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2. Проблеми освіти та культури національних меншин 
Поява нових держав у Східній Європі обумовила ріст національної самосвідомості, 

стимулювала процес відродження мов, культур, історичних традицій. Ставлення до 
національних меншин, ступінь національної толерантності є тим лакмусовим папірцем, 
завдяки якому перевіряється ступінь зрілості суспільства, рівень його відкритості та 
демократичності.  

Українська держава, здобувши незалежність, проголосила одним із своїх 
пріоритетів державний захист прав усіх громадян на засадах рівноправності. Це 
підтверджено низкою статей Конституції України і закону України “Про національні 
меншини”.  

Результати Всеукраїнського перепису 2001 р. засвідчили високі темпи зростання 
освіти населення. 29 млн. постійного населення віком понад 10 років мали на час 
перепису повну загальну, середню і вищу освіту. Це на 18% більше, ніж відповідний 
показник у 1989 р. Зріс освітній рівень як міського, так і сільського населення. Цікавими є 
такі порівняння. Кількість осіб, які мали повну вищу освіту (на 1000 осіб у зазначеному 
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віці), збільшилася порівняно з відповідними показниками перепису 1989 р.: у містах – на 
31%, у селах – на 69%. Зросла кількість осіб з повною загальною середньою освітою: в 
міських поселеннях – на 17%, у селах – на 33%. Наведені показники свідчать про 
вирівнювання освітнього рівня міських і сільських жителів (табл.2), а також про те, що 
освіта (чи диплом) є визнаною цінністю суспільства. 

Таблиця 2. 
Рівень освіти населення 

Кількість осіб, які мають освіту 
вищу загальну середню 

 

всього з них повну  
вищу 

всього з них повну  
загальну середню 

Постійне населення у віці 10 ролків і старші, тис. осіб 
1989 р. 12049,1 4194,4 28998,5 12550,6
2001 р. 13686,3 5656,7 28475,4 15245,7
2001 р. у % до  
1989 р. 

113,6 134,9 98,2 121,5

На 1000 осіб постійного населення у віці 10 років і старші: 
все населення 

1989 р. 274 95 660 285
2001 р. 313 129 651 349
2001 р. у % до  
1989 р. 

114,2 135,8 989,6 122,5

міське населення 
1989 р. 345 127 613 297
2001 р. 379 166 598 348
2001 р. у % до  
1989 р. 

109,9 130,7 97,6 117,2

сільське населення 
1989 р. 133 32 752 263
2001 р. 177 54 764 350
2001 р. у % до  
1989 р. 

133,1 168,8 191,6 133,1

  
Отже, один із основних напрямків забезпечення прав національних меншин - 

створення умов для задоволення їх освітніх потреб. Держава приділяє значну увагу 
забезпеченню права національних меншин здобути освіту рідною мовою. Передусім 
розроблена державна програма підготовки кадрів для шкіл національних меншин. Так, 
майбутні вчителі для шкіл з болгарською і гагаузькою мовою навчання готуються в 
Одеському університеті, для молдавських і румунських шкіл - у Чернівецькому 
університеті. Підготовка відповідних кадрів проводиться також у Київському 
національному педагогічному університеті, Донецькому і Львівському університетах, 
Дрогобицькому та Ізмаїльському педагогічних університетах, а також у педагогічних 
училищах Києва, Львова та інших міст. 

Показовою є діяльність Ужгородського національного університету (УжНУ), в 
якому представники національних меншин складають вступні іспити рідною мовою 
(угорською, російською, румунською, словацькою). В УжНУ функціонують угорське, 
румунське, словацьке, німецьке відділення філологічного факультету. Крім того, в 
Мукачівському педагогічному училищі підготовка вчителів підготовчих класів для шкіл з 
національною мовою навчання ведеться угорською мовою. У 1996 р. в м. Берегове 
відкрито Закарпатський угорський педагогічний інститут, в якому зараз навчається 114 
студентів. Угорською мовою здобувають освіту в окремих групах Мукачівського 
державного аграрного технікуму, Ужгородського училища культури та Берегівського 
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медичного училища. Зазначимо, що угорці Закарпаття мають можливість замкнутого 
циклу навчання: від дитячого садка до вищого навчального закладу. 

На основі угод з міністерствами освіти Угорщини, Румунії, Польщі, Молдови 
викладачі шкіл, вузів, вихователі дошкільних установ підвищують у цих державах свій 
професійний рівень. 

В Україні у 1999/2000 н.р. діяло 2,5 тис. шкіл з російською мовою навчання, 99 - з 
румунською, 70 - з угорською, 11 - з молдавською, 10 - з кримськотатарською, 5 - з 
єврейською, 3 - з польською. Працювало 2363 школи з кількома мовами навчання, 
зокрема навчалися мовою: румунською - 27478, угорською - 21267, молдавською - 7243, 
кримськотатарською - 4335, польською - 1169, словацькою - 87, болгарською - 53 учні. 

Поширеним явищем є діяльність факультативів та гуртків з вивчення рідної мови. 
При національно-культурних товариствах діє 76 недільних шкіл, в яких навчається 
близько 8,5 тис. дітей. 

