення національних бар’єрів, 

знецінення основоположних духовних цінностей українців, становить загрозу 

у збереженні національної ідентичності, духовної безпеки українського 

суспільства [299]. Якщо взяти до уваги зазначені проблеми, які набувають 

ознак чітко виражених сучасних тенденцій, доходимо висновку, що вони 

актуалізують необхідність нової виховної парадигми, ставлять більш жорсткі 

вимоги до організації ефективної, науково обґрунтованої системи соціального 

виховання підростаючого покоління, здатного опиратися загрозам і робити 

правильний вибір, здатного до саморозвитку та самовдосконалення 

національно свідомого покоління, що характеризується внутрішньою 

монолітністю, в основі якої – спільна мова та спільний погляд на історію 

країни, але здатного навчитися неконфліктно жити в умовах глобалізованого 

світу і реаліях сучасного українського соціуму. 

Як відзначає професор О. Безпалько, методологічною основою нової 

парадигми соціального виховання підростаючого покоління ХХI ст. 
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«є положення про те, що людина – продукт соціальних відносин, а відповідно 

виховний процес є соціально детермінованим, оскільки до нього долучені всі 

форми соціального буття  – сім’я, школа, церква, ЗМІ, громадські організації, 

спільноти, інші соціальні інституції тощо. Всі вони задіяні у формуванні 

соціальності людини, яка виявляється на рівні світосприймання, 

світоглядному рівні, рівні практичної діяльності та взаємодії в соціумі» [12, 

с. 7]. Водночас, наголошує науковець, соціальне виховання в умовах 

сьогодення не можна обмежувати винятково засвоєнням соціального досвіду, 

суспільно схвальних норм і правил. Цей процес повинен максимально 

враховувати соціально прийнятні індивідуальні потреби й запити особистості, 

зумовлені як специфікою її індивідуальності, так і конкретними умовами 

життєдіяльності [12].   

Розгляд ґенези соціального виховання дав підставу для висновку, що на 

різних етапах розвитку людства воно не було однаковим – різнилася і мета 

його здійснення, і зміст, педагогічний інструментарій та роль і вага 

соціальних інститутів, рівень їх взаємодії у вихованні підростаючого 

покоління. Однак важливою спільною рисою залишалось те, що в усі часи 

людина готувалася не до життя загалом, а до життєдіяльності в конкретних 

соціокультурних умовах. 

Як сфера наукового знання та соціальної практики, соціальне виховання є 

предметом наукових розвідок педагогів, психологів, філософів, соціологів. 

Дослідниками пропонуються як різні підходи до тлумачення цієї науково-

педагогічної категорії (від його ототожненням з вихованням взагалі [244] до 

виокремлення як особливого вектору організації виховної роботи поряд з 

іншими видами виховання [42; 43], як формування соціально значущих 

якостей особистості, необхідних для її успішної соціалізації [141; 185; 190], 

формування соціальності людини [38; 275; 276] тощо), так і різні практичні 

шляхи його реалізації соціально-виховними інститутами. 

Так, зокрема, науковець С. Товщик, розглядаючи основні теоретичні 

підходи до феномену соціального виховання, визначає його зміст як складову 
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процесу соціалізації особистості; наголошує, що соціальне виховання слід 

розглядати як варіативну модель особистісного розвитку індивіда в системі 

взаємодій соціальних інститутів та окремого суб’єкта соціалізації [314, с. 236]. 

Низка сучасних науковців [2; 9; 27; 32; 35; 36; 50; 149; 181; 298] 

досліджують вплив різних соціальних інститутів (сім’ї, неформальних 

об’єднань, засобів масової інформації, церкви тощо) на соціальне становлення 

особистості. У їхньому полі зору перебувають проблеми різних категорій 

населення, а передовсім  – груп ризику. 

Не заперечуючи, однак, ціннісної вартості проведених досліджень з 

окресленої проблеми, слід зазначити, що до теперішнього часу остаточно не 

уклалося загальновизначене розуміння теоретичного конструкту «соціальне 

виховання» – насамперед через різні підходи до його тлумачення. А отже, для 

осмислення його сутності вважаємо за необхідне окреслити головні 

характеристики соціального виховання у найбільш значимих для нас 

концептуальних положеннях різних авторів.  

Науковці Л. Коваль, І. Звєрєва, С. Хлєбік розглядають соціальне 

виховання як систему заходів, спрямованих на оволодіння й засвоєння 

підростаючим поколінням загальнолюдських цінностей, соціального досвіду, 

спеціальних знань з метою формування стійких ціннісних орієнтацій та 

адекватної соціально схвальної поведінки [206]. 

Особливий інтерес для нас становлять дослідження Б. Бітінас та 

В. Бочарової, котрі головним аргументом організації соціального виховання 

визначають, по-перше, створення відповідних умов для оволодіння людиною 

як суб’єктом конкретного суспільства необхідними, з точки зору цього 

суспільства, соціальними та духовними цінностями, якими виступають 

знання, переконання, схвальні суспільством норми поведінки тощо, а по-друге 

– стимулювання всебічного розвитку людини «з використанням усіх 

соціальних впливів і діянь» [17, с. 1].  

Сутнісною особливістю моделі соціального виховання, за Б. Бітінас та 

В. Бочаровою, у системі особистість – сім’я – суспільство саме особистості та 



 40 

сім’ї належить провідна роль. Натомість держава, будь-які інші соціальні 

інститути по відношенню до сім’ї та особистості є вторинними. А отже, на 

переконання науковців, «головні зусилля мають бути скеровані не на спробу 

підмінити вплив сім’ї впливом будь-яких суспільних інститутів (школи, 

дитячих таборів, органів правопорядку тощо), а на те, щоби діяльність цих 

інститутів сприяла укріпленню нормальної сім’ї, встановленню сприятливого 

виховного мікроклімату в цьому мікросоціумі» [17, с. 3]. 

Дещо іншою є наукова позиція Ю. Василькової та Т. Василькової, котрі 

розглядають соціальне виховання окремим напрямом виховної роботи у 

системі таких видів виховання, як сімейне, релігійне (конфесійне), корекційне 

та дисоціальне [42; 43]. 

В «Енциклопедії для фахівців соціальної сфери» означена дефініція 

представлена з двох позицій: у широкому і вузькому значенні. У широкому 

значенні соціальне виховання охоплює всі види виховання (моральне, 

духовне, національно-громадянське, фізичне, трудове, естетичне тощо) і 

спрямоване на формування людини, готової до виконання суспільних функцій 

працівника й громадянина. У вузькому значенні тлумачиться як «розвиток 

людини в спеціально створених виховних організаціях у процесі планомірного 

створення умов для її відносно цілеспрямованого позитивного розвитку та 

духовно-ціннісного орієнтування, як багаторівневий процес засвоєння знань, 

норм поведінки, відносин у суспільстві, у результаті якого особистість стає 

повноправним членом суспільства» [170, с. 90]. 

Дослідник педагогічних явищ і процесів з позиції системного підходу 

М. Лукашевич розглядає соціальне виховання як особливу соціальну систему, 

в якій тісно взаємопов’язані і взаємодіють усі її структурні елементи (зокрема, 

наголошуючи, що соціально-політичні та економічні умови в державі 

відбиваються на специфіці соціалізації особистості на мікрорівні), однак не 

виключає, що у низці випадків саме окремі елементи цієї системи (люди, 

групи, соціальні спільноти) відіграють визначальну роль у процесі соціалізації 

[226]. У такому контексті важливою є заувага науковця О. Кононко: соціальне 
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виховання – це не спрощений шлях підведення індивідуальності під заданий 

конкретний соціальний стандарт, оскільки кожна людина має можливість 

обирати прийнятні для себе пропоновані суспільством вимоги і відповідним 

чином діяти в соціумі [213, с. 12]. А отже, це, своєю чергою, актуалізує роль 

активності самої особистості у процесі соціалізації. 

На думку А. Рижанової, мета соціального виховання, його зміст, форми і 

методи в діяльності соціальних інституцій – це відображення змін, які 

відбуваються у суспільстві на різних етапах його розвитку, відзеркалення 

духовних цінностей та культури суспільства, а результат – ступінь 

сформованої соціальності особистості. У наукових розвідках саме 

соціальному вихованню науковець відводить провідну роль у формуванні 

соціальності людини, наголошуючи на тому, що соціальна грамотність, 

соціальна культура, соціальна компетентність індивідів формуються завдяки 

створенню «цілеспрямованих умов для ефективної адаптації, інтеграції, 

індивідуалізації в соціальному середовищі» [276, с. 134]. 

На особливу увагу заслуговує те, що у полі зору дослідниці є дві нові 

форми соціальності людини, зумовлені особливостями сучасного 

інформаційного суспільства, – регіональна та глобальна. У праці «Розвиток 

соціальності в культурі інформаційного суспільства» автор відзначає, що 

соціальне виховання на глобальному рівні має спрямовувати свої зусилля на 

гармонізацію «соціальних цінностей Заходу і Сходу, Півночі і Півдня, 

організуючи їхнє взаємне засвоєння, подолання обмежень кожної системи 

цінностей та регулюючи на цих засадах сходження до глобальних цінностей 

людства», «гармонізація соціальної цінності різних країн із концентрацією 

уваги в соціальному вихованні на тому, що їх об’єднує [278, с. 243]. 

Соціальність на регіональному рівні, за А. Рижановою, – «це узгодження 

соціального розвитку: 1) людини, родини, групи, країни; 2) різних груп 

(політичних, етнічних, релігійних тощо); 3) різних поколінь (діти, дорослі, 

люди похилого віку; 4) країни і регіону; 5) країни і людства з цінностями, 

інтересами та потребами інших регіонів світу та всього людства» [278, с. 243]. 
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У цьому контексті А. Рижанова виділяє нове проблемне поле – соціальне 

виховання як питання національної і глобальної безпеки в умовах 

інформаційного суспільства, що сьогодні набуває особливої актуальності 

через загострення соціальної напруженості та конфліктності, викликаних 

глобалізацією багатьох соціальних проблем [279]. 

У таблиці 1. нами наведено основні підходи до трактування дефініції 

«соціальне виховання» у педагогічних розвідках сучасних дослідників. 

 

Таблиця 1 

Основні підходи до трактування дефініції «соціальне виховання» 

 

  

Соціальне виховання – це : 

Безпалько О.В. Процес забезпечення в суспільстві умов та 

заходів, спрямованих на оволодіння і засвоєння 

підростаючим поколінням загальнолюдських і 

спеціальних знань, соціального досвіду з метою 

формування в нього соціально-позитивних 

ціннісних орієнтацій. Об’єкт соціального виховання 

– система соціальних взаємодій людини в зоні її 

найближчого оточення, а предмет – педагогічний 

вплив соціальних інститутів на процес соціального 

становлення особистості 

.[Безпалько О.В. Соціальна педагогіка : схеми, 

таблиці, коментарі : навч. посібник [для студ. вищ. 

навч. закл.] / О.В. Безпалько. – К. : Центр учбової 

літератури, 2009. – С. 29]. 
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Василькова Ю.В.  

 

Турбота суспільства про майбутнє покоління, 

підтримка людини суспільством, колективом; 

допомога людині в засвоєнні і прийнятті моральних 

відносин, які склалися у суспільстві, прийнятті 

правових, економічних, громадських і соціальних 

відносин  

[Василькова Ю.В. Социальная педагогика : 

курс лекций : учеб. пособие [для студ. пед. вузов и 

колледжей] / Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова. – 

М. : Издательский центр «Академия», 1999. – С. 

16]. 

Заверико Н.В. Планомірне створення умов для відносно 

цілеспрямованого розвитку та духовно-ціннісних 

орієнтацій людини у процесі її соціалізації. Такі 

умови створюються у процесі взаємодії соціальних 

(організації, управлінські структури), групових 

(спільноти, групи людей), індивідуальних 

(конкретні люди) суб’єктів соціального виховання. 

[Заверико Н.В. Соціальна педагогіка : 

навчальний посібник / Н.В. Заверико. – Запоріжжя : 

Запорізький національний університет, 2011. – С. 

69]. 

Капська А.Й. Створення умов та заходів, спрямованих на 

оволодіння й засвоєння підростаючим поколінням 

загальнолюдських і спеціальних знань, соціального 

досвіду з метою формування в нього соціально 

позитивних ціннісних орієнтацій. 

[Соціальна педагогіка : підручник / за ред. 

А.Й. Капської. – К. : Центр навчальної літератури, 

2003. – С. 27–28]. 
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Лобанова С. І. Комплексний процес становлення й розвитку 

особистості за участю й підтримкою всіх 

соціальних інститутів (сім’ї, школи, засобів масової 

інформації, державних закладів, церкви тощо), 

орієнтованих на передачу новим поколінням 

суспільних цінностей 

[Лобанова С.І. Сучасні підходи до визначення 

сутності поняття «соціальне виховання» / 

С.І. Лобанова // Соціальна педагогіка : теорія та 

практика. – Луганськ, 2010. – № 3. – С. 19–27]. 

Поліщук Ю. Й Комплексне, інтегративне поняття, що 

передбачає повноцінне функціонування всього 

суспільного арсеналу виховних засобів і 

можливостей з метою морального і соціального 

формування особистості 

[Поліщук Ю.Й. Соціальне виховання 

учнівської молоді як важлива педагогічна проблема 

/ Науковий вісник Ужгородського університету. 

Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – 

Випуск 2 (39). – С. 187]. 

Сейко Н.А. Процес і результат відтворення наступних 

поколінь на засадах турботи про соціокультурний 

розвиток суспільства [Сейко Н.А. Соціальна 

педагогіка : курс лекцій. – Житомир : 

Житомир. держ. пед. ун-тет, 2002. – С. 24]. 

Цибулько Л. Г. 

 

Цілеспрямована діяльність з метою розвитку 

особистості, засвоєння нею системи соціальних 

знань і цінностей, соціального досвіду і норм 

соціальної поведінки. В його здійсненні бере участь 

не тільки школа, а й інші інститути соціалізації: 
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сім’я, освіта, культура, релігія. 

[Цибулько Л. Г. Соціальне виховання як засіб 

соціалізації підростаючого покоління // Зб. 

наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. ХХХVI. 

– Херсон, 2004. – С. 331–335]. 

Чертова К. М. 

 

Цілеспрямована, спеціально організована 

діяльністю, яка має на меті сприяти засвоєнню 

системи соціальних знань, норм і цінностей, 

соціального досвіду, забезпечити розвиток 

соціальної активності та ефективну регуляцію 

соціальної поведінки підростаючих поколінь. У 

цьому процесі бере участь як загальноосвітня 

школа, так й інші соціальні інститути соціалізації: 

сім’я, культура, релігія. 

[Чертова К.М. Розвиток ідей соціального 

виховання школярів у вітчизняній педагогічній 

теорії та практиці (друга половина XX століття) : 

автореф. … дис. к. пед. наук : 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки / Чертова Кіра 

Миколаївна. – Луганськ, 2007. – 22 с.]. 

 

Як бачимо, при всій відмінності трактування дефініції «соціальне 

виховання», у всіх дослідників є спільне прагнення показати, що соціальне 

виховання передбачає як формування у людини соціально значущих якостей, 

необхідних для її успішної соціалізації, так і створення для цього відповідних 

умов різними соціальними інститутами. 

Для пояснення такого складного явища, як соціальне виховання, 

доцільним є висвітлення об’єктивних та суб’єктивних факторів, урахування 

яких дає змогу організовувати виховний процес більш цілеспрямовано і 

слугує вагомим пропедевтичним чинником у попередженні можливих 
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деформацій у соціалізації підростаючої особистості. До групи об’єктивних 

факторів належать генетична спадковість та стан здоров’я людини; соціальна 

та культурна приналежність сім’ї як першого і головного інституту 

соціалізації особистості, що формує її безпосереднє оточення, обставини 

біографії, культурні традиції, професійний та соціальний статус; особливості 

країни та історичної епохи. Друга група факторів – це психологічні 

особливості, світогляд, ціннісні орієнтації, внутрішні потреби й інтереси як 

вихователя, так і вихованців, система їх взаємовідносин з соціумом; 

організовані виховні впливи на людину з боку окремих людей, груп, 

об’єднань і всієї спільноти [42; 43]. 

У розрізі нашого дослідження цінною є заувага професора Ю. Поліщука 

стосовно основних завдань соціального виховання на сучасному етапі: 

забезпечення виховної спрямованості всієї державної соціальної політики, 

інтеграція соціальних і виховних впливів суспільства з метою духовного 

удосконалення суспільного життя, морального удосконалення кожної 

особистості, незалежно від її соціального становища, віку, місця проживання, 

рівня освіти; підтримка і зміцнення виховної функції сім’ї, інших інститутів, 

що здійснюють суспільну функцію виховання дітей і молоді [268, с. 187].  

У рамках досліджуваної нами проблеми актуальною є позиція професора 

А. Мудрика, який вважає, що зміст соціального виховання слід розглядати у 

контексті різноманітних факторів соціалізації. Особливу увагу дослідник 

зосереджує на мікро-факторах та, враховуючи їх, виділяє такі сфери 

соціального виховання, як сім’я, сусідство, групи однолітків, релігійні 

спільноти, виховні, контркультурні організації, наголошуючи на тому, що 

соціальне середовище, його ціннісний потенціал, відіграє провідну роль у 

процесі соціалізації особистості [244]. 

Сказане актуалізує необхідність трактування сутності соціального 

середовища. Відзначимо, що у науковій літературі представлено досить 

широкий спектр визначень поняття «соціальне середовище», яке трактується 

переважно як людське оточення особистості у її соціальному житті. Натомість 
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нам найбільше імпонує визначення професора О. Безпалько, яке вона подає з 

двох важливих позицій: по-перше, як «складне багаторівневе утворення, 

конкретний прояв суспільних стосунків, що мають місце в суспільстві, у 

якому живе та розвивається особистість»; і по-друге, як «сукупність 

соціальних умов життєдіяльності людини (сфери суспільного життя, соціальні 

інститути, соціальні групи), які впливають на її свідомість та поведінку» [11, 

с. 23]. Як зазначає науковець, соціальне середовище, що охоплює людину від 

народження і до смерті, виступає важливою умовою соціалізації людини, а 

його сфери – політична, соціальна та духовна – «формують певні очікування 

щодо поведінки особистості» [11, с. 23], визначають цілі та зміст соціального 

виховання різними соціальними інститутами.  

Ми поділяємо думку науковців О. Пахомової [263] та А. Рижанової [276], 

що результатом соціального виховання виступає соціальність особистості, яка 

проявляється у її здатності співвідносити власні прагнення з інтересами 

суспільства, дотримуватися суспільно схвальних норм та морально-етичних 

еталонів; в індивідуально творчому ставленні людини до суспільного буття в 

усіх його формах (сімейному, етнічному, регіональному, громадянському), а 

також в активності, у розвитку таких рис, як милосердя і співчуття. 

Отже, здійснений нами аналіз наукових джерел, присвячених розгляду 

феномену соціального виховання в історії педагогічної думки [11; 12; 34; 36; 

38; 155; 170; 180; 184; 189; 198; 207; 224; 226; 232; 236; 247; 268; 276; 298; 308; 

327], свідчить про неоднозначність його трактування (насамперед, його цілей, 

змісту, форм і методів; суб’єктів реалізації та об’єктів, на які воно 

спрямовувалося, ролі різних соціальних інститутів тощо) не тільки у різні 

історичні періоди, але й у сучасній науковій літературі, що актуалізувало його 

розгляд як науково-педагогічної проблеми та дало змогу узагальнити погляди 

на соціальне виховання у такому формулюванні:  

Соціальне виховання – це складова процесу соціалізації, цілеспрямована 

різновекторна (охоплює всі види виховання) педагогічно регульована 

діяльність, стратегічною метою якої є всебічний розвиток, формування 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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соціально значущих якостей, необхідних для успішної соціалізації особистості 

шляхом її включення у різні види соціальних відносин, соціально-корисної 

діяльності, що орієнтована на потреби суспільства та надає особистості 

можливості для самовизначення, самовираження, самореалізації через 

залучення її в цю систему соціальних відносин, а також створення для цього 

відповідних умов різними соціальними інститутами. 

 

 

1.2. Становлення та розвиток педагогічних поглядів А. Волошина у 

контексті його культурно-освітньої, літературної та громадсько-

політичної діяльності 

 

Серед плеяди визначних національних провідників, подвижників 

культурно-національного відродження Закарпаття на зламі ХІХ–ХХ ст. чільне 

місце належить А. Волошину – педагогові, науковцю, талановитому 

письменнику і публіцисту, культурно-освітньому та громадсько-політичному 

діячеві, Президенту Карпатської України, який бажав рідному народові 

посісти «почесне місце в родині цивілізованих націй» [9, с. 5–7].  

Вивчення формування та еволюції світогляду А. Волошина на 

біографічному матеріалі від дитячих років і до зрілого провідника культурно-

національного відродження Закарпатського краю збагачує розуміння його 

особистості у культурологічному науковому полі.  

Період становлення А. Волошина в дитинстві, підлітковому віці, юності 

став самоцінним етапом життя, перебував у стадії активного формування 

власної свідомості. Визначну роль у цьому процесі видіграла родина, яка 

заклала підвалини ціннісного світу майбутнього видатного педагога, 

літератора, науковця, культурно-освітнього, релігійного і державного діяча, 

допомогла йому сформувати загострені морально-етичні та національні 

почуття й переконання. 
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Народився А. Волошин 17 березня 1874 р. в сім’ї сільського священика у 

маленькому гірському селі Келечин Волівського округу (нині це Міжгірський 

район) [67, с. 6]. Батьківська сім’я, де християнська мораль визначала спосіб 

життя кожного її члена, де панували справжній український дух, культ рідної 

мови, шанобливе ставлення до простого українського народу, до селянської 

праці, де дотримувались народних звичаїв і традицій – це те тло, на якому 

формувався А. Волошин як громадянин, педагог, вчений, релігійний і 

громадсько-політичний діяч. З цього приводу В. Бірчак, його друг і 

прибічник, наголошував, що саме «від батьків А. Волошин узяв любов до 

русинів, рідної мови, до рідного краю, його культури» [16, с. 8]. Такої ж точки 

зору дотримується В. Гренджа-Донський, який у «Короткому життєписі 

державного секретаря о. Августина Волошина» відзначає вплив батьківського 

дому на формування національної свідомості майбутнього президента: 

«Батько нашого національного відродження о. А. Волошин побачив світ у 

наших зелених горах на Верховині, у селі Келечині, окр. Волівська, де його 

батько був священиком. Свою національну свідомість набув уже в хаті своїх 

батьків, де говорилося по-українськи» [158, с. 189]. Саме з рідного дому, на 

переконання О. Мишанича, «виніс А.Волошин знання говірки рідного села, 

якою потім послуговувався у своїй науково-практичній роботі» [67, с. 6].  

У 1883 р. після закінчення четвертого класу нормальної школи 

А. Волошин був прийнятий на навчання до Ужгородської гімназії, яку 

закінчив у 1892 р. Навчання в гімназії спрямовувалося на формування 

справжніх угорських патріотів і велося угорською мовою. Винятково для 

греко-католиків по-руськи викладали науку релігії та факультативно руську 

мову. Свідченням особливої змадяризованої атмосфери в гімназії слугувало й 

те, що учням заборонялося розмовляти рідною мовою навіть між собою, а в 

бібліотеці не було жодної руської книжки [241].  

Після закінчення гімназії (1892) А. Волошин вступає на теологічний 

факультет Будапештського університету ім. Пазманя, але, провчившись лише 

рік, він захворів і змушений був повернутися до Ужгорода. Однак рік 
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навчання у Будапешті – це період його плідної роботи у бібліотеках, у фондах 

яких були рідкісні книги з різних галузей знань, дослідження архівних 

документів, що зберігалися в архівосховищах Будапешта. Це дало йому змогу 

зібрати велику кількість матеріалів про давні часи рідного краю, які згодом 

він використав у своїх працях. Уже у цей час А. Волошин  замислювався над 

тим, якою має бути наука у школі та як її треба викладати, а тому активно 

вивчав наукові праці з філософії, педагогіки, психології.  

Повернувшись у 1893 р. до Ужгорода, А. Волошин вступив до 

теологічного ліцею, який закінчив у 1896 р. Цього ж року одружився з Іриною 

Петрик – донькою професора Ужгородської гімназії, родича видатного 

карпатоукраїнського громадського та культурного діяча ХІХ ст. 

о. О. Духновича, в особі якої отримав не тільки люблячу дружину, але й 

надійного помічника і соратника на ниві розвитку освіти та культури серед 

краян. Свідченням громадянської позиції І. Петрик може слугувати той факт, 

що вона за активної підтримки А. Волошина разом із його сестрою Ольгою 

відкрила «Маріанську конгрегацію греко-католицьких дівчат» з метою 

полегшення життя жінок. Відзначимо, що, окрім завдання «выужити все 

можливости до того, аби выховати правдиво релігійних и морально сильних 

одиниць» [179, с. 4], вона ставила завданням подолання безграмотності серед 

жіночого населення краю, пропагування освіти, його значення у житті жінки. 

Цілеспрямованій організації соціалізаційного процесу в цій школі сприяла її 

практична складова, що передбачала благородну місію підготувати дівчину 

насамперед до сімейного життя і материнства: навчити основ гігієни, варити й 

пекти, різних видів ручної праці, догляду за немовлятами і хворими. Особлива 

увага надавалася релігійному, духовно-моральному, національному та 

естетичному вихованню дівчат. Їх знайомили з народними традиціями і 

звичаями як Закарпатського краю, так і Гуцульщини, Галичини. Такий підхід 

в організації просвітницької роботи мав на меті не тільки показати різнобарв’я 

України, але й її єдність у цьому різнобарв’ї. Принагідно зауважимо, що у час, 
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коли А. Волошин був директором вчительської семінарії, осередок 

«Маріанської конгрегації» активно діяв і в її стінах. 

Незважаючи на те, що у 1897 р. А. Волошин був висвячений на 

священника і почав служити капеланом Ужгородської Цегольнянської 

Преображенської церкви, він вступив на навчання до Вищої педагогічної 

школи в Будапешті, яку закінчив у 1900 р., а відтак у цьому ж році розпочинає 

і педагогічну діяльність в Ужгородській учительській семінарії, – спочатку на 

посаді професора, а з 1917 до жовтня 1938 р. – директора.  

Одночасно з педагогічною А. Волошин веде активу просвітницьку, 

наукову та громадську діяльність. На кінець ХІХ ст. припадає його активна 

праця разом з В. Гаджегою та П. Гебеєм з відновлення діяльності «Общества 

св. Василія Великого», заснованого у 1864 р. за ініціативи О. Духновича, але 

яке у 80-х рр. ХІХ ст. почало занепадати. Критично оцінюючи причини цього 

занепаду, серед яких особливо вагомою А. Волошин вважав «москалізацію 

нашої письменної мови», небажання управи цього товариства «вернутися до 

здорової основи Михайла Лучкая, котрий з своєю граматикою з р. 1830 вносив 

здорові народні форми до письменної мови й котрий подав здорові основи і 

нашим браттям за Карпатами до розвивання нашої говореної мови» [67, с. 

140–141], він у 1897 р. домагається відновлення діяльності товариства «і то в 

напрямі народовецькім». Продовжуючи славні традиції О. Духновича, 

«Общество св. Василія Великого» активно відстоювало право русинів на рідну 

мову, проводило просвітницьку роботу серед широких верств населення. 

Однак, як відзначав сам А. Волошин у промові на Всепросвітянському з’їзді в 

Ужгороді 17 жовтня 1937 р., «...скоро накинулися на нас і на єпископа 

Фірцака атаки шовіністичної мадярської преси з Будапешта і Ужгорода. За 

новинарськими нападами слідувало слідство, проведене урядниками 

міністерства внутрішніх справ, потім приказано мені змінити статути, 

затверджені ще року 1864 владою Баха і т. д.» [67, с. 141]. Коли ж новий 

статут уряд затвердив лише з умовою повного поліцейського контролю за 

діяльністю товариства, було прийнято рішення про зміну його форми. Відтак 
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у 1902 р. було засноване акціонерне товариство «Уніо», яке, як і «Общество 

св. Василія Великого», було єдиним культурним осередком українського 

населення краю. У друкарні товариства видавалася не тільки богословська, 

але й художня та навчальна література для народних шкіл та вчительських 

семінарій. Зокрема, саме тут побачили світ перші педагогічні праці 

А. Волошина «Методична граматика для народних шкіл» та «Читанки», а з 

1904 р. – популярна серед простого народу серія оповідань «Поучительноє 

чтение». Було налагоджено і систематичний випуск газети «Наука», а у 1911–

1919 рр. додаток до неї «Село», постійним редактором та дописувачем якої 

був А. Волошин. На сторінках «Науки» публікувалися матеріали, в яких 

велася активна роз’яснювальна робота, спрямована як на популяризацію серед 

краян освіти, науки та нових форм культурно-громадського життя – читалень, 

кредитних кас, кооперації, так і на боротьбу з такими соціальними вадами, як 

алкоголізм і розпутство [181 ; 241].  

На формування світогляду, педагогічних поглядів А. Волошина вплинуло 

налагодження ним зв’язків з науковцями та громадсько-культурними діячами 

сусідніх країн – Словаччини, Чехії, Угорщини, які починають зав’язуватися 

ще під час його навчання у Вищій педагогічній школі в Будапешті. 

Налагоджує зв’язки видатний педагог і з іншими українськими землями, 

зокрема з Галичиною. Особливо вразив його справжній український дух, що 

панував у середовищі галичан, їхня активна життєва позиція. Захоплення 

викликає величезна кількість українських газет і журналів, що видавалися у 

Галичині. Незважаючи на політичну спрямованість цих часописів, він, 

користуючись нагодою, передплатив цілу низку видань – «Галичанин», 

«Діло», «Свобода» та ін. Але найбільше враження на А. Волошина справила 

масштабна діяльність галицької «Просвіти». Саме тоді в нього з’явилося 

бажання створити таку ж організацію на Закарпатті. Однак умови для цього 

виникли лише після приєднання Закарпаття до Чехословаччини (1920). Сам 

педагог з цього приводу відзначав: «За мадярських часів основання такого 

товариства було зв’язане з великими перешкодами, бо не було закона про 
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такого рода товариства. Сумно, дуже темно було у нас тому 20 літ. ...Коли по 

перевороті завіяв вітер свободи, за перше наше завдання уважали ми оснувати 

товариство, яке би видавало популярні книжки для народу і розширяло би 

нашу культуру та національну свідомість» [67, с. 142].  

День (9 травня 1920 р.), коли на загальних зборах «Просвіти» було 

затверджено статут і обрано його правління, А. Волошин красномовно 

проілюстрував такими словами: «Віджив старий дуб, пустив нові віти, здорові 

і сильні» [67, с. 143]. Попереду була посилена й систематична робота 

товариства, програма діяльності якого розроблялася з урахуванням реального 

стану культурного життя народу, яке видатний педагог змальовує такими 

словами: «Що видиме? Невіжество повсюду. Множество неграмотних. 

Забобони. Бідність. Кращі ґрунти при улицях у жидівських руках. 

П’янствованія даже межи жонами. Нечистота. Полові хвороти. Бідноє 

стравовання. Широкі маси не понімають свої народні інтереси, і на первий 

подув вітра піддаються чужим, ворожим інтересам. Сему можно приписати 

неуваженє своїх народних ідеалів, розбиває ся на всякого рода партії і 

партійки. Словом, із невіжества, із низького уровня культурного широких мас 

розбиваються народні сили, а противні народному ділу політичні інтереси 

використовують її і доводжують атомізацію наших сил до крайностей, даже 

до абсурда» [139, с. 2]. 

Через 15 років під час промови на Всепросвітянському з’їзді (17 жовтня 

1937 р.) в Ужгороді, який зібрав понад 30 тисяч просвітянських активістів з 

усіх куточків Закарпаття, А. Волошин, стисло, але ємно окреслив здобутки 

товариства: «Кромі читалень «Просвіта» зорґанізувала перший Руський театр, 

який їздив по цілому Підкарпатті та давав вистави і причинився до створення 

місцевих театральних гуртків, а сам дав вище 1200 вистав. ... Товариство 

видало 150 книжочок для народу в кількости поверх 450000 примірників. 

Календарі 50 000 примірників та популярний діточий журнал «Пчілка». ... 

виконувала «Просвіта» 90 % позашкільної освітньої праці та спричинилася в 

дуже великій мірі до поширення національної свідомости, до усунення 
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рабського духа, до усунення чужого духа та до піднесення морального, 

культурного і господарського рівня нашого народу» [67, с. 145].  

Як відзначає О. Мишанич, незаперечною заслугою А. Волошина було 

гартування просвітянських кадрів та залучення до роботи в гуртках 

«Просвіти» учительства, на яке він покладав особливі надії [242].  

Підвалинами майбутнього, однією з головних рушійних сил суспільного 

розвитку А. Волошин вважав культуру, яку розглядав як єдність 

національного й соціально-політичного життя, що живиться народними 

традиціями. Кожен народ має вроджену культурну спадщину, свій народний 

геній, свою індивідуальність і лиш на цій основі може творити культуру й 

причинитися до вселюдської культури, – наголошував педагог, звертаючись 

до делегатів з’їзду молоді краю у липні 1929 р. [67, с. 118]. «Ширити 

культуру, понести світло знаня и хотіня доброго во всі куты людського житя, 

піднести по возможности кожду одиницю к высоті досягнутої до того часу 

культуры» [109, с. 21], – такі цілі ставив видатний діяч перед учительською 

громадськістю. 

В умовах іноземної окупації усі зусилля передових культурно-освітніх та 

громадсько-політичних діячів Закарпаття були спрямовані проти процесу 

денаціоналізації українців. Збереження нації, її мови, культури – таким було 

головне завдання, що стояло перед «Просвітою» і педагогами краю. 

Переконаний у тому, що головним засобом денаціоналізації може бути 

шкільництво, освіта русинів, А. Волошин разом з іншими культурно-

освітніми діячами вів активний пошук шляхів розвитку української системи 

освіти, якій відводив центральне місце у справі піднесення життя краян, їх 

національної свідомості. Основне завдання освіти, на його думку, полягає у 

служінні інтересам народу, його культурі, у вихованні гідного громадянина 

своєї держави. Так, зокрема, у статті «Наша задача» він зазначає: 

«...воскресіння народа нашого на всіх полях народного життя має відбуватися 

саме через діло виховання, реформування школи» [104, с. 1–2]. 
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Науковець вірив у те, що Україна стане незалежною державою, і саме 

тому активно працював над створенням її майбутнього шкільного устрою. 

За ініціативи А. Волошина стрімко розширюється мережа шкіл, 

викладання у яких велося рідною для учнів мовою. З цього приводу 

М. Зимомря подає такі факти: якщо у 1920 р. в Закарпатті функціонувало 

475 народних шкіл, з яких 21 була з українською мовою навчання, то вже у 

1932 р. діяло 532 школи, з них 373 українські. Крім того існувало ще 14 

українських горожанських шкіл, 4 гімназії (з них одна угорська), 3 

учительські семінарії, 2 українські торговельні школи [181, с. 43–44]. 

А. Волошин добре усвідомлював, що поширення в народі освіти і 

культури неможливе без участі вчителя. Можемо констатувати великий його 

внесок у підготовку вчителів для народних шкіл. Як виходець з гірського села, 

він добре знав ситуацію щодо занепаду освіти, безграмотності у селах, добре 

розумів, що прикладом для селян, вагомим чинником їх мотивації на здобуття 

освіти може слугувати лише той учитель, який і сам походить з цього 

середовища. А отже, будучи директором учительської семінарії, відбирав на 

навчання насамперед  дітей ремісників та селян, які хотіли здобувати освіту. 

Він виховав сотні учнів, які проводили велику культурну, просвітницьку і 

громадсько-політичну роботу на Закарпатті. Щоб дійти до рівня культури 

сусідніх країн і більш якісної підготовки вчителів, які б понесли освіту в 

якнайширші верстви населення, він пропонує відкрити педагогічну академію, 

яка у майбутньому стала б основою для відкриття «подкарпатско-руського 

університету» [115, с. 82]. 

Свою програму національної освіти А. Волошин реалізовував і в річищі 

укладання підручників для народних шкіл і вчительських семінарій, які, на 

його переконання, слід писати рідною мовою, а не перекладати з угорської чи 

чеської, та прілюструвати місцевим матеріалом.  

У цьому контексті доцільно зауважити, що сам А. Волошин у період 

активної мадяризації, тотальної заборони рідної мови у народних школах 

Закарпаття, вимушений був видавати підручники для русинських шкіл й 
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угорською мовою, за що часом піддавався критиці як з боку соратників, так і 

дослідників його творчості. Але, чи міг він чинити інакше? Чи були у нього 

ще якісь шляхи збереження народної української школи, яка на той час 

залишалася основним джерелом знань для населення? Сучасні українські 

науковці М. Зимомря, В. Гомоннай та М. Вегеш, розкриваючи сутнісну 

особливість діяльності видатного педагога у цей складний для закарпатського 

народу період, називають її компромісною [181, с. 22–23]. Ми цілковито 

поділяємо цю точку зору і переконані, що задля збереження народної школи 

А. Волошин вимушений був іти на поступки панівній освітній політиці, проти 

власних переконань. А отже, не можна оцінювати його педагогічну діяльність 

у цей складний для Закарпаття час як «запопадливість чи опосередковане 

служіння справі мадяризації» [181, с. 23].  

Загалом з-під пера видатного педагога виходять понад 40 підручників 

рідною мовою для учнів та вчителів: «Методическа грамматика 

карпаторусского языка для народных школ» (1899), «Читанки для угро-

русской молодежи, часть І, ІІ» (1900); «Азбука» (1904), «Азбука Угро-

Русскаго и церковно-славянского чтенія» (1906 р.) «Наука о числахъ для 1 і 2 

кл. нар. школъ» (1919), «Педагогика и дидактика для учительних семинарій» 

(1923), «Методическа грамматика карпато-руського языка для низших клас 

народных школ» (1923), «Исторія педагогики для учительних семинарій» 

(1923), «О соціяльнім выхованю» (1924), «Азбука Угро-Русскаго и церковно-

славянского чтенія» (1924), «Педагогична психологія» (1932), «Загальна 

педагогіка» (1932) «Дидактика» (1933), «Педагогічна методологія» (1943) та 

ін. 

Як бачимо з наведеного, але далеко не повного списку підручників 

А. Волошина, першою була «Методическа грамматика карпаторусского языка 

для народных школ». Науковець М. Белей, досліджуючи еволюцію поглядів 

А. Волошина як граматиста і методиста мови, звертає увагу на те, що «... це 

був на Закарпатті перший підручник української мови, у якому 
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цілеспрямовано підкреслювалася думка, що навчання мови є також навчанням 

національної етики, пізнанням душі народу, що живе і розвивається» [13, с. 9].  

Відзначаючи цінність цієї праці, автор акцентує на ретельно продуманому 

багатому ілюстративному матеріалі, основу якого становили тексти народних 

пісень, прислів’я, приказки, що сприяло вихованню любові до Бога, до 

рідного краю, пошани до батьків, працелюбності. Звертає увагу на 

особливості подачі автором навчального матеріалу, зокрема на паралельне 

наведення відповідників угорською мовою, пояснюючи це не методичним 

прийомом, а радше необхідністю, «бо такою, очевидно, була настанова 

властей, котрі і в такий спосіб дбали про призвичаювання закарпатських 

українців до угорської мови, яку, як державну, мали добре знати» [13, с. 8]. 

Повертаючись до питання «служіння Августина Волошина справі 

мадяризації», коли він змушений був видавати підручники угорською мовою, 

звертаємо увагу й на те, що і в «Методической грамматике карпаторусского 

языка для народных школ» він також іде на компроміс, вдаючись до 

наведення угорських відповідників української мови лише з необхідності.  

Дослідник педагогічної спадщини А. Волошина сучасний науковець 

М. Кляп з цього приводу відзначає, що в часи, коли «угорська влада 

переслідувала школи, де навчання проводилося українською (руською) 

мовою, наполегливо втілюючи у життя австро-угорське законодавство, 

спрямоване на повне згортання таких шкіл, видання підручників рідною 

мовою відігравало подвійну функцію: забезпечувало вихованців новими 

підручниками та зміцнювало опір громадян шаленій мадяризації, 

утверджувало національні переконання мешканців краю» [199, с. 230].  

Доцільно зауважити, що підручники для школи з предметів, які з точки 

зору тогочасного угорського уряду мали патріотичний характер (угорської 

мови, історії, географії тощо), можна було писати лише угорською мовою 

[199, с. 230].  

Розглядати А. Волошина як педагога неможливо поза літературною 

діяльністю. На наше переконання, цей вектор його творчості є своєрідним 
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продовженням просвітницької роботи, опосередкованим шляхом організації 

педагогічної просвіти як батьків учнівської молоді, так і самих дітей.  

Літературні твори А. Волошина, написані доступною і зрозумілою 

простому народу мовою, відзначалися яскраво вираженим соціально-

виховним характером і швидко набули популярності серед закарпатців. 

Оповідання «Наш страшний ворог», «Павленка-загуба», «Народна 

свідомість», «Анцька освідомилася», «Разговор о векселях»; збірка анекдотів 

про п’яницю Яцка та корчмаря Іцка, літературно опрацьовані казки під 

загальною назвою «Сорок казок», переказ твору Д. Дефо «Робінзон», п’єси 

«Маруся Верховинка», «Фабіола», «Без Бога ні до порога» – далеко не повний 

перелік літературного доробку письменника, що заслужено користувався 

популярністю серед народу та відігравав вагому просвітницьку та 

моралізуючу роль.  

Літературні твори видатного педагога – це водночас дослідницьке поле 

сучасної йому дійсності у світоглядному та соціальному аспектах, у 

специфічній не теоретичній, а естетичний формі: через зміст, ідеї та пафос 

насамперед драматичних творів «Маруся Верховинка», «Без Бога ні до порога. 

П’єса в трьох діях», «Фабіола», «Князь Лаборець». У такий спосіб видатний 

педагог-просвітник намагався донести до краян відповіді на актуальні 

суспільні питання доби, у яку жив, творив, діяв: цінність та необхідність 

науки, освіти, дотримання релігійної моральності, християнських чеснот. 

А. Волошин прагнув виховати земляків у відданості, бажанні служити 

батьківщині та Богу, допомогти рідному народові у самоусвідомленні та 

самоствердженні. Так, зокрема, у п’єсі «Маруся Верховинка», яку дослідники 

зазвичай порівнюють з відомим твором І. Котляревського «Наталка 

Полтавка», автор відтворив реальну картину боротьби прогресивно 

налаштованих краян за українську школу і просвіту для села, формування 

нових форм культурно-громадського життя – кредитних кас, кооперації, 

читалень.  
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Модерні, вдосконалені види вільної соціальної діяльності викликають 

активний спротив у тих персонажів твору «Маруся Верховинка», які належать 

до найвпливовіших людей на селі, – корчмаря Гершка і писаря Вернера. Вони 

намагаються переконати громаду в тому, що освіта селян рідною мовою є 

злом, а тому необхідно закрити україномовну школу, натомість відкрити 

«панську» – російську і вчити дітей «образованным языком», тобто 

заперечують право українців на власну культуру. Гершко та Вернер борються 

проти нових суспільних, культурних цінностей та стратегії їх розвитку 

активно, підступно й хитро:  обманюють, споюють неграмотних селян і так 

позбавляють їх здорового глузду; намагаються позбутися молодого 

кооператора Івана Петрівського, який дошкуляє корчмареві своєю діяльністю. 

А. Волошин яскраво розкриває характери цих дійових осіб завдяки низці 

подробиць. Писар Вернер – недолуга, примітивна людина, яка не усвідомлює і 

не цінить свого коріння, а тому легко змінює національну орієнтацію з 

промадярської на москвофільську. Корчмар Гершко – підступний інтриган, 

який використовує у своїх цілях не тільки неграмотних селян, але й 

довірливого Вернера. 

Світоглядний простір, дія, конфлікт п’єси пов’язані з її головним 

образом-персонажем Марусею Верховинкою (на що вказує назва твору, у 

якому героїня характеризується через антропонім та народну назву мешканців 

Карпат) – життєво активною і національно свідомою сільською вчителькою 

Марусею Тисовською, котра любить молодого кооператора Івана 

Петрівського і разом з ним проводить на селі велику культурно-освітню 

роботу, відстоює право дітей навчатися у школі рідною мовою, засновує 

читальню, кредитну касу, дає рішучу відсіч писареві й корчмареві, яким не до 

вподоби молодь, що стверджує серед селян нове світосприйняття та уклад 

буття. Таким чином, автор підводить глядача до висновку, що протистояти 

злим намірам та підступним діям таких осіб, як Гершко і Вернер, можуть 

тільки освічені й рішучі члени сільської громади.  
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Відзначимо, що у п’єсі «Маруся Верховинка» знайшли відображення не 

лише просвітницькі ідеї та намагання А. Волошина показати соціальну 

користь навчання, інтелектуальної, культурної діяльності, але й представлені 

реальні тенденції розвитку національної освіти, характерні для початку XX ст.  

Словами головного героя оповідання «Народна свідомість» звертається 

А. Волошин до краян із закликом не соромитись, а пишатися своїм 

українським походженням, своєю працею наближати краще майбутнє: 

«…народна свідомість передовсім потребує любви до всего того, що наше. 

...А кто любить своє, тот і працює для своїх, як підпорує жид жида, не 

дивиться на то, ци то тутешний, ци польський, ци німецький жид. Так роблять 

і мадяре, німці і другі, бо мають народну свідомість. Так і ми, русини, 

станемеся респектованим народом, єсли будеме свідомі своєго походження, 

своєї вартости і сили, єсли будемо ся чути частею великого 40-міліонового 

народа і будемо ся питати культурою його» [67, с. 470–471]. А отже, 

підсумовує головний герой оповідання, «...єсли наш народ хоче, може жити, 

лиш через народну культуру повинен понести під кожду стріху світло своєї 

питомної освіти. Російська культура не спасе нас, бо она не наша, російської 

мови наш чоловік не розуміє, і єсли буде ся ширити освіта по-московськи або 

іним чужим язиком, народ останеся темним і не піднесеся до ліпшої долі» [67, 

с. 470].  

