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Сучасний розвиток вітчизняного 
українознавства як окремої науки ви-
глядає цілком закономірним у рамках 
активного поширення інтегративних і 
комплексних гуманітарних досліджень, 
що є характерною рисою наукового піз-
нання кінця ХХ  – початку ХХІ  ст. Віді-
йшла в минуле радянська марксистська 
методологія розвитку суспільних і гума-
нітарних наук, що перетворила наукове 
пізнання на різновид політичної міфо-
логії, а науку про людину та спільноту – 
на додаток до політичної пропаганди. 
Відбулося критичне переосмислення 
накопичених українознавчих знань, ви-
кристалізувалася нова теоретико-ме-
тодологічна парадигма самопізнання й 
самотворення українського народу. Із 
об’єктно орієнтованої сукупності між-
дисциплінарних досліджень україно-
знавство все більше перетворюється на 
самостійну гуманітарну галузь із влас-
ною теоретико-методологічною систе-
мою [14].

Тому актуальною видається спроба 
окреслення в світлі теоретичних здобут-
ків українознавства деяких перспектив 
і напрямів його практичного викорис-
тання в поширенні культурних впливів 
України на світове співтовариство та 
вирішенні назрілих завдань у навчанні і 
вихованні підростаючих поколінь.

Дослідження порушених проблем 
уже має доволі численну наукову й по-
пулярну літературу. Так, П. Кононенком, 
М. Обушним, Т. Воропаєвою, О.  Мос-
тяєвим, Я.  Калакурою, Л. Токарем, 
П. Гай-Нижником, В. Горським, В. Кри-
саченком, М.  Стельмаховичем, В.  Бара-
нівським, Г. Філіпчуком та іншими ви-
значені й упроваджені в науковий обіг 
теоретико-методологічні засади сучас-
ного українознавства.

Порівняно новим історіографічним 
явищем є дослідження вітчизняними 
вченими ролі українознавства в попу-
ляризації й поширенні у світі приваб-
ливих досягнень українського народу 
і держави, що об’єднується стратегією 
«м’якої сили» та її практичної імпле-
ментації в зовнішньополітичний курс 
Української держави. Цей напрям зо-
середжений головним чином у працях 
М. Цюрупи, І.  Слісаренка, О. Тищен-
ко-Тишковець, С. Гуцал, Л.  Чекаленко, 
О. Семченка, А. Луценко, Г. Піскорської, 
Є. Макаренко, Н.  Марецької, І. Мусієн-
ко, П. Гай-Нижника та інших. При цьо-
му українські дослідники спираються 
на теоретичні напрацювання Дж. Ная, 
Р. Кеохейна, Зб. Бжезинського, Е. Карра, 
П. Кеннеді, Б. Ґілла, Я. Хуанґа, В. Бурма-
това.

Роль українознавства в розвитку 
віт чизняної педагогічної думки, націо-
нальної системи освіти і шкільництва 
вивчають Т. Завгородня, В.  Майборо-
да, О. Сухомлинська, Т. Усатенко та ін. 
Методичні аспекти українознавства як 
навчальної дисципліни розглядаються 
А.  Богуш, Л. Касян, О. Семенюченком, 
М. Стельмаховичем. Формування духов-
них національних цінностей особистості 
на різних рівнях навчання є предметом 
дослідження Г.  Балла, І. Беха, А.  Кири-
чука, П. Кононенка, О. Сухомлинської, 
Г. Шевченко та ін.

Ще в 1997  р. американський до-
слідник Дж. Мейс запропонував вклю-
чити в коло дослідницьких проблем 
українознавства основне питання, яке 
є пріо ритетним у вiтчизнянознавчих 
нау ках західних країн – американiстицi, 
англосаксознавствi, полонiстицi, а са-
ме  – вивчати свій народ, «…бо інакше 
це буде не структурна одиниця, інакше 
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це не народ»  [10, с.  137]. Таку потребу 
підтримали й вітчизняні дослідники. 
Зокрема, О. Мостяєв вважає, що на-
укове українознавство визначається у 
двох вимірах: в одному як наука, «… 
котра вивчає Україну як природно-
соцiокультурну цілісність», i в другому 
його «… можна вважати наукою про 
специфічні системоутворюючі чинники 
української культурно-цивiлiзацiйної 
спільноти» [11, с. 14].

