
Історія наукової інтелігенції кінця ХІХ ст. – 
1920 р. привертала й досі привертає увагу дослід-
ників. Історіографія проблеми у своєму розвитко-
ві пройшла три основних етапи, які відобража-
ють загальні напрямки еволюції української істо-
ричної науки: дослідження кінця ХІХ ст. – почат-
ку ХХ ст. (до 1920 р.), період, що обумовлений 
радянською ідеологією (1920-1991 рр.), праці, 
виконані в період незалежної України (з 1991 р. 
до сучасності). Окремо треба виділити зарубіжні, 
у т.ч. діаспорні, роботи. 

Перший етап вивчення проблеми представ-
лено працями науковців України, які були безпо-
середніми учасниками подій зазначеного періоду.  

Українське питання було центральним у 
роботах видатного українського історика і гро-
мадського діяча М. Грушевського [1-5], який по-

слідовно відстоював право українського народу 
на рідну мову та доводив необхідність її викорис-
тання в освіті.  

До питання запровадження української мови 
в Україні зверталися у своїх роботах С. Єфремов, 
В. Науменко, Б. Грінченко, В. Дорошенко, 
В. Прокопович, К. Михальчук, Б. Кістяківський 
[6-13]. Усі автори доводять право рідної мови на 
самостійне існування та застосування її в освіті. 
Необхідність запровадження української мови в 
школі логічно обґрунтовується, насамперед, по-
требою навчання учнів рідною та знайомою їм 
мовою. Як аргумент наводиться низький рівень 
навчання та рецидиви безграмотності серед тих, 
хто отримав освіту. Ці роботи містять багато фа-
ктичного матеріалу для розгляду участі та пози-
цій наукової інтелігенції в розширенні сфери ви-
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користання української мови, але більшою мірою 
це праці публіцистичного характеру, які містять 
велику частку суб’єктивізму в оцінках.  

Активізації розвідок з мовного питання 
сприяв період національно-визвольних змагань. 
Базисним історіографічним надбанням є праці 
діячів науки та освіти зазначеного періоду, на-
самперед І. Огієнка, С. Постернака, С. Єфремова, 
С. Русової.  

Перша ґрунтовна, узагальнююча праця з 
історії створення національної школи того часу 
була підготовлена комісаром народної освіти 
Київської губернії С. Постернаком і видана в 
1920 р. [14]. Автор показав вплив революційних 
подій на формування тенденцій освіти в Україні, 
охарактеризував основні напрямки реформ. У 
роботі також висвітлено діяльність науковців на 
урядових посадах у напрямах українізації освіти. 
Автор, який стояв на національно-радикальних 
позиціях, досягнення українізації освіти відно-
сить до періоду Центральної Ради та критично 
ставиться до українізації освіти доби 
П. Скоропадського. Міністра освіти уряду 
П. Скоропадського М. Василенка С. Постернак 
характеризує як прихильника української націо-
нальної освіти, але нерішучу людину, проте ви-
знає збільшення числа шкільних закладів за Геть-
манату [15].  

Палкою прихильницею національної школи 
була С. Русова, яка бачила завдання школи в то-
му, щоб викликати в учнів почуття любові до 
своєї нації, і першочергова роль у цьому, на дум-
ку просвітниці, відводилася виховній ролі рідної 
мови [16].  

Вагомим джерелом для висвітлення діяльно-
сті науковців у напрямі українізації освіти є пуб-
лікації на сторінках журналу Всеукраїнської учи-
тельської спілки “Вільна українська школа”. Ав-
торами статей були активні прибічники та безпо-
середні учасники реформ української школи 
О. Музиченко, Ф. Сушицький, П. Холодний, 
Я. Чепіга та ін. [17-21]. Статті висвітлюють освіт-
ні реформи (участь учених у підготовці педагогі-
чних кадрів, формуванні професійних учительсь-
ких спілок, створенні підручників), різнобічні 
проблеми, які виникали в ході розбудови україн-
ської освіти, погляди авторів на застосування 
рідної мови в школі.  

Другим етапом в історіографії проблеми 
можна вважати радянський період з 1920-х до 
початку 90-х років.  

Для радянської iсторiографiї було характер-
ним підпорядкування її марксистсько-ленінській 
ідеології з класовим i партiйним пiдходом. Треба 
зазначити, що тема наукової інтелігенції у впро-
вадженні української мови в навчальних закладах 
та державних установах в кінці ХІХ ст. – 1920 р. 
не могла бути популярною в радянський період. 
По-перше, це пов’язано із цькуванням інтеліген-
ції, у т.ч. і наукової, як верстви, приниженням її 
ролі в суспільних процесах, моральним і фізич-

ним знищенням багатьох її представників. По-
друге, розвідки, пов’язані з розвитком національ-
них культур, суперечили концепції радянського 
уряду про злиття братніх народів. По-третє, особ-
ливо недослідженим періодом були часи українсь-
кої революції, бо в радянській історіографії це 
поняття часто підмінялося поняттям Великої Жов-
тневої соціалістичної революції та громадянської 
війни на території України [22]. Відповідно, дослі-
джувалися лише окремі аспекти історії наукової 
інтелігенції в рамках тем освіти та культури. 

Перші роки становлення радянської влади в 
Україні були плідними для української науки, що 
було пов’язано з політикою коренізації та слідом, 
який залишило науково-культурне піднесення 
визвольних змагань. Проте тоді ж почала форму-
ватися нова політична система – тоталітаризм, 
який вплинув на розробку нових наукових на-
прямкiв i на розвиток теоретичних основ 
iсторичних дослiджень.  