Через літературний твір А. Волошин, звертаючись до краян, як вагомий 

аргумент формування народної свідомості наводить значення єдності 

українців, пов’язаних спільною мовою, історією, звичаями, літературою, 

«одним способом думання»: «Наша «Наталка Полтавка» єднако мила і 

поучительна русинови Підкарпаття і русинови-українцеві Галичини, України, 

чи Америки. Єднако милий спів наш і танець наш в Києві, в Львові, в 

Ужгороді. ... Хто знає свою історію, хто читає своїх класиків (найбільших 

писателів), тот станеся свідомим сином того народа, тот полюбить свою націю 

і із любви готов працювати для неї, підносити славу і благобут єї» [67, с. 469].  
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Тема рідної української мови звучить провідним лейтмотивом і в 

оповіданні «Анцька освідомилася», головною героїнею якого виступає 

звичайна дівчина Анцька, що служить панові русинського походження 

Скалицькому, який цурався власного походження та зневажливо ставився до 

рідної мови («Українцев нєт і бить не может! Адінє русскій народ! Українец 

пусть гаваріть по-русскі!» [67, с. 474]). Головна ж героїня твору Анцька 

сміливо проявляє почуття власної національної свідомості, спрямованої на 

захист рідної мови, що звучить у таких ємних за змістом її словах: «Та вже то 

розумію, що ті пани хотіли би накинути на нас свій язик. Але того не буде, бо 

учитися можна лише на своїй мові» [67, с. 474]. Отже, слова головної героїні 

обертають мовну проблему на продуктивну соціально-культурну, педагогічну 

програму автора оповідання. Цей висновок героїні твору А. Волошина, на наш 

погляд, є суголосним відомій світоглядній максимі Т. Шевченка: «Учітесь, 

читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь». Рідна мова, культура у 

цих словах Т. Шевченка, як і у світоглядній позиції А. Волошина, 

акцентуються як цінності, що реалізуються у різних формах людської 

поведінки, мають забезпечити сталий розвиток та існування української нації. 

Варто відзначити, що доступні і зрозумілі звичайному селянинові 

художні твори А. Волошина сприяли їх популяризації серед народу, а отже, і 

відігравали вагому просвітницьку роль. З цього приводу відомий український 

науковець О. Мишанич у вступній статті до праці «А. Волошин. Вибрані 

твори», аналізуючи педагогічне значення літературного доробку педагога, 

писав: «Його численні твори – вірші, оповідання, п’єси, художні оповіді не 

належать до великої літератури. Це – типово просвітянська творчість, 

адресована конкретному, реально існуючому в той час читачеві, слухачеві й 

глядачеві – школяреві, неписьменному або ледь письменному селянинові, 

який уже в зрілому віці потягнувся до книжки, шукав у ній корисного і 

повчального читання» [67, с. 23].  

Звернення до регіональних особливостей сімейного виховання на 

Закарпатті досліджуваного періоду, яке відзначалося тим, що більшість селян 
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не тільки через бідність, а насамперед через низьку освіченість та 

неусвідомлення значення освіти у розвитку та вихованні дітей не відпускали 

їх до школи, вважаючи, що вдома вони принесуть більше користі, дало нам 

змогу виокремити ще один знайдений А. Волошиним як педагогом і 

літератором дієвий шлях просвітницької роботи з батьківською 

громадськістю. І цим шляхом став театр, який «благородно має впливати на 

маси, приводити думки духовного цивілізованого життя, котрий раз сміхом, 

другий раз слезами примушує людей розсуджувати над їх вчинками» [79, 

с. 39–40], за написання п’єс для якого береться видатний педагог. Принагідно 

зауважимо, що, починаючи з 1920 р., на Закарпатті під протекторатом 

товариства «Просвіта», а згодом «Рідної школи» та «Пласту» широко 

розгортається театральний аматорський рух, серед представників якого було 

чимало вчителів, які організовували драматичні гуртки в школах, семінаріях, 

сільських читальнях.  

Як бачимо, літературний твір у педагогічній концепції А. Волошина 

постає своєрідною формою обґрунтування можливостей урізноманітнення 

шляхів просвітницької діяльності серед народу, дієвим джерелом впливу на 

розвиток його духовно-моральних якостей і національної свідомості.  

У праці «Педагогічна методологія», вступаючи у своєрідну полеміку з 

русофілами, які заперечували не тільки цінність, але й загалом наявність 

справжньої української літератури, видатний педагог наводить цілком 

об’єктивні і вагомі аргументи на її захист: «Наші вороги кажуть, що наш нарід 

не має своєї літератури. Це неправда. Ми хоч у дечому відстали від своїх 

сусідів, то не з власної вини, так складалися історичні обставини. Наша 

література є багата, багата вона особливо чистотою морального духа і щирим 

патріотизмом. Маємо і ми класичні зразки на всі форми – стилістичні, 

риторичні й поетичні» [116, с. 116].  

Християнські чесноти, педагогічний хист А. Волошина як людини- 

жертводавця і благодійника проявлялися у його ставленні до сиріт, бідних і 

знедолених. Особливо показовим у цьому плані можна вважати той факт, що 
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разом із дружиною Іриною він подарував під греко-католицький сиротинець 

«Нова родина» свій двоповерховий будинок в Ужгороді (нині це вул. 

А. Волошина, № 36), вартість якого на той час становила 320 тисяч чеських 

крон, та пожертвував на його утримання ще 300 тисяч крон. Саме ж подружжя 

переселилося в маленьку хатинку у дворі. 

Назва сиротинця «Нова родина» стала символічною, адже за тепло і 

справжню батьківську любов до сиріт діти називали подружжя Волошиних, 

які взяли на себе усі турботи про них, батьком і матір’ю.  

Особлива увага в сиротинці надавалася навчанню дітей, їх різнобічному 

розвитку, підготовці до майбутнього самостійного життя. У його стінах вони 

опановували програму початкових класів, а далі продовжували навчання у 

семирічці. А тим, хто добре вчився, А. Волошин оплачував і подальше 

навчання – у музичній чи торговельній школі, у вчительській семінарії. Як 

свідчать архівні джерела, багато вихованок з цього сиротинця вступали на 

навчання до Ужгородської вчительської семінарії. Переконані, що головну 

роль у їх життєвому і професійному виборі відігравав саме приклад жертовної 

педагогічної праці А. Волошина та його дружини. 

Дбали у сиротинці і про розвиток природних задатків дітей, формування 

у них естетичних смаків: дівчата вчилися народних танців, грі на різних 

музичних інструментах (скрипці, домбрі, гітарі, піаніно), вокального і 

хорового співу. Про неабияку турботу А. Волошина про розвиток вихованок 

свідчить і той факт, що керувати хором був запрошений відомий диригент 

М. Аркас.  

Активною у сиротинці була також соціально-виховна робота, спрямована 

на підготовку вихованок до майбутнього самостійного життя. Щоб у 

подальшому мати можливість самостійно заробляти на життя, тут вони 

опановували одну з вибраних професій: кухаря, швачки, прачки, кондитера 

або ж перукаря. Велася робота і з підготовки дівчат до майбутнього сімейного 

життя та материнства: їх вчили ручної праці, шити, куховарити, знайомили з 

особливостями виховання та догляду малят.  
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Прикладом особливої турботи А. Волошина про дітей-сиріт слід вважати 

і його «Заповіт (Тестамент)», складений 19 серпня 1944 р. у Празі, в якому він 

заповідає: «Мій маєток в селі Селешка (окр. Крал. Хлумец) віддаю Чину сс. 

Василіянок в Ужгороді для піддержування сиротинців, заложених пок. 

жінкою моєю і мною в Ужгороді і в Хусті» [67, с. 497]. 

Розглядаючи становлення та розвиток педагогічних поглядів А. 

Волошина, важливо виокремити і його політичну діяльність, яка, незважаючи 

на багато дискусійних питань, що стали предметом наукових розвідок 

насамперед істориків, також залишила яскравий відбиток на його особистості 

як педагога. Ми цілковито погоджуємося з авторами наукової монографії 

«А. Волошин. Життя і помисли президента Карпатської України», що його 

політичний портрет як видатного педагога і культурно-освітнього діяча 

«необхідно змальовувати крізь призму історичних подій, які мали 

безпосередній вплив на долю закарпатського краю у першій половині ХХ 

століття» [48, с. 104], адже вперше до політичної діяльності він залучився вже 

сформованим вченим і духовно-культурним діячем. А політикою займався, на 

переконання авторів цього монографічного видання, в силу вимог часу, 

«узгоджуючи кожний свій крок із власною вірою, понад усе керуючись 

прагненням освідомити народ і поширити та укріпити серед народу дух і 

народну свідомість» [48, с. 116].  

Принагідно зауважимо, що на початку ХХ ст., як відзначають дослідники, 

політична свідомість місцевого населення Закарпаття тільки починала 

визрівати. Очолити цю нелегку справи мала нова політична еліта, до якої 

належав А. Волошин, який дотримувався чіткої орієнтації на з’єднання всіх 

українських земель в одну державу, сприяв наведенню контактів між 

політичними діячами Закарпаття і Великої України [48; 50].  

Про поціновування діяльності А. Волошина, визнання його як 

незаперечного лідера карпатського народу свідчать архівні матеріали, 

спомини соратників і учнів. У цьому контексті вважаємо за доцільне 

відзначити особливу подію сучасності – унікальне видання у 2017 р. 
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невідомих досі документів з особистого архіву президента Карпатської 

України під назвою «Два ювілеї Августина Волошина». Книга базується на 

матеріалах, випадково знайдених ще у 1997 р. Ф. Паппом на горищі його 

старого будинку в Ужгороді та переданих його товаришу – професорові 

О. Снігурському. Лише через 20 років унікальні документи, а це зібрані 

особисто А. Волошиним вітальні листівки до його 50- та 60-літнього ювілею 

(за 1924 та 1934 рр.), надіслані з Галичини, Чехословаччини, Лондона, 

Парижа, від осередків «Просвіти», читалень, від українських емігрантських 

організацій, побачили світ. Відзначимо, що загалом у знайдених альбомах 

налічувалося майже 700 вітальних листівок, але до книги увійшло тільки 300 

(Додаток Д). За словами І. Ліхтея, головного упорядника книги, опубліковані 

матеріали – це ще один вагомий доказ величної постаті А. Волошина, який 

став для краю і світу символом єдності українців. 

Серед важливих політичних віх у діяльності А. Волошина можна 

виокремити такі: 1918–1921 рр. участь в об’єднанні Народних Рад, організатор 

та голова Християнсько-народної партії в Підкарпатській Русі, апарат якої 

перебував винятково в руках українців, а політична програма відображала 

актуальні проблеми тогочасного життя краю – піднесення освіти, мовне 

питання (активне відкриття шкіл з рідною мовою навчання підготовка 

учительських кадрів), розвиток економіки і сільського господарства, 

автономне управління тощо. Тоді ж А. Волошин стає членом «Директорії», що 

також давало йому змогу проводити політику, спрямовану на підтримку 

рідномовної освіти краян, розширення мережі народних шкіл. З 1925 до 

1935 рр. – посол до Празького парламенту від Християнської народної партії. 

У 1938–1939 рр. – державний секретар здоров’я, прем’єр-міністр Карпатської 

України, засновник Українського Національного Об’єднання, посол до сойму 

Карпатської України. Як громадсько-політичний діяч, був переконаний, що 

створення власної держави – Карпатської України – стало можливим лише 

завдяки консолідації національно-патріотичних сил, усвідомленню 

населенням власної приналежності до великої української нації. 
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У зверненні до українського народу з нагоди перемоги Українського 

Національного Об’єднання на виборах до Сойму Карпатської України, яке він 

розпочав зі звертання «Солодкий мій народе», А. Волошин підбиває своєрідні 

підсумки тернистого шляху до омріяної мети: «Твоя щира поведінка при 

виборах до першого Твойого сойму доказує Твою політичну зрілість, доказує, 

що Ти зумів у собі витворити не лиш велику національну свідомість, але і 

солідарність щирої любові один до одного, брата до брата, порозумів наші 

спільні інтереси. ...Особливо тішить мене те, що наша дорога була правильна, 

і тою дорогою ідемо далі, щоб вибудувати культурну, господарську і 

політичну самостійність для блага нашого народу» [67, с. 163–164].  

Одним з перших актів уряду Карпатської України стало підписання 

прем’єр-міністром А. Волошиним «Розпорядження правительства 

Підкарпатської Русі про державну мову», у першому параграфі якого 

зазначається, що «державною мовою в країні Підкарпатської Русі є мова 

українська (малоруська)» [67, с. 487]. Суголосним із сучасними тенденціями 

мовної політики України можна вважати другий і третій параграфи цього 

історичного документа, де зазначено: «§2. Особи чеської, словацької й 

російської (русскої, великорусскої) народності можуть вносити подання і в 

своїй материнській мові. §3. Всі постанови, які суперечать §§ 1 і 2 цього 

розпорядження, касуються» [67, с. 487].   

Прийняття цього розпорядження стало справжньою перемогою над 

силами, які ставили перепони на шляху розвитку освіти й рідної мови 

закарпатців, це була перемога і самого А. Волошина – науковця і педагога, 

який беззаперечно визнавав самостійність української мови, вів активну 

боротьбу за її збереження, свідченням чого є все його життя, наукові і 

педагогічні праці, в яких він закликав своїх співвітчизників не бути «ворогами 

своїй мові», а боротися за неї: «Борімся проти полонізмов, проти москалізмов 

або мадяризмов, но не борімся проти самого родного язика, котрий нічим не 

винен в том, что не мог свободно на своєй родной земли розвиватися» [67, с. 

233]. Яскравим свідченням перемоги української ідеї, української мови в часи 
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існування Карпатської України стало й те, що в усіх районах, де проживало 

українське населення, діяли українські народні школи. 

Тверду українську позицію видатного педагога і водночас його повагу до 

інших народів, інших культур і мов засвідчує, на наше переконання, інтерв’ю, 

яке давав А. Волошин як прем’єр-міністр кореспонденту часопису «Лідові 

Новини». Аналізуючи актуальні проблеми краю, «переборщення та перепони» 

русофільської політики в Карпатській Україні, зраду Фенцика та Бродія, «які 

гнали воду на млин мадярів та поляків», він водночас акцентує на тому, що ці 

події «багатьом отворили очі». І, власне, пояснення видатним педагогом і 

політиком А. Волошиним цих фактів надзвичайно яскраво передають його 

людську і громадянську сутність: «Ми нічого не маємо проти русофільства 

чехів, то єсть проти такого, яке шанує російську культуру. От, ані ми, українці 

– а це треба пояснити, – не є проти росіянів, ми шануємо їхню літературу та 

культуру. Але ми хочемо жити своїм власним життям, своєю українською 

культурою і, захищаючи послідовно та твердо своє, ми не відцураємося від 

шанування духовного багатства інших. Я сам особисто не маю жодного 

упередження проти росіянів, сам говорю добре по-російськи, але я не можу 

бути ренеґатом українського народу» [67, с. 159]. 

Зауважимо, що період 1938–1939 рр. виявився для А. Волошина не тільки 

переможним, але й, за висновками істориків, досить суперечливим, оскільки в 

різні часи тлумачився науковцями далеко не однозначно. Так, зокрема, 

українські вчені М. Вегеш та М. Токар, аналізуючи особливості політичного 

режиму 1938–1939 рр. і виборів до Сойму Карпатської України, акцентують 

увагу на складній політичній ситуації, що склалася у краї, коли новостворена 

Карпатська Україна опинилася між «двома вогнями»: з одного боку, 

Угорщина зазіхала на повернення втрачених територій, а з іншого – 

Німеччина штовхала її до активних дій проти Чехословаччини. Додамо до 

цього ще й вороже ставлення Радянського Союзу. У цій ситуації, з огляду на 

розстановку політичних сил та подій у Європі, А. Волошин як прем’єр-міністр 

Карпатської України, ставлячи мету захистити населення від агресії 
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Угорщини та зберегти територіальну цілісність Закарпаття, бере орієнтир на 

Третій Рейх, оскільки на той час тільки він обіцяв йому заступництво і 

допомогу. Власне, саме ці події стали тим «каменем спотикання», який 

викликав різні тлумачення цієї події у біографії А. Волошина у радянському 

дослідницькому дискурсі та з боку українських науковців доби незалежності. 

Якщо перші безапеляційно звинувачували А. Волошина у зрадництві, 

пронімецькій орієнтації, то другі на підставі глибокого аналізу архівних 

документів прийшли до висновку, що в тих умовах це був доволі виважений 

крок прем’єр-міністра Карпатської України, метою якого була оборона краю 

проти її окупації угорцями. Так, зокрема, М. Вегеш, Ч. Фединець та М. Токар 

підтверджують це матеріалами «Особистої справи А. Волошина», яка 

зберігається у Центральному Архіві Міністерства Державної Безпеки Росії в 

Москві [177, с. 123–124].   

День 15 березня 1939 р., коли Соймом було проголошено повну державну 

самостійність і незалежність Карпатської України, а її президентом – 

А. Волошина, став першим і останнім для існування незалежної Карпатської 

України.  

Під час окупації краю Угорщиною А. Волошин разом з урядом 

вимушений був емігрувати за кордон і поселитися в Празі. Тут він повністю 

відійшов від політики, цілковито віддавшись педагогічній справі в 

Українському Вільному Університеті. Науковець С. Федака, аналізуючи 

діяльність А. Волошина періоду еміграції, акцентує насамперед на його роботі 

з укладання підручників з різних галузей педагогічної науки, окреслює його 

шлях від професора до ректора Українського Вільного Університету [326]. У 

цей же період він продовжував займатися питаннями освіти українських дітей 

на території Чехословаччини, залученню їх до навчання у школи та гімназії. 

15 травня 1945 р., після визволення радянськими військами 

Чехословаччини, А. Волошина було заарештовано бійцями спеціального 

підрозділу СМЕРШ як українського буржуазного націоналіста і літаком 

доставлено до Москви в бутирську в’язницю. А вже 19 липня 1945 р., 
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внаслідок тяжких тортур, серце видатного педагога зупинилося. До 

сьогоднішнього дня місце поховання видатного педагога, релігійного й 

культурно-просвітницького діяча, Президента Карпатської України невідоме.  

Розглядаючи постать Августина Волошина як педагога-просвітителя, 

науковця, літератора, публіциста, політика, священнослужителя, важко 

виокремлювати якийсь певний чітко окреслений напрям його діяльності, 

оскільки всі вони переплелись в один міцний вузол справжнього патріота 

України, борця за її волю і єдність. І лише один напрям його невтомної праці, 

що пов’язує усі інші у єдиний міцний вузол, – це його невтомна праця на 

педагогічній ниві, що зумовила необхідність активної просвітницької роботи 

серед краян, стати укладачем підручників для народних шкіл і вчительських 

семінарій, публіцистом, літератором, щоби за допомогою живого українського 

слова доносити до народу важливість освіти і науки, плекання рідної мови, 

збереження українських традицій, подолання людських вад; а відтак – 

викликало необхідність стати політиком і державним дiячем.  

Нарешті, важливо відзначити, що ім’я А. І. Волошина довгий час 

замовчувалося, а його педагогічні надбання – книжки, підручники, наукові 

статті – були під забороною. І лише зі здобуттям Україною державної 

незалежності 15 березня 2002 р. його ім’я посіло гідне місце в переліку Героїв 

українського народу (посмертно). 

 

1.3. Концептуальні засади соціального виховання у педагогічній 

спадщині А. Волошина 

 

Складні соціально-економічні умови Закарпаття на зламі ХІХ–ХХ ст. 

(мадяризація, а згодом чехізація й русифікація української школи, репресії 

щодо української мови і культури) активізували тут діяльність прогресивних 

педагогів, літераторів, мовознавців, для яких доля рідної мови, освіти, 

культури була не байдужою, поставили на порядок денний проблему 

принципово нового розв’язання актуальних завдань педагогіки, що передовсім 
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стосувалися ролі, цілей, завдань, методів і засобів виховання, змісту освіти в 

народній школі, зумовили пошук шляхів їх реалізації у справі соціального 

виховання підростаючого покоління українців. 

Здійснений нами аналіз становлення та розвитку педагогічних поглядів 

А. Волошина на соціальне виховання у контексті його культурно-освітньої, 

літературної, громадсько-політичної діяльності та на основі науково-

педагогічних праць дає змогу узагальнити його погляди на сутність і значення 

соціального виховання, окреслити розроблену ним концепцію соціального 

виховання учнівської молоді, яка була не тільки теоретично обґрунтована, але 

й багатогранною освітньою діяльністю впроваджена ним у виховний процес у 

тогочасних складних історичних умовах Закарпаття. 

Різні аспекти соціального виховання учнівської молоді висвітлено у 

багатому науково-педагогічному та публіцистичному доробку видатного 

педагога. Це, зокрема, такі його праці, як «Загальна педагогіка», «Дидактика», 

«Педагогічна методологія», «Методика», «Педагогіка і дидактика», «Історія 

педагогіки» тощо. Водночас найбільш контурно і докладно концептуальні 

засади соціального виховання учнівської молоді розкрито у праці 

А. Волошина «О соціальнім выхованю», де він на широкому історико-

педагогічному матеріалі ґрунтовно аналізує різні погляди на сутність і 

педагогічний інструментарій соціального виховання, презентуючи  на основі 

цього власне бачення змісту, мети, методів та засобів соціального виховання, 

ролі соціальних інституцій у соціальному становленні учнівської молоді й 

підготовці її до самостійного життя.  

Відштовхуючись від сутності поняття «педагогічна концепція», яке автор 

українського педагогічного словника С. Гончаренко трактує як «систему 

поглядів на те чи інше педагогічне явище, процес, спосіб розуміння, 

тлумачення якихось педагогічних явищ, подій; провідну ідею педагогічної 

теорії» [153, с. 177], подамо узагальнений аналіз концепції соціального 

виховання А. Волошина, здійснений нами на основі вивчення його багатої 

педагогічної спадщини. Це, своєю чергою, вимагає висвітлення й 
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обґрунтування його поглядів на мету виховання учнівської молоді в 

досліджуваний історичний період, його сутність, роль та значення соціальних 

інститутів, в умовах і під впливом яких відбувається соціалізація особистості, 

та специфіки їх взаємодії; умов успішного соціального виховання, принципів, 

засобів та методів, на основі яких процес соціального становлення особистості 

буде відповідати стратегічній меті виховання учнівської молоді. 

Насамперед відзначимо, що погляди А. Волошина на соціальне виховання 

учнівської молоді формувалися у річищі реформаторської педагогіки («школа 

дій» В. Лая, прагматична педагогіка «навчання через діяльність» Д. Дьюї, 

Е. Паркхерст; функціональна педагогіка А. Фер’єр, експериментальна 

педагогіка Е. Меймана, трудова педагогіка Г. Кершенштайнера, педагогіка 

особистості Е. Вебер, Е. Лінде тощо), поширення педологічних ідей, 

спрямованих на отримання комплексного знання про дитину та її розвиток, 

необхідного для формування здорової, інтелектуально розвиненої, творчої 

особистості.  

У праці «О соціальнім выхованю» А. Волошин на підставі ґрунтовного 

аналізу цілей виховання у різні історичні періоди приходить до висновку, що 

в усі часи існування людства «выхованє має и общественні, соціальні задачі» 

[109, с. 6], однак їхня сутність та шляхи їх розв’язання на різних етапах 

розвитку людства були різними. Особливу увагу звертає науковець на 

досягнення сучасної йому педагогічної науки, обґрунтовуючи водночас  

власне бачення соціального виховання, в основі якого лежать поглиблений 

інтерес до особистості дитини, органічне поєднання християнської і народної 

педагогіки з інноваціями, що диктували як ідеї педагогічного реформаторства, 

так і досягнення у різних наукових сферах, дотичних до проблем виховання 

(філософія, психологія, соціологія тощо). 

У центрі концепції і головним об’єктом соціального виховання, за 

А. Волошиним, перебуває дитина на всіх етапах її розвитку в онтогенезі, з 

усіма властивими їй вродженими задатками, здібностями, талантами. При 

цьому головним завданням соціального виховання, на переконання педагога, є 
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забезпечення розвитку цих чинників, формування національно свідомої, 

гуманної, соціально зрілої, творчої і працелюбної особистості, здатної до 

свідомого суспільного вибору й збагачення інтелектуального, духовного та 

культурного потенціалу свого народу. Водночас, з огляду на важке соціальне 

становище населення краю, поширення багатьох негативних явищ (пияцтво, 

статева деморалізація тощо), що спричиняло послаблення виховного 

потенціалу сімей, загрозжувало втратою національної ідентичності внаслідок 

асимілятивної політики панівних держав, у складі яких довгий час перебувало  

Закарпаття, об’єктом соціального виховання у педагогічній концепції 

А. Волошина, окрім дитини, учня, виступає і доросле населення. Насамперед 

це батьки, які, на переконання педагога, тільки будучи прикладом для своїх 

дітей, здатні забезпечити їх повноцінний всебічний розвиток. З огляду на це 

особливого значення він надає психолого-педагогічній просвіті батьківської 

громадськості через заняття, спеціально організовані для них, відкриття 

читалень, ознайомлення з популярними статтями, що друкувалися на 

сторінках педагогічних журналів і газет, а також літературними творами 

соціально-виховного характеру. Відзначимо, що дієвим шляхом 

просвітницької діяльності вважав він і перегляд вистав, з якими виступали 

актори аматорських театрів. Більше того, до цієї діяльності А.Волошин 

долучався особисто і як педагог-практик, і як публіцист та літератор, і як 

громадський діяч.  

З метою окреслення феномена «соціальне виховання» у педагогічній 

концепції А. Волошина акцентуємо на ключовій тезі, якою він у праці «О 

соціяльнім выхованю» визначив його сутнісну основу: «кождоє доброє 

выхованє повинно быти и соціальноє, головну характеристику котрого 

можеме выразити словом аltruizmа, любви ко ближним» [109, с. 10], метою 

якого є «передавати культуру чим ширшим кругам людства» [109, с. 10], 

«ширити культуру, понести світло знаня и хотіня доброго во всі куты 

людського житя, піднести по возможности кожду одиницю к высоті 

досягнутої до того часу культуры. Сеся задача выхованя потребує передовсім 
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селекцію талантів, т. є. тоту повинность выхователя, чтобы установив, які 

спосібности и наклонности має выхованець, и чтобы так міг направити його к 

такому занятю, якоє   найліпше відповідає єго вродженым и приобрітеным 

наклонностям» [109, с. 22]. При цьому педагог акцентує, що з соціальної 

точки зору культура – це «не власність одиниці», а цілого громадянства, а 

отже, «кожда одиниця має права и кожда одиниця повинна содійствовати, 

чтобы в добрах культури чим ширші слої могли участвовати» [109, с. 41].  

У працях ученого знаходимо міркування щодо важливих складових 

соціального виховання учнівської молоді, спрямованого на її різнобічний і 

гармонійний розвиток: морально-релігійне, національне, розумове, фізичне, 

трудове, статеве та естетичне. Бо лише така людина, наділена високими 

духовними якостями, здатна не тільки зберігати, а й збагачувати українську 

національну культуру, передавати її здобутки від покоління до покоління, 

постає у педагогічній концепції А. Волошина своєрідною метою і водночас 

результатом цілеспрямованого соціального виховання.  

Аналіз джерельної бази нашої дисертаційної роботи дає підставу 

стверджувати, що у досліджуваний період головними соціальними 

інститутами виховання, за А. Волошиним, були сім’я, школа і церква, в 

умовах і під впливом яких відбувався процес соціального становлення 

учнівської молоді. Незважаючи на те, що кожен з цих інститутів володів 

певною системою засобів і методів впливу на особистість дитини і дорослого, 

їх об’єднувала спільна мета виховання, побудованого на єдиному виховному 

ідеалі українця, що ґрунтується на двох головних принципах: виховання 

людини на засадах християнської моралі і на здобутках духовності 

українського народу.  

Тісна взаємодія, співпраця та дотримання єдності вимог цих соціальних 

інститутів у справі соціального виховання підростаючого покоління на різних 

вікових етапах його становлення виступає однією з найважливіших умов 

цілеспрямованого соціально-виховного процесу. 
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Переконаний у тому, що соціальне виховання особистості не повинно 

розпочинатися на порозі школи, А. Волошин особливу увагу звертає на 

значення у соціальному становленні особистості інституту сім’ї, родинного 

виховання, ролі батьків як перших вихователів.  

Сім’я для підростаючої особистості, починаючи з раннього дитинства, є  

тим першим соціальним середовищем, через яке вона сприймає навколишній 

світ. У сім’ї закладаються ціннісні орієнтири, формуються способи поведінки 

дитини, її ставлення до всіх, хто її оточує, і до самої себе. «Будучность дитини 

залежить від того виховання, яке вона дістане від своїх перших вихователів» 

[78, с. 22], – не випадково цими словами А.Волошин розпочинає виклад основ 

початкового (сімейного) виховання у праці «Загальна педагогіка», 

акцентуючи на важливості сімейного етапу у соціалізації особистості, 

«життєвих сценаріях» батьківської сім’ї, що відбиваються на усій подальшій 

долі дитини.  

Висвітлення ролі інституту сім’ї у становленні особистості дитини 

потенціює розкриття визначених А. Волошиним умов результативності 

соціального виховання у родинному колі: тісний контакт батьків з дитиною; 

тепла, доброзичлива атмосфера в домі та сумлінне виконання батьківських 

обов’язків; спільна трудова діяльність батьків і дітей; позитивний приклад і 

авторитет батьків; народні традиції мудрої любові до дітей у поєднанні з 

розумною вимогливістю до них; знання батьками індивідуальних та вікових 

особливостей розвитку дитини і застосування на підставі цього відповідних 

засобів й методів виховного впливу, спрямованих на всебічний розвиток 

дитини тощо [78, с. 12–15]. При цьому батьківський обов’язок А. Волошин 

формулює так: «... не доста лиш о телесних потребах дитини старатися, бо 

весь живот фамиліи так треба приладити, чтобы дитина интелектуально и 

морально могла розвиватися» [112, с. 15]. 

Головним орієнтиром соціального виховання у родинному колі, за 

А. Волошиним, слугував виховний ідеал, основу якого становили 

загальнолюдські та національні цінності, які він виводив з християнської віри 
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і релігії, наголошуючи на тому, що «християнство подало нам не лиш цілі і 

теорію досконалости людини, але й конкретну особу цієї досконалости, в 

особі Бого-Чоловіка – Ісуса Христа» [78, с. 3]. Саме на сім’ї, на переконання 

педагога, лежить обов’язок ознайомлення дитини з правилами і нормами 

моральної поведінки відповідно до виховного ідеалу, формування її ціннісних 

орієнтирів та переконань, уміння і навички моральної поведінки. А отже, як 

педагог і священнослужитель, важливою складовою соціального виховання в 

умовах сім’ї А. Волошин уважав морально-релігійне. При цьому засобами 

його реалізації виступали як суто рілігійні (спільні молитва батьків і дітей, 

відвідування церковних богослужінь; участь у релігійних обрядах), так і такі, 

що лежали у площині народної педагогіки («мудра» любов до дитини, рідна 

мова, дотримання членами родини національних звичаїв і традицій та 

шанобливе ставлення до них; сімейно-побутова культура тощо). Принагідно 

зауважимо, випереджаючи виклад у цьому параграфі дослідження 

концептуальних засад соціального виховання, що окреслені суто рілігійні 

засоби морального виховання учнівської молоді були характерні і для 

організації соціально-виховного процесу в народній школі.  

Серед дієвих засобів соціального виховання у родинному колі 

А. Волошин називав прищеплення корисних звичок через спільну трудову 

діяльність батьків і дітей, позитивний досвід поведінки та особистий приклад 

батьків. Натомість доцільно відзначити особливий погляд педагога на 

значення обмежень дитини у задоволенні її бажань і примх у процесі 

родинного виховання, що сприяло, на його думку, виробленню у неї 

«дисципліни духу»; специфіку застосування покарань, які завжди мають 

відповідати мірі провини.  

На етапі дошкільного дитинства підростаюча особистість перебуває під 

впливом двох соціальних інституцій – родини і церкви, яка як безпосередньо 

(через напучування дітей, святе причастя, сповідь, яка привчає дитину до 

самоаналізу, до думки про невідворотність покарання за гріх; через покуту-

покарання, спрямовану на дотримання норм відносин і поведінки тощо), так і 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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через батьків бере участь у соціальному вихованні підростаючої особистості. 

Натомість у шкільному віці до цього процесу долучається і така вагома 

інституція, як школа, де головним суб’єктом соціального виховання виступає 

вчитель. Наголошуючи на тісній взаємодії цих трьох інституцій у справі 

соціального виховання учнівської молоді, А. Волошин саме школі відводить 

провідну роль, адже, як він зазначає у праці «Педагогіка і дидактика», саме на 

закладі освіти лежить обов’язок не тільки цілеспрямовано продовжувати 

започатковане родиною соціальне виховання, всебічний розвиток особистості 

школяра, але й виправляти вади родинного виховання [111, с. 32].  

Провідна функція школи проявляється у тому, що вона своєю діяльністю 

задає основну орієнтацію і зміст соціального виховання учнівської молоді. 

Головне завдання школи А. Волошин вбачав не лише у передачі знань, а 

передусім у вихованні гідного громадянина своєї держави, служінні інтересам 

народу, його культурі [104; 109], був переконаний, що народна школа має 

бути не «безбарвною національно, безбарвною релігійно, школою студеного 

розвивання розуму» [133, с. 49], а перейнятою народним духом, «повинна 

розвинути в учнів любов та захопленість народною мовою, розвинуту любов  

та захопленість до народніх інтересів та його культури» [74, с. 12].  

На підставі глибокого аналізу поглядів на роль школи у соціальному 

вихованні учнівської молоді у працях учених-педагогів Я. Коменського, 

Й. Гербарта, Ж.-Ж. Руссо, В. Лая, Т. Спенсера, П. Наторпа, Й. Песталоцці, 

К. Ушинського та багатьох інших, а також практичних результатів діяльності 

шкіл праці, данської народної школи тощо, різних аспектів розвитку освіти і 

педагогічної думки як рідного Закарпаття, Галичини і всієї України, так і 

сусідніх держав, А. Волошин доводить необхідність побудови нової системи 

освіти й виховання на основі глибокого вивчення природи дитини (її 

фізіології, спадковості та вікових психологічних особливостей), окреслює 

важливі умови, дотримання яких сприятиме соціальному вихованню 

учнівської молоді [74; 78; 104; 109]. Це – насамперед забезпечення порядку та 

створення в школі подібної до родинної атмосфери («школа повинна 
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прийняти образ зразкового родинного дому» [74, с. 13], «кожна школа 

повинна мати свої дисциплінарні статути, котрі виявляють дух школи та 

окреслюють повинности учнів» [74, с. 31]; «добра дисципліна залежить не від 

поодиноких учнів, але від загального духу школи» [74, с. 33]), довірливих 

відносин між учителями та учнями, соціально-демократичного стилю 

організації шкільного життя, що забезпечується спільною працею учнів і 

вчителів, а також самих учнів («спільность роботы приготовляє к 

товаришському житю, к помаганю, к солідарности, справедливости, доброти!» 

[109, с. 46]); впровадження учнівського самоврядування, «чтобы ученики 

приготовилися к політичній свідомости, чтобы потім могли горожанські права 

свої совістно исповняти» [109, с. 14]; урахування природних здібностей 

школярів, їх вікових та психологічних особливостей у виховному процесі 

школи («задача выхованя потребує передовсім селекцію талантів, т. є. тоту 

повинность выхователя, чтобы установив, які спосібности и наклонности має 

выхованець, и чтобы так міг направити його к такому занятю, якоэ найліпше 

відповідає сго вродженым и приобрітеным наклонностям» [109, с. 22]), 

специфіки «проводу» хлопців і дівчат [78; 109; 111]. Організація процесу 

соціального виховання у школі, відзначає педагог, потребує також урахування 

специфіки родинного виховання (виховний потенціал батьків, їх 

віросповідання); соціальних умов середовища, в якому проживає і навчається 

дитина.  

Особливого значення у соціально-виховному процесі школи А. Волошин 

надавав не тільки спеціальній організації шкільного життя, а й змісту освіти – 

системі навчальних дисциплін, які повинен опанувати учень, методам і 

засобам організації навчання і виховання, що давало змогу здійснювати 

соціальне виховання через навчальний процес.  

Перше місце серед засобів соціального виховання у школі А. Волошин 

відводить рідній мові, якою повинен здійснюватися навчально-виховний 

процес, а також спеціальному опануванню учнями цієї дисципліни; введення 

до освітнього процесу тих наук, які сприяють розвитку громадянської 
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свідомості. До них педагог відносить: рідну мову, літературу, історію та 

географію рідного краю, народне мистецтво (музику, співи). Наголошуючи на 

необхідності органічного поєднання в особистості школяра рис 

загальнолюдського та національного, педагог відзначає, що програма 

соціального виховання, поставленого на національний ґрунт, має включати 

також найкращі зразки світової літератури, образотворчого мистецтва, 

музики, що збагатить уяву дітей про розмаїтість та багатство культур інших 

народів, спонукатиме їх до кращого розуміння своєї національної 

самобутності й поваги до інших націй. Зауважимо, що особливо важливим це 

було в умовах полікультурного середовища Закарпаття. Вважаємо за доцільне 

наголосити і на тому, що на цьому аспекті зосереджувала увагу Софія Русова, 

яка бачила оновлену національну українську школу саме школою соціального 

виховання. 

Соціальне виховання в умовах школи у педагогічній концепції видатного 

педагога передбачає органічне поєднання національного, розумового, 

морального, фізичного, статевого, трудового та естетичного напрямів, які 

мають бути підпорядковані меті соціального виховання та здійснюватися на 

основі принципів гуманізму, демократизму, народності, природо- та 

культуровідповідності, соціальної обумовленості виховання на основі 

особистісно орієнтованого підходу. 

Головним суб’єктом соціального виховання в школі виступає вчитель-

вихователь, до якого А. Волошин висуває особливо високі вимоги, що 

стосуються не тільки його теоретичної підготовки, сформованих умінь 

досконалого володіння методиками організації навчання і виховання, але і 

світоглядної позиції та моральних якостей, здатності розуміти суспільні рухи 

в країні та ідеали народу, обмірковувати, якими засобами ті ідеали втілювати 

у шкільне життя, щоб ними пройнялася кожна дитяча душа.  

Звертав увагу А. Волошин і на особистісні якості, які, на його думку, 

обов’язково мають бути притаманними особі вчителя: «передовсім повинен 

мати теплоту серця, ревність у своїй праці і любов до учеників. ... 
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оригінальність, ініціятиву, інтуїцію... твердість, послідовність в своїх 

поглядах» [133, с. 47], «лагідність, ласкавість до молоді» [74, с. 34]. 

Важливого значення у справі соціального виховання учнівської молоді 

надавав А. Волошин і особистісним здібностям учителя, серед яких особливо 

виокремлював комунікативні, від яких залежить успіх встановлення контакту 

з учнівською аудиторією, результативність комунікативного впливу учителя 

на школярів, уміння знаходити правильний підхід до кожного учня, грамотно 

застосовувати методи соціально-виховної роботи. У праці «Дидактика» 

учений-педагог особливо докладно висвітлює вимоги до вчителя, яких він 

повинен дотримуватися під час застосування того чи того методу виховного 

впливу, закликає відповідально ставитися до обрання методу виховання 

(системи не тільки заохочень, але й покарань, яким він відводить останнє 

місце серед методів виховання), враховувати при цьому вікові та особистісні 

особливості дитини, спиратися на позитивний потенціал в оцінці дій учнів. 

Наголошує А. Волошин і на тому, що ефективність виховного процесу в 

школі великою мірою залежатиме від авторитету вчителя, послідовності, 

несуперечливості та доцільності його педагогічних впливів на вихованців [74, 

с. 22–29].  

Отже, орієнтуючись на загальну мету соціального виховання, учитель у 

педагогічній концепції А. Волошина повинен одночасно розв’язувати 

актуальні завдання різних напрямів виховання учнів, використовуючи при 

цьому ті види діяльності, що пов’язані з розвитком їх пізнавальної активності, 

формуванням у них духовно-моральних якостей, естетичних смаків, 

формуванням фізичної досконалості тощо [74, с. 22–29]. А для того, щоби 

така організація навчання і виховання у школі спонукала учнівську молодь до 

самоудосконалення, він закликав вчителів не бути байдужими навіть до 

найменших успіхів учнів, своїми схвальними реаціями мотивувати їх на 

подальшу працю над собою: «Учитель має виявляти радість з приводу 

розвязки якогось завдання, тому що байдужість учителя викличе таку ж 

байдужість і в дітей» [74, с. 28]. Таким чином, особливого значення у 



 80 

педагогічній концепції А. Волошина набувають самовиховання та 

самоудосконалення як учнівської молоді, так і самих вчителів. Відзначав 

педагог і пряму взаємозалежність результативності цих процесів. Щоби 

майстерно залучати до самовиховання, самоудосконалення школярів, 

рекомендував колегам і самим відповідати цій вимозі – постійно навчатися, 

підвищувати кваліфікацію шляхом читання психологічних та педагогічних 

видань, участі у роботі різних семінарів і курсів, педагогічних товариств. 

Узагальнюючи, відзначимо, що в окреслений у дисертаційному 

дослідженні історичний період соціальне виховання А. Волошин розглядав 

саме як практико-орієнтовану діяльність, спрямовану на формування 

соціально значущих якостей особистості, системи соціальних знань, норм і 

цінностей, необхідних для її всебічного розвитку, успішного соціального 

становлення шляхом засвоєння духовних надбань свого народу і соціального 

досвіду.  

Погляди А. Волошина на соціальне виховання та його значення у 

формуванні національної ідентичності, національно свідомої, духовно багатої, 

всебічно розвиненої особистості, здатної до свідомого соціального вибору, 

суголосні з поглядами на соціальне виховання сучасних науковців 

(О. Безпалько [11; 12], Н. Заверико [174], А. Капська [191], С. Лобанова [223; 

224], Ю. Поліщук [268], Л. Цибулько [322; 323], К. Чертова [330] та ін.), які 

розглядають його з орієнтацією на людину як комплексний цілеспрямований 

процес становлення й розвитку особистості за участю й підтримки всіх 

соціальних інститутів (в умовах сьогодення усе частіше звертається увага на 

роль церкви, релігії у соціальному становленні підростаючої особистості), 

вбачають його призначення у створенні в суспільстві оптимальних умов, 

спрямованих на передачу підростаючим поколінням духовних надбань, 

соціального досвіду з метою формування у нього соціально схвальних 

ціннісних орієнтацій.  

Невтомний борець за світле майбутнє рідного Закапатського краю, його 

невідривність від решти українських земель, соборність української нації, 
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А. Волошин саме через соціальне виховання учнівської молоді бачив 

можливість формування якісно нової генерації українських громадян, здатних 

своєю працею, громадянською позицією змінювати навколишній світ, 

боротися за незалежність, будувати вільну Українську державу.  

Соціальні мотиви виховання пронизують майже усі науково-педагогічні 

дослідження, підручники та промови видатного педагога. Вивчення та 

осмислення науково-педагогічного доробку А. Волошина сприятимуть 

ефективній реалізації його поглядів на соціальне виховання учнівської молоді 

в сучасних умовах. 

Отже, на основі попереднього аналізу, актуальними у межах проблеми 

визначено такі теоретичні позиції:  

− соціальне виховання у педагогічній концепції А. Волошина – це 

практико-орієнтована різновекторна діяльність, спрямована на формування 

соціально значущих якостей особистості, системи соціальних знань, норм і 

цінностей, необхідних для її всебічного розвитку, успішного соціального 

становлення шляхом засвоєння соціального досвіду та духовних надбань 

українського народу, основу якої становлять християнське віровчення і 

українська національна ідея як консолідуючий фактор у виробленні активної 

життєвої позиції учнівської молоді; 

− мета соціального виховання у педагогічній концепції А. Волошина 

зумовлена необхідністю утвердження української національної ідеї, 

пропаганди користі освіти, науки, впровадження нових форм культурно-

громадського життя, що формувалися на тлі асимілятивної політики панівних 

класів у Закарпатті, зубожіння та безграмотності автохтонного населення, 

посилення національно-визвольних рухів на межі Х1Х–ХХ ст. Окреслені 

видатним педагогом сутність і мета соціального виховання у досліджуваний 

період, його практична педагогічна діяльність є свідченням 

випереджувального характеру реалізованої ним системи соціального 

виховання учнівської молоді; 
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− погляди на зміст та педагогічний інструментарій соціального 

виховання формувалися А. Волошиним у річищі реформаторської педагогіки, 

поширення педологічних ідей, органічного поєднання християнської і 

народної педагогіки з інноваціями, що диктували як ідеї педагогічного 

реформаторства, так і досягнення у різних наукових сферах, дотичних до 

проблем виховання (філософія, психологія, соціологія тощо);  

− у центрі концепції і головним об’єктом соціального виховання є дитина 

на всіх етапах її розвитку в онтогенезі, з усіма властивими їй вродженими 

задатками, здібностями, талантами. При цьому першочерговим завданням 

соціального виховання євиступає забезпечення розвитку цих чинників, 

формування національно свідомої, гуманної, соціально зрілої, творчої і 

працелюбної особистості, здатної до свідомого суспільного вибору й 

збагачення інтелектуального, духовного і культурного потенціалу свого 

народу;  

− з метою попередження деформацій у соціалізації учнівської молоді 

об’єктом соціально-виховної просвітницької роботи є батьківська 

громадськість як перші вихователі дитини, доросле населення краю; 

− соціальні інститути в умовах і під впливом яких відбувався процес 

соціального становлення учнівської молоді у досліджуваний період – сім’я, 

школа і церква, – кожен з яких володів певною системою засобів і методів 

впливу на особистість дитини і дорослого, але об’єднані вони були спільними 

цілями виховання, основу якого становив єдиний виховний ідеал українця, що 

ґрунтується на двох головних принципах: виховання людини на засадах 

християнської моралі і на здобутках духовності українського народу;  

− засоби і методи соціального виховання учнівської молоді у сім’ї та 

школі: любов до дітей (як батьків, так і вчителя); рідна мова, українська 

література, фольклор; трудова діяльність, з-поміж іншого прищеплення 

корисних звичок через спільну трудову діяльність, позитивний досвід 

поведінки та особистий приклад батьків і вчителя; авторитет вихователя; 

колективні творчі справи, учнівське самоврядування тощо.  
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− соціальне виховання через зміст освіти – систему навчальних 

дисциплін: рідну мову, літературу (народну та художню), історію та 

географію рідного краю, народне мистецтво (фольклор, музику, співи). 