Відтак об’єктом сучасного україно-
знавства є реальний український світ, 
який творився і трансформувався упро-
довж тисячоліть і сьогодні репрезен-
тує суть буття і свідомості українців як 
нації. «Саме український світ як об’єкт 
українознавства надає визначеності і 
окресленості сукупності українознавчих 
знань, інтегруючи їх у гносеологічну ці-
лісність» [2, c. 110]. Предметом україно-
знавства є українство як загальноциві-
лізаційний феномен, закономірності та 
особливості його формування і розвитку 
в часо-просторовому вимірі як на тере-
нах України, так і поза ними. Основні 
поняття, які входять у структуру пред-
метного поля українознавства: україн-
ці, українськість, українство, українська 
людина, Україна, український соціум, 
природа України, українська культура, 
український світ, загальнолюдська циві-
лізація та ін. [12, с. 43].

Використовувана інтегративна пара-
дигма дає можливість не тільки визна-
чити предметне поле українознавства, 
але й окреслити той внутрішній міжга-
лузевий контур, у межах якого можна 
коректно вивчати будь-які виміри укра-
їнського світу. Центральне місце у пред-
метному полі українознавства займає 
українськість як системотворчий чин-
ник буття українського народу. Поняття 

«українська людина» є наскрізним лан-
цюгом, що з’єднує всі проблемні сфери 
українознавства: інакше кажучи, укра-
їнська людина розглядається як особа, 
адаптована до певного довкілля, як носій 
українськості, самобутніх традицій, тво-
рець і транслятор української культури. 
Під поняттям «українство» нині розумі-
ються українці не тільки як автохтонний 
етнос, що обіймає певні терени від най-
давніших часів до сьогодні, а й як світо-
вий феномен (включаючи українців, що 
проживають у понад 60 країнах світу і 
не втратили своєї національно-культур-
ної ідентичності). Тобто таке розуміння 
включає і численну українську діаспо-
ру, яка сильно вплинула й на розбудову 
теорії та методології українознавства, 
що протягом 20 – 80-х років ХХ ст. роз-
вивалося значною мірою, а в 30  – 50-ті 
роки  – виключно в науковій спільно-
ті української діаспори. Крім того, без 
впливу українського, американського 
та канадського лобі значно важче було 
б визнати легітимність, незалежність 
Української держави на міжнародному 
рівні [16, с. 18; 12, с. 45, 47– 48].

За роки незалежного розвитку Укра-
їни вітчизняні українознавці накопи-
чили певний досвід розробки теоре-
тико-методологічного інструментарію 
українознавства, зокрема його законів 
та закономірностей. Окремі з них вва-
жають доцільним диференціювати їх на 
дві групи законів, по-перше, «...законів 
розвитку досліджуваного об’єкта, тобто 
України й українського народу як цілого, 
і, по-друге, законів або закономірностей 
розвитку самої науки» [15, с. 128–129].

Попри успіхи у становленні україно-
знавчої інтегративної науки, у вітчизня-
них наукових, освітніх і взагалі суспіль-
них колах досі не склалося однозначного 
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ставлення до українознавства. За словами 
Л. Токаря, це є виявом не просто неро-
зуміння, а навіть серйозного спротиву 
якісно новому українознавству. Своєрід-
ним парадоксом виглядає той факт, що 
частина представників академічної науки 
розуміє інтегративне українознавство як 
«дублювання наукової проблематики, 
якою займаються установи НАН Украї-
ни…» або «підміну цілих самодостатніх 
наукових галузей, дисциплін, напрямів 
єдиною універсальною дисципліною  – 
«українознавством». Українознавство й 
надалі продовжує трактуватися як «сума 
наукових дисциплін гуманітарної сфери». 
Подібні погляди приводять навіть до ви-
сновку про те, що погляд на українознав-
ство як окрему науку є некоректним.