Цікавий досвід організацій навчання національними мовами накопичений у 
Чернівецькій області. В освітній системі області вивчається 5 мов національних меншин: 
румунська, російська, німецька, іврит, польська. В області із загальної кількості шкіл 452 в 
1995 р. діяло 87 шкіл з румунською мовою навчання, 4 - російською, 35 - з різними 
мовами, а в 2001 р. при загальній кількості шкіл 458 функціонувало 87 румуномовних 
шкіл, 2 - російськомовні, 14 - з різними мовами навчання. Румунську мову вивчають 23,5 
тис. школярів, німецьку - 25 тис., іврит - 280 школярів, а 400 школярів - польську мову. В 
області функціонують 27 румуномовних і 1 російськомовний постійно діючий дошкільний 
заклад. Традиційним в області стало проведення учнівських олімпіад з румунської мови і 
літератури. В процесі навчання учні не лише оволодівають рідною мовою, але й вивчають 
культуру свого народу, у них формується національна самосвідомість. 

Реалізовується Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні”: обсяг теле- і радіопередач мовами національних меншин в Україні 1999 р. 
становив 1229 годин на українському телебаченні та 1988 годин на українському радіо. 
Наприклад, обсяг використання ефірного часу телерадіопередач українською мовою та 
мовами національних меншин у Закарпатській області становить: 

- телепередачі: 
1) українською мовою - 743 години на рік; 
2) угорською мовою - 72 години на рік; 
3) румунською мовою - 58 годин на рік; 
4) німецькою мовою - 18 годин на рік; 
5) словацькою мовою - 24 години на рік. 

- радіопередачі: 

1) українською мовою - 484 години на рік; 

2) угорською мовою - 270 годин на рік; 

3) румунською мовою - 104 години на рік; 

4) словацькою - 20 годин на рік тощо. 

Важливе місце в своїй етнокультурній політиці держава відводить видавничій 
діяльності, для чого виділяють значні кошти. Так, видавництво “Маяк” (Одеса) видає 
літературу болгарською, гагаузькою та мовою ідиш, “Донбас” у Донецьку - мовою греків 
Приазов’я, “Січ” у Дніпропетровську - німецькою мовою, “Каменяр” (Львів) - польською 
мовою, “Карпати” (Ужгород) - угорською, словацькою і чеською мовами, а львівське 
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видавництво “Світ” спеціалізується на виданні шкільних підручників мовами 
національних меншин, зокрема угорською, польською, словацькою. 

Тепер мовами національних меншин друкується близько 60 газет. Додатками до 
парламентської газети “Голос України” видаються 6 газет для національних меншин, 
зокрема, болгарської – “Роден край”, польської – “Дзеннік Кійовскі”, єврейської – 
“Еврейские вести”, вірменської – “Арагац”, румунської – “Конкордія”, кримських татар – 
“Голос Крыма”. “Голос України” фінансує 50% витрат на утримання й випуск цих 
додатків, організовує матеріально-технічне забезпечення редакційно-видавничого 
процесу. У місцях компактного проживання національних меншин, зокрема в 
Закарпатській і Чернівецькій областях, місцевими органами влади видаються районні 
газети угорською та румунською мовами. Так, у Чернівецькій області румуномовні газети 
видаються не тільки на обласному рівні, але і у цілому ряді районів. Виходить журнал для 
дітей “Фигурел”. Для єврейського населення області видається газета “Черновіцер 
блеттер” та журнал “Вісник”. У Закарпатській області місцеві періодичні видання 
виходять мовами національних меншин: російською - 2 (наклад 4000), угорською - 12 
(27800), словацькою - 3 (1300), румунською - 1. 

Забезпечення прав національних меншин стає важливим чинником міждержавних 
відносин. В умовах зростаючої інформаційної взаємодії в сучасному світі позитивний 
досвід розв’язання в Україні етнополітичних проблем безпосередньо позначається на 
відносинах із сусідніми державами. Тісні зв’язки національних меншин України зі своїми 
етнічними батьківщинами зумовлюють увагу в цих країнах не тільки до стану 
задоволення їхніх етнокультурних потреб, а й до України в цілому, зокрема до 
розширення економічної співпраці. Прикладом можуть бути відносини України й 
Угорщини. Забезпечення прав численної угорської меншини в Україні знайшло 
зустрічний відгук: українська громада в Угорщині також набула статусу меншини, хоча ні 
за чисельністю, ні за ступенем самоорганізації поки що не відповідає чинному 
законодавству цієї країни. Плідне співробітництво між Україною й Угорщиною у сфері 
захисту прав національних меншин (його результат виявився, зокрема, і в тому, що в 
Угорщині було надано приміщення для Товариства української культури, а в Україні 
відкрито угорський педінститут в м. Береговому) сприяло розвитку взаємодовіри та 
розширенню контактів в інших сферах. 

Отже, сучасна державна національно-культурна політика, базуючись на принципах 
конституційного гарантування рівних можливостей, створює сприятливі умови для 
розвитку національних культур, забезпечує підтримку і розвиток культурної самобутності 
всіх етносів країни, сприяє збереженню культури національних меншин, створює 
атмосферу міжкультурного діалогу між всіма етнічними групами. 

 

 

 

 

 

 