− результативність соціально-виховного процесу залежить від 

дотримання вихователем вимог, що знаходять втілення у таких принципах: 

цілеспрямованості, урахування вікових, статевих, індивідуально-

психологічних особливостей особистості та опори на позитивне у вихованні; 

природовідповідності, народності та етнізації, гуманізації та демократизації; 

поєднання поваги до особистості з розумною до неї вимогливістю, зв’язку 

виховання з життям і працею; єдності свідомості і поведінки, єдності 

педагогічних вимог з боку школи і сім’ї до виховання особистості дитини. 

− результативність соціально-виховного процесу в школі залежить від 

головної особи – вчителя, його особистісних якостей, світоглядної позиції, 

ціннісних орієнтирів, рівня сформованих знань та методичної підготовки до 

вирішення актуальних завдань соціального виховання учнівської молоді, 

розвитку її пізнавальної активності; від здатності вчителя до самоосвіти та 

самоудосконалення. 
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Висновки до першого розділу 

 

На основі аналізу сучасної історичної, історико-педагогічної, соціально-

педагогічної літератури з’ясовано, що на різних історичних етапах різнилися 

мета і зміст соціально-виховної роботи, її педагогічний інструментарій та роль 

і вага соціальних інститутів, під впливом яких відбувався процес соціального 

становлення підростаючого покоління, рівень їх взаємодії у справі 

соціального виховання. Однак важливою спільною рисою залишалось те, що в 

усі часи людина готувалася не до життя загалом, а до життєдіяльності в 

конкретних соціокультурних умовах. Виявлено різні підходи до трактування 

дефініції «соціальне виховання». Доведено, що за усієї відмінності у всіх 

дослідників є спільне прагнення показати, що соціальне виховання передбачає 

як формування у людини тих соціально значущих якостей, які необхідні для її 

успішної соціалізації, так і створення для цього відповідних умов різними 

соціальними інститутами. 

Узагальнення поглядів сучасних дослідників на сутність соціального 

виховання нами представлено у такому формулюванні: соціальне виховання – 

це складова процесу соціалізації, цілеспрямована різновекторна (охоплює всі 

види виховання) педагогічно регульована діяльність, стратегічною метою якої 

є всебічний розвиток особистості, формування в неї соціально значущих 

якостей, необхідних для успішної соціалізації шляхом її включення у різні 

види соціальних відносин, соціально-корисної діяльності, що орієнтована на 

потреби суспільства та надає особистості можливості для самовизначення, 

самореалізації через залучення її до цієї системи соціальних відносин, а також 

створення для цього відповідних умов різними соціальними інститутами. 

Результатом соціального виховання є соціальність особистості, що 

формується у процесі виховання в родині, школі, а також в етнічній, 

конфесійній тощо спільнотах. 

Розгляд соціального виховання як науково-педагогічної проблеми 

уможливив окреслити його концептуальні засади у педагогічній спадщині 
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А. Волошина – видатного педагога, вченого, культурно-освітнього, 

літературного та громадсько-політичного діяча Закарпаття. 

Доведено, що становлення та розвиток педагогічних поглядів 

А. Волошина необхідно розглядати у нерозривній єдності його культурно-

освітньої, літературної і громадсько-політичної діяльності, спрямованої на 

створення української національної школи, поширення освіти й науки серед 

краян.  

З’ясовано, що погляди А. Волошина на соціальне виховання формувалися 

у річищі реформаторської педагогіки, поширення педологічних ідей, 

органічного поєднання християнської і народної педагогіки з інноваціями, що 

диктували як ідеї педагогічного реформаторства, так і досягнення у різних 

наукових сферах, дотичних до проблем виховання. 

Обгрунтовано мету соціального виховання учнівської молоді у 

педагогічній концепції А. Волошина, що була зумовлена необхідністю 

утвердження української національної ідеї, пропаганди користі освіти, науки, 

нових форм культурно-громадського життя, що формувалися у досліджуваний 

період на тлі асимілятивної політики панівних класів на Закарпатті, зубожіння 

та безграмотності автохтонного населення, посилення національно-

визвольних рухів на межі ХIХ–ХХ ст.  

Головними соціальними інститутами у досліджуваний період, на які було 

покладено місію соціального виховання учнівської молоді, за А. Волошиним, 

були сім’я, школа і церква, кожен з яких володів своєю системою засобів і 

методів впливу на особистість як дитини, так і дорослого, але об’єднували їх 

спільні цілі виховання, в основі яких – єдиний виховний ідеал українця, що 

ґрунтується на двох головних принципах: виховання людини на засадах 

християнської моралі та на здобутках духовності українського народу. 

Доведено, що соціальне виховання у педагогічній концепції А. Волошина 

– це практико-орієнтована різновекторна діяльність (передбачає релігійне, 

морально-духовне, національне, розумове, трудове, естетичне, статеве 

виховання), спрямована на формування соціально значущих якостей 
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особистості, системи соціальних знань, норм і цінностей, необхідних для її 

всебічного розвитку, успішного соціального становлення шляхом засвоєння 

соціального досвіду та духовних надбань українського народу, основу якої 

становлять християнське віровчення та українська національна ідея як 

консолідуючий фактор у виробленні активної життєвої позиції учнівської 

молоді.  

Окреслені видатним педагогом сутність і мета соціального виховання у 

досліджуваний період, його практична педагогічна діяльність є свідченням 

випереджувального характеру реалізованої ним системи соціального 

виховання учнівської молоді.  

Основні положення 1 розділу дисертаційного дослідження висвітлено у 

публікаціях: [18]; [19]; [20]; [23]; [24]; [27]; [30];[31]; [32]; [155]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЗАКАРПАТТЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ 

АВГУСТИНА ВОЛОШИНА 

 

2.1. Сім’я та родинне виховання як фундамент соціального виховання 

учнівської молоді 

 

Процес становлення людини, набуття нею соціального досвіду – 

тривалий, складний і багатогранний. Першим і визначальним інститутом 

соціалізації дитини виступає одна з найдавніших соціальних систем – сім’я, 

де закладаються не тільки основи майбутньої особистості, її ціннісні 

орієнтири, але й формуються наступні покоління. Як і в давнину, так і в 

умовах сьогодення сім’я для дитини виступає первинною соціальною 

мікросферою, на сім’ї, батьках лежить одна з найвідповідальніших місій – 

виховання підростаючого покоління.  

Як наголошує видатний український науковець, дослідник національної 

системи родинного виховання М. Стельмахович, «сім’я – це життєдайний 

осередок, що приводить на світ божий, плекає найвищу цінність людства – 

дітей, цвіт нації, майбутнє народу, завдяки яким кожен батько і мати мають 

реальну можливість повторити та продовжити себе в своїх потомках» [308, 

с. 3]. Саме у сім’ї закладаються підвалини світогляду й ціннісного потенціалу 

дитини, а батько і мати як перші її вихователі, будучи носіями соціального 

досвіду, знань про навколишній світ, норми і правила суспільного буття, 

виступають для неї першим зразком для наслідування. Це дає підстави 

стверджувати, що процес соціалізації підростаючої особистості, розкриття та 

укріплення усіх даних їй від природи властивостей прямо залежать від 

середовища сімейного виховання, від умов, в яких діти, орієнтуючись на 
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оцінки й судження батьків про людей і різні явища, спостерігаючи за їх 

вчинками, перебирають на себе і їх соціальний досвід.  

Погляди А. Волошина на роль і значення інституту сім’ї у процесі 

соціального виховання підростаючого покоління формувалися у річищі ідей 

української народної педагогіки родинного виховання, під впливом як 

видатних зарубіжних педагогів-класиків (І. Гербарт, А. Дістерверг, Дж. Дьюї, 

Я. Коменський, Дж. Локк, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо та ін), які досліджували 

ключову роль родини у вихованні дітей, так і українських мислителів, серед 

яких особливе місце посідають О. Духнович, М. Драгоманов, Г. Сковорода, Т. 

Шевченко, І. Франко, С. Русова тощо. Не менш важливий вплив на бачення 

видатним педагогом ролі сім’ї, батьків у соціальному становленні 

підростаючої особистості, відіграла, на наше переконання, батьківська сім’я 

А. Волошина, яка заклала підвалини його світобачення. 

Будучи добре обізнаним з тогочасним станом сімейного виховання у 

Закарпатському краї, яке, як свідчать результати наукового дослідження 

М. Петрус, відбувалося в умовах політичної невизначеності, злиденності та 

непосильної праці селянства, неписьменності, культурної відсталості, 

поширення алкогольної залежності серед багатьох батьків, полікультурності 

членів родини, що проявлялася у різних підходах до сімейного виховання 

[264, с. 14–15], А. Волошин звертається до грунтовного аналізу причин 

недостатньої результативності виховного процесу у родинному колі. 

Переконаний у тому, що відродження нації починається з родини, він глибоко 

усвідомлював значення сім’ї у соціальному вихованні дитини, а, відтак, 

розробляв шляхи розв’язання цієї проблеми.  

Спираючись на досягнення світової педагогічної науки й узагальнюючи 

досвід родинного виховання на теренах рідного Закарпаття, А. Волошин 

називає батьків першими вихователями, а сім’ю «першою школою для 

дитини», де усі її члени воєдино «в’яжуться почуваннями любови, єдиної 

релігії, єдиної мови, єдиної долі» [74, с. 13], обгрунтовує роль і значення сім’ї 

у соціалізації особистості, підготовці до самостійного життя: «родинний дім 
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має природне право і повинен вести і спрямовувати виховання дитини» [78, 

с. 11]. 

Різні аспекти порушеної проблеми висвітлені у численних працях 

А. Волошина – це насамперед окреслення мети та головних умов ефективного 

сімейного виховання, серед яких і вплив мікроклімату сім’ї та ціннісних 

орієнтацій батьків на процес соціального становлення дитини, і питання 

батьківського авторитету; напрями, засоби та методи виховання у сім’ї, 

значення психолого-педагогічних знань батьків у родинному вихованні тощо.  

Розглядаючи роль сім’ї у соціальному становленні дитини, видатний 

педагог відзначав, що родинне виховання – це не окремі й безсистемні виховні 

впливи на дитину, а цілеспрямований процес з метою передачі життєвого та 

соціального досвіду від старших поколінь до молодших, формування у дітей 

таких якостей, як повага і любов до батьків, свого роду, Батьківщини, рідної 

мови; відповідальність і працелюбність; справедливість і чесність, доброта, 

чуйність і милосердя [74; 78; 112]. Головним орієнтиром у досягненні цієї 

мети слугував виховний ідеал, основу якого становили загальнолюдські та 

національні цінності, які він виводив з християнської віри і релігії. 

Аналізуючи ідеали виховання в історії педагогічної думки, у різних 

народів, А. Волошин у §3 «Ідеали виховання» праці «Загальна педагогіка» 

відзначає, що саме християнство подало «не лиш цілі і теорію досконалости 

людини, але і конкретну особу ідеала тієї досконалости, в особі Бого-Чоловіка 

– Ісуса Христа. ... Він не лиш мудрий, не лиш справедливий, але і 

милосердний, добрий, трудолюбивий, смиренний і пр. Загалом він уявляє 

собою всі властивости досконального життя» [78, с. 8]. Як бачимо, виховний 

ідеал А. Волошин наділяє цілою низкою властивостей, які стали підгрунтям 

його погляду на сутність мети соціального виховання. Цінними з точки зору 

практичної значущості організації цілеспрямованого виховного процесу є й 

інші зауваги, наведені автором у цій праці. Насамперед він акцентує не тільки 

на цій стратегічній меті виховання, але й переконливо аргументує значення у 

виховному процесі й інших – «ближчих етапів морального розвитку людини», 
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де ідеалами можуть слугувати конкретні особистості: учитель у школі, 

духовник у церкві, староста у громаді, тобто «ті особи, хто мають в собі до 

деякої міри зконкретизовані властивости ідеального чоловіка і проводиря 

йому підлеглих людей» [78, с. 9]. Стосовно сімейного виховання, то, на 

переконання педагога, такими особами мають стати насамперед батьки 

дитини та славні колись її родичі.  

Таким чином, виховний ідеал у педагогічні концепції А. Волошина 

постає своєрідною формою обгрунтування як стратегічної мети виховання 

учнівської молоді різними соціальними інститутами, так і ближчих її цілей, 

що асоціюється зі значенням методу позитивного прикладу у виховному 

процесі, зумовлене його наочністю, конкретністю, здатністю викликати 

бажання до наслідування. 

У своїх працях А. Волошин розглядає питання не тільки стратегічної 

мети соціального виховання дитини у сім’ї, але й спрямовуючої ролі батьків у 

її досягненні, впливу особливостей організації життя родини на 

результативність виховання. Орієнтуючись на засади народної педагогіки, 

окреслює напрями і методи родинного виховання, наголошує на взаємозв’язку 

та взаємозумовленості цих процесів з метою формування «загального нахилу 

дитини до всього доброго» [78, с. 11].   

Здійснений нами аналіз педагогічних праць видатного педагога, в яких 

висвітлюється окреслена у цьому параграфі нашого дослідження проблема, 

нам стверджувати, що дієвість родинного виховання А. Волошин обмежував 

певними рамками: «виховання зачинається вже з першої хвилини життя 

дитини і треває до того віку, доки вихованець не дозріє». Старша особа, на 

його переконання, вже «не підлягає впливам своїх вихователів» [78, с. 12]. 

А, отже, з перших днів появи дитини на світ сім’я покликана готувати її до 

майбутнього самостійного життя та практичної діяльності, забезпечувати 

розумну організацію життя дитини, допомогти засвоїти позитивний досвід 

старших поколінь, набути власний досвід поведінки й діяльності.  
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Акцентує видатний педагог на важливості у сімейному вихованні 

налагодження батьками постійного контакту з дитиною, довірливих з нею 

стосунків у будь-якому віці, називаючи це однією з важливих умов родинного 

виховання, реалізувати яку можна тільки через любов до дитини. Високо 

цінуючи у народній педагогіці традиції мудрої любові до дітей, поєднані з 

розумною вимогливістю до них, А. Волошин у праці «Дидактика», звертає 

увагу на те, що любов батьків до дітей виступає не тільки важливою умовою 

результативності виховання у сім’ї, а й водночас міцною основою організації 

взаємин батьків з дітьми [74, с. 21]. Водночас він застерігає батьків не 

вдаватися до «сліпої» любові, яка калічить дитину, а навчитися розумно 

любити своїх дітей, тверезо оцінювати їх вчинки і якості: «Природна любов 

родичів не раз багато шкодить дитині, коли не є обмежена свідомістю цілей 

виховання. Там, де мати і батько зі сліпої любові до дитини не виступають 

проти злих нахилів дитини, де родичі не мають часу займатися з дитиною, або 

де злий приклад дають їм, там із рідного дому дитина не понесе з собою нитку 

чесноти, котра на все життя в’яже дітей добрих родин з родичами» [74, с. 13].  

Переконаний у тому, що особливості сімейного виховання органічно 

зливаються з усією життєдіяльністю людини, А. Волошин відзначає його 

велике значення щодо майбутнього дитини: «Будучність дитини залежить від 

того виховання, яке вона дістане від своїх перших вихователів» [78, с. 22]. 

Спираючись на мудрість української народної педагогіки, він говорить про 

важливість створення особливого сімейного мікроклімату, який сприяв би 

посиленню позитивного виховного впливу на дитину. Тепла, доброзичлива 

атмосфера рідного дому, на переконання педагога, – основа доброго 

виховання: «Члени родинного дому – родичі, сестри, брати – з природного 

почування, любови помагають розвиткові тілесних і душевних сил дитини. 

Почування солідарности членів родинного дому і залежність дитини від 

родичів дуже корисно впливають на душевний розвиток дитини» [78, с. 11]. 

Натомість «напруженість родинного житя, непривітність сімейних відносин 

залишає погані наслідки» [112, с. 28].  
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Розглядаючи родинний дім як перший і визначальний інститут 

соціального становлення особистості, А. Волошин особливого значення надає 

сумлінному виконанню широких батьківських обов’язків, які завдяки дії 

таких соціально-психологічних механізмів передачі та засвоєння соціального 

досвіду, як наслідування, уподібнення, захоплення прикладом, здійснюються 

у процесі щоденної взаємодії, спілкування матері та батька з дитиною. Як 

першочергові батьківські обов’язки він виокремлює піклування про здоров’я 

дитини, її духовно-моральний і розумовий розвиток: «Слід батькам почувати 

повинность и обовязки к выхованю дитини... не доста лиш о телесных 

потребах дитини старатися, бо весь живот фамиліи так треба приладити, 

чтобы дитина интелектуально и морально могла розвиватися» [112, с. 15]. 

Водночас педагог застерігає батьків від нерозумного підходу до цих напрямів 

розвитку дитини, наголошує на обов’язковому врахуванні ними особливостей 

«доби виховання», дає поради щодо правильної організації виховного процесу 

у родинному колі вже з першого року життя дитини, звертає увагу на 

важливість залучення до виховання дітей усіх членів сім’ї: «...до того всі 

члени родини повинні мати почуття свого обовязку що до виховання дитини» 

[78, с. 11].  

Продуктивною стає ідея А. Волошина про нерозривний зв’язок та 

взаємозумовленість виховання і розвитку дитини в родинному колі: розвиток 

впливає на виховання, а виховання, своєю чергою, зумовлює розвиток не 

тільки успадкованих дитиною задатків, але й набуття нею нових рис і якостей. 

Цінною з точки зору практичної значущості є заувага видатного педагога, 

окреслена ним у праці «Педагогіка і дидактика для учительських семінарій», 

щодо важливості урахування батьками індивідуально-психологічних та 

вікових особливостей дитини у процесі розвитку її задатків та виховання: 

«дитина не є такою матерією, як воск, із котрого можна виліпити, яку хочеме 

форму, но не являєтся такою лічностію, котра на світ Божий принесла з собою 

вже готову свою індивідуальности» [113, с.13]. Зауважимо, що до цієї 

проблеми видатний педагог звертається і в інших педагогічних працях.  
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Порівнюючи особливості родинного і шкільного виховання, А. Волошин 

відзначає насамперед індивідуальну форму організації виховного процесу в 

сім’ї (на відміну від колективної у школі) з метою розвитку фізичних, 

трудових і розумових властивостей дитини, формування її світогляду, 

цінностей та переконань, моральних якостей, суспільних і особистих 

інтересів, шанобливого ставлення до близьких людей, навколишнього 

середовища. При цьому наголосимо, що духовно-моральний напрям 

родинного виховання (який надзвичайно тісно пов’язаний з релігійним 

вихованням у сім’ї) розглядається ним як самостійна складова соціального 

виховання дитини у сім’ї, так і супутній чинник практично усіх інших 

напрямів виховання дитини – розумового, трудового, фізичного, статевого, 

естетичного тощо.  

Сучасний український науковець М. Кляп у монографії «Педагогічна та 

освітньо-культурна діяльність Августина Волошина в міжвоєнний період 

(1919–1939)» відзначає, що А. Волошин у духовному вихованні вбачав 

«першу умову інтелектуальності», пов’язав його з вихованням народного 

духу, національної свідомості [202, с. 107].  

Звертає на себе увагу і той факт, що кожен з напрямів соціального 

виховання дитини у родинному колі, його зміст, засоби і методи, видатний 

педагог підпорядковує як індивідуально-психологічним, так і віковим 

можливостям дитини, відзначаючи, що на кожному віковому етапі 

проявляються певна специфіка як в організації виховного процесу, так і 

проблем у вихованні. А отже, на кожному віковому етапі він рекомендує 

своєрідне «дозування» виховних впливів. При цьому особлива увага 

А. Волошина спрямована на такі «дозування» у духовно-моральному 

вихованні дитини, що попереджує негативні прояви у поведінці дітей, коли 

неправильно чи невиправдано застосований педагогічний інструментарій не 

допомагає, а викликає спротив з боку вихованця і, як наслідок, виховний 

вплив не досягає поставленої мети.  
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З огляду на те, що духовно-моральне виховання особистості дитини, за 

А. Волошиним, виступає підгрунтям усієї системи соціального виховання у 

сім’ї, вважаємо за доцільне окреслити його погляди на цей напрям родинного 

виховного процесу, окреслені ним зміст, засоби і методи виховного впливу 

батьків на дитину на різних вікових етапах її розвитку з метою формування 

морально-етичного внутрішнього світу дитини, ціннісних орієнтирів на 

засадах народної моралі, християнської віри і релігії. 

У праці «Загальна педагогіка» (розділ 6 «Доби виховання») А. Волошин 

розкриває специфіку кожного вікового періоду розвитку дитини та дає поради 

стосовно їх урахування у родинному виховному процесі, починаючи від віку 

немовляти [78, с. 12–15]. Так, зокрема, головне завдання виховання на 

першому році життя дитини видатний педагог визначає як «догляд» за нею, 

наголошуючи на тому, що правильно і розумно організований, він є першим і 

дуже відповідальним кроком зі створення успішного тла духовного розвитку 

особистості: «…Духовне полягає в тому, що ми задовольняємо тим духовним 

потребам, котрі дитина поступово проявляє. Даймо їй предмети ті, котрі 

просить, коли не суть шкідливі, нехай бавиться з ними. Говорім, співаймо їй, 

щоби розвивався слух дитини. Показуймо обличчя ясне, не сердите, щоби цим 

не прищеплювати неприємні почування дитини. Призвичаймо дитину до того, 

щоб уміла чекати, і гнів її не роздражняймо» [78, с. 13]. З огляду на те, що у 

своїх працях педагог багато уваги звертає на такий метод, як покарання, на 

умови його застосування у виховному процесі, то вважаємо за доцільне 

наголосити, що на першому році життя дитини він рекомендував батькам 

дуже виважено підходити до його застосування, «карати лише в останній 

потребі, щоби лише тоді зачали приучувати дитину до послуху» [78, с. 13]. А 

саме покарання не передбачало застосування будь-якої фізичної сили. 

Зауважимо, що здійснений нами аналіз педагогічних праць А. Волошина не 

дає відповіді на питання: як же саме можна було карати дитину в «тій 

останній потребі»? 
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Головне завдання духовно-морального виховання в сім’ї у «неврально 

дитячий (вік недолітка)» («до семого року»), за Августином Волошиним, – 

«полягає в тому, щоби скоро зачати спрямовувати моральне життя і то 

шляхом безпосередньої сугестії. Способи для того суть: приклад, 

призвичаєння і догляд» [78, с. 13]. Важливим при цьому є приклад батьків, їх 

спосіб життя, з якого у дитини має сформуватися «загальний нахил» до всього 

доброго. Виховна сила прикладу, наголошує педагог, опирається на 

наслідування, яке є «наслідком сугестії, а пізніше тільки усвідомлюється», а 

отже, приклад батьків має бути винятково позитивним: «Недоліток все 

наслідує і для того невільно перед ним робити такого вчинку, котрого 

недоліток несміє присвоїти. Умовами сили прикладу суть: любов і авторитет» 

[78, с. 13]. До цього питання А. Волошин звертається, зокрема, й у праці «Про 

брехливість дітей», де піднімає питання негативного прикладу батьків, коли 

«самі родичі научають дітину брехати»: «А кілько раз научає батько або 

мамка своїх дітей говорити неправду злим прикладом? Перед дітьми 

наплетуть всякої всячини про сусідів, про знакомих, осуджують, прозивають 

їх, а коли загостить до них от так перед дітиною очернений знакомий, витають 

його, як милого, високоповажного, заслуженого, доброго чоловіка. Дітина 

дивиться на неправдиву радість матери, прислухаєся нещирим похвалам і з 

каждим таким случаєм утрачає в собі частину честовання правди» [120, с. 9–

10]. Актуальними і сьогодні залишаються поради А. Волошина батькам, як 

розвивати правдомовність дітей, яку він вважав «найважнішою прикметою 

характеру»: «Першою повинністю родичів і взагалі вихователів, що до 

розвиття правдомовности, є: варовати дітей від злого прикладу, своєю 

нерозумною строгістю не викликувати в дітині страху ведучого до брехні, або 

розпещуванням не розвивати егоїзму, сеї найчастішої причини брехні» [120, 

с. 10].  

Моральне життя дитини у період «недолітка», за А. Волошиним, 

складається зі звичок, сформованих батьками шляхом «вправляння вчинків», 

серед яких педагог виокремлює такі, як чистота, чемність, молитва, любов до 
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родичів, до церкви, повага до національних та релігійних обрядів і традицій. 

Головна мета виховання дитини у цей період – «опередити хиби і шкоди, 

котрі могли би виходити із необдуманности недолітка» [78, с. 13]. При цьому 

педагог звертає увагу батьків на значення урахування природовідповідного 

розвитку дитини та прищеплення їй самостійності, щоби «доглядом не 

гальмувати вільне ділання недолітка», і лише тоді втручатися в його справи, 

коли вчинок його буде шкідливим [78, с. 14]. Як бачимо, автором знову 

акцентується увага на виваженості батьків у виховних впливах на дитину, на 

важливості формування її самостійності.  

Серед методів родинного виховання в означений віковий період педагог 

виокремлює наказ, заборону, нагороду і кару, до яких радить вдаватися 

обережно і виправдано. А найбільш дієвими засобами духовно-морального 

виховання вважає забави, казки, розмови, співанки, які мають розвивати в 

душі дитини «живу й приємну діяльність фантазії і почувань» [78, с. 14]. 

Заслуговує на увагу і той факт, що А. Волошин радив батькам надзвичайно 

сумлінно підходити до вибору засобів морального виховання, особливо до 

змісту казок, що «служать для душевної забави недолітка», а, отже, не 

знайомити дітей із «застрашуючими казками», які «є не добрі, вони 

пошкодять дитині» [78, с. 14]. Зауважимо, що до правильного вибору 

батьками казки як засобу виховання він звертається і в праці «Про брехливість 

дітей», де серед вагомих причин, що зумовлюють «неправдомовність» 

дитини, він поряд із такими чинниками, як злі приклади дорослих, «хвора 

фантазія» дитини, вади морального виховання, виокремлює і негативний 

вплив злих казок [120, с. 10–11].  

Розглядаючи специфіку родинного виховання у «період гісексуальний 

(дитячий вік)», межі якого становлять від 7 до 15 років, а духовне життя 

характеризується «живою фантазією і цікавістю», автор наголошує на 

особливій складності цього вікового періоду, оскільки «в моральнім життю 

дитини найхарактерніша є риса егоїзму, почитання тілесної сили і 

конкретність. В наслідок того дитина піддається спокусам і тому в тім віці 
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дуже багато моральних хиб в ній зачинає розвиватися» [78, с. 14]. Педагог 

звертає увагу батьків на такі прояви негативної поведінки дітей у цьому віці, 

як брехливість, заздрощі, лінивість, схильність до крадіжок, підступність, дає 

конкретні рекомендації щодо виявлення перших симптомів деформацій у їх 

соціальному становленні та подолання цих негативних проявів. Принагідно 

зауважимо, що у концепті духовно-морального виховання, за А. Волошиним, 

формування правдомовності дитини батьками, а надалі вчителями школи 

відіграє одну з ключових ролей у формуванні громадянської позиції 

особистості: «Бо правдомовність є найважнішим услівєм щасливости одиниці 

в громадськім життю. Чим більш поширена правдомовність, тим певніше 

стоїть оборона чести і маєтку горожан. Чим більшу вартість має в товаристві 

дане слово, тим вище стоїть там людська гідність, моральність і взаїмне 

довіря» [120, с. 3].  

Завдання виховання у цьому віці, відзначає просвітитель, «щоби ми 

доповняли недостаючу силу моральну дитини, що інакше зветься 

дисципліною. … Дальшим завданям є розвивання почуття справедливости і 

обовязку. …Дитина повинна пізнати не лише свої права, але права і обовязки 

інших, для того, особливо, наукою віри мусимо довести до того, щоби дитина 

навчилася морально судити і щоби витворилася у неї совість» [78, с. 14]. 

Звертає увагу педагог і на важливість у цьому віці розвитку в неї 

самостійності з метою формування впевненості у власних силах, здатності не 

боятися робити помилки, але й вчитися на них. 

Серед «способів виховання» у цей період А. Волошин називає науку (яка 

«має бути морально виховуючою»), раду і пересторогу, нагороду і кару, 

наголошуючи на тому, що «нагорода і кара має бути така, щоби могла 

підкріпляти волю і витворити совість дитини, для того потрібно, щоби все 

дитина розуміла, що ми їй добро бажаємо» [72, с. 15].  

Акцентує увагу педагог і на тому, що вроджений характер дитини з часом 

може змінюватися, і далеко не останню роль у цьому відіграють методи 

виховного пливу на дитину з боку батьків, особливо заохочення та покарання. 
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Так, зокрема, предмет і спосіб заохочення (нагороди) радив обирати так, «щоб 

нагорода була наслідком доброго вчинку, за виконання якого хочемо 

відзначити» [74, с. 29]. Рішуче засуджував А. Волошин тих батьків, які 

вдаються до тілесних покарань дітей, наголошуючи при цьому на негативних 

наслідках таких виховних впливів: «бити дитину по голові, торгати єї за вуха, 

волосся не можна, бо це може зашкодити її нервовій системі» [112, с. 59]. 

Однак доцільно відзначити, що в окремих випадках педагог все таки допускав 

«тілесну кару» з боку батьків, хоча і з певним застереженням: «в родині 

можна єї вживати лишень до певного віку дитини, доки не розвинеться 

моральне почуття, а коли воно вже розвинене, тоді й духовною карою можна 

досягнути мети виховання» [74, с. 30].  

Юнацький вік, за А. Волошиним, – «приготовча доба до повної 

самостійности, коли одиниця із своєї власної сили може виповняти своє 

звання. …В духовнім життю шляхом абстракції придбає ідеї, за котрими 

певно стоїть; ідеї свої привязує до осіб (ідеалів) і ці ідеали наслідує» 

[72, с. 15]. Найважливішими моральними рисами особистості у цей віковий 

період він називає сміливість та відважність. Натомість, якщо це «…не 

спиняється, то може перейти в розбещеність» [72, с. 15].  

Головним завданням виховання юнацькому віці, на переконання 

педагога, є розвиток здорової самостійності шляхом релігійно-моральної 

науки, праці та догляду, формування умінь самоспостереження і аналізу 

власних вчинків. Важливо при цьому лише вказувати «на причину вчинків 

юнака, і довести його до того, щоби в душі його вкоренився страх Господній і 

довіря до Бога, бо ця внутрішня моральна санкція може лиш обороняти юнака 

від моральних небезпек і направити т.є. привести його до поступового 

удосконалення духовного життя» [78, с. 15]. Саме у цей віковий період, 

зауважує А. Волошин, повинні зазнавати змін способи організації виховного 

процесу: «розвивати здорову самостійність так, щоби вона була спрямована 

до релігійно-морального напряму. ... Для того в цім віці замість дисципліни 
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вихователя, виступає самодисципліна, а вихователь повинен лиш направляти 

юнака до моральних засад і цілей» [78, с. 15]. 

У центрі педагогічної уваги А. Волошина було й трудове виховання у 

сім’ї, яке розглядається ним невід’ємним елементом формування духовно-

моральних якостей та національної свідомості: «працею маємо підготовити 

ученика до самостійного виконання до свого звання. До того придається, як 

розумова так і тілесна праця; обидві вони повинні служити цілям виховання, 

щоби ученик полюбив працю, щоби навчився поборювати перешкоди, щоби 

праця шляхетно могла впливати на душу його» [78, с. 15]. Ґрунтуючись на 

засадах народної педагогіки, яка у центр своєї виховної системи ставила 

трудове виховання, видатний педагог переконував, що без прилучення 

підростаючого покоління до праці, спочатку батьками, а згодом вчителями у 

школі, неможливий ані моральний, ані фізичний, ані розумовий чи естетичний 

розвиток дитини. Саме у прилученні сім’єю дітей до праці, прищепленні 

любові до праці і поваги до людини праці А. Волошин убачав джерело 

розвитку підростаючої особистості. З огляду на це вагомого значення він 

надавав попередженню такого явища, як лінощі дітей, які він уважав 

породженням насамперед помилок у батьківському вихованні, а не 

вродженою рисою дитини. А отже, звертаючись до батьків, закликав їх не 

виправдовувати власні виховні помилки «природною зіпсованістю» дитини чи 

несприятливими обставинами життя. Означена проблема знайшла втілення у 

низці його педагогічних розвідок під назвою «Лінива дитина», опублікованих 

на сторінках часопису «Наша школа», присвячених висвітленню як причин 

лінощів дітей, так і шляхів їх подолання.  

Наголошуючи на тому, що лінивість дитини може формуватися під 

впливом деформованого укладу родинного життя, через сліпу любов батьків 

до дітей, незнання і невміння правильно організовувати виховний процес, 

видатний педагог звертає увагу батьків на необхідність поступового, але 

систематичного прилучення дітей до виконання посильних трудових завдань 

(допомагаючи у хатніх справах, працюючи з ними у полі чи з батьком у кузні), 
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формування у них умінь долати труднощі й власною працею досягати 

бажаних результатів та отримувати задоволення від своєї роботи; на 

важливість урахування у цьому процесі природних задатків та вікових 

можливостей дітей, дієвість прикладу батьків для дитини та спільної трудової 

діяльності. Зауважимо, що саме остання порада, на переконання педагога, 

відіграє ключову роль у попередженні лінивості дітей [81; 82; 83]. Вважаємо 

за доцільне закцентувати на тому, що в умовах сьогодення ця порада 

видатного педагога є однією з основоположних для закарпатської родини, де 

діти змалечку привчаються виконувати посильну роботу й допомагати 

батькам по господарству.  

Не залишалися поза увагою А. Волошина й проблеми статевого 

виховання у сім’ї, яке він розглядав у ріщищі виховання духовно-морального, 

ґрунтуючись на постулатах богословської науки у рамках так званого 

гармонійного виховання статевих відносин. Батькові і матері він радив так 

виховувати дітей, щоби духовне запанувало над тілесним [88, с. 41]. У праці 

«Педагогіка полового життя й катехит» А. Волошин, не заперечуючи 

важливості статевого «просвіщення» дітей, акцентує на тому, що лише сама 

обізнаність та розуміння «статевих небезпек» без формування «сили волі, 

почуття стиду, гартованя тіла, образованя характеру і доброї лектури» [114, с. 

37] ніколи не буде чинником убезпечення та порятунку дитини від них.  

Актуальними і в сучасних умовах залишаються поради А. Волошина 

батькам щодо статевого виховання: з раннього дитинства формувати в дітей 

«моральні бар’єри», почуття відповідальності за свої дії у статевій сфері, 

розуміння морально-етичних аспектів взаємин між юнаками та дівчатами; 

позитивний приклад для наслідування взаємовідносин батька і матері, їх 

рольової поведінки, особливостей розподілу обов’язків між чоловіком і 

дружиною – усе це є важливим природним шляхом організації статевого 

виховання дітей у сім’ї. Не применшуючи ролі батька у морально-статевому 

вихованні, педагог зазначав, що в цій справі першу науку дітям повинна 

подавати саме мати.  
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Не оминає увагою А. Волошин і тих батьків, чия дитина вже «тілесно 

провинилась», не відчуває «гризоти сумління» і «не виступає проти своїх 

статевих інстинктів». Поради цій категорії батьків цілковито лежать у 

площині християнської педагогіки: пояснити дитині природний закон про те, 

що «вона не може будь-що робити зі своїм тілом, а тільки те, що дозволяє Бог. 

Хто ж робить інакше – противиться закону Божому і закону природному. ... 

Тих же, хто впали в борьбі против полових небезпек, треба наповнити надією 

на поміч Божу, довірієм до самого себе» [114, с. 155–156]. 

Особлива виховна місія батьків – підготувати дитину до майбутнього 

подружнього життя та відповідального батьківства. Закладаючи фундамент 

духовних засад шлюбу, невід’ємною складововою якого і є статеве виховання, 

українська сім’я формувала на цій основі майбутніх дружину та чоловіка.  

У нерозривній єдності розглядає А. Волошин морально-духовне та 

«тілесне» виховання. На підставі аналізу педагогічних поглядів Квінтиліана, 

Дж. Лока, М. Монтеня, Жан Ж. Руссо, Г. Спенсера на роль тілесного 

виховання у соціальному становленні та розвитку дитини він акцентує увагу 

на тому, що першим обов’язком батьків є «старанно плекати здоровя тіла 

вихованця», оскільки «слабість і хвороба тіла впливає на душу, шкодить 

свіжости розуму, змінює почування і волю» [78, с. 17]. Наголошуючи на 

значенні формування здорового способу життя дитини з перших років життя, 

видатний педагог у праці «Загальна педагогіка» окреслює завдання тілесного 

виховання – «обороняти тіло від усіх шкідливих впливів і плекати органи тіла; 

вправляти і привчати тіло до праці» та засоби їх реалізації шляхом відповідної 

«поживи людської, одягу, чистоти і інше» [78, с. 17]. Актуалізує педагог і таку 

проблему, як вплив батьківського прикладу на процес формування здорового 

способу життя дитини, акцентує на тому, що здорова поведінка батьків 

виступає запорукою здоров’я дитини. Саме тому радив батькам сторонитися 

корчми, не пити «паленки», тримати себе у «трезвенности».  

Спираючись на досягнення психологічної науки, А. Волошин дає 

поради батькам і щодо правильної організації інтелектуального розвитку 
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дитини у різні вікові періоди, окреслює головну умову «розвивання 

інтелектуальности», сутність якої формулює так: «дати дитині можливо 

більше способів ознайомлення з зовнішнім світом, і то щоби ознайомлення не 

було поверхове треба вважати аби з усіх сторін основно роздивлялась 

предмети дитина, аби могла переміняти, порівнювати і вишукувати схожости і 

ріжниці. Таким чином ті вражіння будуть інтенсивні і розумова діяльність 

жива» [78, с. 22]. Окреслюючи основи родинного виховання дітей у праці 

«Загальна педагогіка», він водночас застерігає батьків від невиваженого 

навантаження дитини, що не відповідає її віковим і психологічним 

можливостям: «Психічний розвиток дитини іде поволі. Хто проти природної 

дороги примушує дитину виучувати ріжні надзвичайні речі, хто з дитини своєї 

хоче видресирувати «вундер-кінд» – той грішить проти своєї дитини. 

Невільно дуже рано примушувати дитину до розумової праці, бо цим 

ослаблюємо її духом і тілом» [78, с. 22]. Тим самим А. Волошин намагався 

донести до батьківської громадськості думку, що виховання у родинному колі 

сприятиме розвиткові дитини лише у тому випадку, якщо матиме 

природовідповідний характер, буде пов’язане з її природним розвитком, 

спонукатиме до оволодіння особистим досвідом і знанням, отриманним на 

основі цього досвіду. 

У контексті порушеної проблеми варто відзначити, що значна увага 

видатного педагога до ролі сім’ї у соціальному становленні дитини була 

зумовлена й регіональними особливостями сімейного виховання в 

Закарпатському краї. З одного боку, незважаючи на особливості суспільно-

політичного розвитку регіону впродовж багатьох років, коли його територія в 

силу різних обставин перебувала у складі Австро-Угорщини, а згодом 

Чехословаччини, саме сім’я залишалась тим головним соціальним інститутом, 

що був покликаний забезпечити опанування молодим поколінням здобутків 

народної культури шляхом національного виховання і примноження їх, 

формування морально і духовно багатої особистості. З іншого боку, цей 

історичний період, за висновками науковця З. Ваколі, відзначався цілою 
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низкою проблем в організації сімейного виховного середовища, серед яких 

найбільш гострими були: низький рівень педагогічної культури серед значної 

кількості батьків, неусвідомлення ними значення соціальних ролей, які вони 

повинні виконувати стосовно своїх дітей, поширення пияцтва в сім’ях, що 

негативно впливало на стан соціального становлення дітей [41, с. 159–167]. А 

отже, умови незадовільної загальної освіченості та культури місцевого 

населення тогочасного Закарпаття, сповідування батьками хибних орієнтацій 

як щодо цінностей та моделей життєдіяльності суспільства, так і щодо 

родинного виховання дитини сприяли формуванню деформацій в організації 

сімейного середовища і, як наслідок – у соціалізації дітей, негативно впливали 

на їх морально-ціннісні орієнтири. Як педагог, А. Волошин глибоко 

усвідомлював означену проблему і шукав шляхів її подолання, спираючись на 

досягнення світової педагогічної науки, звертаючись до витоків української 

народної педагогіки, узагальнюючи досвід родинного виховання на теренах 

рідного Закарпаття. Одним із таких шляхів він бачив організацію 

широкомасштабної психолого-педагогічної просвіти батьківської 

громадськості.  

Наголошуючи на тому, що батьки несуть відповідальність перед 

суспільством і Богом за створення системи умов, які мають відповідати 

віковим особливостям дитини на кожному з етапів онтогенезу, й оптимальних 

можливостей, що забезпечують її успішну соціалізацію, особистісний й 

розумовий розвиток, А. Волошин зауважував, що успішне соціальне 

виховання дітей залежить від того культурного, освітнього і педагогічного 

рівня їхніх батьків. А отже, причини неуспішності, помилки родинного 

виховання і, як наслідок, деформації у сімейній соціалізації дитини, на його 

переконання, зумовлювалися неграмотністю батьків: «Сама любов батьків до 

дітей не є вистарчаюча. Не раз всі зусилля родичів, не дивлячись на їх гарячу 

любов до дітей, являються безуспішними. Причиною цього лиха найчастіше 

буває – неграмотність» [78, с. 12]. Звертає увагу А. Волошин і на такий аспект, 

як вплив культурно-ціннісного потенціалу родини, специфіки її 
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життєдіяльності на бачення не тільки мети виховання дитини, але й 

перспектив її підготовки до самостійного життя: «... яке люди мають життя, 

побут, господарський та культурний розвиток, таке вони вимагають і 

виховання від своїх молодших поколінь.. Коли в людей про все поняття 

примитивне, тоді й мета виховання не вийде за вузький круг щоденних 

завдань» [78, с. 3]. 

Щоби краще будувати виховний процес і визначати підходи до окремих 

індивідуумів, кожен батько й мати мусять знати індивідуальні особливості 

своїх дітей [152, с. 16–17]. А отже, ще однією важливою умовою успішного 

сімейного виховання та виконання батьківських обов’язків, вважає видатний 

педагог, є добре знання батьками особистісних, у тому числі й психологічних 

рис своїх дітей, уміння їх вивчати та враховувати у процесі сімейного 

виховання. З огляду на це вагомого значення надає він організації просвіти 

батьківської громадськості, важливими завданнями якої вважав ознайомлення 

зі значенням, метою, головними умовами та методами успішного соціального 

виховання дитини у родинному колі, особливостями фізичного, розумового та 

психологічного розвитку дітей різних вікових категорій, шляхами 

налагодження дитячо-батьківських відносин тощо.  

Як педагог-практик, культурно-просвітянський діяч, літератор, 

священослужитель, А. Волошин сам активно займався педагогічною 

просвітою батьків і виступав ініціатором її поширення серед широких верств 

населення Закарпатського краю. Дієвими шляхами озброєння педагогічними 

знаннями батьків учнівської молоді з боку школи він уважав організацію 

тематичних лекторіїв і батьківських конференцій, залучення батьків до 

проведення спільних свят, участь у яких допомогала їм глибше пізнати 

дитину. Організація спільного з батьками святкування слугувала не тільки 

реалізації просвітницької мети, а й соціальному вихованню самих дітей, 

сприяла формуванню у них поваги до батьків, до їх праці. Здійснений нами 

аналіз архівних джерел [359; 360; 361; 369] дає підставу стверджувати, що 

проведення батьківських конференцій, залучення батьків до святкування 
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певних дат здійснювалося як за ініціативи прогресивно налаштованих 

вчителів, так і згідно з розпорядженнями шкільного реферату. Так, зокрема, 

обов’язковим виховним заходом, що проводився у початковій народній школі 

було відзначення Дня матері. 

Вагомого значення у реалізації педагогічної просвіти надавав видатний 

педагог періодичній пресі, на сторінках якої друкувалися матеріали з різних 

наукових галузей – педагогіки, психології, медицини, філософії та етики. 

Варто зазначити, що і сам А. Волошин був активним дописувачем таких 

матеріалів у часописах «Учитель», «Учительський голос», «Наша школа», 

також у газетах «Наука», «Свобода» та закликав до співробітництва 

прогресивних педагогів, психологів, медиків, що давало можливість з різних 

точок зору розкривати актуальні проблеми освіти, навчання й виховання 

дітей.   

Достатньо повну картину висвітлення означеної проблеми знаходимо у 

наукових розвідках сучасних дослідників З. Ваколі та І. Дубінець  [41; 169], 

які на основі аналізу матеріалів періодичної преси міжвоєнного періоду у 

Закарпатті узагальнили зміст педагогічної просвіти батьків. Так, зокрема, 

серед питань педагогічного характеру, що знайшли втілення на сторінках 

періодичної преси, висвітлювались такі, як роль батька і матері у вихованні 

дитини; вплив їх прикладу та батьківського авторитету на формування у 

дитини позитивних рис характеру; особливості виховання юнаків і дівчат; 

духовно-моральне виховання дитини у сім’ї, його взаємозв’язок з фізичним, 

розумовим, трудовим і статевим; профілактика негативних явищ у дитячому 

середовищі, зокрема алкоголізму, тютюнопаління, статевої розбещеності, 

лінивості дітей тощо. Достатньо повно, зауважують ці науковці, була 

представлена інформація з основ психології, фізіології та медицини, 

ознайомлення з якою сприяло попередженню невиважених дій батьків, 

помилок у родинному вихованні (розумове перевантаження дитини та шляхи 

його попередження в умовах сім'ї; загальні відомості про фізіологію, функції 



 106 

організму; відомості про дитячі хвороби та шляхи їх попередження тощо) [41, 

с. 159–167; 169]. 

Здійснений нами аналіз педагогічних праць А. Волошина дає підставу 

стверджувати, що різні аспекти педагогічної просвіти батьківської 

громадськості знайшли втілення у таких його працях, як «Педагогіка і 

дидактика», «Загальна педагогіка», «Дидактика», «О соціальнім выхованю», 

«Коротка історія педагогіки», «Методика народно-шкільного навчання», 

«Народна педагогія» тощо, де прямо або опосередковано наголошується на 

важливості володіння батьками педагогічними та психологічними знаннями, 

окреслюються зміст і шляхи просвітницької роботи з метою удосконалення 

процесу родинного виховання на основі принципів народності, природо 

відповідності, культуро відповідності й гуманізму. 