Л. Токар наполягає, що погляд на ін-
тегративне, синтетичне українознавство 
як на механічне поєднання напрацювань 
галузевих гуманітарних наук або їхнє 
прозаїчне дублювання є поспішним і 
непродуктивним та перешкоджає спіль-
ному та творчому вирішенню важливих 
і невідкладних завдань розвитку науки 
самопізнання й самотворення україн-
ського народу  [14]. За спостереженням 
дослідника, перед українознавством 
стоять також інші виклики. У багатьох 
публікаціях воно подається не інакше, 
як наука про давноминуле, архаїку, як 
ідеалізація хуторянства й місництва, як 
знання, відірвані від сьогодення, чи як 
наука, покликана протиставити україн-
ську культуру, українське буття культурі 
й буттю інших народів. На адресу украї-
нознавства лунають «безкорисливі» за-
стереження «доброзичливців» на зразок 
«час національних держав та етнонацій 
уже минає», «майбутнє за країнами лібе-
рально-демократичного спрямування та 
політичними націями» тощо [14].

Важливо зауважити, що українознав-
ство не претендує (що інколи йому при-
писують) на замінника історії, мовознав-
ства, природознавства, культурології, 
філософії, психології, релігієзнавства, 
політології тощо. Воно – синтез та інте-
гратор досліджень і відкриттів усіх наук, 
котрі займаються Україною й світовим 
українством [9]. Усе зазначене вказує на 
досить складне входження українознав-
ства в нову парадигму свого розвитку як 
синтетичної науки.

Однак у сучасному глобалізаційно-
му світі утвердження, популяризація 
та поширення (пропаганда) комплек-
сних знань про досягнення, світогляд, 
історію, культуру, побут свого народу 
і держави (у даному разі йдеться саме 
про українознавство) набуває не лише 
наукового чи освітянського, а й полі-
тично-стратегічного (геополітичного) 
значення й стає складовою національної 
безпеки держави. У сучасній україніс-
тиці, зокрема, все активніше висвітлю-
ються теоретичні підстави та практичне 
значення використання українознавчих 
досліджень (українознавства) не лише 
як комплексу знань про Україну всере-
дині країни та за її межами (в діаспорі), 
а й як одного з чинників «м’якої сили» 
на зовнішньополітичному полі України.

Термін «м’яка сила» увів до науково-
го обігу в першій половині 1990-х років 
професор Гарвардського університету 
Джозеф Най. Він стверджував, що надто 
довго практики віддавали перевагу кон-
цепції «політичного реалізму», поклада-
ючись на «жорстку силу» з її військовим 
і фінансово-економічними чинниками. 
Під «силою» дослідник мав на увазі здат-
ність впливати на інших з метою отри-
мання бажаних результатів. Досягнення 
результатів примусом або за плату він 
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назвав «жорсткою силою», досягнення 
бажаних наслідків за допомогою прива-
бливості – «м’якою силою» [2, с. 110].

Із цього погляду перед українознав-
ством відкриваються нові перспективи. 
П. Гай-Нижник відзначає, що сучасні 
світові міграційні процеси та чимдалі 
збільшувана динаміка еміграції україн-
ців до інших країн світу свідчать про те, 
що чисельність етнічних українців у сві-
ті зростатиме, а факт державницького іс-
нування України збільшуватиме інтерес 
до нашої історії, культури, освіти тощо. 
Тож розвиток українознавства в діа-
спорі слугуватиме для Української дер-
жави одним з аспектів концепту «м’яка 
сила», який нині починає використо-
вуватися світовими державами. «М’яка 
сила» – це моральний авторитет науко-
вих, технічних, спортивних досягнень та 
творів високого мистецтва, привабли-
вість гуманістичної ідеології, ефективної 
економічної політики та раціональної 
адміністративної системи, спокуса масо-
вої культури, симпатія до національної 
культури, звичаїв та моделей поведін-
ки». Особливо важливим цей момент 
виглядає для України, оскільки її потен-
ціал «твердої сили» є очевидно набагато 
меншим від сучасних аналогів провідних 
світових гравців, наприклад США, Ки-
таю та інших країн. Тому Україні потріб-
но розвивати саме «м’яку силу», адже в 
ній потенціал України набагато більший 
від її потенціалу «жорсткої сили». Над-
то якщо країна послідовно прагнутиме 
до «високої цивілізації» – дотримувати-
меться демократичних цінностей, попу-
ляризуватиме національну культуру, що 
здатне підвищити її авторитет у світовій 
політиці [3, 4].