У рамках окресленої у цьому параграфі дисертаційного дослідження 

проблеми не можна обійти увагою літературну творчість А. Волошина, яка 

має яскраво виражений соціально-виховний характер і, на наше переконання, 

дає можливість через зміст літературного твору впливати на свідомість 

людини, формувати у ній корисні життєві орієнтири, зокрема, уміння і 

навички виховання дитини у сім’ї.  

 Ефективне сімейне виховання у педагогічній концепції А. Волошина 

передбачало також реалізацію різних форм взаємодії родини і школи, 

спрямованих на досягнення спільної мети виховання, на гармонійний 

розвиток усіх природних задатків дитини: «школа і родичі згідно повинні 

провадити виховання дитини» [78, с. 11], «єсли школа и родинний дом будуть 

мати близші звязі, яснішою станеся перед ними індивідуальность дітины и 

конкретні задачі выхованя» [109, с. 29].  

На сторінках своїх педагогічних праць, під час виступів перед 

учительською та батьківською громадськістю А. Волошин наголошував на 

значенні та шляхах взаємодії школи і сім’ї у соціальному вихованні 

підростаючої особистості. Переконував батьків, щоби вони в інтересах дітей 

були відкритими до вчителя, допомагали йому глибше розпізнати дитину, 
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адже «кожна мати знає повісти, коли вийшли перві зуби дітины, які хвороби 

перенесла дітина, які забави любить, чи любить гроши, з ким браталася, чи 

послушна, які хиби має и пр.», закликав батьків вивчати своїх дітей: «не лиш 

учителі могутъ изслідоваты дітей, но и родичі. I сесі не лиш для себе, но и для 

науки» [109, с. 29].  

Дві головні умови плідної взаємодії школи і родини представлені 

А. Волошиним у праці «Дидактика»: перша умова полягає у тому, що «школа 

повинна приняти образ зразкового родинного дому», друга – «родичі мають 

пристосуватися до праці вчителя» [74, с. 13], а це, своєю чергою, вимагає від 

батьків підтримки виховних впливів школи, які вони повинні поділяти і 

дотримуватися. Дає поради автор і щодо шляхів організації такої співпраці: 

«удержування тісного зв’язку між домом і школою, котру може розвивати 

вчитель конференціями родичів, шкільними святами, читальнею, лекціями, 

театральними виставами і інші» [74, с. 13].  

Звертаючись до педагогічного досвіду Німеччини, Франції, Швеції щодо 

організації співпраці школи і сім’ї, А. Волошин радить активно 

впроваджувати як колективні форми роботи з батьківською громадськістю 

(«родичовські ради», «здруження родичов», «родительські сходини»), так й 

індивідуальні (відвідувати батьків вдома, запрошувати їх до школи, 

проводити з ними педагогічні бесіди). У праці «Загальна педагогіка» особливу 

увагу він звертає на проблематику цієї роботи з батьками: дотримання єдиних 

вимог у вихованні учнівської молоді («школа і родичі згідно повинні 

провадити виховання дитини»); організація сімейного життя («яким має бути 

організоване родинне життя»); різні аспекти виховання дитини у сім’ї («як 

родичі мають обходитись з дитиною»; що треба знати, «щоби «дитина 

рівночасно з розвитком тілесним розвивалась морально і інтелектуально» 

тощо) [78, с. 11].  

При цьому видатний педагог акцентує, що проведення таких занять 

вимагає від учителя ретельної підготовки, «здорового педагогічного почуття і 

знання», багато терпіння, при зустрічі з батьками уміння тактовно переконати 
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їх «о тім, що він любить їх дитину і щиро старається о поступі єї» [78, с. 11]. 

Молодим вчителям А. Волошин радить навчитися слухати та зважати на 

зауваження батьків.  

Спільна робота родини і школи сприяла підвищенню не тільки 

педагогічної, але й загальної культури батьків, допомагала у розв’язанні 

багатьох складних питань виховання й розвитку учнівської молоді. 

Погляди видатного педагога Закарпатського краю на значення співпраці 

сім’ї і школи у соціальному вихованні підростаючого покоління, на форми і 

методи цієї взаємодії співзвучні з сучасною Національною стратегією 

розвитку освіти в Україні до 2021 р., затвердженою 25 червня 2013 р., в якій 

наголошується, що «актуальним є реалізація в освітніх програмах ідеї 

посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, розширення можливості впливу родин 

учнів на навчально-виховний процес» [249].  

Важливим фактором успішного виховання дитини в умовах сім’ї називав 

А. Волошин також взаємодію родини, школи і церкви. У праці «Загальна 

педагогіка» з цього приводу він писав: «Родинний дім, школа і церква повинні 

собі взаємно помагати, а се можна осягнути тоді, коли родичі, учителі і 

священики часто радяться і порозуміються о выхованю родиннім, шкільнім і 

позашкільнім. В тій цілі помагають церковні і шкільні свята, коли школа бере 

участь в празниках церковних, а церква в святах шкільних» [78, с. 12]. 

Наголошував педагог і на обов’язковому дотриманні цими інституціями 

єдиних виховних цілей «згідно з приписами віри», «бо коли молодь 

зауважить, що між цими факторами нема взаємної згоди, тоді тратить довіря 

або до родичів, або до школи, або до церкви і в такім сумнім випадку 

найбільшу шкоду потерпить душевний розвиток дитини» [72, с. 11–12].  

Узагальнюючи відзначимо, що соціальний інститут родинного виховання 

виступає першою вагомою і найвідповідальнішою ланкою соціалізації 

особистості з орієнтацією на український виховний ідеал. 

Зміст і мета сімейного виховання у педагогічній концепції А. Волошина 

спрямовані на піклування батьків про здоров’я дитини, її фізичний та 
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інтелектуальний розвиток, формування духовно-морального світу дитини, 

підгрунтя якого становлять національні і християнські цінності; прищеплення 

дитині працьовитості й естетичних смаків, підготовка до майбутнього 

сімейного життя та відповідального батьківства.  

Згідно з міркуваннями А. Волошина, формування особистості дитини у 

сімейному колі – це процес органічного поєднання духовно-морального, 

фізичного, розумового, естетичного, трудового та статевого виховання. Серед 

методів виховного впливу видатний педагог виокремлює особистий приклад 

батьків, залучення дітей до активної трудової діяльності; настанову, повчання, 

заохочення і покарання. Особливі зауваги торкалися двох останніх методів: 

заохочувати треба з дотриманням високої вимогливості до особистості 

дитини, а карати – виважено, не принижуючи її гідності. При цьому міра як 

заохочення, так і покарання батьками дитини повинна чітко відповідати її 

вчинку. 

Засобами реалізації виховних завдань у сім’ї виступають: рідна мова, 

домашній побут, праця, духовний і моральний клімат родини, авторитет 

батьків, сімейні свята, традиції і т.ін. А дієвість, результативність виховання 

дитини у сім’ї, за А. Волошиним, залежить від урахування батьками 

індивідуально психологічних та вікових особливостей дітей, 

цілеспрямованості, всебічності й безперервності виховних впливів, 

дотримання принципів гуманізації, природо- та культуровідповідності, 

єдності національного і загальнолюдського у виховному процесі.  

Таким чином, здійснений огляд педагогічних поглядів А. Волошина на 

соціальний інститут сім’ї, особливості соціального виховання у родинному 

колі на Закарпатті досліджуваного періоду уможливливив визначення його 

структурних та змістових компонентів, які солідаризуються з 

фундаментальними положеннями сучасної педагогічної науки.  
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2.2. Школа як інститут соціального виховання учнівської молоді 

Закарпаття в оцінці А. Волошина 

Школа як складний соціальний організм відображає характер, соціальні 

проблеми та суперечності суспільства і значною мірою завдяки своєму 

виховному потенціалу визначає соціальну орієнтацію конкретної особистості. 

Аналіз педагогічних поглядів А. Волошина на значення школи як одного 

з найважливіших інститутів соціального виховання учнівської молоді вимагає 

розгляду цього питання в історичному контексті, з урахуванням складних 

соціально-політичних умов розвитку Закарпатського краю у міжвоєнний 

період.  

 Як уже відзначалося, кінець ХІХ – початок ХХ ст. на Закарпатті – 

складний і суперечливий період. Проголошена парламентом Угорщини 

«рівність всіх націй» (закон XLІV 1868 р., закони Аппоні 1907 р.), обернулася 

тотальною мадяризацією усіх ланок суспільного життя Закарпаття, не 

оминаючи і школу як одного з найважливіших соціальних інститутів. 

Характеризуючи цей час А. Волошин писав: «Тут пригадую я собі часи, коли 

наші сільські школи стояли під впливом чужої культури, під доглядом 

політично проти нас настроєних мадярських шкільних інспекторів. О, як 

тяжко, було щирому українцеві сповняти свої вчительські обов’язки в селі 

чисто українськім, коли є українські учні (таблиці скривав учитель за 

скринею), коли материнська мова була предметом науки лише поза 

одобренням. ....І супроти всього того, наше вчительство взагалі сповнило свій 

обовязок і наслідком тої щирої праці є те, що нині існує Підкарпатська Русь, 

бо коли б були наші вкраїнські вчителі не захоронили азбуку й українське 

слово, мадяризація працювала б була скоршим темпом і не зосталось би було 

й сліду наших потомків» [133, с. 48]. Державна політика в галузі освіти 

призвела до того, що початкову освіту в церковних школах було скорочено до 

двох класів, майже 50 % дітей з селянських сімей не відвідували школи, у 

1918 р. з 517 народних шкіл (церковних і державних) на території Закарпаття 
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не було жодної з рідною мовою навчання, а переважна більшість учителів 

були вихованцями угорських освітніх закладів і притримувалися відповідної 

ідеології. Понад 70 % населення Підкарпатської Русі не вміли читати і писати 

[340, с. 29–47].  

 У цей складний для Закарпатського краю час А. Волошин саме у школі 

бачив ту інституцію, яка здатна не тільки зберегти національну ідентичність 

русинського народу, а й шляхом цілеспрямованої освіти та соціального 

виховання формувати національно свідоме, всебічно розвинуте підростаюче 

покоління. З цього приводу у вступній статті до першого номера 

педагогічного часопису «Учитель» він писав: «Вѣрую, что и народъ у 

короткѣй часъ просвітиться къ тому чтобы упознавъ велику важность своеѣ 

школы, и не буде такъ холодно относитися къ школѣ, як до тепер!» [66, с. 3–

4].   

 За рішенням Сен-Жерменського договору Закарпаття у 1919 р. увійшло 

до складу Чехословаччини як автономна територія під назвою Підкарпатська 

Русь, отримавши на ниві освіти від колишньої Австро-Угорської імперії тяжку 

спадщину. Саме у цей період було покладено початок новому етапу в 

розвитку освіти цього українського краю, розпочався процес становлення 

українського національного шкільництва. Під тиском демократичної 

громадськості Чехословацький уряд підтримував створення якісно нових 

шкіл, право на навчання рідною мовою не тільки українських, а й дітей 

національних меншин, які проживали на території Підкарпатської Русі: 

поляків, угорців, румун, євреїв та ін. 

У контексті порушеної проблеми варто зауважити, що А. Волошин 

схвально сприйняв входження Закарпаття до Чехословаччини та освітню 

політику чехословацького уряду. Саме на цей час, як відзначають науковці 

М. Кляп та О. Мишанич [203; 242], припадає його найбільш активна й плідна 

діяльність як педагога, просвітителя, громадсько-політичного діяча, 
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спрямована на піднесення життя у краї, його культури, освіти; на створення 

української національної школи. 

Добре знаючи шкільні проблеми часів мадяризації, А. Волошин 

усвідомлював необхідність не тільки поширення освіти серед краян, але й 

кардинальних змін у шкільній системі. Його віра у світле майбутнє України, 

переконання у тому, що шлях до нього лежить через освіту, яка має служити 

інтересам народу, спонукала активно працювати над створенням її 

майбутнього шкільного устрою: «хочемо переробити давню книжну школу на 

нову, діяльну, давню аристократичну, на демократичну, школу формалізму на 

школу науково-обосновану, на школу правди, на школу поправді практичну і 

руську» [89, с. 12]. З цього приводу у праці «Наша задача» А. Волошин 

піднімає питання реформування школи, головним завданням якого бачить 

піднесення на нову висоту «дѣла выхованя»: «... будеме займатися вопросами 

зреформованя школы, и в тôй роботѣ будемеся руководити інтересами народа 

и поглядами модерноѣ педаґоґики, котра от несвѣдомоѣ, примусовоѣ роботы 

школы веде к симовольнôй, обдуманôй, свѣдôмой роботѣ» [104, с. 2]. Як 

бачимо, вже у самому обгрунтуванні педагогом стратегічної мети 

реформування школи закладено інноваційний підхід до організації усього 

шкільного життя, що здійснюється в інтерасах українського народу і 

ґрунтується на досягненнях передової педагогічної науки. Рідна мова, 

україномовні шкільні підручники, введення до змісту освіти 

українознавчого матеріалу, глибоке пізнання рідного краю, його природних і 

духовних скарбів, наголошує видатний педагог, повинні стати головними 

засобами соціального виховання підростаючого покоління, здатного не тільки 

зберігати, а й примножувати ці народні скарби, відчувати себе 

самодостатньою частиною єдиного українського народу [104].  

Прихильник поєднання академічної освіти з народною педагогікою та 

педагогічними інноваціями, А. Волошин виступав проти формалізму і 
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лібералізму в навчально-виховному процесі, боровся за свідоме опанування 

знань, всебічний розвиток особистості школяра. Своє бачення соціальної місії 

нової школи, яка, на його переконання, не повинна бути «безбарвною 

національно, безбарвною релігійно, школою студеного розвивання розуму», 

А. Волошин у праці «Учитель автомат і вчитель мистець» описує такими 

словами: «Повинна бути наша школа щиро народною інституцією, яка 

розвиває народну свідомість, яка направляє учеників до витворення щирої 

охоти до самостійної громадської праці й самопосвяти. Повинна бути наша 

школа школою праці, яка заскіпляє знання з помічю моторних елементів, 

оживленням, переживанням мертвих, сухих зображень. Повинна бути наша 

школа місцем мистецької творчості», «може користатися чуттєвими, 

релігійно-моральними переживаннями для розвивання характеру учня» [133, 

с. 49].  

Переконаний у тому, що виховання та навчання учнівської молоді 

досягне поставлених завдань лише за умови, що школа стане народною, 

служитиме інтересам народу та його культурі за підтримки держави, видатний 

педагог у 1928 році на підставі аналізу шкільної реформи, яку проводив уряд 

Чехословаччини, основних етапів розвитку шкільної системи на Закарпатті у 

праці «Демократична шкільна система (до питання новелізації шкільних 

законів)» окреслив основоположні засади демократичної школи: навчання 

рідною мовою; школи для національних меншин, що проживають на території 

Закарпаття; підпорядкування шкіл відповідним шкільним радам, які мали б 

автономний характер [65, с. 181–182].  

Аналізуючи перші кроки у розвитку українського шкільництва 

Закарпаття після його входження до складу Чехословаччини, А. Волошин у 

праці «Коротка історія педагогіки» акцентує на його поступі, підтверджуючи 

це конкретними цифрами щодо збільшення кількості українських народних 

шкіл, гімназій, учительських семінарій. Безумовно, такий результат розвитку 

шкільництва, на переконання педагога, давав надію, «що наш народ шляхом 
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просвіти встане із глибокого сну, піднесеться до кращого матеріального життя 

і таким чином забезпечить собі краще майбутнє» [74, с. 86].   

 Здійснений нами аналіз джерельної бази дослідження дає підставу 

стверджувати, що А. Волошин відстоював права на навчання рідною мовою і 

українських, і дітей інших національностей, що побутували на території 

Підкарпатської Русі: поляків, угорців, румун, євреїв та ін. З цього приводу 

необхідно відзначити, що в Ужгороді в період першого десятиріччя 

перебування Підкарпатської Русі в складі Чехословаччини (1926) було 

відкрито першу в світі циганську школу [105; 269, с. 28; 366], а лише за 10 

років мережа національних шкіл (польських, єврейських, німецьких, 

болгарських, грецьких, татарських та ін.) зросла в середньому в 2,5 раза [60, c. 

5–7]. 

Цілісна картина бачення А. Волошиним ролі школи у соціальному 

вихованні випливає з комплексного аналізу його науково-педагогічної, 

просвітянської діяльності та педагогічних праць [64; 65; 68; 69; 72; 74; 78; 79; 

80; 88; 89; 96; 104; 105; 109; 111; 112; 121; 122; 131]. 

Убачаючи основне завдання школи у служінні інтересам народу, 

потребам гармонійного розвитку дитини, вихованні гідного громадянина своєї 

держави, А. Волошин розумів педагогічний процес в умовах школи як 

органічну єдність навчання, виховання і розвитку особистості. У своєму 

багатому творчому доробку він узагальнив досвід роботи шкіл у Німеччині, 

Франції, Англії та США. Будучи глибоко обізнаним із школами соціального 

спрямування за кордоном, він прагнув поширити їх досвід роботи і на 

Закарпатський край. Наголошуючи на особливій ролі школи у соціалізації 

молоді, він орієнтувався на ідеї національного виховання К. Ушинського, 

народної педагогіки О. Духновича, трудової школи Г. Кершенштайнера, 

основоположника особистої педагогіки Е. Лінде, закликав ураховувати 

особливості фізичного розвитку та психологію дитини у різні вікові періоди, 

специфіку навчально-виховного процесу в місті та селі.  
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До числа науково значимої відносимо працю А. Волошина «О соціальнім 

выхованю», у якій відомий український педагог дає системний аналіз сутності 

соціального виховання, обгрунтовує його мету, аналізує роль та значення у 

соціалізації учнівської молоді тих соціальних інститутів, які вже частково 

сформувалися у кінці XIX – на початку XX ст., зауважуючи при цьому, що 

«історія педагогіки доказує, что люди николи не били вдоволені системою и 

інституціями выхованя свого віка. Єднако наріканя и критика не шкодили, ибо 

приготовляли путь к новым інституціям. И соціальний світогляд не міг 

вдоволитися інституціями індивідуального выхованя» [109, с. 41]. А отже, на 

переконання педагога, це стимулювало пошуки нових шляхів, способів, 

засобів виховання підростаючого покоління.  

 На фоні широкого історичного матеріалу у зазначеній праці А. Волошин 

простежує ґенезу поглядів на сутність соціального виховання, роль та 

значення різних інституцій у ньому.  

У розділі «Соціально-педагогічні інституції», характеризуючи їх та 

аналізуючи їх роль у соціальному вихованні, А. Волошин не тільки дає 

об’єктивну оцінку зарубіжного досвіду їх діяльності, але й окреслює 

можливості його використання на вітчизняному ґрунті, демонструє 

важливість взаємодії цих інституцій у справі соціального виховання. Так, 

зокрема, навіть описуючи кооперативні та гігієнічні інституції, які сам автор 

вважав такими, що «не принадлежать до круга соц. педагогії, єднако мають 

якусь звязь» [109, с. 42], він акцентував увагу на можливостях їх взаємодії зі 

школою у справі соціального виховання учнівської молоді. Достатньо 

показовим у цьому контексті можна вважати приклад, наведений автором у 

§ 22 названої праці, де представлено аналіз соціально-виховної ролі 

кооперації: «Для бідних одиниць громадянства найважнішою 

інституцією є: кооперація, котра не лиш матеріальні выгоди дає членам, 

но и выховує їх» [109, с. 42]. Наводить автор і вагомі аргументи дієвості її 

використання у школах Франції у вигляді шкільних ощадиць: 

«К дружественному житю приготовляє школа через так звані шкільні ощадити 
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(шкільні каси), вчить щадити гроші, бережливо жити» [109, с. 42]. 

Використання у шкільній практиці такої кооперації впливає, на думку 

А. Волошина, не тільки на процес соціального виховання, але й має вагоме 

значення для подальшої життєвої перспективи особистості: «Во Франції не 

лиш для бережливості служить шк. ошадниця, но и для выхованя взаємності!, 

солідарности» [109, с. 42]. 

Оцінюючи діяльності лісних шкіл Англії, школи свобідного повітря в 

Америці та Франції, А. Волошин робить висновок, що вони готують 

вихованців до практичного життя, позитивно впливають на здоров’я не тільки 

хворих, але і здорових дітей, «ибо досвіди доказали, что дуже добре 

дійствовала сеся школа на здоровє дітей» [109, с. 44]. До числа 

найважливіших форм організації виховного процесу в цих школах педагог 

відносив чітке дотримання режиму дня, посильну працю («кождий ученик має 

територію в загороді: и тоту сам обробляє. Ученики обхожують и домашні 

скоти (козу, барана, пса, гуси, голуби)» [109, с. 44]), ігри, екскурсії, участь 

вихованців у театральних виставах, концертах. Як позитив відзначав він і 

проведення у цих школах майже усіх уроків (гімнастики, співів, історії, 

географії, природописі) в «свободній природі». Але особливо цінним уважав 

ведення освітнього процесу рідною мовою, з урахуванням взаємозв’язку не 

тільки самих навчальних дисциплін, а й теорії і практики, що сприяло 

усвідомленому опануванню учнями теоретичного матеріалу, давало 

можливість застосовувати отримані знання у реальному житті: «Геометрія – 

звязана з занятєм в робітній столярській або в свободній природі, аритметика 

совокуплена з господарськими занятями и торговлею» [109, с. 47].  

Звертає увагу А. Волошин і на значення фізичної праці у виховному 

процесі цих шкіл, зауважуючи, що «спільность роботы приготовляє к 

товаришському житю, к помаганю, к солідарности, справедливости, доброти!» 

[109, с. 46], на важливість диференційованого підходу до кожної дитини у 

виховному процесі: «Наприклад, лінивому задаєся тілесна робота, а кто 

любить стругати, тесати, тот достане відповідний к тому інструмент, кто 
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любить читати, тот получить добру книжку и пр.» [109, с. 46]. Недоліком цих 

шкіл, на переконання педагога, було лише те, «что на ніч діти вертали додому, 

и в зимі дома в нездорових квартирах перебывали» [109, с. 45].   

У праці «О соціальнім выхованю» А. Волошин звертається й до аналізу 

організації соціально-виховного процесу в англійській реформній школі New 

School, за зразком якої згодом відкрилися школи в Німеччині, Франції та 

Швейцарії. Ці школи, відзначає педагог, характеризуються тим, що «не 

вдовольняються напрямом інтелектуального образованя, но желають быти 

інституціями выховаючими» [109, с. 45] і додає: «реформна школа не позерає 

на то, что буде из ученика – ци урядник, ци господарь, – она хоче лиш 

выховати» [109, с. 46]. Узагальнюючи головні особливості реформної школи, 

автор відзначає: «сеся школа к практичному житю приготовляє питомців. Не 

зміняє радикально планів шкіл. Не уменьшає значительно матеріал, но 

відповідніше розпреділяє и ліпшим методом усилуєся учити, притім уживає і 

тілесну роботу для выхованя так, чтобы робота поддержовала науку и 

вызывала насолоду исповненя повинностей» [109, с. 47]. Зауважимо, що ця 

провідна ідея реформної школи стала підгрунтям педагогічної концепції 

А. Волошина, який вважав, що головним покликанням народної школи є 

соціальне виховання учнівської молоді. І не так важливо, ким ця молодь стане 

у майбутньому, яку професію обере, важливо, якою вона буде, наскільки 

якісними будуть її виховання та підготовка до самостійного життя. З цього 

приводу він наводить цитату педагога Демолінса: «Чоловік не через то 

станеся професором, что достане диплом, но кромі сего, особливо через то, 

чтобы любив дітину и мав дяки к тому, чтобы он добре выховав» [109, с. 47]. 

Власне з тієї точки зору видатний педагог оцінює діяльність реформної 

школи, виокремлюючи її найбільш суттєві ознаки:  

- для тілесного виховання замість шаблонної гімнастики служить робота, 

через роботу учать і розвивають тілесні сили; 

- моральність виховують «діланєм» («Не знанє важноє, но вправность і 

почуванє»); 
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- спільність роботи сприяє розвиткові солідарності, справедливості, 

доброти; 

- кара і нагорода як методи виховного впливу на дитину відповідають 

теорії природних реакцій; 

- «модерный, говореный язык має опередити мертві языки (латинський, 

грецький). Но и мертвым языкам учать по методу говорених язиків, 

розговорами» [109, с. 48]. 

Аналізуючи роль інституцій соціального виховання, вчений узагальнив і 

досвід спеціальних установ, які мають справи з тими дітьми, які в силу різних 

причин опинилися без піклування батьків, дітьми з вадами здоров’я – це 

спеціальні заклади для хворих дітей, притулки для сиріт, доми направи, 

патронажні школи. За твердженням автора, ці інституції «походять из тої 

соціальної думки, что о занедбаній або абнормальній дітині громадянство 

(держава) має старатися» [109, с. 43]. Зауважимо, що на Закарпатті у цей час 

функціонували такі заклади, хоча й було їх  дуже мало.  

У праці «Дидактика» (§ 10. Форми виховання), розглядаючи специфіку 

соціально-виховного процесу в школах для «абнормальних» дітей – 

глухонімих, сліпих, епілептичних, слабоумних, яким «природа або якась 

нещасна пригода замкнула дорогу до освіти» [74, с .15], А. Волошин 

комплексно аналізує цілі, зміст та методи соціально-виховної роботи з ними, 

особливу увагу звертаючи на стратегічну мету цієї діяльності, спрямовану на 

максимальну їх підготовку до самостійного життя та оволодіння певною 

професією: «Коли глухонімий навчиться читати й писати, то можна йому 

подати багато знання. При тім навчаються ремесла, столярства, шевства, 

годинникарства і ін.»; «виховання сліпих прагне до розвитку тих змислів, 

котрі можуть бодай частинно заступити їм зір, себто змисл дотику і слуху. 

...Легко навчиться сліпий ремесла, як кошикарства, щіткарства, ткатцтва і ін»; 

«слабоумні» діти, на переконання видатного педагога, повинні навчатися 

індивідуально, оскільки «степень слабоумности є ріжний. Вони досить радо 
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кінчають фізичне заняття дома або в городі й на полю, для того можна їх 

вивчити на легке ремесло, як токарство, переплетництво і ін.»  [74, с .15–16].   

Варто відзначити, що і сьогодні не втрачає актуальності позиція 

видатного педагога щодо максимального урахування у процесі навчання і 

виховання цієї категорії дітей характеру їх вад і порушень, що і диктує 

головним чином специфіку організації освітнього і виховного процесу у цих 

спеціальних шкільних установах та особливості підготовки таких дітей до 

самостійного життя. У розрізі сучасних подій, пов’язаних із реформуванням 

української національної школи, прийнятим на державному рівні курсом 

створення умов для повноцінної інтеграції у суспільство дітей з особливими 

потребами, серед яких особливе місце посідає створення інклюзивного 

освітнього середовища, вважаємо за доцільне відзначити точку зору 

А. Волошина на спільне навчання здорових та дітей з особливими потребами. 

Його позиція стосовно цього питання найбільш чітко проглядається у праці 

«О соціальнім выхованю», де він, наголошуючи на важливості «соціальної 

повинности підперти сих несчастних, ибо иншак стали бы ся лиш тягаром 

працюючого громадянства», пропонує створювати для них «помагаючі 

школы» та «помагаючі класы», оскільки «єсли межи нормальными учениками 

лишеме їх, неодмінно остануться на заді. Для них має употребитися иншакий, 

відповідный метод» [109, с. 50]. Свідченням того, що А. Волошин цікавився 

досвідом навчання і виховання такої категорії дітей, є наведена ним 

статистика щодо діяльності «помагаючих» шкіл і класів у Німеччині: у 1913 р. 

вони діяли у 305 містах, 1670 класах та охоплювали 34.300 учнів.  

Цінними для сучасної педагогічної теорії і практики слід вважати поради 

видатного педагога стосовно відкриття та організації навчального процесу у 

таких «помагаючих» класах в умовах тогочасного Закарпаття: «Помічну класу 

легко мож основати. Може быти поміщена в будинку народної школы. Ті самі 

предметы преподаються, як в народній школі, но матеріал редукуєся и метод 

ліпший має быти. Таку класу має вести найліпший учитель, котрый наглядно, 

забавно, діяльно має учити» [109, с. 50]. Як бачимо, окреслений видатним 
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педагогом підхід до організації навчання і виховання дітей з особливими 

потребами фактично лежить у площині їх інтеграції в суспільство, освітній 

процес народної школи. Серед причин, які гальмують розвиток такого 

навчання, педагог називав «нерозумний сором самих родичів» [109, с. 50]. 

Відзначимо, що і в сучасних умовах така причина не є винятком. 

Спостерігаючи за ситуацією в Україні, А. Волошин наголошував на 

значущості та необхідності створення спеціальних навчально-виховних 

закладів для «патологічних» дітей і підлітків, які потребують особливих умов 

виховання, в яких не лише захищають дітей, але і навчають та виховують їх, 

готують до життя в суспільстві. Першою і головною умовою рятування таких 

дітей, за А. Волошиним, є «вирвати їх з дотеперішнього оточення», оскільки 

«діти п’яниць, або інших злочинних родичів або жертви уличного виховання 

наслідком злого прикладу стаються «молодими злочинцями». В темниці 

навчаться вони від старших товаришів лишень нових злочинів» [74, с. 16]. 

Надаючи особливого значення умовам соціального виховання таких дітей, 

педагог зауважує, що «доми направи, в яких головним засобом виховання 

являється релігія і праця», «потребують дуже доброго персоналу, щоби дух 

був там родинний, веселий, теплий і бадьорий», а учителі «повинні розумітися 

як виховувати патологічних дітей, особливо ж треба вміти панувати над 

собою, щоб без частого карання знали вести своїх вихованців» [74, с. 16].  

Як людина, яка відзначалася рідкісним, справді батьківським сталенням 

до дітей, а особливо тих, хто втратив родичів, А. Волошин, не тільки закликав 

створювати спеціальні навчально-виховні заклади для сиріт, але й сам активно 

долучався до цієї справи. Як вже зазначалося нами у першому розділі 

дисертаційного дослідження, він у м. Ужгород створив сиротинець, у якому 

практичне втілення знайшли актуальні соціально-педагогічні ідеї виховання 

учнівської молоді, ідеї «людської солідарності» та «любові до ближнього», 

викладені ним у праці «О соціальнім выхованю». Звертав увагу і на 

дотримання вимог щодо особливої організації життєдіяльності цих 

спеціальних навчально-виховних закладів, зауважуючи, що «сиротинці 
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повинні мати устрій родинний, свою каплицю, свою школу, свою робітню 

залю, огород і поле» [74, с. 17].   

Не оминає увагою видатний педагог і значення такої інституції 

соціального виховання, як «школы ультранормальных дітей», вважаючи, що 

обдаровані діти, як і діти слабоумні, вимагають до себе особливої уваги, а сам 

навчально-виховний процес у школах для таких дітей повинен враховувати 

природну обдарованість дитини і розвивати її. На жаль, здійснений нами 

аналіз педагогічних праць А. Волошина засвідчив, що більше до теми 

навчання «ультранормальных дітей» він не вертався. 

Особливою зв’язною ланкою між родиною і школою, за А. Волошиним, 

мали стати захоронки – дошкільні навчально-виховні заклади для 3–6-річних 

дітей, батьки яких через необхідність виходити на роботу полишали дітей 

дома без нагляду [74, с. 17]. Прибічник реформаторської педагогіки, він 

пропагує ідеї вільного виховання М. Монтессорі дітей дошкільного віку, в 

основу якого було покладено принцип свободи на противагу системі погроз та 

створення особливого оточення, яке сприяло б формуванню рис самостійності 

у дітей. Зауважимо також, що саме захоронки, на переконання педагога, були 

покликані готувати дитину до школи. 

 Розглядаючи народну школу важливим інститутом соціального виховання 

учнівської молоді, А. Волошин бере до уваги всі аспекти її функціонування 

(від налагодження особливого родинного мікроклімату до змісту, напрямів, 

методів організації соціально-виховного процесу), окреслює низку завдань, 

що мають бути розв’язані школою:  

1) берегти здоров’я учнів; 

2) розвивати тілесну силу, плекання добрих забав і спорту; 

3) подавати знання; 

4) розвивати розуміння законів і краси природи;  

5) знайомити з народним мистецтвом;  

6) підготувати учнів до різних життєвих обставин, зокрема шляхом 

виховання любові до праці; 
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7) підготувати школярів до самостійного життя [109].  

 З огляду на те, що основу соціально-виховного процесу, за 

А. Волошиним, становила національна ідея, він у § 9 праці «Дидактика» 

окреслює першочергові завдання школи у вихованні народного духу 

учнівської молоді («школа повинна розвинути в учнів любов та захопленість 

народною мовою, розвинути любов до народних інтересів та його культури» 

[74, с. 12]) та шляхи їх досягнення, акцентуючи увагу на виховному 

навантаженні як змісту освіти, так і засобів та методів навчання і виховання. 

Зокрема, відзначаючи виховні можливості різних навчальних дисциплін, він 

наголошує: «наука мови повинна брати свою лектуру з найкращих творів 

народної літератури й подати красу народної мови. Історія має подати 

відомости про заслужених діячів та патріотів народа. Географія повинна 

вказати багацтво й красу рідної землі. Так, наприклад, народна пісня, народна 

архітектура й все інше сприяє витворенню пошани й любові до свого. Ці 

предмети є головнішими засобами виховання народного духу. Одначе цій меті 

мають служити й інші науки, як напр. аритметика, природопис та мистецтво» 

[74, с. 12]. Щодо способу навчання, то А. Волошин зауважує, що учитель 

повинен з любов’ю та піднесенням говорити про все народне, викликати в 

учнів почуття любові та пошани до всього народного [69].  

 Убачаючи особливу потребу у здоровій духом і тілом нації українців, 

А. Волошин особливу увагу надавав формуванню здорового способу життя 

краян. Цінним, на наше переконання, є його погляд на можливості школи 

щодо виховання здорової у широкому сенсі слова особистості – це і 

спеціально організований навчально-виховний процес, який передбачає і 

обов’язкове фізичне загартування школярів, і виховний приклад вчителя, і 

зміст навчальних програм та підручників. З огляду на останню окреслену 

нами позицію відзначимо, що значна кількість текстів, вміщених видатним 

педагогом у навчальну літературу для школярів, мала яскраво виражений 

соціально-профілактичний характер. Це насамперед тексти, спрямовані на 

подолання пияцтва як однієї з найбільш гострих тогочасних проблем серед 
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населення Закарпатського краю, тексти, які вчили дітей дбати про своє 

здоров’я, націлювали їх на формування і передачу засад здорового 

природовідповідного життя.  

А. Волошин вважав, що саме школа за підтримки батьків повинна стати 

ініціатором антиалкогольної пропаганди, яка, на його переконання, мала 

починатися вже у молодшому шкільному віці. А отже, не випадково у «Малій 

читанці для ІІ и ІІІ класів народних школ» він подає такі тексти: «Здоровє»», 

«Сокоти здоровє!», «Сокотися од паленки», «Пянство (По Духновичу)», в 

яких розкривається значення здоров’я для людини, умови його збереження 

(«чистота, порядок и умереность, то первоє условє здоровя!»), вплив пияцтва 

не тільки на здоров’я, ціннісний світ, але і ставлення до неї оточуючих: 

«Пянство, то есть великий грѣх, Соблазнъ у людей и посмѣх. Пьяный въ душѣ 

не жиє И скотови ровный є! Пьяный розум утрачає  И о Бозѣ забуває. Нич он 

добро не чинить, Лиш, як свиня, так лежить. Паленка то подлый напой. Яд – 

то тѣлу, душѣ нашой. И кто любить пити, Довго не буде жити» [87, с. 78]. 

Звертаючись до молодших школярів цими рядками з вірша Духновича 

«Пьянство», він спонукав їх усвідомити, що алкоголь не тільки губить 

людину, але й є великим гріхом. Цілеспрямовано ця проблема піднімається і в 

інших працях видатного педагога. Зокрема, у праці «Наш страшний ворог» 

автор популярно у доступній формі висвітлює причини і наслідки 

алкоголізму, підкріплюючи свої слова наочністю – малюнками, які 

демонструють пагубний вплив алкоголю на дітей, пропонує порівняти 

малюнки серця та печінки здорової людини і п’яниці [103].  

 Цінні міркування щодо організації «проводу шкільної молоді», 

соціального виховання хлопців і дівчат у школі містяться у працях 

«Дидактика» та «Педагогіка і дидактика» [74; 111]. Їх А. Волошин окреслює 

двома важливими позиціями: «визнання доброго» та «бажання робити добре» 

[74, с. 19]. На цій підставі він ставить перед школою завдання «наукою 

розвинути розум учня до такого стану, щоб він сам признавав, що є моральне, 
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добре, а також при тім і волю має нахилити до бажання робити добре» [74, 

с. 19]. При цьому педагог звертає увагу й на такий аспект, як важливість 

урахування статевого чинника в організації «проводу» учнівської молоді. 

Переконаний у тому, що статевий чинник – соціальний за своєю природою, а 

тому підхід до нього має бути переважно соціальним, педагог акцентує увагу 

на тому, що «провід хлопця і провід дівчини» треба вести окремо, «бо сама 

природа наділила ріжними нахилами обидва поли» [74, с. 20]. Порівнюючи 

моральні, фізичні та естетичні якості дівчат і хлопців, автор пише: «Основою 

мужеської психики є стремління до сили, до самостійности. Мущина хоче 

своє перевести, хоче панувати, хоче, щоб оточення йому підлягало, щоб 

поважало його та боялося. ... Жінка має протилежний нахил: вона хоче 

любити та бути любленою, люблячи служити, вічливістю або з сльозьми 

досягати своєї мети» [74, с. 20]. Таким чином, А. Волошин приходить до 

висновку, «що не є природне стремління рівностей освіти обох полів, бо 

наслідком цього у жінок розвиваються хиби, які вони переймають від мущин 

/курення тютюну, пиття алкоголю і т.и. ... А коли жінка сліпо наслідує мущин, 

то позбавляє себе найкращих природних властивостей як наприклад 

соромливости та ніжности» [74, с. 21]. Зауважимо, що цей погляд видатного 

педагога на «провід хлопця і дівчини» пояснює його позицію як щодо 

роздільного навчання учнів обох статей у школах, так і те, що «хлопців треба 

учити мущинам, а дівчат жінкам», а «навчальні плани також мусять бути 

пристосовані до потреб полів» [74, с. 21]. Окреслені міркування, на наше 

переконання, торкаються і таких аспектів, як статеве виховання та 

попередження негативних явищ в учнівському середовищі. Розглядаючи 

статеве виховання вагомою складовою соціального, А. Волошин відзначає, що 

воно ставить такі цілі, як «трансформуваня статевої енергії» та вироблення 

норм статевої поведінки. Заняття фізкультурою, праця, спеціально 

організована в школі статева просвіта, яка не повинна оминати й гострих 

питань (особливо статевих інстинктів), але грунтуватися на засадах 

християнської моралі, ознайомлення учнів із статевою гігієною, – таким бачив 
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А. Волошин шлях вироблення норм статевої поведінки хлопців і дівчат. При 

цьому, на його переконання, школа повинна прищепити учням погляд на 

статевий інстинкт не як на свавільну стихію, а як на здоровий інстинкт, який 

треба підкорити культурі [111]. 

Звертає увагу педагог і на значення трудового виховання в українській 

народній школі, на його роль у соціальному становленні учнівської молоді, 

суть якого він тлумачив як «підготовку учнів до ділових життєвих обставин, 

особливо любові до праці», при цьому стверджуючи, що «людина створена 

для праці й родиться з природним нахилом до духу й заняття, які потрібні для 

тілесного розвитку і які слід забезпечити відповідними вправами» [152, с. 14]. 

Розглядаючи школу як провідний інститут соціального виховання, 

А. Волошин був переконаний, що завдяки освіті, організації навчально-

виховного процесу на демократичних засадах, навчання учнів солідарності, 

відповідальності за себе і за інших, твориться модель майбутнього суспільства 

– вільної демократичної України. Саме тому він критично ставився до 

організації виховного процесу у старій школі, яка цілковито ігнорувала 

об’єднання школярів, а учні виховувались як окремі суб’єкти, яких готували 

до певного виду трудової діяльності.  

Дієвий шлях і умову підготовки учнівської молоді до радикальних 

перетворень, що відбувалися на Закарпатті на межі ХIХ–ХХ ст., видатний 

педагог вбачав в організації учнівського самоврядування («самоуправи 

учеників»), яке називав вагомим чинником формування таких соціально 

значущих якостей підростаючої особистості, як активність і здатність брати на 

себе відповідальність. Головне завдання, розв’язання якого, на переконання 

видатного педагога, було покладено на «самоуправу учеників», полягало в 

тому, «чтобы ученики приготовилися к політичній свідомости, чтобы потім 

могли горожанські права свої совістно исповняти» [109, с. 14].  

У праці «О соціальнім выхованю» він наголошує, що в «історіі педаґогїі 

вже и в давніших часах стрічаємеся з тою думкою. Так в XVI віку Валентин 

Троцендорф, в своєй голдбергській школі установив свого рода автономію для 
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учеників, так званий сенат (12 сенаторів и 2 цензорів), котрий в ділі 

переступків учеників судив. В XIX віку Генрік Стефании, баварський 

надзиратель совітовав дати ученикам автономію» [109, с. 14]. На підставі 

аналізу зарубіжного досвіду такої організації життєдіяльності школи 

А. Волошин приходить до висновку, що «чим розвитіші суть ученики, тим 

більше смислу и хосна має школа из самоуправи учеників». Учні набувають 

досвіду самоорганізації та співпраці, у них розвивається уміння відстоювати 

власну думку та терпимість до різних ідей і точок зору, уміння співпрацювати 

з іншими людьми. Завдяки такій організації шкільного життя формується 

життєва позиція та світогляд учнівської молоді, основою якого становлять 

загальнолюдські цінності.  

Звертає увагу педагог і на те, що правильно організований процес 

учнівського самоврядування виступає вагомим чинником самовиховання 

особистості, «...чтобы ученик и сам себе выховав, чтобы знав жадостям и злим 

наклонностям своїм розсказовати, чтобы быв внутренно свободный. На се 

найліпшим средством держить шкільну автономію, ибо на то выховує 

ученика, чтобы знав сам себе к доброму направляти» [109, с. 14–15].  

З питанням формування учнівського самоврядування А. Волошин тісно 

пов’язує питання формування колективу (бо тільки у ньому може йти мова 

про самоврядування) та колективних форм виховання. 

Успішній соціалізації дитини, підготовці її до самостійного життя в 

умовах школи, стверджує А. Волошин, сприяє колективна форма її виховання. 

Порівнюючи значення індивідуальної родинної та колективної шкільної форм 

виховання, учений-педагог зауважує таку важливу деталь: «індивідуальне 

выхованя не приготовляє ученика до соціального життя, до громадянської 

роботи і до горожанських чеснот так, як колективне. В школі виховуються 

діти серед ровесників. Вже в молодости привикне підлягати бажанню 

більшости, терпіти для других. Для того і добре ведене шкільне выхованя має 

свої користи» [74, с. 13].  
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Аналіз поглядів А. Волошина на роль школи у соціальному вихованні 

вимагає висвітлення і такої сфери його активної діяльності, як написання 

підручників, особливо рідною мовою, що було актуальним і невідкладним  

завданням у тогочасний період. 

За висновками українського науковця О. Мишанича, авторство значної 

частини шкільних підручників Закарпаття першої половини XX ст. належить 

А. Волошину, з-під пера якого вийшло понад 40 підручників для народних 

шкіл та учительських семінарій, серед яких численні букварі і читанки, 

підручники рідної мови, арифметики, фізики, педагогіки, психології, 

дидактики, логіки, науки стилізації, педагогічної етики і методології. Окремі з 

них витримали по кілька видань [232].    

Від самого початку педагогічної діяльності, в умовах іноземної окупації 

Закарпаття, коли угорська влада наполегливо втілювала у життя  русинів 

австро-угорське законодавство, спрямоване на знищення шкіл з українською 

мовою навчання, А. Волошин бачив гостру потребу навчальних закладів краю 

у підручниках, написаних рідною мовою, які б сприяли збереженню рідної 

мови, української культури, віри, народних традицій: «Як не є спорним, що 

нарід наш є частю руського-українського народу, так цілком природно не є і 

не може бути спорним, яким языком маєся вчити у школах П.Руси» [64, 

с. 174]. На наше переконання, активна позиція А. Волошина в царині 

створення україномовних підручників свідчить про надання самій мові 

соціальної ролі, що полягає у відображенні нею системи цінностей і 

національної самосвідомості народу, трансляції його культури, формуванні 

особистості людини через культуру народу, який послуговується цією мовою. 

Варто відзначити й те, що при укладанні шкільних підручників А. Волошин 

об’єднував усі діалекти Підкарпатської Русі, а не роз’єднував окремі райони 

за мовним принципом. А отже, рідна мова розглядалася педагогом як 

потужний засіб соціального виховання учнів, формування у них національної 

ідентичності, самосвідомості, культурної трансляції, що забезпечує зв’язок 

історичних поколінь народу, спадкоємність та єдність культурної традиції. 
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Враховуючи вищесказане, А. Волошин саме на школу покладає обов’язок 

«розвинути в учнів любов та захопленість народною мовою, розвинуту любов 

до народних інтересів та його культури» [74, с.12]. З цього приводу науковці 

М. Зимомря, В. Гомоннай та М. Вегеш у монографії «Августин Волошин» 

особливо акцентують на виховній ролі рідної мови у педагогічній діяльності 

ученого «... в мові вчений слушно вбачав ґрунт для національної атрибуції 

того чи іншого народу, у т. ч. й українського» [181, с. 47]. 

Як педагог-практик, який активно вивчав наукову спадщину учених-

педагогів Я. Коменського, Й. Гербарта, Ж.-Ж. Руссо, Т. Спенсера, 

К. Ушинського та багатьох інших, досліджував різні аспекти розвитку освіти і 

педагогічної думки як рідного Закарпаття, Галичини і всієї України, так і 

сусідніх держав, А. Волошин отримані знання уміло застосовував не тільки у 

практичній педагогічній діяльності, але і при підготовці підручників для 

різних типів шкіл. Переконаний, що кожна дитина від народження  повинна 

засвоювати духовно-моральні цінності свого народу, він вважав, що  саме 

рідна мова, матеріальна й духовна культура, мистецтво, фольклор, система 

українознавчих знань, історичний досвід народу – становлять ґрунт, на якому 

і повинно відбуватися соціальне виховання особистості. З огляду на зазначене 

А. Волошин вагомого значення надавав посиленню виховних і пізнавальних 

функцій, змістовому наповненню кожного підручника для народних шкіл.  

У контексті нашого дослідження особливого значення набуває навчальна 

література, розроблена А.Волошиним для молодших школярів, що слугує 

яскравим прикладом творчого використання традиції народної педагогіки у 

його педагогічній системі.  

Жанрові особливості, підібраний автором матеріал до цієї навчальної 

літератури відповідали віковим можливостям учнів, стимулювали їхні 

пізнавальні інтереси, сприяли розвитку інтелекту, розширювали елементарні 

знання про предмети і явища природи.  

Оригінальні, цікаві за змістом тексти букварів і читанок, написані 

А. Волошиним рідною мовою для учнів молодших класів, містили казки, 
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легенди, прислів’я, вірші, притчі морально-релігійного характеру, оповідання 

про життя селян і ремісників, історичні та краєзнавчі тексти, твори 

українських і зарубіжних письменників, які педагог групував за певною 

тематикою. Так, наприклад, «Читанка для угро-русской молодежи» 

представлена такими розділами: «І. Чтеніе духовно-нравственное. ІІ. 

Рассказы, сказки и описанія. ІІІ. Изъ природы и жизни. ІV. Изъ географіи и 

исторіи. V. Стихотворенія. VІ. Пословицы. VІІ. Загадки. VІІІ. Молитви 

обычные. ІХ. Главния заповеди» [137].  

Здійснений нами аналіз змістового наповнення букварів і читанок для 

учнів молодших класів свідчить, що усі тексти відзначалися соціально-

виховним навантаженням, були сповнені гуманізмом, любов’ю до рідного 

краю, народністю, високою духовністю, сприяли формуванню моральних, 

національних та громадянських цінностей. Так, зокрема, пропоновані 

А. Волошиним для молодших школярів казки, оповідання, народні пісні, 

приказки сприяли вихованню дітей у дусі любові й поваги до батьків і 

вчителів, спонукали осуджувати заздрість, лінощі, пихатість, сварливість, 

неохайність тощо, орієнтували дитину на те, щоб вона не мала лихих думок, 

не чинила зла.  

Вагоме місце у читанках А.Волошина посідає релігійна тематика. Автор 

знайомить дітей з молитвами, головними Божими заповідями. Твори 

релігійної тематики, запропоновані маленьким читачам (сюжети з Біблії, 

опрацьовані ним для полегшеного сприймання дітьми), вчили їх поважати 

Всевишнього, шанобливо і відповідально ставитися до релігійних свят, 

орієнтували на те, щоб вони жили в повній злагоді з Божими заповідями. 

Варто відзначити, що практично всі читанки, підготовлені педагогом, 

розпочиналися зі своєрідного звертання до школяра творами, які так чи так 

стосувалися нового статусу дитини, яка з батьківської хати потрапляє до 

школи і стає учнем, містили повчальні тексти, що знайомили школярів зі 

шкільним життям, відображали як вимоги до навчання, так і до поведінки: 

«Добрий учень приходить в школу завжди вчасно. Він не розмовляє з 
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товаришами в час науки. Він слухає уважно пояснення вчителя. Він належно 

готує уроки, тримає в порядку свої учбові речі і не «казить» свої книги» [137, 

с. 3];  «Наша школа помещена в красном, великом будинку….На дворе весело 

бавимеся, а в загороде и саду учимеся газдовати. Пан учитель указує нам, як 

скепити дерева, и як робити в пчолнику. … В школе такам мило нам быти» 

[87, с. 3–4]. 

Тексти з українського народного фольклору, наведені у читанках і 

азбуках А. Волошина для молодших школярів, багатофункціональні. Вони 

несуть інформацію про те, що в світі існує добро і зло, але перемагає добро; 

найцінніше досягається через працю; навколишній світ треба берегти. Сам А. 

Волошин у праці «О соціальнім выхованю» так пояснює соціально-виховну 

роль фольклору: «... народний геній, язик, народна казка, народна співанка, 

ідеали народного житя як живі особистости вытворюють в дітині скарби 

народної культури, через них засадиться, вродиться ліпша в почву 

історичного розвитка того народа. Ідеали релігійного и народного житя 

конкретизують напрям особистости выхованця и ведуть його к цілям 

соціального выхованя» [109, с. 20].  

З цього приводу український науковець І. Сенько у праці «Народність 

шкільних підручників Августина Волошина» відзначає, що педагог 

цілеспрямовано використовував фольклор у шкільних підручниках: як 

критерій вибору мови навчання та ілюстративний матеріал; як засіб виховання 

та як доступне молодшим школярам джерело інформації про історичне 

минуле свого народу [296, с. 6]. 

Усвідомлюючи роль художнього слова в утвердженні виховного 

національного ідеалу, А. Волошин дбав про популяризацію української 

літератури в школі, яку вважав дієвим чинником соціального виховання 

учнівської молоді. У праці «Методика народно-шкільного навчання» він 

зазначав: «Література – це образ життя народа. З неї можна черпати 

моральний світогляд дозрілої любови до родини, одушевления до 

добродійств... Наука літератури повинна представити найкращі перли із рідної 
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літератури, т.є. повинна допровадити учня до порозуміння і полюблення 

народного духа, народного генія... » [89, с. 57]. Переконання видатного 

педагога в тому, що «твори поезії, як досконалість мистецтва слова, завжди 

були головнішим засобом виховання» [74, с. 9], знайшли відображення в 

упорядкованих ним шкільних читанках, які вміщували твори багатьох 

українських письменників не тільки Закарпаття, але й з-поза його меж – 

С. Воробкевича, В. Гренджи-Донського, А. Духновича, С. Руданського, 

Т. Шевченка, Ю. Федьковича, І. Франка та ін. Так, зокрема, у «Читанці для II 

класы народних школ» (Ужгород, 1921) автором пропонуються для вивчення 

такі зразки поетичної творчості Т. Шевченка: «Учитися» (уривки з твору «І 

мертвим, і живим, і ненародженним землякам моїм...»), «Рано» (уривок із 

поеми «Сон»), «Вечер» («Садок вишневий коло хати»), «Сирота» («На 

Великдень, на соломі...») [134].  

Привертає увагу і той факт, що А. Волошин з метою полегшення 

розуміння учнями літературного твору в окремих випадках адаптував мову 

оригіналу художнього твору до місцевого діалекту шляхом добору доступної 

для учнів лексики. Наприклад, у вірші Т. Шевченка «На Великдень, на 

соломі...» поданому в «Азбуці карпато-руського и церковно-славянского 

чтения» під назвою «Сирота», він зумисно випускає окремі слова автора 

(«свитка», «лиштва», «крашанки», «стьожка»), значення яких, з точки зору 

педагога, було незрозумілим для закарпатських учнів молодшого шкільного 

віку. Натомість до тексту вірша вводиться більш уживана в регіоні того часу, 

а отже, і зрозуміла учням, лексика: «чоботеньки», «книга», «надраги» [62, 

с. 98].  

Не можна оминути увагою той факт, що в шкільних підручниках та інших 

працях, виданих А. Волошиним на початку ХХ ст., поряд із текстами відомих 

українських та місцевих закарпатських авторів вміщено тексти художніх 

творів зарубіжної літератури. Так, зокрема, «Мала читанка для ІІ и ІІІ класы 

народных школ» [87] містить низку байок Езопа («Будь чесний», «Дві миши», 

«Дроворуби та дуб», «Вовк и осел», «Лікарь и хворий», «Безхвоста лисиця», 
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«Дикун и лисиця», «Вовк та конь», «Вовк та овця»), текст казки «Три брати» 

відомих німецьких авторів братів Я. та В. Грімм. Незважаючи на заборону 

вивчення у школах творів слов’янської літератури у період посиленої 

мадяризації краю, А. Волошин у «Читанці для угро-русской молодежи. Для 

низших классов народных школ», яка вийшла в світ у 1904 р., подає поетичні 

твори О. Пушкіна («Птичка Божа», «Верный конь»), Ф. Тютчева («Весенние 

воды»), байки Л. Толстого («Олень», «Заяц и жабы», «Конь и осел») та 

І. Крилова («Свинья под дубом», «Лисица и гродно» [137].  

Український науковець Л. Маляр, окреслюючи виховний потенціал 

підручників А. Волошина для народної школи, відзначає, що він «засобами 

красного письменства долучав закарпатоукраїнське населення до духовної 

скарбниці світової культури», а «вивчення рідної літератури у взаємозв’язку із 

зарубіжною забезпечувало бачення культури свого народу в контексті 

загальнолюдської культури, розуміння того, що національна література є 

частиною світового літературного процесу, спрямовувалося на формування 

всебічно розвиненої та збагаченої духовно-естетичними надбаннями різних 

народів особистості закарпатського учня» [234, с. 160].  

Підбиваючи підсумки усього сказаного і проаналізованого  у розділі 

щодо  ролі  школи як інституту соціального виховання учнівської      молоді 

Закарпаття досліджуваного періоду    в оцінці видатного тогочасного вченого, 

культурно-освітнього діяча, педагога-практика А. Волошина, можна 

однозначно стверджувати, що саме у різнобічній діяльності народної школи 

він убачав не тільки шлях формування національної ідентичності учнівської 

молоді, збереження та розвиток українських національних і культурних 

цінностей, які передаються від одного покоління до іншого, але й ту могутню 

силу, що сприяє соціальним змінам, які відбуваються у суспільстві завдяки 

цілеспрямованому соціальному вихованню підростаючого покоління.  
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2.3. Погляди Августина Волошина на роль вчителя у соціальному 

становленні особистості школяра 

 

Аналіз поглядів А. Волошина на школу як провідний інститут 

соціального виховання вимагає окреслення особливої ролі вчителя, 

вихователя як ключової постаті організації педагогічного процесу, від 

особистісних і професійних якостей якого залежатиме розв’язання як освітніх 

і виховних завдань школи, так і створення умов успішної соціалізації 

учнівської молоді. 

Відомі українські дослідники науково-педагогічної творчості 

А. Волошина В. Гомоннай та В. Росул, аналізуючи його концепцію 

формування професії вчителя, наголошують, що особистість самого учителя 

педагог уважав державною особою, покликаною навчати й виховувати 

майбутнє покоління, від якого залежить подальший розвиток суспільства, 

держави і батьків [146, с. 7].  

Переконаний у тому, що «поступ в педагогіці й реформа науки залежить 

виключно від особи учителя» [109, с. 20], А. Волошин, розглядаючи у 

численних працях його роль у справі соціального виховання учнівської 

молоді, ставить питання професійної придатності вчителя, його знань і вмінь, 

важливості педагогічної майстерності, окреслює вимоги до соціально і 

професійно обумовлених якостей вчителя, до його праці, що ставляться 

умовами розвитку суспільства.  

Цінною у контексті порушеної у цьому параграфі дослідження проблеми 

є праця А. Волошина «Учитель автомат і вчитель мистець», у якій на багатому 

фактичному історичному матеріалі він розглядає генезу поглядів видатних 

педагогів і філософів (Я. А. Коменський, Песталоцці, Й.Ф.Гербарт, Неймайер, 

Г. Спенсер, Е.Лінде, О. Духнович, С.Русова тощо) на школу і вчителя як її 

головної особи, порівнює особливості «педагогіки давнішої» і «педагогіки 

новішої»: «Новіша педагогіка вже більше права признає самому індивідуму і 
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то так особі учителя, як і особі дитини. Той односторонній об’єктивний 

напрям давньої педагогіки й причинив, що праця учителя механізувалася, 

ставала шаблонною» [133, с. 46]. Піднімає А. Волошин і питання рис, якими 

має володіти вчитель нової школи, відштовхуючись від поглядів на дане 

питання Е. Лінде: «... передовсім повинен мати теплоту серця, ревність у своїй 

праці і любов до учеників; оригінальність, ініціятиву, інтуїцію, ґеніяльність, 

яка єсть загальною прикметою кожного мистця, чи маляря, чи поета, чи 

музиканта» [133, с. 47], «зимний, байдужий учитель не може бути добрим 

учителем, хоть бы держався правил дидактичних якнайточніше» [109, с. 

20], «байдужість учителя викличе такуж байдужість і в дітей. Тому учитель і сам 

повинен бути трудолюбивий, пильний та сумлінний» [74, с. 28]. 

Натомість найважливішою якістю вчителя, за А. Волошиним, є любов до 

дітей («Любов отворяє серця и зробить мост меж душою выхованця и 

выхователя» [109, с. 20]), оскільки тільки той по-справжньому буде віддаватися 

обраній професії, «кого любов тягне до школи, як вовка до ліса, хто любить 

дитину й почуває насолоду й над найменшим поступом дитини» [67, с. 50]. У 

праці «О соціальнім выхованю» видатний педагог акцентує на тому, що саме 

любов є «ключом ко дітинській душі, головным средством приобретеня 

інтуіції… Через сердце маєме идти ко розуму – се головный принцип» [109, 

с. 20]. Не втрачають цінності й зауваги А. Волошина стосовно того, якою має 

бути ця любов («...повинна бути серіозна і справедлива. …Треба, щоб учитель 

всіх учеників однаково любив» [74, с. 22]) і як саме повинен проявляти її 

вчитель: «Своєї любови учитель не повинен показувати на зовні, або штучно 

викликати до себе любов учнів. Дитина і без того почує доброту серця 

учителя. Наколи учитель радується з успіху учня, коли цікавиться 

приватними, навіть родинними відносинами учня, коли помагає бідним учням 

через соціальні організації й інше, то цім швидко зогріє серце учнів теплом 

своєї любови» [74, с. 22]. Наголошує педагог і на тому, що тільки тоді вчитель 

може заслужити любов та прихильність своїх учнів, коли сам щиро любитиме 

їх. 
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Важливим концептом у поглядах А. Волошина на роль вчителя у 

соціальному вихованні учнівської молоді є концепт його педагогічної 

майстерності, який викристалізувався із широкої дискусії серед освітянських 

діячів на початку ХХ ст. щодо сутності педагогіки як науки і мистецтва та 

активної полеміки з питання: «Чи повинен педагог бути митцем, чи він може 

бути і ремісником?» [165]. З цього приводу він акцентував, що та дискусія 

поволі довела «до аналізи індивідуальности учителя і взаємних відносин 

особи учителя й особистості учня. Педагоги, що виступали проти 

шаблонности Гербартової теорії, для учителя потребували більше вільности 

руху, більше самостійности, більше особовости. На кінець договорилися 

противники так, що до шаблону додано більш оживляючих елементів, 

випливаючих з індивідуальности учителя. Тим і піднесено працю вчителя на 

ступінь творчости, мистецтва» [133, с. 47]. На наше переконання, своєрідною 

відповіддю на поставле у дискусії полемічне питання можна вважати статтю 

А. Волошина «Учитель автомат і вчитель мистець», основні положення якої 

про роль вчителя у навчанні та вихованні учнівської молоді, його особистісні 

якості і професійні здатності у подальшому були втілені й в інших його 

педагогічних працях.  

Упевненість у тому, що цілі соціального виховання учнівської молоді у 

новій школі вимагають докорінної зміни рольової позиції як вчителя, так і 

вихованців на основі «взаємних відносин особи учителя й особистості учня», 

змісту і методів навчально-виховної роботи, спрямованих на формування 

активної соціально зрілої особистості, А. Волошин робить висновок, що 

тільки «учитель-мистець» здатний виховувати характер, «розвивати природні 

здібности ученика, збуджувати високі почування до самостійного думання, до 

творчої чинности» [133, с. 47]. Лише за таких умов власні можливості як 

самого вчителя, так і вихованців розвиваються і набувають об’єктивного 

характеру, відбувається процес творчого взаєморозвитку всіх суб’єктів 

навчально-виховного процесу.  
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Відштовхуючись від цього міркування, він виділяє низку ознак, які 

вкладає у поняття «учитель-мистець»: вчительська індивідуальність, інтуїція, 

артистизм. «Як артист на сцені, тільки тоді грає успішно, коли до виступу 

вложить цілу свою індивідуальність і коли та індивідуальність насичена 

мистецькими нахилами і здібностями, так і наш учитель до школи має 

вносити всю самопосвяту, без такої вчительської індивідуальності є лиш 

автоматом або ремісником, який викопує функції, приписані навчальним 

планом і шкільними розпорядками, але не творить, не образує душі учеників 

своїх. Тому є так важна селекція доросту учительського», – наголошує 

А. Волошин у статті «Учитель автомат і вчитель мистець» [133, с. 50]. Ця 

думка простежується і в інших працях видатного педагога: «Робота вчителя 

має бути не лише техничною, но и искуством, то єсть має стремитися к тому, 

чтобы учитель мав артистичные способности, чтобы мав интуицію, абы з 

помочію сих мог оживити сильну роботу научання» [113, с. 81]; «в інтересі 

соціального выхованя від учителя требує не лиш знаня, но артистичної 

спосібности, так званої інтуіції, – котра доповняє спознанє дітини, и без котрої 

выхованє и не може статися искуством» [109, с. 19]. 

У контексті порушеної проблеми доцільно проаналізувати сутність 

поняття «педагогічний артистизм», який розглядається А. Волошиним як 

важлива складова педагогічної майстерності вчителя, що сприяє створенню на 

уроці творчої атмосфери, виникненню співтворчості вчителя і учня і 

проявляється у культурі вчителя, виправданій та доцільній емоційності, в 

особливих формах вираження власного ставлення до матеріалу, який він 

викладає учням тощо.  

У розділі «Особиста педагогіка» праці «О соціальнім выхованю»  він 

пише «Інтуїтивно годен упознаты дітину тот выхователь, котрий знає 

вглубитися в чужу душу и знає сочувствовати з другими. .... Чтобы ми знали 

насолоджоватыся картиною маляра або мелодією музики, повинні мы мати 

способности вглубитися в красоти тої картини або мелодії. Сеся способность 

зовеся інтуіцією, із котрої частина є вроджена, а частина приобретена» [109, с. 
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19–20]. Наведена вище  максима лягла в основу однієї з провідних 

методичних настанов А. Волошина молодим – вчителям постійно займатися 

самоосвітою, самоудосконаленням. 

Наголошуючи на тому, що робота вчителя має бути мистецтвом, а не 

ремеслом, А. Волошин розглядає педагогічний артистизм, інтуїцію не просто 

чинниками педагогічної майстерності вчителя, але і його особистісної та 

професійної якості. Саме на цій тезі ґрунтується погляд видатного педагога на 

сутність «вчителя-автомата», ремісника, який односторонньо розвиває розум 

дитини, «що тільки вчить, тільки знання передає» [133, с. 46], і вчителя-

мистця, артиста, здатного розпізнати особисті нахили дитини, «вдарити на 

струни мистецького нахилу ученика», спонукати його до творчої праці, з чого 

«виходить максимум успіху навчання й виховання» [133, с. 48]. При цьому він 

дає відповідь на поставлене ним же питання: «Звідки ж береться ця інтуїція 

вчителя?»: «Бєзсомнінно, добрый учитель основу из сєї інтуіції приносить з 

собою вже в індивидуальности своїй (вроджена інтуіція). Но можеме сю 

вроджену спосібність розвити, доповнити, можеме себе и самі вправити, 

можеме научитися ід других (приобретена інтуіція)» [109, с. 20]. Звідси 

випливає ще один висновок, за А. Волошиним: «...не треба думати, що хто має 

в собі покликання до вчительського мистецтва, той уже не має себе 

удосконалювати. Як усякі мистецькі здібності, так і здібність учителювання, 

треба розвивати, удосконалювати» [133, с. 46], «природа дарує нам лише 

нахил до вчительської праці, що її називаємо покликанням, але й такий, Богом 

до школи покликаний учитель має риси розвивати самовихованням» [133, с. 

47], щоби вчительська справа стала мистецтвом, необхідна кропітка постійна 

робота, що «подає справдішної вартосты учителям» [109, с. 20].  

Як бачимо, самовдосконалення, на переконання А. Волошина, є особливо 

важливою якістю для вчителя, професійна діяльність якого повинна 

відповідати вимогам часу і суспільства, потребує багато знань, життєвих і 

професійних умінь і навичок. До того ж, щоби майстерно залучати до 

самовиховання школярів, учитель і сам має відповідати цій вимозі, а отже, 
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вчений рекомендував колегам постійно підвищувати кваліфікацію шляхом 

читання психологічних та педагогічних видань, участі у роботі педагогічних 

товариств.  

Принагідно зауважимо, що погляди А. Волошина на значення 

педагогічної майстерності, її складових та чинників формування, ролі вчителя 

в освітньому процесі школи суголосні з поглядами на це питання як видатних 

вітчизняних педагогів минулого В. Сухомлинського, А. Макаренка, 

С. Русової, так і сучасних провідних теоретиків і практиків педагогічної науки 

І. Беха, Н. Волкової, І. Зязюна, Л. Кайдалової, Л. Ковальчук та ін. 

Справжній учитель, на переконання видатного педагога, повинен любити 

педагогічну професію, терпляче працювати і домагатися успіху, вміти 

«розпізнавати дитину, знати, що і як має прищіплювати в душу дитини», 

орієнтуватися в «заплутаних дорогах розвивання душевних і тілесних 

спосібностях дитини» [78, с. 12], а, тому, бути  освіченим, добре обізнаним з 

науковими основами психології і педагогіки, досконало знати свій предмет і 

володіти методикою навчання та виховання, знаходити нові підходи до 

організації, змісту форм і методів виховної роботи. І, як наслідок, – 

добросовісно виконувати професійний обов’язок.  

Одна з важливих складових соціальної місії вчителя, за А.Волошиним, – 

роздивитися талант дитини, відкрити перед кожним, навіть найважчим в 

інтелектуальному розвитку учнем, саме його сферу діяльності, де він може 

досягти вершини, проявити себе: «узнанє типа таланта ученика є дуже важним 

для його будучого счастя и хосенности для соціального загалу» [109, с. 38]. 

Звертаючи увагу на роль вчителя у пошуках талантів учнівської молоді, 

видатний педагог акцентує на значенні досконалого вивчення дитини: «Як і 

рільник перед оранням вивчає грунт і вибере найліпше насіння, так і 

вихователь повинен розпізнавати дитину, повинен знати, що і як 

прищеплювати в душу дитини» [78, с. 12], окреслює шляхи цього пізнання: 

уважно слідкувати за кожним кроком дитини, критично дивитися на продукти 

її діяльності («на вироби стилістичних, аритметичних и пр. задач. Котра дітина 
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радше помагає матери в кухні або отцеви коло сіна, як читає…»), «цікавитися 

тим, яка робота любиться найліпше тій дітині» …» [109, с. 38].  

Реалізація цієї соціальної місії, на тверде переконанням А. Волошина, 

можлива лише за умови вивчення і розуміння вчителем закономірностей явищ 

психічного життя дитини. Як педагог-практик, він вимагав, щоб учитель у 

повсякденній праці враховував особливості психічного розвитку дітей різного 

віку, їх темперамент, схильність до виконання різних видів робіт. Важливо 

відзначити, що згаданий аспект соціально-виховної роботи знаходить 

відображення у таких його працях, як «Педагогічна психологія», «О 

соціальнім выхованю», «Педагогіка і дидактика», «Методика народно-

шкільного навчання» та «Загальна педагогіка», де автор ґрунтовно розглядає 

«доби розвитку дитини» та подає поради вчителям щодо урахування їх у 

соціально-виховному процесі школи. Так, зокрема, у праці «Методика 

народно-шкільного навчання», розкриваючи форми та методи організації 

навчання, він звертає увагу на необхідність їх урізноманітнення і 

пристосування до індивідуально-психологічних особливостей дитини з 

урахуванням специфіки її розвитку на різних вікових етапах [89, с. 3]. 

На сторінках педагогічних праць А. Волошин наголошує на тому, що 

результативність соціально-виховного процесу, формування позитивної 

мотивації учнів на оволодіння знаннями і стійкого інтересу до освітньої 

діяльності залежать від того, як ця діяльність організовується, наскільки 

вчитель уміє збуджувати й підтримувати інтерес своїх вихованців до 

набування знань, як пов’язуються ці знання з життям: «Научанє потребує 

содійствіє ученика и учителя; учитель має викликати увагу ученика, має 

вибрати и подати навчальний матеріал, а ученик повинен уважати, приняти 

познанє и заскіпити собі в пам’ять» [109, с. 81], «вчити добрим методом и 

приспособленым ко индивидуальным свойствам ученика, не перетяжовати 

память дитини напомірною розумовою працею» [109, с. 46]. За висновком 

В. Гомоннай та В. Росул, така організація освітнього процесу актуалізує 

«необхідність приведення в дію й психологічних механізмів, за яких фізичний 
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розвиток дитини відбувається в єдності з психічним розвитком дитини; і чим 

вищий рівень зрілості організму дитини, тим успішніше вона навчається» 

[152, с. 8].  

У своїх працях видатний педагог особливу увагу звертає на необхідність 

обов’язкової широкої загальнопедагогічної та методичної підготовки вчителів. 

Так, зокрема, у праці «Педагогіка і дидактика», розглядаючи освітній процес у 

школі як творчу співпрацю вчителя з учнями, він наголошує на важливості 

такої його організації, щоби сформувати в учнів уміння самостійно здобувати 

знання, «щоб ученики своїм власним трудом зискали пізнання» [118, с. 268], 

на необхідності мотивувати їх на саморозвиток і самовдосконалення, що має 

під собою велике соціально-виховне підґрунтя.  

В умовах сьогодення така настанова видатного педагога не тільки не 

втратила, а навпаки – набула особливої ваги й актуальності. В умовах 

стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, який,  зі свого боку, 

відбивається на усіх ланках людського життя, сформувати ключову 

компетентність школяра – уміння вчитися, зробити працю джерелом 

розумового задоволення – одне з пріоритетних завдань, що стоїть перед 

сучасною українською національною школою.  

У контексті досліджуваної проблеми доцільно наголосити на тому, що 

А. Волошин особливої уваги надавав вимогам до проведення уроків, 

підвищенню їх виховної ролі, закликав здійснювати виховання всією 

дидактичною системою навчання: змістом, методами, засобами, формами 

організації, щоби учні «проявляли своє зацікавлення, щоби в школі панував 

живий обмін думок» [133, с. 46].  

Серед порад видатного педагога молодим учителям, спрямованих на 

підвищення виховної ролі уроку, особливої уваги заслуговують такі: 

створювати довірливі відносини між учнем та вчителем. «А в тих відносинах 

використає вчитель зв’язки родинні, релігійні, національні, нагоди свят, 

важніші події родинного й публічного життя» [78]; максимально 

використовувати виховний потенціал навчального матеріалу і особистісний 
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вплив вчителя на учнів на засадах партнерської суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 

поєднувати навчання з практикою; переконливо й аргументовано доносити до 

учнів основи моральних знань тощо.   

Кожна навчальна дисципліна, яку вивчають діти в школі, вже у своєму 

змісті несе велике виховне навантаження. Так, зокрема, опанування науки 

віри, на думку А. Волошина, спрямоване на усвідомлення учнівською 

молоддю необхідності знань релігійної моралі, формування моральних 

почуттів патріотизму, справедливості, дружби і обов’язку; альтруїстичних 

почуттів – терпіння, вдячності, смиренності, в основі яких лежить побожність 

людини, що пронизує всі її благородні почуття. 

Вивчення рідної мови, географії, історії, уроки читання, загалом кожної 

дисципліни в школі спрямоване на національне, моральне, розумове, трудове, 

фізичне, естетичне виховання учнівської молоді, збереження рідної мови, 

народних традицій, рідної руської віри.  Водночас ціннісно-виховний зміст 

кожного навчального предмету, на переконання видатного педагога, може 

бути «заскіплений» у душу дитини винятково за умови творчої праці вчителя, 

коли учні в його особі будуть бачити людину-взірця тих переконань, які він 

намагається в них сформувати; коли він добре володіє методиками виховного 

навчання. Саме це окреслене А. Волошиним коло проблем, поза всяким 

сумнівом, має виняткове значення для з’ясування ролі вчителя у соціально-

виховному процесі не тільки тогочасної школи, але й в умовах сьогодення.  

З метою посилення виховної ролі уроку видатний педагог радив сумлінно 

добирати ілюстративний матеріал до вправ і завдань, творчо підходити до 

вибору завдань та постановки питань у ході педагогічної взаємодії з учнями 

на уроці. Самого А. Волошина можна вважати взірцем майстерності у доборі 

ілюстративного дидактичного матеріалу, який наведений в укладених ним 

азбуках і читанках для дітей. Зразки усної народної творчості (казки, народні 

пісні, прислів’я, приказки), якими проілюстровані ці підручники, знайомлять 

учнів із культурою та традиціями українців, сприяють вихованню 

патріотизму, гуманізму, працелюбності, чесності, любові до Бога та пошани 
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до старших, допомагають учнівській молоді переконатися у багатстві рідної 

мови і, безумовно, найголовніше – пройнятися українським національним 

духом. 

Оскільки діти мислять фарбами, формами, звуками, відчуттями, особливу 

увагу звертав педагог на використання «цілої системи наглядованя», тобто 

методів і прийомів використання наочності, щоб усі органи чуттів брали 

безпосередню участь у сприйманні навчального та виховного матеріалу. 

Наголошував при цьому на необхідності дотримання учителем при 

використанні наочності цілої низки вимог: демонструвати лише те, що 

обґрунтоване наукою; за допомогою малювання, моделювання прагнути 

відтворювати картини-об’єкти; наочність, що демонструється, повинна мати 

естетичний вигляд і відповідати дійсності; звертати увагу дітей як на 

цілісність предмета, так і на його окремі деталі; наглядову науку поєднувати з 

працею, спонукаючи дітей до діяльності відповідно до їх можливостей [111; 

112].  

Як професійний педагог, А. Волошин заповідав учителям дотримуватися 

методичного принципу, «чтобы мы при науці подали занятє так очам, як 

вухам и рукам», вказувати учням на «всі возможні способы, и най она собі 

виберає найвідповідніший» [109, с. 34]. 

Педагогічні погляди А.Волошина були втіленням ідеї єдності навчання та 

виховання, відповідали передовій думці свого часу. З огляду на те, що такий 

підхід до організації навчально-виховного процесу на Закарпатті у 

досліджуваний період розглядався як інноваційний, сам А. Волошин 

відзначав, що учитель «особливо в сей новій педагогиці доста не обучений… 

чим и уменьшає успіх дітей» [109, с. 34]. А отже, наголошував на важливості 

як озброєння вчителів запозиченими прогресивними світовими здобутками, 

так і водночас створенні власної системи навчання на національному ґрунті, з 

урахуванням передусім потреб свого краю, національних особливостей та 

традицій.  
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Акцентуючи увагу саме на тих якостях, здібностях, якими обов’язково 

повинен володіти  кожний вчитель, А. Волошин зауважує: «Той учитель, який 

любить свою професію і дітей, той терпеливо й витривало працює та досягає 

добрих успіхів. ... Добрий виступ учителя зробить навчання милою забавою 

для учнів, а не тяжким тягарем» [69, с. 35]. Саме «добрий виступ учителя» у 

педагогічній концепції А. Волошина – це насамперед його всеосяжна любов 

до дітей, народно-світоглядна позиція та національно-ідейні переконання, 

відданість учительській справі; це його професійні знання та уміння – 

досконале володіння предметом та методиками навчання і виховання на 

основі гуманних взаємостосунків та гармонійної взаємодії з учнем, авторитет 

серед учнів і колег; здатність бути позитивним прикладом для учнівської 

молоді.  

У рамках нашого дослідження особливого значення набуває бачення 

А. Волошиним методів соціально-виховної роботи вчителя, що цілковито 

лежить у річищі української народної виховної практики, яка, за словами 

М. Стельмаховича, спрямовується на організацію життя, розумної, 

цілеспрямованої і різнобічної діяльності дітей відповідно до прийнятих 

суспільних норм і правил, на привчання до розумних дій, вправляння як 

послідовне повторення позитивних учинків на основі усвідомлення їх 

значення [308, с. 59].  

Питання методів соціально-виховної роботи вчителя у педагогічній 

спадщині А. Волошина – це насамперед поради видатного педагога майбутнім 

вчителям щодо шляхів і способів впливу на учнів, взаємодії з ними, щоби 

«розпізнавати дитину, знати, що і як має прищіплювати в душу дитини», як 

орієнтуватися у «заплутаних дорогах розвивання душевних і тілесних 

спосібностях дитини» [78, с. 12].  

Цінною, на наш погляд, у цьому аспекті виступає праця А. Волошина 

«Дидактика», у якій педагог виокремлює і дає тлумачення умов та значення 

застосування вчителем таких методів виховання, як особистий приклад, наказ 

і заборона, порада і попередження, нагляд, забава, нагорода, кара.  
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Насамперед відзначимо, що видатний педагог заповідав вчителям 

виважено й відповідально ставитися до обрання методу виховання, 

враховувати при цьому вікові й особистісні особливості розвитку дитини, 

спиратися на позитивний потенціал в оцінці дій учнів, максимально 

застосовувати у своїй діяльності різні види заохочення, що викликають 

почуття задоволення від проведеної роботи та спонукають до її подальшого 

удосконалення, – похвалу, подяку, листи батькам. Звертає увагу А. Волошин і 

безпосередньо на специфіку використання методів соціально-виховної роботи. 

Так, зокрема, аналізуючи особливості застосування методів наказу і заборони, 

він зауважує, що наказувати малій і старшій дитині необхідно по-різному: 

«Малій дитині наказуємо без пояснюваня причин. Старшим учням вже 

пояснюємо і причини. ... Наказ і заборона для учнів є законами» [74, с. 23]. 

Серед головних умов та вимог щодо застосування наказу та заборони як 

методів виховання педагог виокремлює їх доцільність, зрозумілість учневі, 

можливість виконання, несуперечливість з попередніми наказами чи 

заборонами, дотримання вчителем чіткої послідовності у своїх діях, 

правильно обраний тон. Натомість порада і попередження, за А.Волошиним, 

на відміну від наказу і заборони, потребують «більшого пояснення мети 

вчинку та меншого виявлення суворости або погрози. Одначе й рада та 

попередження має бути подане рішуче й таким тоном, щоб учень почув 

сугестію до виконання доброго вчинку» [74, с. 23]. 

Звертає увагу видатний педагог і на значення та особливості застосування 

у соціально-виховному процесі такого методу, як нагорода. Наголошуючи на 

виховній ролі цього методу, він зауважує, що «нагорода полягає в тім, що 

виховник викликає приємне почуття в учня, як наслідок добре закінченої 

справи. Нагорода впливає на волю учня силою асоціації приємного почуття з 

дорученою працею» [74, с. 28]. Наводить А. Волошин і приклади видів 

нагороди (матеріальна і моральна) та способів їх вираження (слово вчителя, 

погладжування по голові, призначення першого місця, нагорода книжкою, 

іконкою тощо). Разом із тим застерігає, що, незважаючи на користь цього 
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методу, застосовувати його треба доцільно і тільки там, «де вміють 

педагогічно використати цей засіб». Звертає він увагу вчителів і на обмеження 

його застосування: не слід «нагороджувати дітей за виконання обов’язків, або 

за вроджені здібности. Заслугу дитини треба оцінити в залежности від успіху, 

який виказує дитина або в залежности од виконання доброго вчинку» [74, 

с. 28–29]. 

У рамках нашого дослідження заслуговують особливої уваги погляди 

А. Волошина не тільки на систему заохочень, але й покарань, яким він 

відводить останнє місце серед засобів «примусового виховання». Ґрунтуючись 

на засадах народної педагогіки, яка не визнає покарань, що шкодять здоров’ю 

дитини, принижують її людську гідність, вимагає застосовувати покарання 

помірковано, у розумних межах і лише для того, щоби зорієнтувати 

вихованців на правильний учинок, А. Волошин у праці «Дидактика» 

звертається до вчителів з вимогою стримуватися від покарань, оскільки вони 

викликають «неприємні переживання в учнів», наголошує на тому, що 

«тілесна кара в школі не має місця, бо зменшує любов та пошану дітей до 

вчителя. Не треба думати, що за кожну помилку вже мусимо карати. Учні 

часто не зі злої волі, але з причин недостачі сильної волі не виконують наших 

наказів. Ніяка кара не повинна нищити моральної гідності людини. Довгі 

моралізуючи розправи, долучені до кар не доводять до мети» [74, с. 31]. 

Акцентує педагог і на головній умові застосування методу покарання, яке 

можливе лише у крайньому випадку («…кару вживаємо лишень в необхідній 

потребі, себто коли інші засоби виховання не помагає» [74, с. 29]) і тільки 

після того, як порушник усвідомив свою провину та спроможний об’єктивно 

сприймати оголошене йому стягнення.  

Розглядаючи різні види методів і засобів соціально-виховної роботи 

вчителя з учнівською молоддю, А. Волошин приходить до висновку, що 

результативність виховного процесу значною мірою залежить не тільки від 

арсеналу цих методів і засобів, але й від того, наскільки майстерно 
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здійснюється вчителем наступність, безперервність, несуперечливість 

педагогічних впливів на вихованців.  

На процес соціального становлення підростаючої особистості істотно 

впливає приклад соціально значимої для неї особи. Якщо в умовах родинного 

виховання такими особами для дитини є батьки, то у школі, на переконання 

А. Волошина, це має бути вчитель, особистий приклад якого виступає 

могутнім фактором виховного впливу: «…підготовлений вихователь не буде 

учити лише словом, але виховуючи буде впливати своїм добрим приміром» 

[78, с. 12]. Зауважимо, що питання ролі особистого прикладу вчителя у 

соціальному вихованні учнівської молоді розглядається педагогм у єдиній 

площині з питанням авторитету та педагогічного такту як взаємопов’язані 

явища, що однаковою мірою впливають на результативність соціально-

виховного процесу.  

Привертає увагу і той факт, що видатний педагог дивиться на авторитет 

учителя-вихователя у нероздільній єдності його чесної наполегливої праці та 

особистісних якостей, серед яких знову-таки провідну роль відіграє любов до 

дітей («Дитина швидше слухається того, хто любить і поважає, ніж 

сильнішого, чи значнішого чоловіка» [69, с. 22]), а також знання, особисті 

здібності, вміння себе тримати, налагоджувати взаємодію з учнями. На 

сторінках своїх праць він окреслює й умови, за яких вчитель буде 

користуватися авторитетом: якщо вихователь вірить у сили і можливості 

школяра, довіряє йому, той намагається виправдати цю довіру, працює краще. 

Однак недовіра, підозрілість, упередженість в оцінці учня віддаляють його від 

вихователя, обмежують можливості виховного впливу на нього. Підкреслює 

видатний педагог і чинники, від яких залежить авторитет учителя: 

«Особистий авторитет залежить від внутрішніх здібностей як від знання та 

вдачі, від зовнішніх /ріст тіла, голос, мова і т.и./. Щоб мати особистий 

авторитет учитель повинен і зовнішньо себе тримати чисто і поводити себе 

чесно. Особливо повинен набувати знання і розвивати у собі характер» [74, 

с. 22].  
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У контексті порушеної проблеми особливої уваги заслуговують погляди 

А. Волошина на значення опанування вчителем педагогічного такту як 

моральної категорії, показника зрілості педагога. Особливо наголошуючи на 

збереженні вчителем почуття власної гідності, він звертав увагу на 

формування у вчителів уміння керувати своїми почуттями і навіть у складних 

виховних ситуаціях не втрачати самовладання та емоційної врівноваженості. 

При цьому він наголошував, що педагогічний такт реалізується через 

мовлення вчителя та стиль його поведінки. 

З огляду на вищеокреслене вважаємо за доцільне проілюструвати поради 

А. Волошина молодим вчителям щодо тактовної поведінки з метою 

забезпечення порядку в школі, викладені у праці «Дидактика»: «не вільно 

дітей прозивати /насміватися/, не давати приводу сміятися іншим»; 

«дисциплінарними справами невільно переривати навчання, а має то статися 

після навчання. …мета дисциплінарного поступу мусить бути поліпшення 

учнів, а не кара. Тому учитель має обговорити провину з учнем на самоті. 

…Головне учитель немає забувати свого покликання, що він не як суддя, а як 

виховник має судити провини своїх учнів» [74, с. 33–34]. 

Сучасні науковці – дослідники педагогічної спадщини видатного 

закарпатського педагога В. Гомоннай та В. Росул – у праці «Концепція 

Августина Волошина про формування професії вчителя» відзначають 

співзвучність його поглядів на значення педагогічного такту з оцінкою, яку 

дає цій моральній категорії професор І. Синиця: «Це вміння вчителя 

встановлювати педагогічно цілеспрямований тон і стиль у спілкуванні з 

учнями, це професійне вміння знайти, дібрати і правильно застосувати 

найбільш ефективний у даних умовах засіб виховного впливу на учнів, яке б 

сприяло їх почуттям людської гідності» [152, с. 6]. 

Прихильник прогресивних ідей гуманізації стосунків учителів та учнів як 

однієї з головних умов результативності соціального виховання в школі, 

А. Волошин особливого значення надавав рівню сформованості у вчителя 

комунікативних умінь і навичок. При цьому він зауважував, що важливим є не 
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тільки правильно підібране, доступне дитячому розумінню слово, що виступає  

дієвим інструментом спілкування, але й усе те, що воно супроводжує, тобто 

«як учитель говорить до дітей» – це і сила голосу, і темп та тон мовлення 

(«Він (учитель) повинен говорити рішучей сильно, живо, але не за скоро, 

поважно та спокійно» [74, с. 35]), його міміка, рухи, хода, зовнішній вигляд. З 

цього приводу А. Волошин, звертаючись до аналізу ролі вчителя у процесі 

соціального виховання учнівської молоді у праці «Особиста педагогіка» 

Е. Лінде, наголошує на особливому значенні «суб’єктивної поведінки 

вчителя», його «суб’єктивних здібностях», від яких і залежить «тон 

навчання». При цьому до цих «суб’єктивних здібностей» він відносить такі: 

«постава учителя, вираз лиця, лагідність, ласкавість до молоді, погляд очима, 

бесіда, чистота язика, словом ціла особа» [74, с. 34]. Таким чином, видатний 

педагог акцентує не тільки на важливості органічного поєднання вербальних і 

невербальних засобів спілкування у процесі педагогічної комунікації, а й на 

важливості правильно обраних засобів та стилю педагогічної взаємодії, 

спілкування вчителя з учнівською аудиторією, що спрямоване на 

встановлення сприятливого психологічного клімату, оптимальних соціально-

психологічних умов активної життєдіяльності особистості.  

Надаючи особливої ваги у соціально-виховному процесі правильному, 

безконфліктному спілкуванню між вчителем і вихованцями, він тим самим 

відводить йому роль головного інструменту впливу на них, говорить про 

недопустимість порушення педагогічної етики з метою створення фальшивих 

і нещирих стосунків вчителя з учнями і закликає користуватися цим 

«інструментом» виважено, доцільно, з урахуванням віку дитини, мети та 

ситуації спілкування. 

Особливе зацікавлення у розв’язанні вказаної проблеми викликають 

окреслені видатним педагогом умови гармонізації взаємин між учителем й 

учнем, зокрема використання найбільш придатних методів та засобів 

педагогічної комунікації, що сприяють встановленню оптимальної межі 

впливу на особистість учня з урахуванням «доби» його розвитку, 



 149 

темпераменту, а також залежно від виховної мети вчителя. Так, наприклад, 

наказ як метод виховання, «може бути висловлений знаками (очима, рукою 

або головою, словами усно...), ... має бути ясний, рішучий, доцільний, 

короткий, зрозумілий та можливий до виконання, бо неясний наказ учні 

виконують неохоче, довгий – скоро забувається, а незрозумілий – зовсім не 

виконується. ...Мусить бути ласкавий і такий, щоб не порушував любови і 

довіря учня до вчителя. Ласкавий приказ викликує в дитини доброзичливість і 

вона радо виконує його. При виданню наказів слід перевірити, чи їх діти 

зрозуміли. Ніколи не треба наказувати сердито» [74, с. 23]. При використанні 

поради і попередження А. Волошин радить вчителям менше виявляти у голосі 

«суворости або погрози. Одначе й рада та попередження має бути подане 

рішуче й таким тоном, щоб учень почув сугестію до виконання доброго 

вчинку» [74, с. 24]. А якщо учень не послухав попередження, то радить 

вдатися до нагадування, «яке має бути пристосоване до індивідуальних 

здібностей дитини та до єї родинних обставин. Нагадування лагідне, яке 

походить від серця, поєднане з відповідним поученням сильно впливає на 

волю учня й не раз полишається в памяти на ціле життя» [74, с. 24]. 

Абсолютно заперечуючи будь-які прояви тілесного покарання учнів у 

школі, що впливає не тільки на покарану дитину, а й на її товаришів, видатний 

педагог водночас говорить про ще один вид покарання – духовне – і зауважує, 

що обидва ці види ведуть до однієї мети, щоб викликати в учня неприємне 

почуття та вберегти його від злого вчинку.  

З огляду на порушене у дослідженні питання педагогічної комунікації, 

ролі не тільки вербальних, але й невербальних засобів спілкування 

проілюструємо окремі поради А. Волошина при застосуванні духовного 

покарання учнів: «Духовна кара може бути: 1) вираз невдоволення показаного 

зором, рухом руки або голови, легким стуканням олівця, зупинкою розмови, 

викладу і т.п. 2) Усна, як нагадування без назви призвища або з названням. 

Нагадування, вжите відносно певної особи. ...Усна кара ніколи не мусить бути 

звязана з іронією або зі сарказмом. ...Довгі моралізуючі розправи, долучені до 
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кар, не доводять до мети. Карати треба рішоче, серіозно, без гніву» [74, с. 31]; 

«коли якійсь учень провиниться проти порядку, учитель повинен йому про це 

нагадати. З початку досить глипнути на нього і вже з того буде знати учень, 

що учитель спостеріг його вину. Коли б те не помогло, тоді сильніше буде 

треба нагадати. Наприклад: перервемо розмову, виклад, або ударимо по столу, 

або загально скажемо: хтось говорить, хтось не вважає і т.д. Коли б і те не 

помогло, тоді по імені називаємо свавільного учня» [74, с. 32]. А отже, навіть 

при використанні таких методів впливу на особистість школяра, як наказ, 

заборона, попередження та покарання А. Волошин радив вчителям 

відмовитись від авторитаризму, який регламентує кожен крок учнів, пригнічує 

будь-яку ініціативу. Особливого значення ця порада набувала в річищі 

організації у школі учнівського самоврядування, що передбачало співпрацю 

вчителя та учнівського колективу при визначенні завдань діяльності, пошуків 

шляхів і засобів їх розв’язання тощо. Домінантою у процесі педагогічної 

комунікації вчителя з учнем видатний педагог вважав таку майстерність 

педагога, яка б давала йому змогу, зберігаючи спрямовуючу роль, 

встановлювати гармонійні суб’єкт-суб’єктні стосунки з вихованцями, а учням 

давала можливість виявляти власні сили, спонукала їх до саморозвитку та 

самовиховання.  