На думку дослідників, такою «м’якою 
силою» України цілком може стати 

українознавство в країнах, де поширена 
українська діаспора (або де існують тен-
денції до її зростання), а також україно-
знавчі лекції для іноземних студентів, що 
навчаються в Україні. За переконанням 
І. Слісаренка, українознавство повин-
но набути більш ширшого (глибшого) 
стратегічного значення державної ваги, 
в тому числі як українська «м’яка сила» 
соборницького, дипломатичного і по-
літичного характеру, а не лише науко-
вого чи освітнього. Шляхи мають бути 
не лише академічного чи політичного 
характеру, а й на рівні публічної дипло-
матії: 1) через мас-медіа – медіадиплома-
тія; 2) через культурні акції – культурна 
дипломатія; 3) через можливості здобу-
ти освіту – освітня дипломатія; 4) через 
Інтернет – ноосферна дипломатія; 5) че-
рез неурядові організації  – дипломатія 
«ноо політік» [13, с. 106]. Нині за межами 
України існує значна кількість установ, 
які здійснюють українознавчі досліджен-
ня, тому головне питання полягає в тому, 
щоб розвивати їх в Україні [2, с. 111].

Відомо, що в сучасному світі най-
більш ефективними вважаються освітні 
і культурні проекти та обміни, позаяк 
вони розглядаються як більш перспек-
тивні і тривалі в часі. Саме така діяль-
ність якнайкраще сприяє формуванню в 
зарубіжних країнах своєрідних «агентів 
впливу», тобто просуванню на лідерські 
позиції осіб, що представляють цінності 
певної країни. І саме таким масштабним 
проектом нашої держави і нації може 
стати українознавство. (США, напри-
клад, активно використовують цю полі-
тику і виділяють значні грантові кошти 
на навчання талановитої молоді з інших 
країн у США, яка після повернення на 
батьківщину буде пропагувати амери-
канські цінності).
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Саме тому до утвердження, розвитку 
та поширення українознавства в Украї-
ні та світі мусять долучитися не лише 
державні науково-дослідні (існуючі ін-
ститути українознавства) та навчальні 
установи (відповідні кафедри у ВНЗ), 
громадські вітчизняні та діаспорні украї-
нознавчі фундації, а й державні органи 
влади у галузі освіти й культури (відпо-
відні міністерства) та дипломатія (Мініс-
терство закордонних справ, посольства, 
консульства).

Таким чином, у сучасному світі про-
блема розвитку українознавства набуває 
не лише суто наукового чи освітнього 
значення. Вона стає складовою націо-
нальної безпеки та вагомим чинником 
державної політики як у самій Україні, 
так і на міжнародному рівні.

У сучасних умовах важливо усвідом-
лювати, очевидно, найважливішу функ-
цію українознавства: його розвиток, як і 
самопізнання будь-якого іншого народу, 
є необхідною умовою формування світо-
глядних позицій кожної окремої люди-
ни, нації, народу, вироблення на їхній 
основі методологічних, ідейних, страте-
гічних і політичних настанов щодо мети, 
змісту, напрямків і засобів поступу. Таке 
розуміння актуалізує необхідність вирі-
шення низки культурних, освітніх, орга-
нізаційно-політичних та інших завдань, 
зокрема повноцінного впровадження 
українознавства в систему освіти і вихо-
вання підростаючого покоління.

В усіх державних освітніх докумен-
тах проголошується національна спря-
мованість освіти, збереження та розви-
ток культури українського народу. Ці 
завдання вирішуватимуться в закладах 
освіти за допомогою комплексу навчаль-
них предметів інваріантної частини, 
курсів варіативної складової (де, між 

іншим, є можливість введення навчаль-
ного предмета «Українознавство») та 
системи позакласної роботи в навчаль-
ному закладі. Шкільне українознавство 
цілковито вписується в сучасну стра-
тегію виховної дії щодо розвитку осо-
бистості, яка вибудовується з основного 
соціокультурного постулату: головною 
справою людства, нормою його життя є 
вирішення моральних проблем. Для ба-
гатьох це незвична позиція, але, як під-
креслює І.  Бех, «вона є єдино правиль-
ною» [1, с. 246].

Сучасні негаразди з національним 
і громадянським самоусвідомленням 
української спільноти, очевидно, зна-
чною мірою пов’язані з нехтуванням 
цим постулатом. Девальвація ціннос-
тей попередньої радянської культури, 
розпад образу світу, який формувався 
десятиліттями, призвели до масової де-
зорієнтації людей, втрати ними почут-
тя самоідентифікації. Помилкою було б 
сподіватися, що фізична відсутність ра-
дянської культури автоматично оберігає 
молоде покоління від усмоктування її 
цінностей. Як свідчить український до-
свід, вони передаються молоді від стар-
шого покоління, вихованого за радян-
ських часів.

Одним із наріжних каменів, що закла-
дає основи європейських гуманістичних, 
етико-культурних взаємин для молодих 
поколінь українців, є навчально-вихов-
ний курс українознавства  – своєрідна 
органічна духовно-національна лабора-
торія боротьби за можливість, право й 
обов’язок бути Людиною. Формування 
українського духу, високої національної 
свідомості як сукупності уявлень про со-
ціальні цінності й норми є визначальним 
для віднесення особистості до націо-
нальної спільноти українців [8, с. 165].
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Національна самосвідомість, усві-
домлення державно-політичної, грома-
дянсько-територіальної соборності, ду-
ховної єдності, етнічної та історичної 
спорідненості, психологічної, культур-
ної самобутності виконують важливі 
функції: адаптаційну (виявляється у зви-
канні індивіда до національних особли-
востей життєдіяльності, мови, культури; 
включає історико-культурну пам’ять, 
входження у середовище національної 
культури, науки, освіти; сприяє єднос-
ті національної спільноти); пізнавальну 
(сприяє пізнанню і самопізнанню тради-
цій духовної та матеріальної культури, 
передачі історичної пам’яті); захисну 
(збереження культурних цінностей, за-
хист інтересів національно-культурного 
функціонування і розвитку, збереження 
національної гідності; об’єктом захисту 
виступають соціально та національно 
значущі цінності духовного життя); са-
моконтролю та відповідальності (зміна 
основ самосвідомості здійснює регуля-
тивний вплив на соціальну поведінку 
особистості; зворотна реакція залежить 
від рівня внутрішньої культури поведін-
ки особистості). Особливе значення має 
розвиток науки, національної культури 
та формування національної інтеліген-
ції – носія ідей національної самосвідо-
мості  [17, с.  56–59]. Через національну 
самосвідомість спільнота оцінює свою 
історію, природні ресурси, культуру, 
мову, міжнародні зв’язки, а також у пев-
них умовах консолідується та інтегру-
ється через механізми культурологічної 
рефлексії.

Важливо, що шкільне українознав-
ство вводить у навчально-виховний 
процес ціннісні орієнтації українського 
світу, які визначають зміст «українськос-
ті» у спрямуванні на особистість дитини 

та є основою формування її ставлення 
до навколишнього світу, інших людей, 
самої себе, складають засади світосприй-
няття, життєвої концепції та ядро моти-
вації життєвої активності.