Крізь призму викладеного можемо зробити висновок, що, за 

А. Волошиним, головні принципи педагогічної комунікації як потужного 

засобу виховного впливу вчителя на особистість школяра – це взаємоповага, 

довіра, доброзичливість, діалогічність, які є виявом суб’єкт-суб’єктних 

стосунків, що стимулюють зростання самоактивності учнівської молоді, 

виступають своєрідним тлом для задоволення її актуальної потреби у 

самореалізації та самостверджені.  

Надаючи вагомого значення комунікативним здібностям вчителя, 

А. Волошин був переконаний, що до вчительських семінарій мають вступати 

лише ті молоді люди, які мають дар слова і виразної дикції. 
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Як професійний педагог, організатор культурно-освітнього руху на 

Закарпатті, він із великою державною відповідальністю особливу увагу 

звертав на підбір та професійну підготовку учительських кадрів, уважаючи, 

що до вчительських семінарій мають потрапляти лише наділені педагогічним 

хистом люди, «які не за щоденний хліб, але з любови до своєї праці 

посвятилися свойому покликанню» [67, с. 49]. Свідомий того, що не всі 

молоді люди обирають учительську професію за покликом серця, а 

насамперед хочуть «заробити платню», А. Волошин, незважаючи на 

мотивацію цих осіб щодо здобуття професії, наголошував на важливості їх 

професійної підготовки, яка передбачала не тільки опанування таких наук, як 

педагогіка, психологія, філософія, історія, етика і т.ін., але й формування 

насамперед моральних, національно свідомих, освічених вихователів з 

української молоді, здатних до самовдосконалення та повноцінної реалізації 

своїх професійних функцій: передавати молодому поколінню соціальний 

досвід, формувати в нього потрібні соціально-особистісні якості, здійснювати 

підготовку до самостійного життя.  

Детально ознайомившись із працями західних педагогів-реформаторів, 

А. Волошин утвердився в переконанні, що підняття рівня народної школи 

можливе лише за умови якісної підготовки майбутніх вчительських кадрів та 

підвищення їх професіоналізму, а отже, здібність учителювання треба 

розвивати та удосконалювати [133]. Саме тому ще на початку 20-х рр. він 

пропонує організувати педагогічну академію, а також ініціював створення 

Педагогічного товариства Підкарпатської Русі (ПТПР), яке поширювало б 

«знання про виховання, зв’язовало родину із школою, подпоровало школу, 

витворювало учебники», а його фахова газета «привносила статті педагогічні, 

статті пізнання природи руської дитини» [65, с. 43].  

Наголошуючи на важливості «селекції доросту учительського», видатний 

педагог акцентував увагу на тому, що школа потребує творчих, майстерних 

учителів, а, тому і сам активно долучався до цієї справи. Здійснений нами 

аналіз звітів А. Волошина про діяльність учительської семінарії, яку він 
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очолював, дає підставу стверджувати про посилену увагу в семінарії до 

практичної підготовки «ко учительському званію». Щороку семінаристи мали 

проходити так звану «госпітацію» – систематичне відвідування уроків у 

народній школі з наступним їх обговоренням й аналізом. На третьому і 

четвертому році навчання обов’язковим було вже самостійне проведення 

уроків. Заслуговує на увагу кількість уроків, які мали провести семінаристи: 

20 – на третьому і 60 – на четвертому році навчання [76, с. 8]. На наше 

переконання, з огляду на певну обмеженість практичної професійної 

підготовки майбутніх вчителів в сучасних умовах, це відігравало надзвичайно 

позитивну роль. Додамо до цього, що, крім проведення уроків, семінаристи 

брали активну участь у соціально-виховній роботі народної школи.  

Цілям самовиховання, згідно зі звітом А. Волошина про діяльність 

учительської семінарії, слугувала участь семінаристів у товаристві «Марія 

Конгрегація», що діяло під управою професора В. Шелькова; «Самобр. круг», 

яким керував професор В. Желтвай», у «диригентскому курсі», професора 

О. Приходька [76, с. 8–9 ]. Участь у діяльності цих товариств у семінарії 

сприяла як поглибленому вивченню рідної мови, літератури, особливостей 

народних традицій, педагогічних праць, так і розвиткові творчих здібностей 

майбутніх вчителів, які вчилися дискутувати, декламувати поетичні твори, 

опановували театральну майстерність і ставили вистави, брали активну участь 

у літературних заходах, вчилися хорового співу. Так, зокрема, учасники 

диригентського курсу (за даними А. Волошина їх було більше 100) 

виконували не тільки церковні, а й народні пісні, виступали з концертами, 

брали участь «на спѣвацком сопѣрництвѣ всѣх хоров Подк. Руси» і, як 

відзначає А. Волошин, навіть перемагали [77, с. 9].  

Зріла сформована особистість вчителя, за А. Волошиним, – професійна 

необхідність, зумовлена процесом пошуку способів формування особистості 

вихованця. На переконання видатного педагога, від професійних і 

особистісних якостей вчителя залежить ціннісний світ дітей, їх бажання і 

мотивація навчатися.  
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Оскільки погляд А. Волошина на професію вчителя, його соціальну місію 

у вихованні учнівської молоді формувався у річищі прогресивних ідей 

реформаторської педагогіки, яка відзначалася поглибленим інтересом до 

особистості дитини та новими підходами до розв’язання проблем соціального 

виховання, то і сфера знань та умінь вчителя мала виходити за межі 

традиційності.  

На підставі здійсненого нами аналізу науково-педагогічних праць 

А. Волошина, в яких представлено погляди видатного педагога на різні 

аспекти діяльності вчителя, його професійної підготовки, доходимо висновку, 

що до вчителя висувалися такі нові вимоги: бути не просто педагогом, який 

знає та вміє застосовувати на практиці педагогічну теорію, але й психологом, 

здатним у процесі навчальної і виховної роботи враховувати вікові й 

індивідуальні психологічні особливості школярів, визначати межі 

психологічного навантаження на дитину; бути здатним до керівництва 

учнівським колективом, обізнаним з освітніми новаціями (формами і 

методами роботи) та уміти втілювати їх у власній професійній діяльності; 

бути здатним до проведення педагогічних і психологічних досліджень з 

метою удосконалення професійної діяльності, здатним до самоосвіти й 

самоудосконалення тощо [65; 66; 74; 77; 78; 88; 96; 109; 111; 112; 116; 117; 

133]. 

 Принагідно зауважимо, що у жодній з проаналізованих нами праць немає 

чітко згрупованих А. Волошиним вимог, які ставила перед учителем новітня 

педагогіка, а отже, наш висновок виступає спробою  узагальнити  погляди 

відомого педагога-теоретика і педагога-практика на вимоги до вчителя, 

широко і різнобічно висвітлені й  глибоко обґрунтовані   у його багатому 

педагогічному доробку. 
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2.4. Роль Церкви і релігії у соціальному вихованні учнівської молоді 

Закарпаття на зламі ХIХ–ХХ ст. 

 

Зважаючи на глибоку релігійність українців, що помітно впливало на їх 

світогляд, ціннісні установки, характер, релігія як органічна складова 

духовного життя українського суспільства завжди відігравала важливу роль у 

процесі національно-державного і культурного будівництва, знаходила своє 

місце в соціальному вихованні підростаючого покоління. Саме відданість вірі 

батьків протягом багатьох віків допомагала українцям зберегти національну 

ідентичність. 

Питання релігійної духовності, християнської етики і моралі, ролі релігії 

у виховному процесі та соціальному становленні особистості знайшли 

відображення у багатьох працях видатних українських педагогів минулого – 

Г. Ващенка, О. Духновича, С. Русової, К. Ушинського та ін. Особливе місце 

серед цієї плеяди діячів посідає постать А. Волошина – релігійного та 

культурно-освітнього діяча, знаного закарпатського педагога, який твердо 

стояв на позиції, що соціалізація людини у контексті соціального вчення 

церкви є не лише процесом входження індивід до соціуму, а й засвоєнням 

соціального досвіду, закріпленого в богословських знаннях, церковних 

традиціях, у складній системі суспільних відносин. А отже, саме церква, 

поряд із такими інститутами соціального виховання, як сім’я, а згодом і 

школа, на переконання А. Волошина, відіграють важливу роль у соціальному 

становленні особистості, формуючи її насамперед морально-духовно.   

Аналіз поглядів А. Волошина на роль церкви і релігії у соціальному 

вихованні учнівської молоді вимагає висвітлення, з одного боку, значення 

Церкви як соціального інституту в суспільному житті ХІХ – середині ХХ ст. 

на території Закарпаття, а з іншого – поглядів видатного педагога на виховний 

ідеал як стратегічну мету виховання учнівської молоді у досліджуваний 

період.  
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Християнство для українського народу, в основу культури якого 

закладені національні, духовні й моральні цінності, за тисячолітню історію 

існування стало для нього особливим внутрішнім ціннісним орієнтиром, 

соціальною установкою на творення добра, однією з найістотніших рис 

національного світогляду. Разом із новим віровченням християнство принесло 

нову мораль, базовану на біблійних заповідях, в основі яких лежить любов до 

Бога і до ближнього, сприяло формуванню милосердя та доброзичливих 

стосунків між людьми, стало основним носієм культури й мистецтва, 

збагачувало народ іншими загальнолюдськими, загальноєвропейськими 

надбаннями духовності. 

Упродовж усієї історії існування Церква як соціальний інститут, 

відзначає науковець Д. Мартишин у праці «Соціальна робота Церкви як 

важлива умова соціалізації людини», найважливішим завданням визначала 

формування особливої моделі християнської діяльності, виховання 

християнина, здатного до творчості, невпинного пізнання волі Всевишнього, 

самовдосконалення і самореалізації у світлі Закону Божого, займалася 

розв’язанням не лише релігійних проблем, а й соціальних [237, с. 609–613], 

реалізуючи при цьому специфічні функції. Так, зокрема, ідеологічна функція 

через донесення до віруючих певних ідей спрямована на формування 

відповідної ідеології, яка в окремі періоди, впливаючи на політичні, 

соціокультурні і духовні процеси, фактично ставала суспільною державною 

ідеологією. Нормотворча функція полягає у регламентації життя віруючих 

через встановлення певних соціальних норм, пов’язаних з релігійним культом, 

обрядами, цінностями і традиціями; регулятивна – впливає на соціальні 

зв’язки і відносини між віруючими та полягає у здійсненні соціального 

контролю за поведінкою людей, що належать до певної релігійної системи. 

Благодійна функція здійснюється шляхом підтримки найбільш вразливих 

категорій населення. Особливі функції Церкви як соціального інституту – 

виховна, що полягає у формуванні істиного християнина шляхом релігійного 

виховання та релігійної освіти дітей і дорослих через повчальні проповіді, 



 156 

сповіді, обрядовість тощо, а також  функція соціалізації, оскільки релігіне 

вчення Церкви здатне виробляти у людини певні риси характеру, формувати 

не тільки її релігійну свідомість, але й особисті переконання, цінності, 

поведінку, бажання та прагнення [55, с. 183–188]. 

У контексті окресленої у цьому параграфі проблеми особливого значення 

набувають погляди А. Волошина на соціально-виховну та соціальну місію 

Церкви на теренах рідного йому Закарпатського краю, що найбільш повно 

представлені ним у праці «Греко-католичеська церков у Подкарпатской Руси» 

[67, с. 166–188]. Як священослужитель і педагог, А. Волошин велику надію 

покладав на Церкву у справі піднесення життя краян, русинського 

національно-культурного відродження, консолідації русинських національних 

сил. На фоні широкого історичного матеріалу науковець висвітлює тернистий 

шлях становлення української Греко-Католицької Церкви, дає об’єктивну 

оцінку діяльності духовенства у різні історичні періоди, окреслює роль 

Церкви у справі національно-культурного відродження Закарпаття.  

В умовах полікультурного, поліконфесійного середовища Закарпаття 

саме Греко-Католицька Церква стала цементуючою силою для українців у 

кінці ХIХ – першій половині ХХ ст. і значно піднесла згодом їхню 

національну свідомість [67, с. 166–188]. Серед представників духовенства, якi 

з повагою ставилися до української мови i українських національних 

традицій, домагалися шанування їх у повсякденному життi, починають 

з’являтися послiдовнi борцi за права русинів. У цей перiод греко-католицьке 

духовенство i закладає основи вiдродження українського народу шляхом 

поширення освіти в народі, активної боротьби за українську мову й культуру. 

З цього приводу у праці «Греко-католичеська церков у Подкарпатской Руси» 

А. Волошин відзначає, що «... Большинство духовенства як у минувших часах, 

так і тепер вірно поддержує національні інтереси народа» [67, с. 180].  

Серед найбільш значимих соціальних діянь греко-католицької церкви він 

виділяє її заслуги у «ділі світського школьництва русинов», наголошуючи при 

цьому, що саме монастирі були «першими розсадниками культури» [67, 
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с. 171], де в монастирських школах виховували не лише майбутніх членів 

чину, але й світську інтелігенцію, «переписувалися церковні книги, і для того 

ширили знання письма» [67, с. 172]. Акцентує увагу А. Волошин-науковець і 

на розвитку народної школи на Подкарпатській Руси, яка бере свій початок з 

1794 р. з відкриття в Ужгороді учительської семінарії, відзначаючи при цьому, 

що рівень руських народних шкіл «нічим не стоял ниже од школ других 

народностей» [67, с. 173].  

Серед вагомих заслуг греко-католицької церкви А. Волошин виокремлює 

її діяльність на ниві книгодрукарства (перша друкарня була відкрита в 

монастирі Мараморош, маєток якого забрали реформатори 1690 р. під час 

повстання Текелія), відкриття інтернатів «для полегшення вишколованя 

русинов руської інтелігенції», в яких сини-сироти священиків «мали 

безплатний приют і могли ходити до гімназії». Особливо наголошує 

науковець на тому, що «у том інтернаті сини живучих священиков і світської 

руської інтелігенції за умірену ціну доставали квартиру, кост (харч) і 

воспітаніє, а что головноє, інтернат сей воздержовал у питомцях 

приналежность к слов’янському обряду і к руськой народності» [67, с. 173]. 

Для виховання дівчат, за ініціативи єпископа Ю. Фірцака, в Ужгороді були 

відкриті народна горожанська школа й інтернат зі школою «женських ручних 

робот», а також жіноча учительська семінарія.  

Прикладом опіки сиріт з боку духовенства, відзначає науковець, стало 

відкриття у 1906 році сиротинця «для дівушек півцоучителей епархії 

Мукачівської» і створення фонду для «будучого хлопського інтерната 

учительського» [67, с. 174]. 

У цій науковій праці згадує А. Волошин і письменників-будителів, які 

походили із священицького стану, акцентуючи на тому, що «на полю 

літератури подкарпатський руський народ також через свою греко-католицьку 

церков стал розвиватися» [67, с. 174]. Не обходить увагою науковець і таку 

соціально спрямовану діяльність священослужителів, як написання перших 

азбук і підручників для народних шкіл, видання перших руських газет 
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(«Церковної газети», «Світа», «Карпата», «Листка», «Наука» тощо), створення 

першої найбільшої єпархіальної бібліотеки, що налічувала 9000 томів; 

заснування церквою кредитних кас і продуктивних дружеств, «особливо 

плетярні корзинок (кошарок) і ткальні, в котрих красно заробляв народ» [67, 

с. 175].  

Акцентуючи на ролі греко-католицької церкви у захисті національних 

інтересів, культурного піднесення жителів Підкарпатської Руси, А. Волошин 

відзначає, що навіть «тогди, коли мадяризація заливом грозила усю нашу 

жизнь, лиш церков і церковні школи дали прибіжище руському слову і 

народному чувству» [67, с. 175].   

Підсумовуючи значення соціальної місії Греко-Католицької Церкви, 

А. Волошин зазначає: «...руський народ Подкарпатя усю свою культурну 

розвитость, свой поступ у школьництві, літературі і на економічном полю 

може дякувати своєй церкві, котра в найтяжчих часах, як добра мати, стояла 

коло своїх вірников. ...Се добре знає каждий свідомий русин, і прото, кромі 

реліґійних причин і в інтересі культурного та народного розвитку, рішительно 

осуждує усилія галицьких москвофільських агентов для одорваня нашої 

церкви од єдинства з Соборною Католицькою Церквою. На сі усилія позирає 

наш свідомий народ як на ретроградноє і протинародноє стремленіє, котроє 

століттями вергло би наш народ назад» [67, с. 175 – 176].  

Відзначаючи особливу роль Церкви як інституту соціального виховання 

не тільки учнівської молоді, але й дорослого населення Закарпатського краю, 

насамперед батьківської громадськості як перших вихователів дітей, доцільно 

наголосити, що саме Церква, ревно дбаючи за викорінення соціальних вад, 

серед яких особливо гострим було пияцтво, першою виступила ініціатором 

антиалкогольного руху в краї. Під проводом духовенства в кожному селі 

створювалися Братства тверезості, за його участю відбувалися місії та 

встановлювався пам’ятний хрест з відповідним погрозливим написом: «Хрест 

побєділ поганство, побєдіт і п’янство». За ініціативи греко-католицької церкви 

та товариства «Просвіта» відверненню народу від пияцтва слугувало 
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створення в селах читалень й установлення в них «моральних забав». 

Більшість пастирів активно включилися до просвітницької роботи. Варто 

додати, що завдяки натхненній праці греко-католицького духовенства 

«Просвіта» змогла стати на чолі українських політичних, економічних, 

культурно-освітніх та молодіжних організацій.  

Мала церква і цілу мережу молодіжних організацій, жіночих товариств, 

навіть свою політичну партію – Українську католицьку національну партію. 

Про її здатність мобілізувати молодь, особливо сільську, свідчив масовий зліт 

«Молодь за Христа», організований у 1933 р., що зібрав понад 50 тис. 

учасників [312]. Такі церковні організації діяли і при навчальних закладах. Як 

вже нами зазначалося у попередніх підрозділах дисертаційного дослідження, 

активною була робота Маріїнських дружин (конгрегацій) у стінах 

учительської семінарії в Ужгороді. Силами її учасників велася активна 

сподвижницька праця, спрямована на подолання соціальних вад та 

неписьменності серед краян, пропаганду освіти, науки та нових форм 

організації життя (зокрема, кооперації у місті та селі), заснування чителень, 

утвердження української національної ідеї шляхом ознайомлення з народними 

традиціями, кращими зразками літературної творчості українців тощо. 

Релігія і Церква для населення Закарпатського регіону України була 

невід’ємною складовою способу життя. Людина, яка живе в релігійному 

середовищі, ще з раннього дитинства дізнається про існування Бога, що вона – 

творіння Бога. Релігія для віруючої людини – це визнання Бога як 

всемогутнього, всезнаючого і найвищого для себе Авторитету. Релігія дає 

людині сенс життя, формує у нім інтенсивну мотивацію для здійснення добра, 

робить осмисленим кожен її вчинок, формує прагнення до усвідомленої 

доброчинної поведінки, спонукає її чинити справедливо, навіть якщо цього 

ніхто не бачить і їй не загрожують негативні наслідки неправедної поведінки. 

Віруюча людина прагне стати такою, якою хоче бачити її Творець.  

У межах релігійних віровчень формувались єдині зразки почуттів, думок, 

поведінки людей, завдяки чому релігія виступала могутнім засобом 
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упорядкування і збереження українських традицій та звичаїв. З цього приводу 

у праці «Греко-католичеська церков у Подкарпатской Руси» А. Волошин, 

наголошуючи на тому, що «наш народ твердо приліпляється ко своєй церкві», 

зазначає: «Каждий свідомий русин знає, что лиш наш слов’янський обряд 

сохранил наш народ од загуби»  [70, с. 99].  

Як педагог і релігійний діяч Закарпаття, А. Волошин усією своєю 

діяльністю переконливо доводив, що виховання, в основі якого лежать саме 

християнські цінності та християнська мораль, – це єдиний шлях збереження 

й утвердження української нації, національної культури, що «виховати 

морально без релігії не мож, се не треба доказовати» [67, с. 39].  

Будучи священиком, о. Августин Волошин значну увагу приділяв 

релігійній освіченості як дітей, так і дорослих, видавав численні катехитичні 

проповіді, «Малий катехизис», «малу» і «середню» Біблії, підпорядковані 

потребам як навчання і морального виховання учнівської молоді, так і 

духовно-морального родинного виховання дітей.  

Ідеями християнського віровчення пронизана педагогічна концепція 

А. Волошина. У праці «О соціальнім выхованю» він на широкому 

історичному тлі (від великої французької революції і до більшовицької 

атеїстичної пропаганди) аналізує наслідки процесу секуляризації, звільнення 

суспільства від впливу релігії, коли її значення падало і в житті суспільства, і 

в соціалізації дітей, піддає критиці погляди французьких та німецьких 

педагогів на «моральноє выхованє без домішаня релігійних вопросов», подає 

ґрунтовний аналіз ролі релігійно-морального виховання у соціальному 

становленні учнівської молоді. 

Переконаний у тому, що християнська мораль не зводиться до поняття 

лише зовнішньої поведінки, а полягає у тому, щоб людина прийняла 

християнські цінності і взяла їх за основу власного життя, А. Волошин 

говорить насамперед про важливість формування в учнів глибокої моральної 

культури, що ґрунтується на визнанні християнських цінностей і на вірі в 

Бога, а тому критично оцінює формування світської (розумової) моралі, що 
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пропагувалося після відокремлення церкви від держави в результаті 

французької революції, наголошуючи на «нежелательних результатах 

безрелігійного выхованя, які все дальше возростали»: «коли наука релігії 

признана лиш приватним ділом, від того часу все тяжшою роботою 

указовалося моральноє выхованє шкільної молодежи. Особливо в фабричных 

центрах став чувствоватися моральный упадок молодежи» [109, с. 15].  

Заслуговує на увагу й погляд видатного педагога на релігійне виховання 

як чинник попередження деформацій у соціалізації підростаючого покоління. 

У статті «Охорона дітей», яка побачила світ у 1911 р., він окреслює одну з 

найважливіших його цілей у процесі сімейного і шкільного виховання: 

«Головноє же то, чтобы мы не лишь тілесно охороняли дітей, но и душевно, т. 

є. не лиш от голода, студени, несчастья охороняймо дітину, но и от гріха, 

научати їх вірі, молитві, обряду, завести їх в духовну жизнь, учинити из них 

добрых християнов» [67, с. 32].  

Не випадковим можна вважати звернення А. Волошина у праці «О 

соціальнім выхованю» і до аналізу актуальності скликання та результатів 

трьох міжнародних морально-педагогічних конгресів (1908, 1912, 1922), під 

час проведення яких учасники «майже одиноголосно констатировали упадок 

сили волі днешної молодежи и недостаток ініціативної способности» через 

визнання релігії як справи індивідуальної, що «не подасть найнужнішого, т. є. 

морального характера», закликали до боротьби «проти общественных хворот, 

причиненых матеріалістичным напрямом віка» [109, с. 16]. При цьому, 

зауважує А. Волошин, всі виступи учасників конгресу «требовали соціальноє 

выхованє, розбуджене совісти громадянської», «доцільного тілесного 

выхованя, ибо тілесна сила и тілесноє здоровля піддержує и моральну силу. 

...Головною задачею выхованя назначили образованє характера, котрым 

станеся одиниця способною ко чесной роботі, ко добродітельной жизни и ко 

альтруїзму» [109, с. 16]. Цінною є заувага вченого, що вже під час другого 

міжнародного морально-педагогічного конгресу «против інтернаціоналізма 

побідила ідея народна, як чинник соціальный. Требовали солідарности всіх 
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народів и держав, но притім признали важность и меньших соціальных 

одиниць, аж до родинного дому, котрый также має свою преважну задачу в 

ділі выхованя» [109, с. 16]. 

Досягнення цієї мети можливе лише за умови перемоги ідеї релігійно-

морального виховання, – приходять до висновку учасники морально-

педагогічних конгресів. Акцентуючи увагу на цьому аспекті, А. Волошин 

резюмує окремі виступи-лекції, що стосувалися переважно дидактичних основ 

впровадження релігійно-морального виховання до шкільного освітнього 

процесу. Зокрема, розглядає питання вивчення науки історії як християнської 

цивілізації у дусі практичної солідарності всіх народів; організації «школьних 

дружеств»  та вихованню в них «духа взаємної помочі и презріваня грошей»; 

значення соціального ідеалу, формування «материнського духу» у вихованні 

дівчат, щоби вони «потім выховали своїх дітей для ширшої цілі»; реформи 

шкільництва «в дусі пафіцизма (против войны)», що має відбуватися у 

напрямку «християнської миролюбивости»; організації навчально-виховного 

процесу «Чинної школы» Бельгії, побудованого на «колективній праці», де 

«великі працюють для менших, сильніші підпорують слабших», а «школа 

усилуєся подати дітям образ правдивий людського громадянського житя не 

так теоретично, як особливо практично» [109, с. 16–17].  

Зупиняється автор і на аналізі лекції основоположника скаутингу 

англійця Роберта Ваdеn-Роwelа о «выхованю любви місто выхованя боязни», 

зміст якої, не зважаючи на загальне її схвалення, викликав зауваження, 

протест проти воїнського характеру пластових організацій. Зауважимо при 

цьому, що сам А. Волошин надавав великого значення співпраці школи та 

пластових організацій, які на той час відігравали важливу роль у соціальному 

становленні підростаючого покоління, оскільки ставили за мету не тільки 

військовий вишкіл, духовний та фізичний розвиток молоді, а насамперед 

формування національно свідомої, міцної духом і тілом нової генерації 

укранців [64, с. 176].  
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Узагальнюючи аналіз окреслених морально-педагогічних конгресів, 

А. Волошин наводить цитату з виступу професора паризького університету 

Раvela Вигеаи, який психологічно довів, що «соціальноє выхованє немислимоє 

без метафізичної санкції совісті чоловіка. Требує, чтобы выхователі 

«наскіпляли в душі учеників свідомість духовного достоїнства», чтобы 

переконали їх о «трансцендентнім званію», о «цілі посмертного житя»: «Лиш 

культ ідеалів, кріпкоє стремлінє за духовну свободу, збереження єї 

неоцінительного достоїнства, рішительный бой против злых наклонностей 

змысловости людської, могуть дати серцю и волі потрібного опору против 

искушеній» [109, с. 18].  

Усе це, за словами видатного педагога, можна здійснити лише в 

організованій релігії, яка тісно пов’язана з морально-духовним вихованням: 

душа наша від природы є християнська, так и чоловік від природы потребує 

християнської моральности» [109, с. 19].   

Приходить автор і до висновку, що освіченість в соціальному розумінні 

полягає не лише в знаннях, але й у внутрішніх переконаннях, в моральній 

свободі людини. Там, де нема моральності, нема культурного життя і науки. 

Підтвердженням цього А. Волошин вважає діяльність більшовиків, які 

облишили «дорогу моральности», «поправді довели лиш до рабства, до 

нерівности, безправности и до голоду» [109, с. 5]. 

Розглядаючи у нерозривній єдності релігійне і моральне виховання як 

важливі складові виховання соціального, А. Волошин наголошує на тому, 

саме з «чувств моральности складався характер соціального ідеалу», який 

визначається релігійным і моральным світоглядом народу [109, с. 14].  

У досліджуваний нами період вплив релігійного вчення церкви на 

формування особистості у полікультурному середовищі Закарпаття фактично 

здійснювався двома основними шляхами: навчання релігії у школі та власне 

релігійно-моральне виховання, основи якого тісно пов’язані з феноменом 

виховного ідеалу, у трактуванні якого А. Волошин спирається на виховну 

традицію українського народу, його християнську мораль, вершиною якої є 
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Бого-Чоловік – Ісус Христос, «котрий представляє собою признаки всіх 

чеснот (добродітелей)…» [109, с. 9], «є втіленням всіх ідей удосконаленого і 

доброзичливого життя. Він не лиш мудрий, не лиш справедливий, але і 

милосердний, добрий, трудолюбивий, смиренний і пр.» [72, с. 8]. У контексті 

нашого дослідження доцільно відзначити, що саме євангельський виховний 

ідеал розглядався багатьма діячами як такий, що здавна генерував національні 

ідеали українців, сприяв духовному зростанню нації.  

Сучасні українські науковці М. Євтух та В. Кемінь, аналізуючи освітню 

діяльність та педагогічні погляди А. Волошина, акцентують увагу на тому, що 

він наголошував на важливості створення у школі таких умов, які сприяли б 

всебічному і гармонійному розвитку особистості на засадах християнської 

моралі, народності, природо- та культуровідповідності, відзначають роль 

школи і вчителя у визволенні дитини від тих умов, які гальмували розвиток 

морально здорової і духовно багатої особистості; особливостях розв’язання 

цієї проблеми, головними з яких А. Волошин вважав подолання формалізму в 

освітньому процесі, спрямованість діяльності школи на втілення ідей 

національної свідомості та демократії [171, с. 75–78].  

Основну мету морально-релігійного виховання А. Волошин вбачав у 

підготовці дітей до «діяльного духовного життя» [89, с. 23], підкреслюючи 

необхідність вивчення Св. Біблії, Катехизму, Літургіки та Історії Церкви. 

Опанування дітьми цих предметів, на переконання педагога, має 

розподілятися з урахуванням їх вікових пізнавальних можливостей так, щоб у 

кожному класі вони були здатні свідомо отримувати певне коло своїх пізнань.. 

Опираючись на вчення Ватиканського синоду, він наголошував, що «не 

можна жадати від дитини, щоби сама витворювала такі пізнання» [88, с. 26–

27]. 

Запорукою успіху духовного, морально-релігійного виховання учнів у 

школі педагог називав міцні релігійні переконання вчителя, його уміння 

правильно організувати виховний процес, дотримуючись принципів 

прородовідповідності та культуровідповідності. Будучи директором 
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Ужгородської вчительської семінарії, А. Волошин значну увагу надавав 

духовному розвитку семінаристів, які мали змогу щодня приходити до 

семінарської каплиці, обов’язково не менше одного разу на місяць 

сповідалися і причащалися, систематично відвідували церкву та брали участь 

у богослужіннях. Переконаний у тому, що накопичена за час навчання у 

семінарії сума знань не зробить із семінариста справжнього вчителя, 

А. Волошин великого значення надавав методиці духовного виховання у 

школі та практичній підготовці вчителів: семінаристи систематично 

відвідували заняття в школі, церквах, де оволодівали практичними навичками 

учительської праці [178; 179].  

Поради вчителям щодо значення та організації морально-релігійного 

виховання школярів знайшли своє втілення й у підручниках, які вийшли з-під 

пера видатного педагога. До підручника «Педагогіка і дидактика для 

учительських семінарій» А. Волошин вводить розділ «Релігійне життя і 

школа», у якому зазначає, що «учитель повинен шанувати релігію учеників і 

мати на увазі, що його повинністю є виховувати релігійно. Бо наука релігії 

дасть пізнання моральних правд, тут навчиться дитина, що є добродійство, що 

є гріх» [118, с. 275].  

«Кожен вчитель середньої школи повинен особливу увагу приділяти 

системі навчання на методам», зауважує А. Волошин у праці «Методика» [88, 

с. 7], наголошуючи на тому, що кожне заняття повинен мати свою систему, 

логіку викладу, відповідати віковому розвиткові дитини  [88, с. 7–8]. Так, 

зокрема, при вивченні Біблії він радить ураховувати можливості дитячого 

розуму й мови, розглядаючи істину, закладену в біблійних оповіданнях, 

розкривати її за допомогою поставлених до учнів запитань у такий спосіб, 

щоби істина віра проникала в «розум, серце і волю дитини» [88, с. 31]. На 

нерозривний зв’язок релігійного і морального виховання у розвитку дитини 

А. Волошин звертає увагу й у праці «Педагогічна методологія», на сторінках 

якої подає поради вчителям щодо особливостей організації цього процесу в 
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школі з урахуванням природи дитини та її можливостей сприйняття 

навчального матеріалу:  

- Розвиток релігійних почувань «не повинен починатися із заучування 

догматичних правд, але короткими оповіданнями, взятими з Біблії або 

щоденного життя. 

- Оповідання мають наглядно оживлятися малюнками, подіями, 

драматизацією». 

- Дитина має брати активну участь у молитвах, співах, богослужіннях 

(однак при цьому не допускати втомлюваності та нудності). 

- Навчання інших предметів має підтримувати релігійне виховання, 

поглиблювати релігійні пізнання учня [116, с. 62]. 

Педагог наголошував, що в науці віри необхідно враховувати й релігійні 

свята, оскільки вони тісно пов’язані з народним життям. А для цього навчання 

має співвідноситися з церковним роком. Так, наприклад, перед Різдвом 

Христовим необхідно говорити з учнями про Ісуса Христа, про Вифлеємську 

ніч; перед днем Святого Миколая – про добрі справи, про любов та милосердя 

тощо.  

Як священнослужитель і педагог, А. Волошин важливим засобом 

морально-релігійного виховання учнівської молоді вважав молитву, 

наголошуючи на тому, що вона буде дієвою лише тоді, коли проходитиме 

через «ум і серце учня». Бесіди релігійного спрямування радив проводити на 

основі коротких казок і оповідань доступно і доброзичливо з урахуванням 

вікових можливостей дітей щодо опанування їх змісту, обов’язково 

з’ясовувати моральну та соціальну думку твору [88, с. 28]. 

Текстами морально-релігійного спрямування насичені читанки й азбуки, 

написані А. Волошиним. Так, зокрема, у «Читанці для угро-руської молодежи. 

Часть перва» автор знайомить маленьких читачів з текстами, які стосуються 

постаті Ісуса Христа (оповідання «Ісус Христос межи дітьми», «Крест»),  

церкви і правил поведінки у церкві дітей («Церков»), значення молитви і 

церковних свят у житті народу («Неділя», «Молитва Господня», «Пісні к св. 
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Ніколаю», «Надежда в Бога», «Велика Пятниця» тощо). Історія християнства в 

Підкарпатській Русі представлена у читанці такими текстами, як «Із життя св. 

Антонія», «Св.Кирил і Мефодій», «Св. Великомученик Георгій» [138].  

Твори морально-релігійного спрямування представлені також і в інших 

читанках видатного педагога. У «Малій читанці для 1 и 2 класы народных 

школ»: «Молитва», «Молитва школяра перед наукою», «Ангел», «Молитва к 

Хранителю», «Песнь к Святителю Христову Николаю», «Дом Божий», 

«Церков», «Будь благодарный родітелям своїм», «Ісус Христос межи дітьми», 

«Вечерня молитва», «Утрення молитва школаря», «Вечерня молитва 

школаря», «Бог Сотворитель» та ін. [81].  

У «Читанці для IV і V школьных роков народных школ» [136] автор 

подає такі тексти, як «Ангелъ Хранитель», «Молитва къ Хранителю» (Ю. 

Федьковича), оповідання «Церковъ», «Наша церковъ», вірш «Исусъ Христосъ 

межи дьтьми», оповідання повчального характеру «Богъ Сотворитель», 

«Величайте Бога!», «Коли должны мы ити въ храмъ Божий?», тексти 

щоденних молитов («Утрення молитва школяра», «Вечерня молитва 

школяра», «Молитва передъ обьдом», «Молитва по обьдь»). Наводить 

А. Волошин у даній читанці і тексти, які стосуються української традиції 

відзначення релігійних свят та народного календаря («Коляда», «Святый 

вечеръ», «Зъ Новымъ Рокомъ», «Новорочна щедровка», «На Великдень» та 

ін.), що давало можливість учням усвідомити не тільки значення цих свят як 

релігійного обряду, а й слугувало усвідомленню народних традицій, 

пов’язаних з цими святами, особливостей їх святкування народом, сприяло 

формуванню їх національної свідомості. 

Усі тексти, наведені у читанках Августина Волошина, орієнтували 

дитину на те, щоб вона жила в повній злагоді з Божими заповідями, а, отже, – 

за християнською мораллю. 

 Розглядаючи релігію як важливий чинник соціалізації особистості, 

А. Волошин наголошує на значенні релігійно-морального виховання у сім’ї і 

школі («віра подає нам основи нашого світогляду і дає напрям нашому 



 168 

моральному поводженню» [78, с.11]), на ролі церкви, родини і школи у 

соціальному становленні учнівської молоді, на важливості їхньої взаємодії. Ця 

взаємодія, на переконання видатного педагога, передбачає релігійне 

виховання, що здійснюється як безпосередньо самою Церквою через свою 

пряму діяльність, так і шляхом її впливу на сім’ю, навчання релігії в школі та 

наповнення релігійно-моральним змістом шкільних навчальних дисциплін. З 

огляду на окреслене, проілюструємо це цитатами А. Волошина з праці 

«Загальна педагогіка», де він дає аналіз ролі церкви як інституту соціального 

виховання та значення її взаємодії з сім’єю та школою. Наголошуючи на тому, 

що «церква, як головний фактор, загального виховання людей, перебуває в 

тісному звязку з родинним домом і школою», видатний педагог відзначає, що 

«з початку церква посередньо через родину, потім безпосередньо через свої 

обряди, приписи і ціле духовне життя впливає на розум і серце дитини» [78, 

с.11]. Особливу увагу акцентує видатний педагог на значенні взаємодії 

церкви, родини і школи у соціальному вихованні: «Щоби виховання дитини 

було одноцільне, учитель і родичі повинні вважати на то, щоби як у 

вихованню, так і в науці поступали згідно з приписами віри, бо коли молодь 

зауважить, що між цими факторами нема взаємної згоди, тоді тратить довіря 

або до родичів, або до школи, або до церкви і в такім сумнім випадку 

найбільшу шкоду потерпить душевний розвиток дитини. Родинний дім, школа 

і церква повинні собі взаємно помагати, а се можна осягнути тоді, коли 

родичі, учителі і священники часто радяться і порозуміються о вихованню 

родиннім, шкільним і позашкільнім» [78, с.11–12]. 

З огляду на зазначене видатний педагог особливу увагу звертає на роль 

сім’ї, батьків у релігійно-моральному вихованні, прищепленні підростаючому 

поколінню християнських цінностей, наголошує на тому, що тільки глибоко 

релігійна родина здатна служити прикладом для дитини у справі соціального 

виховання, а отже, батьки через власні релігійні і моральні цінності 

відповідають перед Богом за виховання дітей. Як священнослужитель, 

А. Волошин був переконаний у тому, що саме у родині зароджується, зростає 
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й передається від покоління до покоління віра людини в Бога, а отже, від 

духовного світу християнської родини залежить не лише ефективність 

соціального становлення дитини, але й майбутнє самої Церкви [78, с. 12].  

Переконаний у тому, що «ідеалы релігійного и народного житя 

конкретизують напрям особистости выхованця и ведуть його к цілям 

соціального выхованя» [109, с. 20], А. Волошин – греко-католицький 

священник і педагог – радив вчителям «глубоко и істинно» пізнавати своїх 

вихованців, знайомитися з духом родинного дому дітини, «вглублятися и в 

дух народа и релігії дітини, як почву особистости єї, – наголошуючи при 

цьому, що «звычаї релігійні, церковні обряди глубоко впливають на дітину. А 

народный геній, язык, народна казка, народна співанка, ідеали народного 

житя, як живі особистости вытворюють в дітині скарбы народної культуры, 

через них засадиться, вродиться дітина в почву історичного розвитка того 

народа» [109, с. 20]. 

Зважаючи на особливості релігійного життя Закарпатського краю, 

значною мірою зумовлені його географічним розташуванням, історичним 

минулим, національним складом населення, усталеними традиціями, 

А. Волошин бачив у релігії об’єднувальне начало, закликав не допускати 

ворожнечі, протистоянь, упереджень через відмінності у віруваннях, 

толерантно сприймати іншу релігійність. Як церковно-релігійний і культурно-

освітній діяч, він шукав те поле порозуміння й толерантності у релігійних 

відносинах краян, яке б було об’єднувальним началом, давало приклад 

порозуміння між представниками різних віросповідань і водночас було 

засобом попередження між ними ворожнечі. Продуктивною стає ідея 

Августина Волошина про релігійно-морально налаштовану школу як можливу 

консолідуючу платформу у попередженні конфесійних протистоянь 

насамперед завдяки створенню умов для навчання і виховання дітей, які 

належать до різних віросповідань («по можливості до одної кляси приділити 

учеників одного віросповідання й дати туди вчителя тої релігії» [78, с. 12]). 

Проте сама можливість впровадження такої організації навчально-виховного 
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процесу у народній школі слугувала прикладом шляху порозуміння для 

населення, підносила авторитет школи серед краян і, безумовно, слугувала 

потужним чинником соціального виховання учнівської молоді. І в цьому, на 

наше переконання, полягає громадянська позиція А. Волошина як педагога, 

церковно-релігійного і політичного діяча, гуманіста. 

Узагальнюючи, вважаємо за доцільне відзначити, що погляди Августина 

Волошина на роль церкви і релігії у соціальному вихованні підростаючого 

покоління були, на наше переконання, зумовлені як особливостями його 

морально-релігійного виховання у батьківській сім’ї, його приналежністю до 

священницького сану, сповідуванням християнської педагогіки, що 

спрямована на формування вищих чеснот людини, християнських цінностей 

та ідеалів, осмислення засобів регулювання людського співжиття з високою 

силою протидії злу та творіння добра, так і соціально-історичним тлом його 

педагогічної і громадської діяльності, коли церква на теренах Закарпаття 

виступала потужним соціальним інститутом, відігравала важливу роль у 

врегулюванні багатьох питань (у тому числі соціальних) у всіх сферах 

громадського і політичного життя, а її взаємодія із іншими соціальними 

інститутами була закономірним та виваженим кроком до ефективного 

співробітництва у справі соціального виховання учнівської молоді. 

 

 

2.5. Значення педагогічної спадщини Августина Волошина для 

сучасної освітньо-виховної та соціально-педагогічної теорії і практики 

 

Соціально-економічні, соціально-політичні, духовні перетворення в 

Україні за час незалежності спричинили інтенсивний пошук раціональних 

шляхів соціального виховання особистості, однією з провідних тенденцій 

якого в сучасних умовах є спрямованість на своєчасне виявлення й ефективне 

розв’язання проблем, що виникають у конкретної людини, сім’ї, суспільстві 

загалом. Дієвим джерелом реалізації означеного завдання стало вивчення 
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вітчизняними науковцями педагогічної спадщини минулого, пошуки точок 

дотику між минулим і сьогоденням, аналіз шляхів та педагогічного 

інструментарію розв’язання аналогічних освітніх і соціально-педагогічних 

проблем.  

На підставі вищенаведеного вважаємо за доцільне висвітлити значення 

педагогічної спадщини А. Волошина для сучасної освітньо-виховної та 

соціально-педагогічної теорії і практики. 

Насамперед окреслимо найбільш типові освітні та соціально-педагогічні 

проблеми Закарпаття на межі ХIХ–ХХ ст., які, на наше переконання, є 

суголосними з актуальними проблемами в сучасній Україні, а подекуди 

набули ще більшої гостроти. 

Як у часи А. Волошина, так і сьогодні актуальним залишається питання 

соціального виховання, спрямованого на різнобічний розвиток учнівської 

молоді, її індивідуально-творчих здібностей та формування соціально 

значущих якостей, ціннісного потенціалу, національної ідентичності в умовах 

сучасного постіндустріального, глобалізованого, інформаційного суспільства 

та здатності успішно функціонувати в ньому. Як у минулі часи, так і в 

сучасності перед педагогічною громадськістю гостро стоїть питання пошуку 

шляхів розв’язання цієї проблеми, серед яких реформування освітньої галузі, 

змісту та якості освіти в національній школі, впровадження інновацій в 

освітній процес. Не втрачають гостроти питання мови навчання у закладах 

освіти (особливо для національних меншин, зокрема на Закарпатті чи 

Буковині), розробки україномовних підручників; удосконалення методик 

організації освітнього процесу; підвищення ролі вчителя у соціальному 

становленні підростаючої особистості згідно з вимогами сьогодення, 

професійної підготовки педагогів з урахуванням цивілізаційного контексту; 

питання виховного впливу сім’ї на процес соціалізації особистості, 

формування виховного потенціалу батьківської громадськості, організації 

співпраці сім’ї і школи тощо. Як і в час А. Волошина, нині потребує 

розв’язання проблема підготовки підростаючої особистості до майбутнього 
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самостійного життя (з-поміж іншого до сімейного життя та відповідального 

батьківства), проблема убезпечення учнівської молоді від багатьох негативних 

явищ, які з роками не зменшуються, а набувають усе більш загрозливих ознак 

тощо. Цей список можна продовжити цілою низкою соціально-педагогічних 

проблем сьогодення, серед яких дитяча безпритульність, злочинність, криза 

сім’ї, неспроможність батьків здійснювати виховний процес у родинному колі 

через відсутність психолого-педагогічних знань, нехтування батьківськими 

обов’язками чи їх незнання; трудова міграція батьків, що породжує 

деформації у соціалізації дітей, соціальне сирітство тощо. Усе це дає підставу 

для певної аналогії між минулим і сучасністю та зумовлює необхідність 

вивчення історичного досвіду організації соціально-виховної роботи з метою 

творчого використання його здобутків.  

Окреслюючи можливості використання педагогічного досвіду 

А. Волошина у соціальному вихованні учнівської молоді в умовах сьогодення, 

представимо це на рівнях соціального інституту сім’ї, школи й освіти та 

діяльності вчителя як головного суб’єкта соціального виховання в школі.  

Здійснений нами аналіз педагогічних поглядів А. Волошина на 

соціальний інститут сім’ї, особливості виховання у родинному колі на 

Закарпатті у досліджуваний період (п. 2.1 дисертаційного дослідження) 

уможливив визначення його мети та структурних компонентів, які 

солідаризуються з фундаментальними положеннями сучасної педагогічної 

науки.  