Українська освітня система має 
певний досвід упровадження україно-
знавства як навчального предмета у ва-
ріативній складовій навчальних планів 
загальноосвітніх навчальних закладів у 
1992 – 2015 рр. Однак, наголошуючи на 
позитивних моментах вивчення курсу 
українознавства в ЗНЗ, доводиться по-
годжуватися з висновком Л. Мартинець 
про нинішнє переважання зворотних 
тенденцій: у багатьох регіонах україно-
знавство зводиться в кращому випадку 
до факультативних курсів, із року в рік 
скорочується кількість годин на украї-
нознавство у школі, відсутні підручники 
і посібники з курсу. Ситуація, на жаль, 
властива не лише для східноукраїнсько-
го, а й для багатьох інших регіонів Ук-
раїни [8, с. 166].

Непевне становище із шкільним 
предметом «Українознавство» неочіку-
вано навіть ускладнилося із початком 
упровадження з 2012–2013  рр. нового 
Державного стандарту базової та по-
вної загальної середньої освіти, яким 
передбачено наповнення українознав-
чим змістом усіх шкільних навчальних 
дисциплін. Як видається, переважно в 
управлінському сегменті освітнього се-
редовища сформульована, на нашу дум-
ку, штучна дилема: чи потрібне украї-
нознавство у школі як окремий предмет, 
якщо Держстандарт передбачає украї-
нознавче наповнення шкільних предме-
тів із математикою, фізикою, інформа-
тикою, біологією, хімією тощо включно? 
На наше переконання, обидва «україно-
знавства» можуть плідно функціонувати 
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в навчальних закладах і виконувати свою 
пізнавально-виховну місію.

Українознавство як наука і навчаль-
на дисципліна не тільки не підміняє, на-
приклад, українську чи всесвітню істо-
рію, а навпаки, стимулює їхній розвиток 
і засвоєння, оскільки інтегрує надбання 
галузевих наук і вибудовує на цій основі 
якісно нову систему знань про Україну 
й українство. Йдеться про вищий рівень 
узагальнень, систематизації й осмислен-
ня знань не стільки про конкретні події 
і факти, скільки про явища, тенденції та 
закономірності історичного процесу в 
їхньому органічному поєднанні з напра-
цюваннями філософської, правничої, 
культурологічної, етнографічної, філо-
логічної та інших наук щодо ключових 
проблем розвитку етносу, нації, мови, 
культури і держави.

Українознавство може тільки по-
сприяти становленню справді націо-
нальної історичної освіти в Україні  – 
української за сутністю, невіддільної 
від вітчизняної й зарубіжної історичної 
науки, національної ідеї. Воно сприяти-
ме формуванню в молодих людей укра-
їнського бачення не тільки своєї, але й 
світової історії, історії зарубіжних кра-
їн. Сучасна історія в її українознавчому 
вимірі не має бути хронологією подій 
чи по-бухгалтерському скрупульозно 
укладеним банком історичних фактів. 
Під національною історичною освітою 
треба розуміти такий її зміст, характер і 
спрямованість, який об’єктивно віддзер-
калює загальні тенденції самобутнього і 
самодостатнього українського історич-
ного процесу, особливості формування 
українського етносу, української нації, 
її життєдіяльності на різних етапах у 
контексті світової історії. У цьому ви-
падку зовсім не йдеться про політизацію 

чи ідеологізацію історії, підміну науко-
вості дилетантським гаслом «служіння 
Україні». Національна історична освіта 
повинна базуватися на найновіших над-
баннях української і світової історич-
ної науки, ґрунтуватися на достовірних 
джерелах, сповідувати принципи прав-
ди, об’єктивності та доказовості, послу-
говуватися якісними, фахово підготов-
леними підручниками та навчальними 
посібниками і забезпечуватися високо-
освіченими та висококваліфікованими 
спеціалістами в галузі історії, педагогіки 
та соціальної психології. Таким чином, 
властиво українознавчий підхід до іс-
торії як науки і навчальної дисципліни 
стимулює її саморозвиток, сприяє інте-
грації історичних знань в українознавчу 
систему, значно посилює пізнавальну та 
світоглядно-виховну функції історії.

Українознавство репрезентує соці-
ально-культурний досвід народу, який 
включає практичну діяльність людей у 
різних сферах суспільного життя. З по-
зиції педагогічних цілей і завдань на-
ціональної школи основне значення 
українознавства полягає в тому, що воно 
охоплює практично всі аспекти життя 
нашого народу, його походження, роз-
селення, місце та роль у розвитку сві-
тової цивілізації, матеріальну і духовну 
культуру, господарсько-економічну та 
виробничо-трудову діяльність, побут, 
обряди, звичаї, традиції. Воно є інтегро-
ваною предметною системою знань про 
навколишній світ та його перетворення і 
сприяє формуванню цілісного світогля-
ду молоді [18].

Тому подальший розвиток украї-
нознавства значною мірою залежить 
від осмислення й зрозуміння його ролі 
в системі шкільних дисциплін та, відпо-
відно, дієвої підтримки на державному 
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рівні, прийняття відповідних рішень 
щодо його впровадження і здійснення 
контролю за їх виконанням.

Як відомо, реалізація україно-
знавства в освітньому просторі до-
шкільних, загальноосвітніх, вищих на-
вчальних закладів здійснюється через 
відповідні програми та навчально-мето-
дичне забезпечення. Діючі нині програ-
ми з українознавства розроблені в Науко-
во-дослідному інституті українознавства 
Міністерства освіти і науки України  [5, 
6, 7]. У їхній зміст авторами покладе-
но положення про цілісність розвитку 
українського народу, взаємопов’язаність 
концентрів: Україна – історія, мова, при-
рода, культура, держава, історична місія 
тощо.

Крім того, існує низка затверджених 
регіональних або авторських програм 
для викладання українознавства в окре-
мих областях чи навчальних закладах. 
Однак наявність програм не забезпе-
чує автоматично популярність україно-
знавства у варіативній частині шкільних 
навчальних планів. Слід визнати, що 
проблему значного скорочення кількос-
ті шкіл, ліцеїв і гімназій, у яких украї-
нознавство викладається як окремий 
предмет (чи хай навіть факультативний 
курс), не можна вирішити виключно ад-
міністративними важелями. Безперечно, 
необхідно відновити дію положення 
Постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 серпня 1998  р. про включення до 
Базового навчального плану загально-
освітніх і вищих навчальних закладів 
українознавства як окремої навчальної 
дисципліни й домогтися неодмінного 
його виконання, а спеціальність «Украї-
нознавство» слід включити до переліку 
спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців-педагогів.

Однак набагато важливішим вида-
ється підготовка й видання концепту-
ально нових, науково обґрунтованих 
програм, підручників, посібників, до-
відників, робочих зошитів, методич-
них посібників для вчителів, створення 
навчальних електронних ресурсів. До 
речі, необхідність розроблення таких на-
вчально-методичних комплексів зусил-
лями міжрегіональних творчих колек-
тивів науковців та вчителів-практиків 
була визнана першочерговим завданням 
під час проведення в НДІУ 27 березня 
2015 р. круглого столу для освітян та вче-
них «Українознавче наповнення змісту 
навчання в системі освіти: проблеми і 
перспективи», що відбувся в рамках про-
ведення VIII Міжнародного конкурсу 
з українознавства для учнів 8–11 класів 
ЗНЗ. Важливо, щоб такі матеріали стали 
надбанням кожної шкільної й універси-
тетської бібліотеки.

Зростаюча глобалізація значною мі-
рою уніфікує культурно-побутове життя 
українців, як і громадян інших країн. Це 
покладає на навчальні заклади завдання 
посилення популяризації й засвоєння 
підростаючим поколінням національ-
них культурних цінностей, які слугують 
основою виховання національно свідо-
мого громадянина й патріота своєї краї-
ни. Педагог перетворюється на головно-
го вихователя нового українця. На жаль, 
в Україні досі обмаль педагогічних ВНЗ, 
які б готували учителів – фахівців-украї-
нознавців. Тому окреме місце посідає 
проблема як професійної підготовки, так 
і безперервного підвищення кваліфіка-
ції вчителів, викладачів та організаторів 
освітньо-виховного процесу в інститу-
тах післядипломної педагогічної освіти. 
У цій царині пріоритетним завданням 
є розробка комплексу теоретичних і 
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методичних основ забезпечення цього 
процесу.