Зміст і мета сімейного виховання, за А. Волошиним, мають бути 

спрямовані на формування морально-духовного світу дитини, підгрунтя якого 

становлять національні і християнські цінності; піклування батьків про 

здоров’я, фізичний та інтелектуальний розвиток дитини, прищеплення їй 

працьовитості й естетичних смаків, підготовку до майбутнього сімейного 

життя та відповідального батьківства.   

З-поміж методів виховного впливу видатний педагог виокремлює 

особистий приклад батьків, залучення дітей до активної трудової діяльності (у 
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тому числі спільної з батьками); настанову, повчання, заохочення і покарання. 

Не втрачають актуальності поради А. Волошин стосовно двох останніх 

методів: заохочувати треба з дотриманням високої вимогливості до 

особистості дитини, а карати – виважено, не принижуючи її гідності. При 

цьому міра як заохочення, так і покарання батьками дитини повинні чітко 

відповідати її вчинку [74]. Вважаємо, що дотримання цих порад сучасними 

батьками допомогло би їм уникнути не тільки багатьох виховних помилок, але 

й більш конструктивно налагоджувати взаємодію з дітьми. 

Засобами реалізації виховних завдань у сім’ї виступають: рідна мова, 

домашній побут, праця, ціннісний світ, духовний і моральний клімат родини, 

авторитет батьків, сімейні свята, традиції і т.ін.   

Дієвість, результативність виховання дитини у сім’ї, на переконання 

видатного педагога, залежить від урахування батьками індивідуально 

психологічних та вікових особливостей дітей, цілеспрямованості, всебічності 

та безперервності виховних впливів, дотримання принципів гуманізації, 

природо- та культуровідповідності, єдності національного і 

загальнолюдського у виховному процесі.  

Соціально-економічні та соціально-політичні, духовно-культурні 

трансформації сучасного суспільства в останні десятиріччя детермінували 

негативні тенденції у розвитку сім’ї: збільшення кількості розлучень, 

неповних, неблагополучних сімей та таких, що проживають у цивільному 

шлюбі без офіційної реєстрації; зростання кількості дітей, народжених поза 

шлюбом; зміну ціннісних орієнтирів сім’ї, проблеми у реалізації головних 

сімейних функцій і, зокрема, падіння її виховного потенціалу тощо.  

Згідно з поглядами сучасних українських дослідників (З. Ваколі [41], 

Н. Гордієнко [156], І. Дубінець [169], А. Капської [190], О. Квас [194], В. 

Оржеховської [256], Т. Пантюк [262], М. Петрус [264], Н. Чернухи [327]), 

сьогодні проблеми соціального становлення дитини у сім’ї вимагають 

особливої уваги з боку держави та педагогічної громадськості.  
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У рамках реалізації державної сімейної політики, зорієнтованої на 

зміцнення соціального статусу сім’ї та надання їй всебічної підтримки, в 

Україні прийнято низку законодавчих актів та програм: державна цільова 

програма підтримки сім’ї, державна Національна програма «Планування 

сім’ї», Національна програма «Діти України»; регіональні програми, 

спрямовані на забезпечення сприятливих умов для розвитку сім’ї як основи 

суспільства. Статтею 51 Конституції України задекларовано, що сім’я, 

дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Водночас 

незважаючи на таку потужну державну сімейну політику, інститут сучасної 

сім’ї перебуває у стані кризи, що особливо відбивається на реалізації нею 

головної функції –виховання, яке, за висновками дослідників, часто зводиться 

лише «до примітивного рівня харчування, забезпечення одягом, покарання, 

яке ототожнюється з настановами та повчаннями» [156, с. 67]. Незаперечним 

залишається факт деформацій у соціалізації дітей з сімей трудових мігрантів, 

коли de iure батьки є, але de facto їх нема поруч, і сприймаються вони своїми 

дітьми часто як віртуальна реальність, оскільки їхня «виховання», взаємодія з 

ними відбувається тільки за допомогою мобільного зв’язку та скайпу. У 

контексті сказаного вважаємо за доцільне звернутися до педагогічного досвіду 

роботи з батьківською громадськостю А. Волошина через ознайомлення 

батьків з літературними творами, в яких піднімалися актуальні питання 

виховання дитини у сім’ї. На жаль, така форма просвітництва, спрямована на 

підвищення психолого-педагогічної культури батьків, сьогодні практично 

втрачена. Хоча, на наше переконання, звернення до неї в наш час не 

позбавлене актуальності. Так, наприклад, корисним для батьківської 

громадськості буде ознайомлення з книгою сучасної української прози «Мама 

по скайпу»  видавництва Старого Лева, у якій висвітлено тему соціального 

сирітства, загубленого дитинства дітей заробітчан, зруйнованих родин, усіх 

наслідків трудової міграції як для покинутих дітей, так і самих батьків. 

Зауважимо, що в Україні ця книга фактично набула статусу соціального 

проекту, а для більшості її авторів тема закордонного заробітчанства є 
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надзвичайно близькою, оскільки на собі відчули усі його наслідки. Безумовно, 

марно сподіватися, що ознайомлення батьків-заробітчан з цією книгою 

поверне їх до дому, але, цілком можливо, допоможе уберегти від цього кроку 

тих, хто ще тільки його планує. Принагідно зауважимо, що проблема таких 

«розірваних» родин у сучасному глобалізованому світі характерна не тільки 

для України, а отже, знаходить відображення як у вітчизняних, так і 

зарубіжних наукових педагогічних та психологічних розвідках, а також у 

літературі та кінематографі. З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне 

ознайомлення з такими творами літературого та кіномистецтва у ході 

просвітницької роботи з батьками, що, своєю чергою, сприятиме й 

осучасненню цієї ланки педагогічної просвіти батьків. 

В умовах сьогодення пошук шляхів удосконалення просвітницької 

роботи з батьківською громадськістю, зумовлює необхідність не спрощеного 

звернення до історичного досвіду цієї роботи, його екстраполяції на сучасний 

ґрунт з урахуваннням загальної картини специфіки життєдіяльності та 

психології сучасної сім’ї, особливостей сімейного виховання. Водночас 

істини, поради батькам у вихованні дітей, які пропагувалися педагогами 

минулого, і зокрема А. Волошиним, не втрачають актуальності. Приклад 

батьків, їх спосіб життя, розумні любов і строгість – це, на переконання 

видатного педагога, найдієвіший інструментарій в організації родинного 

виховання: «... варовати дітей від злого прикладу, своєю нерозумною 

строгістю не викликувати в дітині страху...., розпещуванням не розвивати 

егоїзму» [120, с. 10]. 

У сучасній практиці соціально-виховної роботи школи, спрямованої на 

удосконалення процесу родинного виховання, озброєння батьків системою 

психолого-педагогічних знань усе більше спостерігається тенденція до  

формування батьківської компетентності на основі індивідуальної та 

колективної форм роботи. Вечори запитань і відповідей, конференції з досвіду 

сімейного виховання; створення при школах консультаційних пунктів для 

батьків, організація родинних свят, відзначення Днів сім’ї, матері, батька – усе 
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це далеко не повний перелік заходів, що практикуються сучасною школою як 

з просвітницькою метою, так і задля налагодження тісної співпраці освітнього 

закладу з батьками школярів.  

Сутнісною особливістю педагогічної традиції організації співпраці сім’ї і 

школи на Закарпатті досліджуваного періоду, виразником якої був А. 

Волошин, стала чітка спрямованість на досягнення школою і батьками 

спільної мети виховання, на гармонійний розвиток усіх природних задатків 

дитини: «школа і родичі згідно повинні провадити виховання дитини» [78, 

с. 11], «єсли школа и родинний дом будуть мати близші зв’язі, яснішою 

станеся перед ними індивідуальность дітины и конкретні задачі выхованя» 

[109, с. 29]. Вважаємо, що доброю традицією було б колективне складання та 

затвердження правил поведінки у кожному класі, що, на наше переконання, 

сприяло би підвищенню дисциплінованості учнів (особливо в початковій 

школі). Доцільно до цього процесу залучати батьків, оскільки ці правила 

можуть стати загальноприйнятними лише в тому випадку, якщо будуть 

детально обговорюватися разом із батьками. Крім того, такий підхід сприяв би 

й виробленню спільної стратегії виховання учнівської молоді у школі і сім’ї. 

До прикладу, сучасний науковець С. Самаріна, розглядаючи можливі 

способи оптимізації процесу соціального виховання, акцентує на важливості 

підвищення рівня дисциплінованості школярів, на необхідності посилення 

батьківського контролю за дисципліною як у школі, так і в сім’ї, на 

забезпеченні співпраці цих соціальних інститутів [292]. 

У контексті сказаного вище нагадаємо, що різні питання родинного 

виховання неодноразово піднімались А. Волошиним на шпальтах періодичних 

видань Закарпаття, що сприяло підвищенню педагогічної культури батьків. 

Доцільним було б відновити практику публікації таких статей, випуск 

спеціальних часописів, присячених цій проблематиці, а у шкільних 

бібліотеках створювати інформаційні куточки для батьків, де вони мали б 

змогу ознайомитися з науково-популярними статтями та художньою 

літературою з проблем родинного виховання. 
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Як відзначає науковець Л. Гуцан, «школа XXI ст. готує людину до життя 

в сім’ї, громаді, країні, до творчої роботи, до реалізації себе як особистості в 

суспільстві» [163, с. 55]. На практиці соціальне виховання молодих людей у 

закладах загальної середньої освіти здійснюється через зміст освіти та 

педагогічний інструментарій, а також у позанавчальній роботі. При цьому 

така організована соціально спрямована діяльність базується на основі 

збереження соціальних норм і культурних цінностей суспільства, нормативно-

правового забезпечення реалізації соціальної політики держави; створення 

нових стандартів ціннісних орієнтацій та соціального досвіду.  

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 р. школа як соціальний інститут покликана виховати «інноватора та 

громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується 

прав людини» [215], національно свідому, високоморальну особистість, 

здатну до успішного розв’язання проблем, які постають як перед окремою 

людиною, так і перед суспільством. Відповіддю на соціальне замовлення ХХI 

ст. стала переорієнтація знаннєвої парадигми освіти на компетентнісну, що 

передбачає зміщення акценту зі змісту процесу навчання і виховання 

учнівської молоді у практичну площину, на результат освіти, на формування й 

розвиток в учнів здатності до самовдосконалення, самоосвіти, здатності 

навчатися упродовж життя. Окреслена новація, на наше переконання, – це 

втілення у життя однієї з найважливіших порад, настанов А. Волошина 

вчителям – мотивувати учнів на саморозвиток і самовдосконалення, що 

вимагає такої організації освітнього процесу, «щоб ученики своїм власним 

трудом зискали пізнання» [118, с. 268].  

Сьогодні без перебільшення можна стверджувати, що окреслені видатним 

педагогом настанови вчителям-сучасникам – це його настанови нащадкам 

навчити дітей вчитися, що має під собою вагоме соціально-виховне підґрунтя 

і цілковито відповідає Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 р., спрямованої на «… забезпечення особистісного розвитку 
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людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі 

навчання протягом життя» [249]. 

Сучасний український науковець академік О. Савченко у праці «Уміння 

вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти» зазначає, що 

володіння вмінням учитися не тільки програмує індивідуальний досвід 

успішної праці учня, сприяє його пізнавальній активності, але й мотивує на 

саморозвиток, самоудосконалення у стрімко змінюваномсу світі [289]. 

Зауважимо при цьому, що провідну роль у такій організації освітнього 

процесу відіграє саме вчитель. 

Здійснений нами аналіз джерельної бази дає підставу стверджувати, що 

наукова проблема використання в умовах сьогодення різних аспектів 

педагогічного досвіду А. Волошина, його поглядів на роль школи і вчителя у 

соціальному вихованні учнівської молоді стали об’єктом пильної уваги таких 

науковців, як Ю. Балега [6], В. Беднаржова [9], О. Гапак [144], В. Герасимчук 

[148], М. Кляп [199], І. Розман [280] та ін. 

Так, зокрема, М. Кляп виокремлює такі суголосні сучасним актуальні 

проблеми, що знайшли втілення у педагогічних працях А. Волошина: мови 

навчання та україномовних підручників; загальнопедагогічні та соціально-

психологічні аспекти організації процесу навчання і виховання у школі; 

всебічний розвиток учня як стратегічна мета школи; співпраця школи і сім’ї у 

вихованні учнівської молоді; турбота про педагогічні кадри [199]. 

Аналіз виховного потенціалу підручників А. Волошина для народної 

школи представлено у працях Л. Маляр. Розглядаючи зміст та виховну 

цінність текстів, наведених у них, авторка приходить до висновку, що їх 

вивчення сприяло не тільки «уявленню про літературу рідного народу як 

естетичну цілісність», але й «формуванню у школярів знань про життя, побут, 

звичаї, мораль, світогляд народів світу, спрямовувалось на виховання 

моральної, високої естетичної та читацької культур» [234, с. 157].  

Цілком очевидним, на наше переконання, видається включення 

регіонального компонента до освітнього процесу шкіл Закарпаття (Галичини, 
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Буковини й т. ін.), що допоможе учнівській молоді глибше пізнавати культуру 

та історію не тільки України загалом, але й своєї малої батьківщини, 

виступатиме передумовою для набуття власної ідентичності в 

полікультурному середовищі українського суспільства, більш 

цілеспрямованому розумінню особливостей свого регіону та його місця в 

єдиній Україні. Серед шляхів організації такого освітнього процесу бачимо 

включення до нього інформаційних матеріалів, які мають соціальне значення 

для конкретного регіону України. Це, зокрема, може бути краєзнавчий 

матеріал при вивченні історії, географії в школі, ознайомлення з життям і 

творчістю відомих особистостей; вивчення літературних творів земляків-

письменників (у тому числі творів А. Волошина, які відзначаються яскраво 

вираженим соціально-виховним характером) як на уроках, так і 

факультативно. 

Внесок видатного педагога у розвиток математичної освіти 

проаналізовано дослідницею О. Гапак. Авторка доводить, що А. Волошин у 

своїх підручниках («Методика народно-шкільного навчання», «Наука о 

числахъ для І и ІІ класовъ народныхъ школъ», «Наука о числахъ для ІІІ класы 

народныхъ школъ», «Наука о числахъ для ІV класы народныхъ школъ») 

великого значення надавав розвитку творчих здібностей молодших школярів; 

акцентує на тому, що пропонований ним підбір задач, і навіть саме їх 

формулювання сприяло, з одного боку, розвитку творчих здібностей 

школярів, а з іншого – слугувало дієвим мотиваційним чинником вивчення 

математики, спонукало учнів вчитися (наприклад, визначати ціну, яку має 

кожна річ, порівнювати одну роботу з іншою), а як наслідок – через зв’язок 

теорії з практикою скеровувало увагу школярів на промисловість і торгівлю, 

на практичне застосування отриманих знань у цих сферах, що набувало 

особливого значення в умовах формування нових суспільних відносин, які 

зароджувалися на території Підкарпатської Русі на початку XX ст. [145, с. 26].  

Варто зауважити, що проблема зв’язку навчання з життям, що посідає 

одне з центральних місць у концепції соціального виховання учнівської 
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молоді А. Волошина і висвітлюється педагогом у багатьох його працях [74; 

78; 109; 111; 112; 117], не втрачає своєї актуальності в освітньому процесі 

сучасної школи, а у зв’язку з переходом України від знаннєвої парадигми 

освіти на компетентнісну набуває особливої ваги, оскільки передбачає 

озброєння учнів не стільки певною сумою знань, скільки уміннями 

застосовувати їх у практичних ситуаціях для особистісного і професійного 

розвитку.  

У контексті порушеної у цьому підрозділі дисертації проблеми цінним є 

дослідження В. Герасимчука щодо ролі та основних напрямів гігієнічного 

виховання учнівської молоді (гігієна оточення, фізичне виховання, санітарно-

гігієнічне виховання, профілактичні заходи) у педагогічній спадщині 

А. Волошина [147, с. 121]. Зауважимо, що відповідно до прийнятої в Україні 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», серед пріоритних завдань особливе 

місце посідає зміцнення здоров’я та сприяння правильному фізичному 

розвитку школярів, формування у них ціннісного ставлення до власного 

здоров’я, потреби вести здоровий спосіб життя, оволодіння необхідними для 

цього уміннями і навичками [215]. Погоджуємося з В. Герасимчуком автором 

дисертації – «Розвиток санітарно-гігієнічної освіти дітей та молоді на 

Закарпатті (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття)», що 

актуальними залишаються ідеї А. Волошина щодо формування здорового 

способу життя учнівської молоді, ролі фізичного виховання як складової 

соціального виховання в освітньому процесі школи, а також з його заувагою, 

що фізичне навантаження на уроках фізичного виховання має обов’язково 

регулюватися шкільними медичними працівниками, які покликані періодично 

оглядати дітей та дбати про їхнє оздоровлення [147, с. 120]. Доцільно 

зауважити, що питання фізичного навантаження учнів, максимальне 

урахування їх вікових та індивідуальних фізичних можливостей посідають 

одне з центральних місць у Концепції реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» [215]. 
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В умовах сьогодення не втрачають актуальності погляди А. Волошина на 

антиалкогольне виховання дітей і дорослих, позаяк він уважав, що «плекання 

здоров’я» підростаючого покоління, попередження згубних звичок, що несуть 

загрозу здоров’ю і впливають на морально ціннісні орієнтації учнівської 

молоді, – одна з найважливіших виховних місій спільної діяльності школи, 

сім’ї і церкви. Позитивним видається використання в сучасних умовах досвіду 

організації санітарного просвітництва серед населення Закарпатського краю, 

соціально-виховної роботи з учнівською аудиторією з профілактики 

шкідливих звичок, що був спрямований насамперед на антиалкогольну 

пропаганду як серед дітей, так і дорослих.  

Здійснений нами аналіз джерельної бази засвідчив, що у досліджуваний 

період на теренах Закарпаття активна боротьба з пияцтвом велась спільними 

зусиллями школи, церкви, передової громадськості. Принагідно зауважимо, 

що такий досвід спільної, узгодженої діяльності, спрямованої на профілактику 

негативних явищ у дитячому і молодіжному середовищі, важливо 

використовувати і в сучасних умовах.  

Цінними для соціально-виховної практики в наші дні є методичні поради 

А. Волошина щодо можливостей школи у вихованні здорової у широкому 

сенсі слова особистості: робота, спрямована на формування здорового 

способу життя і антиалкогольну пропаганду, повинна охоплювати весь 

учнівський колектив та розпочинатися з молодших класів; організація 

освітнього процесу має передбачати обов’язкове фізичне загартування 

школярів та формування в них моральних бар’єрів; вчитель – приклад для 

учня; створювати при школах антиалкогольні товариства, на основі тісної 

співпраці з сім’єю проводити санітарно-просвітницьку та профілактичну 

роботу з батьками;  соціально-виховне навантаження змісту навчальних 

програм та підручників (тексти, які вчать дітей дбати про своє здоров’я та 

здоров’я навколишніх; тексти антиалкогольної проблематики тощо). 

Відзначимо, що сам А. Волошин на сторінках своїх читанок активно подавав 

тексти, в яких розкривалося значення здоров’я для людини, умови його 
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збереження, пагубний вплив пияцтва не тільки на фізичне здоров’я, а й 

соціальне становлення особистості, її ціннісний світ, ставлення до неї 

оточення. Лише в одній «Малій читанці для ІІ и ІІІ класів народних школ») він 

подає чотири такі тексти: «Здоровє»», «Сокоти здоровє!», «Сокотися од 

паленки», «Пянство (По Духновичу)» [87]. У праці «Наш страшний ворог» 

наведені ним аргументовні докази наслідків пияцтва підкріплюються 

малюнками серця та печінки здорової людини і п’яниці, тим самим наочно 

демонструють пагубний вплив алкоголю на дітей [103]. Ідеї цієї праці можуть 

знайти втілення у залученні сучасної учнівської молоді до самостійного 

виготовлення буклетів, спрямованих на пропагування здорового способу 

життя; підготовці вчителями, соціальними педагогами презентації до 

проведення профілактичних заходів. Вважаємо за доцільне активно залучати 

медичних працівників, представників правоохоронних органів до виховних 

заходів, спрямованих на профілактику алкоголізму, наркоманіїї, 

тютюнопаління серед неповнолітніх. Означений підхід дасть змогу більш 

наочно і переконливо пояснити молоді наслідки шкідливого впливу цих 

негативних явищ на фізичне та соціальне здоров’я. З огляду на порушену 

проблему вважаємо за доцільне наголосити на важливому концепті 

А. Волошина, що пронизує багато його педагогічних праць: кожен учень є 

творцем суспільства, збудувати яке здатна лише здорова особистість як 

фізично, так і соціально.  

У розрізі нашого дослідження зазначимо, що питання профілактики 

негативних тенденцій у дитячому та молодіжному середовищі стали сьогодні 

предметом уваги не лише школи і батьків, а, з огляду на актуальність, 

знайшли відображення у низці державних документів, програм профілактики 

наркотичних та алкогольних проблем, Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді тощо [214]. 

Так, зокрема, комплексна програма з профілактики наркотичних та 

алкогольних проблем зорієнтована на учнів, їх батьків і педагогів, що дає 



 183 

змогу комплексно підійти до розв’язання проблеми. При цьому держава з 

метою вдосконалення профілактичної діяльності щодо вживання алкоголю та 

наркотиків серед неповнолітніх і молоді бере на себе чітко окреслені 

зобов’язання сприяти розповсюдженню інформації про негативний вплив 

алкоголю і наркотиків на здоров’я та життя людини, використовуючи для 

цього заходи громадської просвіти та засоби масової інформації [211; 212].  

За ініціативи Міністерства освіти і науки України в освітній процес 

загальноосвітніх шкіл впроваджуються нові навчальні програми та технології, 

спрямовані на формування у школярів здорового способу життя і ціннісного 

ставлення до власного здоров’я; вводяться факультативні курси з питань 

профілактики адиктивної поведінки. 

Водночас цей напрям соціально-виховної роботи школи, зважаючи на 

гостроту проблеми, усе ще вимагає вдосконалення, а отже, використання 

досвіду минулого, покладеного на сучасне тло, залишається актуальним. 

Йдеться насамперед про формування моральних бар’єрів з метою 

попередження адиктивної поведінки молоді, широкий вибір педагогічного 

інструментарію профілактичної роботи, цілеспрямовану й узгоджену 

взаємодію всіх соціальних інститутів, пов’язаних з вихованням підростаючого 

покоління.  

Сучасний науковець Г. Шикітка у дисертаційному досліджені «Освітньо-

просвітницька діяльність крайових педагогічних товариств Закарпаття (1919–

1944 рр.» доводить, що пропонований А. Волошиним підхід до питань 

організації шкільного життя «формував громадянина різнобічно та гармонійно 

розвиненого, високоосвіченого та національно свідомого, здатного до 

самовдосконалення в процесі формування нових суспільних відносин, які 

зароджувалися на території Підкарпатської Русі на початку 20-х років XX ст.» 

[337, с. 88]. У зазначеному контексті доцільно наголосити на тому, що 

впровадження такого підходу, на переконання видатного педагога, вимагало 

як реформування освітнього процесу в школі, так і ретельної професійної 
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підготовки вчителя, здатного працювати в оновленій «науково обоснованій, 

поправді практичній і руській школі правди» [89, с. 12].  

Поглядом у майбутнє України, майбутнє її шкільної системи, 

організаційних та методичних засад організації навчання і виховання  

учнівської молоді слід вважати працю А. Волошина «Про шкільне право 

будучої української держави», головним концептом якої виступає вільний 

розвиток, «свобода культури, правничий лад» української школи [122, с. 112].  

Сьогодні, коли «Україна переходить в нову епоху історії і український 

народ отримує унікальний шанс побудувати нову Україну», – зазначається у 

«Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020"», схваленій Указом Президента 

України 12 січня 2015 р., – поглядом у майбутнє України можна вважати 

прийнятий нею курс на реформування освіти, окреслення контурів майбутньої 

української школи. Тут доречно зауважити, що як в епоху А. Волошина, так і 

в умовах сьогодення, реформування освітньої галузі зумовлене об’єктивними 

чинниками, необхідністю формування компетентної та самодостатньої 

людини, здатної жити і творити в нових соціально-економічних умовах, 

адекватно реагувати на виклики часу, бути затребуваною на ринку праці 

тощо. Шляхом формування такої особистості були й залишаються освіта і 

соціальне виховання, що вимагає від загальноосвітньої школи створення 

найбільш сприятливих умов для повноцінної самореалізації, саморозвитку 

кожної особистості; забезпечення передачі соціального досвіду від покоління 

до покоління, формування національної ідентичності, створення виховного 

соціального середовища в її оточенні; попередження і подолання соціальної 

дезадаптації та соціальних відхилень, забезпечення дієвої соціально-

педагогічної підтримки і захисту.  

Загальновизнаним є факт, що за останні роки у вихованні учнівської 

молоді посилилася його соціальна акцентуація, орієнтація на соціальне 

замовлення, що пов’язано як з місцем України в сучасному глобалізованому, 

постіндустріальному інформаційному суспільстві, так і з входженням її в 

європейський освітній простір.  
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Серед вагомих складових соціального замовлення у вихованні 

підростаючого покоління в наш час особливого значення набуває формування 

національної свідомості підростаючого покоління Української держави, 

збереження його національної ідентичності. Тут доречно зауважити, що 

аналогічне завдання, але обумовлене іншими чинниками, стояло і перед 

А. Волошиним. Розв’язання цього завдання соціального виховання на зламі 

ХIХ–ХХ ст. ускладнювалося тим, що етнічні землі Закарпаття протягом 

тривалого часу входили до складу різних державних утворень (Угорщини, 

Румунії, Австро-Угорської імперії, Чехословаччини), політика панівних класів 

яких була спрямована на асиміляцію автохтонного населення краю. А, отже, 

формування національної ідентичності учнівської молоді розглядалося 

А. Волошиним першочерговим завданням соціального виховання, актуальної 

соціально-педагогічної проблеми, серед шляхів розв’язання якої він бачив 

насамперед збереження рідної (української) мови у сфері освіти, 

ознайомлення учнів з духовними надбаннями, природними скарбами 

українського народу, цілеспрямоване національне виховання учнівської 

молоді, яке повинно розпочинатися не з порога школи, а з сім’ї, яка своїм 

укладом життя, дотриманням народних звичаїв, традицій і обрядів природно і 

ненав’язливо формує український національний характер і свідомість.  

«Магістральною метою навчально-виховного процесу» у педагогічній 

концепції А. Волошина визначає національне і морально-духовне виховання 

сучасна дослідниця І. Розман, а головними суб’єктами, на яких покладено 

обов’язок реалізації цієї мети, – сім’ю і вчителя [280, с. 157].  

Особливо актуальними в умовах сьогодення є ідеї А. Волошина щодо 

популяризації української мови, збереження національної ідентичності, 

відродження та збереження звичаїв і традицій українського народу, 

формування українського національного характеру і свідомості, що лежать в 

основі національного виховання учнівської молоді. Ці та інші ідеї видатного 

педагога знайшли втілення у Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України 
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16. 06. 2015 р. за № 641, у якій обґрунтування мети її впровадження є 

суголосним поглядам А. Волошина на виховання учнівської молоді: «На 

сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, 

втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, 

виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення 

системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей 

та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та 

європейських цінностей» [214]. А отже, серед стрижневих виховних напрямів, 

що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і 

закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх 

поколінь, Концепцією визначаються патріотичне та громадянське виховання 

[214]. Важливо відзначити, що названа Концепція «виходить з ідеї об’єднання 

різних народів, національних та етнічних груп, які проживають на території 

України. ... Українська держава заперечує будь-які форми дискримінації, 

підтримуючи всі мови і культури, що зазнали такої дискримінації в часи 

колоніальної залежності України» [214]. Вбачаємо суголосність цієї тези з 

педагогічною і державницькою позицією А. Волошина, який пропагував такі 

ж ідеї, спрямовані на соціальне виховання учнівської молоді у поліетнічному 

середовищі Закарпаття досліджуваного періоду. За доцільне вважаємо також 

відзначити актуальність та своєчасність впровадження в освітній процес 

Концепції, в основі якої лежить ідея єдності українського народу, що 

зумовлено умовами нестабільної соціально-економічної та політичної ситуації 

в Україні, викликаної агресією Російської держави й військовими діями на 

сході України. 

У відповідь на затверджену Міністерством освіти і науки України 

Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді було 

розроблено методичні рекомендації з організації патріотичного виховання у 

закладах загальної середньої освіти, якими передбачено цією ланкою виховної 

роботи охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, «сприяти 

формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та 



 187 

загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні 

громадянину України» [240]. З цією метою рекомендовано уникати 

формалізму й одноманітності у виховному процесі, доцільно добирати та 

поєднувати різноманітні методи і форми патріотичного виховання, під час 

виховних заходів «активно використовувати приклади мужності й звитяги 

захисників України як з історичного минулого, так і нинішніх воїнів-героїв, 

які боронять нашу державу від російської агресії» [240]. 

Погоджуємося із науковцем М. Качур, що ефективність національно-

патріотичного виховання школярів зростає за умов інтеграції базового 

(інваріантного) та регіонального (варіативного) компонентів змісту освіти в 

школі [193]. А тому ознайомлення школярів Закарпатського краю з життям і 

діяльністю А. Волошина – видатного громадсько-політичного і культурно-

освітнього діяча, борця за волю, єдність і незалежність України, першого 

президента Карпатської України – сприятиме реалізації цього завдання.  

Як відзначає науковець І. Табачек у дисертаційному дослідженні 

«Формування та розвиток особистості сучасного вчителя», у вітчизняній 

педагогічній практиці «спостерігаються суттєві розбіжності між ідеалом 

особистості вчителя і реальним суб’єктом (вчителем), який забезпечує 

навчально-виховний процес» [311, с. 4]. А отже, звернення до педагогічної 

спадщини минулого, зокрема педагогічних концепцій і практичного досвіду 

представників реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст., до 

яких належав і видатний закарпатський педагог А. Волошин, його поглядів на 

роль учителя у соціальному становленні особистості учня, на значення 

формування інноваційного потенціалу вчителя у процесі його професійної 

підготовки сприятиме, на наше переконання, подоланню цієї суперечності, що 

набуває особливої ваги в сучасних умовах реформування освітньої галузі.  

У своїх працях А. Волошин обґрунтував учення про роль і місце вчителя 

у вихованні та соціальному становленні підростаючого покоління, 

стверджуючи, що у цьому процесі все повинно базуватися на особі вчителя як 

живому джерелі людської особистості, що «поступ в педагогіці й реформа 
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науки залежить виключно від особи учителя» [109, с. 20]. Переконані, що 

саме цим зумовлювалася висока вимогливість видатного педагога до 

особистості вчителя, найбільш ґрунтовно окреслена ним у праці «Учитель 

автомат і вчитель мистець». Нова школа, за висновками А. Волошина, 

потребує вчителя-митця, якому притаманні такі риси, як «теплота серця, 

ревність у своїй праці і любов до учеників; оригінальність, ініціятива, інтуїція, 

ґеніяльність, яка єсть загальною прикметою кожного мистця; продуктивність 

творчости нових поглядів, твердість, послідовність в своїх поглядах» [133, 

с. 47]. Тільки «учитель мистець», на його переконання, здатний втілювати у 

життя ідеї «новішої педагогіки», «виховувати характер, розвивати природні 

здібности ученика, збуджувати високі почування до самостійного думання, до 

творчої чинности. ... сугестивно впливати на ученика, щоб в нім витворилася 

ініціятива й пружина до праці» [133, с. 47]. Лише за таких умов, наголошував 

педагог у праці «О соціяльном выхованю», власні можливості як самого 

вчителя, так і вихованців розвиваються, відбувається процес творчого 

взаєморозвитку всіх суб’єктів навчально-виховного процесу [109, с. 20].  

У контексті сказаного нагадаємо, що видатний педагог радив учителям 

«вскіплятися у кожну душу дитини, познавати єї світ, родину, релігію» [113, 

с. 111], заводити особистий на кожну архів. Проводячи паралель із сучасними 

умовами соціально-виховної роботи з учнівською молоддю в умовах 

загальноосвітньої школи доходимо висновку, що й сьогодні, незважаючи на 

запроваджену у школах практику складання соціальних паспортів (дитини, 

класу), доцільним може бути доповнення їх даними, що були передбачені 

А. Волошиним – як про саму дитину (як от: психічні якості та душевні 

властивості – увага, інтереси, пам’ять, сугестивність, стомлюваність, фантазія; 

словниковий запас та комунікативні навички; ставлення дитини до школи, 

вчителя, батьків; релігійна приналежність тощо), так і про її оточення 

(релігійна приналежність батьків, піклування батьків про дитину, їх соціальні 

відносини і т.ін.) [116, с. 67].  
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Акцентуючи на характеристиці учителя-митця, А. Волошин зауважував, 

що до такої соціально-виховної діяльності вчителі «ще доста не готові». Саме 

тому він на один рівень актуальності виводив необхідність реформування 

школи, і професійної підготовки вчителя, який буде працювати у ній, 

ознайомлення його зі здобутками педагогічної і психологічної науки, 

новітніми формами і методами навчання та виховання, що знайшло втілення у 

багатій практичній діяльності педагога-просвітителя, його наукових статтях та 

підручниках для вчительських семінарій [133].  

Звернення до досвіду практичної підготовки вчителів в означений у 

дослідженні період, зокрема у спадщині А. Волошина, дає підставу 

виокремити один надзичайно важливий аспект – урахування професійної 

придатності претендента на учительську професію, який, будучи на часі і 

сьогодні, залишається, на жаль, не втіленим у життя, що часто провокує 

потрапляння до школи випадкових людей. З цього приводу професор 

В. Андрущенко в інтерв’ю газеті «Освіта» відзначав: «Ми все ще діємо за 

шаблоном, який людські якості абітурієнта, а відповідно й його задатки бути 

вчителем, виявити не здатен. Прикро говорити, але надто багато студентів, які 

вступили на навчання в педагогічні університети, уже з першого семестру 

першого року відраховуються «за власним бажанням». Мотивація відома: не 

туди потрапили. Проблема відбору і залучення до університетів «свого 

абітурієнта» залишається вкрай актуальною» [3, с. 2–3]. 

Одним зі стратегічних завдань реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 р. визначено «перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем 

і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими 

методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними 

технологіями» [215].  

Новий учитель, наголошує В. Андрущенко, «має відкрити дитині 

суперечливий світ ринкових відносин, стати провідником здорового способу 

життя, мати власно розвинені мистецькі і спортивні звитяги, а головне він має 
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любити дитину у такому форматі, який би продовжував і посилював любов і 

турботу про неї материнську, батьківську». Окреслює науковець і провідні 

якості, що мають бути притаманні вчителю нової школи: «...бути носієм 

високої культури, провідником національних і загальнолюдських цінностей, 

володіти якостями, які приваблюють молодь. Його головними 

характеристиками мають стати демократизм і відкритість, здатність до 

діалогічного спілкування (у тому числі і в соціальних мережах)» [3, с. 2]. Як 

бачимо, у своїй основі якісні характеристики вчителя сучасного значною 

мірою узгоджуються з поглядами на особу вчителя А. Волошина. Щодо 

вимог, які ставить сьогодення перед вчителем як головним суб’єктом 

соціального виховання, то вони зумовлені специфікою епохи 

постіндустріалізму та глобалізації, входженням України в європейський 

освітній простір та зміщенням акцентів із знаннєвої на компетентнісну 

парадигму освіти, суттєвими трансформаціями в особистісному становленні 

вчителя, коли він перестає бути основним джерелом інформації в освітньому 

процесі, натомість все більшої ваги набувають засоби масової інформації й 

Інтернет. Звідси робимо висновок, що рольовий статус соціального виховання 

вимагає нових підходів до професійної підготовки педагогів. Щоби сучасний 

вчитель був здатним формувати готовність підростаючого покоління до життя 

і праці у стрімко змінюваному світі, адекватно реагувати на його виклики, не 

«загубитись» у шаленому потоці різноформатної інформації, до самоосвіти і 

саморозвитку, він і сам повинен відповідати такій характеристиці. А це, своєю 

чергою, зумовлює необхідність здійснення професійної підготовки педагога 

на засадах компетентнісного підходу. 

Система соціального виховання включає все те, що формує людину як 

повноцінного громадянина своєї держави, а специфіка його реалізації полягає 

в орієнтації на встановлення тісних зв’язків із різними соціальними 

інститутами, налагодження між ними взаємодії. Доцільним у зв’язку з цим у 

сучасних умовах є, на наш погляд, визначення ефективних шляхів взаємодії 

школи з різними державними установами, недержавними організаціями, 
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культурно-освітніми закладами, Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, благодійними фондами тощо. 

Важливим є вибір оптимальних форм і методів роботи вчителів, 

соціальних педагогів/соціальних працівників, що сприяє орієнтації учнівської 

молоді на саморозвиток та самовиховання, формування їх ціннісного 

потенціалу та нетерпимості до різних форм прояву асоціальності, а звідси – 

сформованої позитивної соціальної поведінки. 

Таким чином, орієнтуючись на тезу А. Волошина, якою він узагальнив 

суть соціального виховання – «кождоє доброє выхованє повинно быти и 

соціальноє, головну характеристику котрого можеме выразити словом 

altruizma, любви ко ближним», що «глядає, что зв’язує людей, а не то, что 

розбиває» [109, с. 10], на розгалужену систему окреслених видатним 

педагогом напрямів соціального виховання (національне, духовно-моральне, 

розумове, фізичне, трудове, статеве, естетичне), принципів його реалізації 

(цілеспрямованості, гуманізму, демократизму, народності, етнізації, природо- 

та культуровідповідності, зв’язку з життям, соціальної обумовленості 

виховання, урахування вікових та індивідуальних особливостей особистості, 

єдності педагогічних вимог школи і сім’ї, особистісно орієнтованого підходу 

до його організації), форм і методів роботи з учнівською молоддю, що були 

спрямовані на формування уміння вчитися, самоудосконалюватися, робимо 

висновок про життєздатність концепції соціального виховання А. Волошина, 

активне впровадження його педагогічних ідей в сучасний освітній процес.  

Серед пріоритетних завдань можливості застосування педагогічних 

поглядів А. Волошина на процес соціального виховання учнівської молоді в 

сучасних умовах виділяємо такі: формування національно свідомої, духовно 

багатої, гуманної, соціально зрілої, творчої і працелюбної особистості, здатної 

до саморозвитку та самоудосконалення; організація навчання і виховання 

учнівської молоді з орієнтацією на майбутнє, а не тільки на те, що потрібно 

тут і зараз; створення у закладі освіти сприятливих умов для повноцінної 

самореалізації, саморозвитку кожної особистості, її самоактуалізації; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4&action=edit&redlink=1
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посилення уваги з боку школи, сім’ї, громадськості до профілактики 

негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі (алко- і 

наркозалежність, булінг, злочинність, статева деморалізація тощо); 

налагодження тісної співпраці всіх соціальних інститутів у справі соціального 

виховання підростаючого покоління на основі спільно виробленої мети; 

організація соціально-педагогічної роботи з сім’ями школярів, активізація 

психолого-педагогічної просвіти батьківської громадськості на основі 

розширення засобів і методів її здійснення; професійна підготовка нового 

вчителя для нової школи. 
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Висновки до другого розділу 

 

У другому розділі дисертаційного дослідження відображено погляди 

А. Волошина на роль соціальних інститутів сім’ї, школи, церкви та релігії  у 

соціальному вихованні учнівської молоді Закарпаття у досліджуваний період, 

на роль вчителя як головного суб’єкта організації соціально-виховного 

процесу в народній школі. 

Доведено, що соціальне виховання у педагогічній концепції А. Волошина 

– це цілісний процес, що охоплює всі етапи розвитку особистості в онтогенезі 

і  залежить від соціального середовища, в якому відбувається цей процес, 

насамперед від мікрофакторів, що діють на учнівську молодь через агентів 

соціалізації: сім’ї, школи та релігійної спільноти.  

Встановлено, що соціальне виховання особистості дитини у сімейному 

колі, за А. Волошиним, – це процес органічного поєднання духовно-

морального, фізичного, розумового, естетичного, трудового та статевого 

виховання, що повинено здійснюватися з урахуванням батьками 

індивідуально психологічних і вікових особливостей дітей, на основі 

цілеспрямованості й безперервності виховних впливів, дотримання принципів 

гуманізації, природо- та культуровідповідності, єдності національного і 

загальнолюдського у родинному виховному процесі. У своїх працях видатний 

педагог обгрунтував роль батьків у соціальному вихованні дитини, значенні їх 

авторитету та способу життя, взаємозв’язку і взаємозумовленості цих процесів 

з метою формування здорової, соціально зрілої особистості. Серед головних 

засобів соціального виховання дитини у сім’ї виділяв рідну мову, дотримання 

народних традицій, духовний і моральний мікроклімат родини, працю, 

організацію домашнього побуту тощо.  

Доведено, що основне покликання школи як другого за значенням 

соціального інституту А. Волошин вбачав у служінні інтересам народу, 

потребам гармонійного розвитку дитини, вихованню гідного громадянина 

своєї держави. Серед першочергових завдань школи у соціальному вихованні 



 194 

він визначав прищеплення учням любові до народної мови та захопленості 

нею, поваги до народних інтересів рідної культури. Роль школи у соціальному 

вихованні підростаючої особистості, за А. Волошиним, полягала не тільки у 

спеціальній організації шкільного життя (насамперед учнівського 

самоврядування, довірливих стосунків між вчителем і учнями), а й у змісті 

освіти – системі навчальних дисциплін, які повинен опанувати учень, методах 

і засобах навчання та виховання. При цьому особливого значення він надавав 

рідній мові школярів, якою здійснювався освітній процес і яку вони 

опанувавали як самостійну навчальну дисципліну. 

Взаємодія школи і сім’ї, єдність їх вимог у справі соціального виховання 

учнівської молоді – одна з головних умов його результативності, за 

А. Волошиним.   

У розділі з’ясовано бачення видатним педагогом ролі вчителя як 

головного суб’єкта соціального виховання учнівської молоді в школі, 

здатного розвивати природні здібності учнів, «збуджувати високі почування 

до самостійного думання, до творчої чинности», передавати молодому 

поколінню соціальний досвід, формувати його ціннісний світ. На основі 

аналізу педагогічних праць А. Волошина окреслено вимоги, які він ставив до 

особистісних якостей вчителя-вихователя та його професійної діяльності. 

Встановлено, що особливого значення надавав видатний педагог церкві і 

релігії у справі соціального виховання учнівської молоді та переконливо 

доводив, що виховання, в основі якого лежать саме християнські цінності та 

християнська мораль, – це єдиний шлях збереження та утвердження 

української нації, національної культури. 

Доведено співзвучність ідей соціального виховання А. Волошина з 

сучасними концептуальними положеннями української національної системи 

освіти, соціального виховання підростаючого покоління, що відповідає 

актуальним потребам державотворення в Україні. 
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Теоретичні напрацювання видатного педагога слугують вартісною 

основою та багатим джерелом для практики сучасної загальноосвітньої 

школи.  

Основні положення другого розділу дисертаційного дослідження 

висвітлено у публікаціях [17]; [18]; [ 19]; [20]; [21]; [ 22]; [23]; [25]; [26]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Результати виконаного дисертаційного дослідження уможливили такі 

висновки: 

1. На основі аналізу науково-педагогічних джерел, ґенези поглядів на 

мету і сутність соціального виховання доведено, що на різних етапах розвитку 

людства воно не було однаковим – різнилися і мета його здійснення, і зміст, 

педагогічний інструментарій та роль і вага соціальних інститутів, рівень їх 

взаємодії у вихованні підростаючого покоління. Однак важливою спільною 

рисою залишалось те, що в усі часи людина готувалася не до життя загалом, а 

до життєдіяльності в конкретних соціокультурних умовах.  

З’ясовано, що до теперішнього часу остаточно не уклалося 

загальновизначене розуміння дефініції «соціальне виховання» насамперед 

через різні підходи до її тлумачення, однак за усієї відмінності у трактуванні 

науковцями, у всіх дослідників є спільне прагнення показати, що соціальне 

виховання передбачає як формування в людини тих соціально значущих 

якостей, необхідних для успішної соціалізації, так і створення для цього 

відповідних умов різними соціальними інститутами.  

Встановлено, що соціальне виховання у педагогічній концепції 

А. Волошина – це практико-орієнтована різновекторна (охоплює всі види 

виховання) виховна діяльність, спрямована на формування соціально 

значущих якостей особистості, системи соціальних знань, норм і цінностей, 

необхідних для її всебічного розвитку, успішного соціального становлення 

шляхом засвоєння соціального досвіду та духовних надбань українського 

народу, основу якої становлять християнське віровчення та українська 

національна ідея як консолідуючий фактор у виробленні активної життєвої 

позиції учнівської молоді.  

З’ясовано, що мета соціального виховання у педагогічній концепції 

А. Волошина зумовлена необхідністю утвердження української національної 
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ідеї, пропаганди користі освіти, науки, впровадження нових форм культурно-

громадського життя, що формувалися на тлі асимілятивної політики панівних 

класів на Закарпатті, зубожіння та безграмотності автохтонного населення, 

посилення національно-визвольних рухів на межі ХІХ–ХХ ст.  

Окреслені видатним педагогом сутність, мета та інструментарій 

соціального виховання у досліджуваний період, його практична педагогічна 

діяльність є свідченням випереджувального характеру реалізованої ним системи 

соціального виховання учнівської молоді, що значною мірою солідаризується 

з фундаментальними положеннями сучасної педагогічної науки. 

2. На основі узагальнених біографічних даних, аналізу науково-

педагогічних, публіцистичних праць, літературно-просвітницької творчості 

схарактеризовано досвід педагогічної діяльності А. Волошина, обґрунтовано 

його внесок у розробку теоретичних та практичних засад соціального 

виховання учнівської молоді. Визначено чинники, під впливом яких формувався 

світогляд А. Волошина як педагога та культурно-освітнього діяча, серед яких 

особливо значимими вважаємо: вплив батьківської сім’ї, яка заклала 

підвалини його екзистенційного та національного світогляду, ознайомлення і 

творче осмислення реформаторських гуманістичних ідей видатних представників 

зарубіжної та української педагогіки другої половини ХІХ – початку XX ст. з 

проблем виховання; складні історичні умови, насичені важливими подіями, 

пов’язаними як з історією Закарпатського краю у складі Австро-Угорщини, а 

надалі – Чехословаччини, так і зростанням визвольних тенденцій, посиленням 

на Закарпатті початку ХХ ст. суспільного руху; налагодження зв’язків з 

науковцями та культурно-освітніми діячами Галичини, Словаччини, Чехії, 

Угорщини. Доведено, що А. Волошина як педагога неможливо розглядати поза 

культурно-просвітницькою, літературною та громадсько-політичною 

діяльністю. 