Очевидно, на інститути післяди-
пломної педагогічної освіти поклада-
ється не менш важливе завдання: на-
повнити українознавчим змістом усі 
дисципліни і практики в системі безпе-
рервного підвищення кваліфікації вчи-
телів. Позитивний досвід накопичено 
в ІППО Київського університету імені 
Бориса Грінченка: в інваріантній частині 
дисциплін на курсах підвищення квалі-
фікації педагогів усіх спеціальностей ви-
кладається окремий навчальний модуль 
«Українознавство», активно використо-
вуються елементи музейної педагогіки, 
в міжкурсовий період організовують-
ся науково-практичні і методичні кон-
ференції, семінари, практичні заняття, 
майстер-класи, тренінги тощо. Щорічно 
проводиться традиційний міський кон-
курс з українознавства для учнів 8–11 
класів ЗНЗ.

Гостро стоїть і проблема формуван-
ня особистості вчителя, адже тільки на-
ціонально свідомий, творчий педагог, 
людина з високими моральними рисами 
зможе ефективно виконувати навчаль-
но-виховну роботу, спрямовану на на-
ціональне і громадянське виховання 
дітей. Учителі мають стати істинними 
інтелігентами, аристократами духу, по-
движниками своєї справи, людьми ак-
тивними і творчими, які дбатимуть про 
збереження, примноження й поширен-
ня національних культурних здобутків.

Таким чином, у сучасних умовах 
українознавство стає однією з важливих 
фундаментальних галузей сучасної гу-
манітарної науки, дієвим чинником по-
ширення геополітичних та культурних 
впливів України у новітніх умовах роз-
витку світового співтовариства, відіграє 

роль одного з пріоритетних важелів у 
розвитку системи освіти і виховання 
підростаючих поколінь.
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Yu. Bezzub
Ukrainian Studies in the Trends of Cultural and Educational Development 

of the Early 20th Century Ukraine
Abstract 

Ukrainian Studies has evolved from a set of interdisciplinary researches to separate science with 
its own theoretical and methodological system. � erefore, it is a scienti� c branch of knowledge about 
real Ukrainian world that was created and developed over thousands of years and today represents 
the essence of being and consciousness of Ukrainians as a nation. � e «Ukrainian» is regarded as 
an individual adapted to the particular environment and a carrier of Ukrainian identity, distinctive 
traditions, creator and translator of Ukrainian culture.

Under the conditions of globalization the spread of Ukrainian Studies knowledge obtains not only 
scienti� c but also political and strategic (geopolitical) value and becomes a part of national security. 
Ukrainian Studies can be one of the factors of the so-called «so�  power» in the area of Ukraine’s foreign 
policy. � is refers to e� ecting the desired by Ukrainians results in the world community through formation 
of a� ection to national culture, customs and behavior patterns, attractiveness and moral authority of 
scienti� c, technical, sports achievements, artistic works, humanist ideology, mass culture and so on.

� e full implementation of Ukrainian Studies into the national education system should bS an 
important area of public policy. Ukrainian Studies at school entirely � ts in the modern social-cultural 
strategy of educational idea of personality development: solving of moral problems is the lifework. � e 
secondary Ukrainian Studies education program can become a kind of spiritual and national laboratory 
of struggle for opportunity, right and duty to be a Man. � e problem requires conceptually new and 
scienti� cally substantiated programs, textbooks, manuals, reference books, workbooks, teacher editions, 
electronic learning resources on Ukrainian Studies as well as training of highly quali� ed, creative, 
nationally conscious teachers of Ukrainian Studies.