3. Визначено та схарактеризовано концептуальні засади соціального 

виховання у педагогічній спадщині А. Волошина, основу яких становить 

органічне поєднання християнської і народної педагогіки з інноваціями, що 
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диктували як ідеї педагогічного реформаторства, так і досягнення у різних 

наукових сферах, дотичних до проблем виховання (філософія, психологія, 

соціологія тощо).  

У центрі концепції і головним об’єктом соціального виховання, за 

А. Волошиним, перебуває дитина з властивими їй вродженими задатками, 

здібностями, талантами. При цьому головним завданням соціального 

виховання є забезпечення розвитку цих чинників, формування національно 

свідомої, гуманної, соціально зрілої, творчої і працелюбної особистості, 

здатної до свідомого суспільного вибору й збагачення інтелектуального, 

духовного і культурного потенціалу свого народу. Водночас об’єктом 

соціального виховання у педагогічній концепції А. Волошина, окрім дитини, 

учня, виступає і доросле населення Закарпатського краю, насамперед батьки, 

які, тільки будучи прикладом для своїх дітей, здатні забезпечити їх 

повноцінний всебічний розвиток. 

Результативність соціально-виховного процесу у педагогічній концепції 

А. Волошина залежить від дотримання вихователем вимог, що знаходять 

втілення у таких принципах: цілеспрямованості; урахування вікових, статевих, 

індивідуально-психологічних особливостей особистості та опори на 

позитивне у вихованні; природовідповідності, народності й етнізації, 

гуманізації та демократизації; поєднання поваги до особистості з розумною до неї 

вимогливістю, зв’язку виховання з життям і працею; єдності свідомості і 

поведінки, єдності педагогічних вимог з боку школи, сім’ї і церкви до 

соціального виховання учнівської молоді. 

4. Доведено, що серед найважливіших інститутів соціального виховання 

учнівської молоді педагог виокремлював сім’ю, школу та церкву, кожен з 

яких володіє певною системою засобів і методів впливу на особистість дитини 

і дорослого. Аналіз науково-педагогічних праць А. Волошина уможливив 

дійти висновку, що, розглядаючи ці інститути соціалізації, він наголошував на 

важливості їхньої взаємодії, співпраці та дотриманні спільних вимог у справі 
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виховання підростаючого покоління на різних вікових етапах його 

становлення.  

Переконаний у тому, що соціальне виховання особистості не повинно 

розпочинатися на порозі школи, видатний педагог особливу увагу звертав на 

роль та значення інституту сім’ї, родинного виховання у соціальному 

становленні особистості, оскільки у ранньому дитинстві сім’я є тим єдиним 

соціальним середовищем, через яке дитина сприймає навколишній світ, 

успадковує й активно трансформує набуті ціннісні настанови, стереотипи 

мислення, способи поведінки, ставлення до оточення і до самої себе. А отже, 

особливості сімейного виховання, «життєві сценарії» сім’ї відбиваються на усій 

подальшій долі дитини. 

У своїх працях А. Волошин піднімав питання не тільки стратегічної 

мети соціального виховання у сім’ї, але й ролі батьків у її досягненні, впливу 

особливостей організації родинного життя на результативність виховання 

дітей, напрямів і методів родинного виховання. Звертав увагу на важливість 

взаємодії школи і сім’ї, єдності індивідуальної (родинної) і колективної 

(шкільної) форм соціального виховання учнівства, зазначаючи, що тільки тоді, 

коли обидві форми виховних впливів взаємно доповнюють свою роботу, 

виховання буде корисним для дитини.  

У школі бачив ту інституцію, яка здатна не тільки зберегти національну 

ідентичність русинського народу, а й шляхом цілеспрямованої освіти та 

соціального виховання формувати національно свідоме, всебічно розвинуте 

підростаюче покоління.  

З’ясовано, що результативність соціально-виховного процесу в школі, за 

А. Волошиним, цілковито залежить від головної особи – вчителя, його 

особистісних якостей, світоглядної позиції, ціннісних орієнтирів, рівня 

сформованих знань та методичної підготовки до розв’язання актуальних завдань 

соціального виховання учнівської молоді, здатності вчителя до самоосвіти та 

самоудосконалення. 
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Встановлено, що А. Волошин усією своєю педагогічною діяльністю 

переконливо доводив, що виховання, в основі якого лежать саме християнські 

цінності та християнська мораль, – це єдиний шлях збереження та 

утвердження української нації, національної культури, що виховати морально 

без релігії неможливо і це – аксіома; велику надію покладав на церкву як інститут 

соціального виховання у справі піднесення життя краян, русинського 

національно-культурного відродження, консолідації русинських національних 

сил.  

Наголошено на значенні духовно-морального виховання у школі і сім’ї, 

на ролі церкви, родини і школи у соціальному становленні учнівської молоді, 

на важливості їхньої взаємодії.  

5. Обґрунтовано значення педагогічної спадщини А. Волошина для 

сучасної освітньо-виховної та соціально-педагогічної теорії і практики.  

Оновлена парадигма розвитку шкільної освіти знаходить прояв у статусі 

соціального виховання як найважливішого пріоритету в освіті учнівської молоді, 

систематичному та цілеспрямованому впливові на її духовний, інтелектуальний, 

моральний, фізичний, естетичний розвиток. Доведено, що розв’язання 

сучасних проблем соціально-виховної практики неможливе без ретельного 

аналізу історичного досвіду. 

Серед пріоритетних завдань можливості застосування педагогічних 

поглядів А. Волошина у процесі соціального виховання учнівської молоді в 

сучасних умовах визначено такі: формування національно свідомої, духовно 

багатої, гуманної, соціально зрілої, творчої і працелюбної особистості, здатної 

до саморозвитку й самоудосконалення; організація навчання і виховання 

учнівської молоді з орієнтацією на майбутнє, а не тільки на те, що потрібно 

тут і зараз; створення у закладі освіти сприятливих умов для повноцінної 

самореалізації, саморозвитку кожної особистості, її самоактуалізації; 

посилення уваги з боку школи, сім’ї, громадськості до профілактики 

негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі (алко- та 

наркозалежність, булінг, злочинність, статева деморалізація тощо); 



 201 

налагодження тісної співпраці всіх соціальних інститутів у справі соціального 

виховання підростаючого покоління на основі спільно виробленої мети; 

організація соціально-педагогічної роботи з сім’ями школярів, активізація 

психолого-педагогічної просвіти батьківської громадськості на основі 

розширення засобів і методів її здійснення; професійна підготовка нового 

вчителя для нової школи. 

Включення ідей соціального виховання А. Волошина до контексту 

соціально-педагогічної практики, орієнтація на соціально-виховні компетенції 

представників соціономічних професій (вчителів, соціальних 

педагогів/соціальних працівників, вихователів педагогічних установ різного 

типу тощо) підкреслює нагальну необхідність постійного теоретичного і 

практичного осмислення проблем соціального виховання. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів піднятої проблеми. 

Перспективними напрямами подальших наукових розвідок можуть стати 

дослідження особливостей використання концепції соціального виховання 

А. Волошина у процесі підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до 

соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю. 
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355. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1919–

1938), оп. 1, спр. 936 (Статистичні дані початкових і горожанських шкіл 

про відвідування учнями шкіл 1919 – 1920 рр.). – 75 арк. 

356. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1919–

1938), оп. 2, спр. 56 (Переписка з канцелярією президента республіки 

про виправлення підручника Волошина «Азбука для карпаторуського 

славянського читання» 1920 р.). – 6 арк. 
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357. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1921 р.), 

оп. 7, спр. 19 (Навчальні плани шкіл та листування по навчально-

педагогічним питанням). – 69 арк. 

358. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1921–

1924 рр.), оп. 2, спр. 148 (Рішення конгресу учителів, який відбувся 7 

червня 1923 року про підручники граматики для початкових шкіл 1921–

1924 рр.). – 13 арк. 

359. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1922–

1923 рр.), оп. 2, спр. 305 (Циркуляри та розпорядження Реферату освіти 

1922–1923 рр.). – 27 арк. 

360. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1922–

1929 рр.), оп. 2, спр. 428 (Розпорядження міністерства освіти 

Чехословаччини по шкільним питанням 1922 – 1929 рр.). – 62 арк.  

361. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1923–

1930 рр.), оп. 2, спр. 433 (Розпорядження Міністерства освіти 

Чехословаччини та Реферата освіти і переписка по шкільним питанням 

1923 – 1930 рр.). – 88 арк.  

362. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1923–

1925 рр.), оп. 2, спр. 573 (Протест батьків проти чехізації дітей та 

прохання вчителів про прийняття їх на роботу 1923 – 1925 рр.). – 35 арк. 

363. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1924.р.), 

оп. 2, спр. 596 (Розпорядження міністерства освіти Чехословаччини по 

шкільним питанням, 1924 р.). – 35 арк. 

364. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1924–

1927 рр.), оп. 5, спр. 381 (Доповіді вчителів і статті для журналу 

«Учитель», протокол учительської конференції вчителів горожанських 

шкіл від 30 березня 1925 р., інструкція для дитячих організацій; 

доповідна записка реферату в справі відкриття єврейської гімназії, 

циркуляр про екскурсії вчителів до Чехії). – 55 арк.  
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365. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1926–

1934 рр.), оп. 2, спр. 982 (Статистичні відомості та звіти шкільних 

інспекторатів про стан шкіл Підкарпатської Русі). – 279 арк. 

366. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1926 р.), 

оп. 7, спр. 158 (Звіт про відкриття циганської школи в Ужгороді). – 4 

арк.  

367. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1925–

1926 рр.), оп. 5, спр. 401 (Розклад уроків Ужгородської греко-

католицької учительської семінарії за 1925/26 навчальний рік). – 16 арк.  

368. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1925–

1927 рр.), оп. 5, спр. 523 (Справа про проведення з'їзду вчителів 

Підкарпатської Русі). – 58 арк. 

369. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1929 р.), 

оп. 3, спр. 881 (Переписка з дирекціями початкових шкіл про 

святкування дня «Матерів» та звіт про святкування). – 49 арк. 

370. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1929–

1937 рр.), оп. 2, спр.1541 (Список учителів, які екзаменують, 

підручників для уживання в школах та переписка з Міністерством 

освіти Чехословаччини по цьому питанню 1929–1937 рр.). – 129 арк.  

371. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1924–

1925 рр.), оп. 2, спр. 669 (Протоколи вчительських нарад та 

педагогічних кружків). – 69 арк. 

372. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1931–

1933 рр.), оп. 7, спр. 257 (Устав культурно-освітнього товариства 

«Просвіта»). – 53 арк.  

373. ДАЗО. Ф. 28 (Реферат Міністерства шкіл і народної освіти в Ужгороді, 

1932р.), оп. 9, спр. 465 (Розпорядження Міністерства освіти про 

заборону вживання в школах несхвалених підручників). – 5 арк.  

374. ДАЗО. Ф.1040 (Товариство «Шкільна матка русинів Чехословацької 

республіки в Ужгороді», 1932 р.), оп. 1, спр. 19 (Лист до Міністра освіти 
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з подякою за відмову в проханні про вживання в школах російських 

підручників). – 2 арк. 

375. ДАЗО. Ф.28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1925 р.), 

оп. 9, спр. 256. (Звіти вчителів про тримісячну екскурсію до Чехії, 

доповідь про методику викладання мови). – 44 арк. 

376. ДАЗО. Ф. 113 (Королевский школьный инспекторат Ужанской жупы, г. 

Ужгород, 1906), оп. 2, спр.136 (Списки учебников употребляемых в 

школах и Переписка о комплектовании учебниками школьных 

библиотек 1906 г.). – 17 арк.  

377. ДАЗО. Ф.1042 (Ужгородська окружна народопросвітня рада, м. 

Ужгород, 1924–1928 рр.), оп. 1, спр. 4 (Статут Ужгородської окружної 

народопросвітньої ради, зразок статуту читальні товариства «Руська 

читальня»). – 11 арк. 
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ДОДАТКИ 

 Додаток А. 

Августин Волошин про виховання, роль сім’ї і батьків, школи і 

вчителя у соціальному вихованні учнівської молоді 

 

(вибрані цитати з педагогічних праць А. Волошина) 

 

ВИХОВАННЯ 

«Предметом виховання є людина, котра складається з двох частин: тіла і душі. 

Отже предмет виховання вимагає як тілесного так і духовного виховання. Тілесний і 

духовний розвиток відбуваються поступово і рівнобіжно між собою» [78, с. 15]. 

«Кождоє доброє выхованє повинно быти и соціальноє, головну 

характеристику котрого можеме выразити словом аltruizmа, любви ко ближним. 

Соціальна думка на общество позерає, як на живый організм, котрый питаєся, росте. 

К сей жизни потребує моральної енергії, котра кончить роботу серця, розносить 

духовный корм культури ид каждому членові общества. Сесю моральну енергію 

треба выховательови засвітити в душу ученика и сділати єго способным, чтоби свої 

повинности ко обществу знав і хотів ісповняти» [109, с. 10]. 

Мета виховання: «ширити культуру, понести світло знаня и хотіня доброго во 

всі куты людського житя, піднести по возможности кожду одиницю к высоті 

досягнутої до того часу культуры. Сеся задача выхованя потребує передовсім 

селекцію талантів, т. є. тоту повинность выхователя, чтобы установив, які 

спосібности и наклонности має выхованець, и чтобы так міг направити його к 

такому занятю, якоє найліпше відповідає єго вродженым и приобрітеным 

наклонностям [109, с. 22]. 

Іеали виховання: «Кожний ідеал уявляє з себе не лише одну властивість, але 

цілу групу їх. Коли на приклад говоримо про «ідеальну людину», під сим треба 

розуміти всі найліпші риси характеру людини» [78, с. 8]. 

«Християнство подало нам не лиш цілі і теорію досконалости людини, але й 

конкретну особу цієї досконалости, в особі Бого-Чоловіка – Ісуса Христа. Він є 

втіленням всіх ідей удосконаленого і доброзичливого життя. Він не лиш мудрий, 

трудолюбивий, смиренний і пр. Загалом він уявляє собою всі властивости 

досконального життя» [78, с. 8]. 

«І так новіша педагогіка вибірає для вихователя не лиш єдиного, загально-

людського ідеала, яким є Ісус Христос, але більше ідеалів, котрі вказують ближчі 

етапи морального розвитку горожанина. Батько й мати являються, а також мають 

служити як найближчі ідеали родинного виховання, так само, як і славний колись 

член тої родини. Учитель у школі, духовник в церкві, а староста у громаді та 

кожний вищий урядник в своєму крузі, мають в собі до деякої міри 

законкретизовані властивости ідеального чоловіка і поводиря йому підлеглих 

людей» [78, с. 9].  

Про урахування індивідуальних і вікових особливостей дитини у виховному 

процесі: «дитина не є такою матерією, як воск, із котрого можна виліпити, яку 

хочеме форму, но не являєтся такою лічностію, котра на світ Божий принесла з 

собою вже готову свою індивідуальності» [113, с. 13]. 
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 Моральне виховання на першому році життя дитини: «…Духовне полягає в 

тому, що ми задовольняємо тим духовним потребам, котрі дитина поступово 

проявляє. Даймо їй предмети ті, котрі просить, коли не суть шкідливі, нехай 

бавиться з ними. Говорім, співаймо їй, щоби розвивався слух дитини. Показуймо 

обличчя ясне, не сердите, щоби цим не прищеплювати неприємні почування дитини. 

Призвичаймо дитину до того, щоб уміла чекати, і гнів її не роздражняймо. Карати 

треба лише в останній потребі, щоби лише тоді зачали приучувати дитину до 

послуху» [78, с. 13]. 

«неврально дитячий (вік недолітка)»: «полягає в тому, щоби скоро зачати 

спрямовувати моральне життя і то шляхом безпосередньої сугестії. Способи для 

того суть: приклад, призвичаєння і догляд» [78, с. 13]. Важливо (авт.) «опередити 

хиби і шкоди, котрі могли би виходити із необдуманности недолітка» [78, с. 13]. 

«Виховуюча сила прикладу опирається на наслідування, яке є наслідком 

сугестії, а пізніше тільки усвідомлюється». «Недоліток все наслідує і для того 

невільно перед ним робити такого вчинку, котрого недоліток несміє присвоїти. 

Умовами сили прикладу суть: любов і авторитет» [78, с. 13]. 

«Період гісексуальний (дитячий вік) від 7 до 15 років. Завдання (авт.) «щоби 

ми доповняли недостаючу силу моральну дитини, що інакше зветься дисципліною. 

…розвивання почуття справедливости і обов’язку; …Дитина повинна пізнати не 

лише свої права, але права і обов’язки інших, для того, особливо наукою віри 

мусимо довести до того, щоби дитина навчилася морально судити і щоби 

витворилася у неї совість» [78, с. 14]; «нагорода і кара має бути така, щоби могла 

підкріпляти волю і витворити совість дитини, для того потрібно, щоби все дитина 

розуміла, що ми їй добро бажаємо» [78, с. 15]. 

«Юнацький вік» – «приготовча доба до повної самостійности, коли одиниця із 

своєї власної сили може виповняти своє звання. …В духовнім життю шляхом 

абстракції придбає ідеї, за котрими певно стоїть; ідеї свої прив’язує до осіб (ідеалів) 

і ці ідеали наслідує» [78, с. 15].  

«Завдання виховання в тім віці є: розвивати здорову самостійність так, щоби 

щоби вона була спрямована до релігійно-морального напряму. Для того замість 

дисципліни вихователя, виступає самодисципліна ученика, а вихователь повинен 

лиш направляти юнака до моральних засад і цілей. Способи цього направляючого 

виховання: 1) релігійно-моральна наука, 2) праця, 3) догляд» [78, с. 15]; «Ціль 

догляду помагати юнакові в витворюванню характеру, для того треба давати 

поради, нагадувати, указувати на те, щоби сам себе він міг упізнати спостерігаючи 

самого себе» [78, с. 15]. 

А. Волошин про методи виховання: «Малій дитині наказуємо без пояснюваня 

причин. Старшим учням вже пояснюємо і причини /точність, шкільний порядок, 

добро родини. ... Наказ і заборона для учнів є законами» [74, с. 23].  

«Нагорода полягає в тім, що виховник викликає приємне почуття в учня, як 

наслідок добре закінченої праці. Нагорода впливає на волю учня силою асоціяції 

приємного почуття з дорученою працею» [74, с. 28]. 

«Нагорода може бути матеріяльна і моральна. Обидві полягають в тім, що 

вихователь виявляє вдоволення чи похвалу відносно учня. В школі треба змагатися 

до того, щоб учень вище цінив нагороду моральну, ніж матеріяльну. Моральна 

нагорода може виявитися словом, знаком, ласкавим поглядом гладженням по голові 

або іншим способом. На прим. Призначенням першого місця, записанням до книги і 
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т. инше.  Матеріяльна нагорода як на прим. Гроші, книжка, образок, овочі і інше 

вживається особливо в домашнньому вихованю» [74, с. 28]. 

«Предмет і спосіб нагороди належить вибрати так, щоб нагорода була 

наслідком доброго вчинку, за виконання якого хочемо відзначити учня. ...Нагороду 

не треба обіцяти перед початком тої справи, яку доручаємо, але дати єї тільки після 

виконання, бо тоді нагорода тратить свою моральну вартість і швидше буде служити 

розвиткові егоїзму, ніж для піднесення внутрішної самопошани» [74, с. 29]. 

«Не слід нагороджувати дітей за виконання обовязків, або за вроджені 

здібности. Заслугу дитини треба оцінити в залежности від успіху, який виказує 

дитина або в залежности од виконання доброго вчинку» [74, с. 28–29].  

«Кара може бути тілесна й духовна. Обидві ведуть до того, щоб викликаючи 

неприємне почуття, затримати учня від злого вчинку» [74, с. 29]. 

«…кару вживаємо лишень в необхідній потребі, себто коли інші засоби 

виховання не помагає» [74, с. 29].  

«Кара и нагорода відповідають теорії природних реакцій. Наприклад, лінивому 

задаєся тілесна робота, а кто любить стругати, тесати, тот достане відповідний к 

тому інструмент, кто любить читати, тот получить добру книжку и пр.» [109, с. 46]. 

«Тілесна кара в школі не має місця, бо зменшує любов та пошану дітей до 

вчителя. Не треба думати, що за кожну помилку вже мусимо карати. Учні часто не зі 

злої волі, але з причин недостачі сильної волі не виконують наших наказів» [74, 

с. 31] 

«Тілесна кара в школі шкодить учневі й учителеві. Шкодить учителеві, бо 

зменшує любов та пошану до нього» [74, с. 30]. 

«Духовна кара може бути: 1) вираз невдоволення показаного зором, рухом руки 

або голови, легким стуканням олівця, зупинкою розмови, викладу і т.п. 2) Устна, як 

нагадування без назви прізвища, або з названням. Нагадування, вжите відносно 

певної особи. ...3) Неуважній дитині кажемо стояти короткий час в лавці. Не можна 

вважати за добру кару стояння на середині, або в куті класи бо тоді учитель завдав 

би собі подвійної праці: провадити навчання й уважати на свавільну дитину. ...4) 

Полишення дитини в школі після закінчення навчань може статись, але не на довгий 

час і учитель має про це сповістити родичів. ...5) Примусова праця може вплинути, 

коли учень з за власного лінивства неуспішно вчиться» [74, с. 30]. 

«Усна кара ніколи не мусить бути звязана з іронією або зі сарказмом. ...Довгі 

моралізуючі розправи, долучені до кар, не доводять до мети. Карати треба рішоче, 

серіозно, без гніву» [74, с. 31]. 

«Коли якійсь учень провиниться проти порядку, учитель повинен йому про це 

нагадати. З початку досить глипнути на нього і вже з того буде знати учень, що 

учитель спостеріг його вину. Коли б те не помогло, тоді сильніше буде треба 

нагадати. Наприклад: перервемо розмову, виклад, або ударимо по столу, або 

загально скажемо: хтось говорить, хтось не вважає і т.д. Коли б і те не помогло, тоді 

по імені називаємо свавільного учня» [74, с. 32]. 

«Ніяка кара не повинна нищити моральної гідности людини. Довгі моралізуючі 

розправи не доводять до мети. Карати треба рішуче, серіозно, без гніву» [74, с. 31]. 

«Кара має примусити дітей хотіти того, що наказує робити школа» [74, с. 31]. 

«Наказ може бути висловлений знаками (очима, рукою або головою, словами 

усно...), ... має бути ясний, рішучий, доцільний, короткий, зрозумілий та можливий 

до виконання, бо неясний наказ учні виконують неохоче, довгий – скоро 

забувається, а незрозумілий – зовсім не виконується. ...Мусить бути ласкавий і 
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такий, щоб не порушував любови і довіря учня до вчителя. Ласкавий приказ 

викликує в дитини доброзичливість і вона радо виконує його. При виданню наказів 

слід перевірити, чи їх діти зрозуміли. Ніколи не треба наказувати сердито» [74, 

с. 23]. 

 

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ 

 «Родинний дім має природне право і повинен вести і спрямовувати виховання 

дитини» [78, с. 11]. 

«...члени родинного дому найліпше спостерігають нахили дитини, тому родичі 

морально ліпше можуть виховати єї як школа, бо вона краще знає індивідуальні 

спосібности дитини як школа, котра є місцем загального виховання» [78, с. 11]. 

«Будучність дитини залежить від того виховання, яке вона дістане від своїх 

перших вихователів. Коли зростає дитина в оточенні приємної теплоти родинного 

дому, або серед чужих холодних людей, має то велике значіння що до будучности 

дитини» [78, с. 22]. 

«Сама любов батьків до дітей не є вистарчаюча. Не раз всі зусилля родичів, не 

дивлячись на їх гарячу любов до дітей, являються безуспішними. Причиною цього 

лиха найчастіше буває – неграмотність» [73, с. 12].  

«Природна любов родичів не раз багато шкодить дитині, коли не є обмежена 

свідомістю цілей виховання. Там, де мати і батько зі сліпої любові до дитини не 

виступають проти злих нахилів дитини, де родичі не мають часу займатися з 

дитиною, або де злий приклад дають їм, там із рідного дому дитина не понесе з 

собою нитку чесноти, котра на все життя в’яже дітей добрих родин з родичами» [74, 

с. 13]. 

«... яке люди мають життя, побут, господарський та культурний розвиток, таке 

вони вимагають і виховання від своїх молодших поколінь. Коли в людей про все 

житія поняття примітивне, годі і мета виховання не вийде за вузьке коло щоденних 

завдань» [109, с. 11]. 

«Напруженість родинного житя, непривітність сімейних відносин залишає 

погані наслідки» [109, с. 28]. 

«Члени родинного дому – родичі, сестри, брати – з природного почування, 

любови помагають розвиткові тілесних і душевних сил дитини. Почування 

солідарности членів родинного дому і залежність дитини від родичів дуже корисно 

впливають на душевний розвиток дитини» [78, с. 13]. 

«...кожна мати знає повісти, коли вийшли перві зуби дітины, які хвороби 

перенесла дітина, які забави любить, чи любить гроши, з ким браталася, чи 

послушна, які хиби має и пр.», закликав батьків вивчати своїх дітей: «не лиш 

учителі могутъ изслідовати дітей, но и родичі. I сесі не лиш для себе, но и для 

науки» [109, с. 29].  

 «Слід батькам почувати повинность и обовязки к выхованю дитини... не доста 

лиш о телесних потребах дитини старатися, бо весь живот фамиліи так треба 

приладити, чтобы дитина интелектуально и морально могла розвиватися» [109, 

с. 15.]. 

«... всі члени родини повинні мати почуття свого обовязку що до виховання 

дитини» [78, с. 11].  

«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» [78, с. 11].  
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«Розвивання інтелектуальности»: «дати дитині можливо більше способів 

ознайомлення з зовнішнім світом, і то щоби ознайомлення не було поверхове треба 

вважати аби з усіх сторін основно роздивлялась предмети дитина, аби могла 

переміняти, порівнювати і вишукувати схожости і ріжниці. Таким чином ті вражіння 

будуть інтенсивні і розумова діяльність жива» [78, с. 22].  

 «Психічний розвиток дитини іде поволі. Хто проти природної дороги 

примушує дитину виучувати ріжні надзвичайні речі, хто з дитини своєї хоче 

видресирувати «вундер-кінд» – той грішить проти своєї дитини. Невільно дуже рано 

примушувати дитину до розумової праці, бо цим ослаблюємо її духом і тілом» [78, 

с. 22]. 

«Перше виховання має підтримувати свіжість і бадьорість сил дитячого 

розуму, не допускати до індиферентизму, вялости і лінивости» [78, с. 23]. 

Про статеве виховання у сім’ї: «вона (дитина) не може будь-що робити зі 

своїм тілом, а тільки те, що дозволяє Бог. Хто ж робить інакше – противиться закону 

Божому і закону природному. ... Тих же, хто впали в борьбі против полових 

небезпек, треба наповнити надією на поміч Божу, довірієм до самого себе» [114, с. 

155–156]. 

Формування здорового способу життя дитини:  «обороняти тіло від усіх 

шкідливих впливів і плекати органи тіла; вправляти і привчати тіло до праці [78, с. 

17]. 

Про попередження брехливості дітей та формування правдомовності: «А 

кілько раз научає батько або мамка своїх дітей говорити неправду злим прикладом? 

Перед дітьми наплетуть всякої всячини про сусідів, про знакомих, осуджують, 

прозивають їх, а коли загостить до них от так перед дітиною очернений знакомий, 

витають його, як милого, високоповажного, заслуженого, доброго чоловіка. Дітина 

дивиться на неправдиву радість матери, прислухаєся нещирим похвалам і з каждим 

таким случаєм утрачає в собі частину честовання правди. ...Самі родичі розвивають 

в дітині головну причину брехливости» [120, с. 9 – 10]. 

«Першою повинністю родичів і взагалі вихователів, що до розвиття 

правдомовности, є: варовати дітей від злого прикладу, своєю нерозумною строгістю 

не викликувати в дітині страху ведучого до брехні, або розпещуванням не розвивати 

егоїзму, сеї найчастішої причини брехні»; «Правдомовність є найважнішою 

прикметою характеру»  [120, с. 10].  

«...правдомовність є найважнішим услівєм щасливости одиниці в громадськім 

життю. Чим більш поширена правдомовність, тим певніше стоїть оборона чести і 

маєтку горожан. Чим більшу вартість має в товаристві дане слово, тим вище стоїть 

там людська гідність, моральність і взаїмне довіря» [114, с. 3].  

 

ШКОЛА ЯК ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

«Народна школа не повинна бути безбарвною національно, безбарвною 

релігійно, школою студеного розвивання розуму» [133, с. 49]. 

«...школа наша має бути перейнята народним духом, повинна розвинути в 

учнів любов та захопленість народною мовою, розвинуту любов  та захопленість до 

народніх інтересів та його культури» [74, с. 12]. 

«Повинна бути наша школа щиро народною інституцією, яка розвиває 

народну свідомість, яка направляє учеників до витворення щирої охоти до 

самостійної громадської праці й самопосвяти. Повинна бути наша школа школою 

праці, яка заскіпляє знання з помічю моторних елементів, оживленням, 
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переживанням мертвих, сухих зображень. Повинна бути наша школа місцем 

мистецької творчості», «може користатися чуттєвими, релігійно-моральними 

переживаннями для розвивання характеру учня» [133, с. 49].  

«...школа повинна прийняти образ зразкового родинного дому» [74, с. 13]. 

«Виховний інститут повинен бути гігієнічно одповідним, себто мусить мати 

здоровий, чистий будинок, великий та добре вряджений майдан для гри і поле для 

праці; має подати вихованцям здоровий харч і відповідну одежу» [74, с. 14]. 

«…індивідуальне выхованя не приготовляє ученика до соціального життя, до 

громадянської роботи і до горожанських чеснот так, як колективне. В школі 

виховуються діти серед ровесників. Вже в молодости привикне підлягати бажанню 

більшости, терпіти для других. Для того і добре ведене шкільне выхованя має свої 

користи» [74, с. 13].  

«Кожна школа повинна мати свої дисциплінарні статути, котрі виявляють дух 

школи та окреслюють повинности учнів» [74, с. 31]. 

Самоврядування в школі (авт.), «чтобы ученики приготовилися к політичній 

свідомости, чтобы потім могли горожанські права свої совістно исповняти» [109, с. 

14]; «...чтобы ученик и сам себе выховав, чтобы знав жадостям и злим наклонностям 

своїм розсказовати, чтобы быв внутренно свободный. На се найліпшим средством 

держить шкільну автономію, ибо на то выховує ученика, чтобы знав сам себе к 

доброму направляти» [109, с. 14-15].  

 «...добра дисципліна залежить не від поодиноких учнів, але від загального 

духу школи» [74, с. 33]. 

«Спільность роботы приготовляє к товаришському житю, к помаганю, к 

солідарности, справедливости, доброти!» [109, с. 46], 

«Школа і родичі згідно повинні провадити виховання дитини» [78, с. 11] 

«...єсли школа и родинний дом будуть мати близші звязі, яснішою станеся 

перед ними індивідуальность дітины и конкретні задачі выхованя» [109, с. 29].  

«...родичі мають пристосуватися до праці вчителя» [74, с. 13]. 

«...удержування тісного зв’язку між домом і школою, котру може розвивати 

вчитель конференціями родичів, шкільними святами, читальнею, лекціями, 

театральними виставами і інші» [74, с. 13]. 

 «Родинний дім, школа і церква повинні собі взаємно помагати, а се можна 

осягнути тоді, коли родичі, учителі і священники часто радяться і порозуміються о 

вихованню родиннім, шкільнім і позашкільнім. В тій цілі помагають церковні і 

шкільні свята, коли школа бере участь в празниках церковних, а церква в святах 

шкільних» [78, с. 12]. 

«Щоби виховання було одноцільне, учитель і родичі повинні вважати на те, 

щоби як у вихованню, так і в науці поступали згідно з приписами віри, бо коли 

молодь зауважить, що між цими факторами нема взаємної згоди, тоді тратить довіря 

або до родичів, або до школи, або до церкви і в такім сумнім випадку найбільшу 

шкоду потерпить душевний розвиток дитини» [78, с. 11–12].  

 

РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ 

«Поступ в педагогіці й реформа науки залежить виключно від особи учителя» 

[109, с. 20]. 

«...учитель той, кого любов тягне до школи, як вовка до ліса, хто любить 

дитину й почуває насолоду й над найменшим поступом дитини» [133, с. 50].  
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 «Любов отворяє серця и зробить мост меж душою выхованця и выхователя. ... 

Через сердце маєме идти ко розуму – се головный принцип» [109, с. 20]. 

«Любов є ключом ко дітинській душі, головным средством приобретеня 

інтуіції» [109, с. 20]. 

Любов учителя «повинна бути серіозна і справедлива. …Треба, щоб учитель 

всіх учеників однаково любив» [74, с. 22]. 

«Своєї любови учитель не повинен показувати на зовні, або штучно 

викликати до себе любов учнів. Дитина і без того почує доброту серця учителя. 

Наколи учитель радується з успіху учня, коли цікавиться приватними, навіть 

родинними відносинами учня, коли помагає бідним учням через соціальні 

організації й інше, то цім швидко зогріє серце учнів теплом своєї любови» [74, 

с. 22]. 

«Учитель 1. передовсім повинен мати теплоту серця, ревність у своїй праці і 

любов до учеників; 2. оригінальність, ініціятиву, інтуїцію, ґеніяльність, яка єсть 

загальною прикметою кожного мистця, чи маляря, чи поета, чи музиканта; інтуіція 

вчителя має відноситися до того, щоб він умів заглибитись в думки, бажання 

ученика, читати з його виразу лиця, з його слів; 3. продуктивність творчости нових 

поглядів; 4. твердість, послідовність в своїх поглядах» [133, с. 47]. 

«Зимний, байдужий учитель не може бути добрим учителем, хоть би держався 

правил дидактичних якнайточніше» [109, с. 20]. 

«...байдужість учителя викличе такуж байдужість і в дітей. Тому учитель і сам 

повинен бути трудолюбивий, пильний та сумлінний» [74, с. 28]. 

«Як добрий провідник має бути певним в собі, так і педагог повинен певно 

орієнтуватися у заплутаних дорогах розвивання душевних і тілесних спосібностях 

дитини» [78, с. 12]. 

Учитель «повинен мати лагідність, ласкавість до молоді» [74, с. 34]. 

«Учитель має виявляти радість з приводу розвязки якогось завдання, тому що 

байдужість учителя викличе таку ж байдужість і в дітей» [74, с. 28]. 

Учитель повинен говорити батькам «о тім, що він любить їх дитину і щиро 

старається о поступі єї» [78, с. 11]. 

«Той учитель, який любить свою професію і дітей, той терпеливо й витривало 

працює та досягає добрих успіхів, дарма що інколи не дотримується точно 

дидактичних форм. Добрий виступ учителя зробить навчання милою забавою для 

учнів, а не тяжким тягарем» [74, с. 35]. 

«Як і рільник перед оранням вичає грунт і вибере найліпше насіння, так і 

вихователь повинен розпізнати дитину, повинен знати, що і як прищіплювати в душу 

дитини» [78, с. 12]. 

«Інтуїтивно годен упознаты дітину тот выхователь, котрий знає вглубитися в 

чужу душу и знає сочувствовати з другими» [109, с. 19]. 

«…підготовлений вихователь не буде учити лише словом, але виховуючи буде 

впливати своїм добрим приміром» [78, с. 12].  

«Научанє потребує содійствіє ученика и учителя; учитель має викликати увагу 

ученика, має вибрати и подати навчальний матеріал, а ученик повинен уважати, 

приняти познанє и заскіпити собі в пам’ять» [113, с. 81]. 

«Особистий авторитет (учителя авт.) залежить від внутрішніх здібностей як від 

знання та вдачі, від зовнішніх /ріст тіла, голос, мова і т.и./. Щоб мати особистий 

авторитет учитель повинен і зовнішньо себе тримати чисто і поводити себе чесно. 

Особливо повинен набувати знання і розвивати у собі характер» [74, с. 22].  
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«Робота вчителя має бути не лише техничною, но и искуством, то єсть має 

стремитися к тому, чтобы учитель мав артистичные способности, чтобы мав 

интуицію, абы з помочію сих мог оживити сильну роботу научання» [113, с. 81]; 

«Як артист на сцені, тільки тоді грає успішно, коли до виступу вложить цілу 

свою індивідуальність і коли та індивідуальність насичена мистецькими нахилами і 

здібностями, так і наш учитель до школи має вносити всю самопосвяту, без такої 

вчительської індивідуальності є лиш автоматом або ремісником, який викопує 

функції, приписані навчальним планом і шкільними розпорядками, але не творить, 

не образує душі учеників своїх. Тому є так важна селекція доросту учительського» 

[133, с. 50].   

«В інтересі соціального выхованя від учителя требує не лиш знаня, но 

артистичної спосібности, так званої інтуіції, – котра доповняє спознанє дітини, и без 

котрої выхованє и не може статися искуством» [109, с. 19]. 

«...не вільно (учителю авт.) дітей прозивати /насміватися/, не давати приводу 

сміятися іншим»; «дисциплінарними справами невільно переривати навчання, а має 

то статися після навчання. …Мета дисциплінарного поступу мусить бути 

поліпшення учнів, а не кара. Тому учитель має обговорити провину з учнем на 

самоті. Головне учитель немає забувати свого покликання, що він не як суддя, а як 

виховник має судити провини своїх учнів» [74, с. 33–34]. 

«..кожний педагог повинен знати психологію дитини, розпізнавати степені 

розвитку дитини, розбиратися в типах і розумітися в способах визнаваня і розвитку 

нахилів дитини» [78, с. 12]. 

«...кожний вихователь повинен стало вчитися, виховати самого себе і вислід 

науки примінити до полегчення своєї праці» [78, с. 12]. 

«Інтуїтивно годен упознаты дітину тот выхователь, котрий знає вглубитися в 

чужу душу и знає сочувствовати з другими. .... Чтобы ми знали насолоджоватися 

картиною маляра або мелодією музики, повинні мы мати способности вглубитися в 

красоты тої картини або мелодії. Сеся способность зовеся інтуіцією, із котрої 

частина є вроджена, а частина приобретена» [109, с. 19–20]. 

«Звідки ж береться ця інтуїція вчителя?»: «Бєзсомнінно, добрый учитель 

основу из сєї інтуіції приносить з собою вже в індивидуальности своїй (вроджена 

інтуіція). Но можеме сю вроджену спосібність розвыти, доповнити, можеме себе и 

самі вправити, можеме научитися ід других (приобретена інтуіція)» [109, с. 20]. 

«...не треба думати, що хто має в собі покликання до вчительського мистецтва, 

той уже не має себе удосконалювати. Як усякі мистецькі здібности, так і здібність 

учителювання, треба розвивати, удосконалювати» [133, с. 46] 

«Природа дарує нам лише нахил до вчительської праці, що її називаємо 

покликанням, але й такий, Богом до школи покликаний учитель має риси розвивати 

самовихованням. До тої праці над собою жене нас усіх, особливо любов до того 

заняття, яке ми собі вибрали, щоби сповняти свої громадські обовязки» [133, с. 47], 

Учитель повинен (авт.) «вчити добрим методом и приспособленним ко 

индивидуальним свойствам ученика, не перетяжовати память дитини напомірною 

розумовою працею» [111, с. 46]. 

Учитель повинен (авт.) «вчити так, чтобы ми при науці подали занятє так 

очам, як вухам и рукам» [109, с. 34]. 
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Додаток Б. 

 

Титульні сторінки праць А. Волошина, в яких висвітлюються різні 

аспекти соціального виховання 
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Продовження додатку Б 
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Додаток В 

 

Звіт про діяльність Ужгородської греко-католицької півчо-учительської 

семінарії (1921 – 1922) 

(Відділ карпатики Національної бібліотеки Ужгородського національного 

університету) 
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Продовження додатку В 
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Продовження додатку В 
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Продовження додатку В 
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Додаток Г 

Звіт про діяльність Ужгородської греко-католицької півчо-учительської 

семінарії (1922 – 1923) 

(Відділ карпатики Національної бібліотеки Ужгородського національного 

університету) 
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Продовження додатку  
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Продовження додатку Г 
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Продовження додатку Г 
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Додаток Ґ 

 

Звіт про діяльність Ужгородської греко-католицької півчо-учительської 

семінарії (1924 – 1925) 

(Відділ карпатики Національної бібліотеки Ужгородського національного 

університету) 
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 Продовження додатку Ґ 
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Продовження додатку Ґ 

 

 



 265 

Продовження додатку Ґ 
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Продовження додатку Ґ  
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Продовження додатку Ґ 
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Додаток Д 

 

Вітальні листівки на честь 60-літніх уродин А. Волошина 

(з особистого архіву А. Волошина, знайденого у 1997 році в Ужгороді) 
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Продовження додатку Д 
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Продовження додатку Д 
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Продовження додатку Д 

 

 

Продовження додатку Д 
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Додаток Е 

 

Стаття А. Волошина «О реформѣ образованя учительства», надрукована 

у часописі «Подкарпатска Русь» від 15. 02. 1925 р. 
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Продовження додатку Е 
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Продовження додатку Е 
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Додаток Є 

Зі споминів учениці Августина Волошина Бонкало Маргарети 

Григорівни 

(інтерв'ю з Доброю Наталією Антонівною – дочкою учениці Августина 

Волошина, матурантки Ужгородської учительської семінарії Бонкало 

Маргарети Григорівни) 

 

Бонкало Маргарета 

Григорівна (4 січня 1919 

року - 8 липня 2002 року) – 

учениця А.Волошина. 

Народилася в Ужгороді 

Закарпатської області в сім'ї 

робітників. Мама її завжди 

мріяла, щоб донька була 

вчителькою. В сім'ї було 4 

дітей, три сини й донька. З 

дитинства Маргарета була 

спокійною, любила гратися 

з дітьми, вміла 

організовувати їх.  

Навчалася Бонкало 

Маргарета Григорівна в 

Учительській семінарії з 

1933 до 1937 рр. Поступила 

до неї в 14 років, на той час 

приймали в семінарію і 

утримували її Василіанки. Очолював комісію з прийому учнів до семінарії сам Августин 

Волошин. Маргарета Григорівна з вдячністю згадувала ті дні, коли її – дівчину з простої 

робітничої сім’ї прийняли на навчання, як по-батьківськи спілкувався з матурантками 

директор семінарії і для кожної знаходив добре слово підтримки, допомагав повірити у 

власні сили, коли щось не вдавалося; як вчив відповідально ставитися до навчання і 

постійно займатися самоосвітою, адже вони майбутні вчителі.   
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Вони вчили дівчат всьому, починаючи з власної гігієни і закінчуючи веденням 

господарства. Чи не основним предметом була економіка. Матурантки її добре знали. 

При закінченні семінарії директором вже був О.В. Лар, бо Волошин «пішов у 

політику», його заступником була О. Волошинова. Після закінчення семінарії Маргарета 

Григорівна працювала в початковій школі с. Макарьово Мукачівського району. Її поважали 

в педагогічному колективі, а учні любили.  

У 1937 році вийшла заміж за військового. Згодом разом з сім’єю переїхала до 

Мукачева, де народила доньку Наталію 

(Добра Наталія Антонівна)   

Життя важке було, згадує Наталія, тата 

ніколи не було вдома, коли приїжджав, 

то було свято. Мама так і не 

працювала. Вдома шила, перешивала 

різні речі, мала багато клієнтів. Гарно 

вишивала. Разом з подругами створили 

хор, співали в церкві. 

З того часу як Августин 

Волошин пішов в політику про нього 

боялися розповідати. Його праці 

спалювалися. Проходив обшук хат, 

горищ, забиралися підручники і газети.   

Маргарета Бонкало завжди з 

теплом відзивалася про свого вчителя і 

наставника, говорила, що Августин 

Волошин знав 8 мов. Дуже інтелігентний, толерантний, професор з великої букви, а 

сьогодні нема духовного лідера, мецената. 

Після навчання тримала зв'язок з деякими матурантками. В они часто приходили до них в гості, розповідає Наталія 
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Померла Бонкало Маргарета Григорівна у 83 роки 8 липня 2002 року. 

Донька випускниці А. Волошина Добра Наталія Антонівна – сьогодні викладач 

індивідуальних занять з фортепіано у студентів музичного відділення гуманітарно-

педагогічного коледжу МДУ, також нині є керівником хорового колективу «Відгомін». Її 

концертні програми складаються з духовних, козацьких, стрілецьких та українських 

народних пісень. 

 

Матурантки (випускниці) греко-

католицької дівочої учительської 

семінарії в Ужгороді 1936-1937 н.р. 

 

1. . БаконійЕ.Бедя 

2. К. Березнай 

3. М. Берец 

4. М. Бокшаївна 

5. М. Бонкалівна (чомусь так 

вона була в списках, але за 

паспортом Бонкало) 

6. Й. Борош 

7. М. Бучок 

8. Ю. Василько 

9.  Е.Владимір 

10.  В.Гаваш 

11.  А. Галамб 

12.  Г. Деркач 

13.  Ю. Добеївна 

14.  Е. Дутківська 

15.  Е. Дунда 

16.  Т. Кадар 

17. Л. Иванчов 

18.  О. Легеза 

19.  М. Лизак 

20.  М.Мако 

21. А. Малхер 

22. Е. Намислов 

23. Е. Отченашівна 

24.  А. Поповичівна 

25.  Е. Попович 

26.  М. Попович 

27.  Е. Пуза 

28.  Ю. Роновська 

29.  О. Сентипалівна 

30.  Е. Сотак 

31.  Е. Стрипска 

32.  Е. Тесловичівна 

33.  А. Ткачуківна 

34.  А. Фанкович 

35.  Е. Фетько 

36.  Е. Худан 

37.  А. Шавницька 

38.  М. Шандор 

39.  Е. Шимола 

40.  О. Шимоновська 

41.  И. Шолтис 

42.  М. Яцик 
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Додаток Ж
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