Почали формуватися загальнi концептуальнi 
пiдходи до вивчення історії інтелігенції: було 
визначено її місце і роль у суспільних відноси-
нах. Інтелігенція передусім розглядалась як про-
шарок, який не відіграє самостійної ролі в житті 
суспільства. Радянська влада, використовуючи в 
перші роки стару “буржуазну” інтелігенцію, мала 
на меті формування власної, соціалістичної. Уже 
в 1919 р. В.І. Ленін писав: “Інтелектуальні сили 
робітників, селян зростають і кріпнуть в боротьбі 
за скинення буржуазії та її прибічників, інтеліге-
нтиків, лакеїв капіталу, які уявляють себе мізка-
ми нації” [23]. 

Роботи О. Гермайзе та А. Риша [24-25], при-
свячені історії українських політичних партій 
початку ХХ століття, були останніми спробами 
радянських учених об’єктивно дослідити суспіль-
но-політичну діяльність української інтелігенції. 
Дослідники визначають роль деяких представни-
ків в окремих партіях (Революційній українській 
партії та “Спілці”), але не ставлять за мету про-
аналізувати вплив науковців як соціально-
професійної групи на мовний аспект політичної 
діяльності.  

Більш популярними у цей час є розвідки, в 
яких здійснюються спроби проаналізувати роль 
інтелігенції в суспільстві. Це праці 
О.М. Мізерницького, Ю. Ларіна, А.В. Луначарсь-
кого [26-28]. Зокрема, Ю. Ларін створив класифі-
кацію соціально-професійного походження інте-
лігенції: “технічна й адміністративна”, “технічно-
організаційна”, “промислова”, “інтелігенція спе-
ціалістів”, “низова”, “робітнича й селянська”, 
“інтелігентські кадри” [29]. Хоча класовий прин-
цип з його упередженим ставленням до буржуаз-
них спеціалістів для Ю. Ларіна залишався голо-
вним, він не розглядав інтелігенцію як однорідне 
явище, а виділив окремі групи.  

У 1920-ті роки, коли радянська влада здійс-
нювала політику українізації, жоден з авторів 
досліджень історії освіти навіть не наважився 
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згадати у позитивному плані про роботу науко-
вців, що передувала українізації 20-х років. У 
книзі Г. Гринька “Очерки советской просветите-
льной политики” акцентується увага на основних 
заходах радянських органів влади в галузі освіти 
і дається лише побіжно оцінка реформам своїх 
попередників [30].  

Теоретичні засади В.І. Леніна були розвине-
ні його учнями та однодумцями. Почалося фор-
мування догматичної схеми, згідно з якою вся 
інтелігенція поділялася на контрреволюційні вер-
хи, відірвані від народу, і революційні низи, полі-
тично ближчі до пролетаріату, а також середину, 
що хитається [31]. З другої половини 1930-х ро-
ків, з утвердженням тоталiтаризму, погляд на цю 
верству пов’язаний з ідеєю Й.В. Сталіна про 
“стирання граней”, вiдмiнностей мiж націями, що 
в перспективi приведе до їх злиття. З цього часу i 
до кiнця 1980-х рокiв iнтелiгенцiя розглядалася 
як соцiальна верства, майбутнє якої визначається 
процесом зникнення класiв у ходi побудови ко-
мунiзму.  

Треба також відмітити, що в 1930-х роках 
змінився загальний підхід до джерелознавства. 
Й.В. Сталін у листі “Про деякі питання історії 
більшовизму” обґрунтував ідею вибіркового ви-
користання і класового підходу до застосування 
джерел, задекларувавши таким чином кон’юнк-
турність та заангажованість історичної науки 
[32].  

Через це упродовж 30-х – 50-х рр. ХХ ст. 
історична та історико-педагогічна наука втратила 
досягнення попередніх десяти років, тому що 
ідеологеми сталінізму заступили справжню мето-
дологію наукового пізнання. Література, яка ви-
йшла друком у 30-х рр., стосувалася загальних 
проблем культурно-освітнього життя, розвитку 
школи та ролі радянської інтелігенції [33-36].  

Нові тенденції в освітній сфері, які призвели 
до згортання українізації, посилення боротьби 
проти “українського буржуазного націоналізму”, 
наростання ідеологічного тиску, хвилі репресій 
дореволюційної наукової інтелігенції, відобража-
лися в тогочасних публікаціях.  

Таке ставлення яскраво відображає книга 
для абітурієнтів С. Дізеля та В. Баумштейна [37]. 
Однією з провідних ідей авторів є викриття і зві-
льнення “реакційної”, тобто дореволюційної, 
професури, що, користуючись своїм становищем, 
пропагує ворожі буржуазні ідеї.  

Серед праць, які розглядають інтелігенцію 
як явище, її формування, можна назвати роботу 
А. Бейліна про кадрове забезпечення ключових 
галузей народного господарства [38], а також 
серію публікацій Д. Заславського, Е. Коровіна, 
Г. Васецького, Б. Воліна, С. Вольфсона, 
М. Нестеровського про інтелігенцію та її роль і 
місце в суспільно-політичному житті СРСР [39-
45]. Усі ці роботи написані в дусі сталінських 
ідеологем з традиційною опозицією “буржуазна” 
інтелігенція – “соціалістична” інтелігенція. Зви-

чайно, “буржуазна” інтелігенція знаходиться на 
службі капіталістичних інтересів та намагається 
нашкодити радянській владі [46], у той час як 
“соціалістична” стоїть на одному боці з пролета-
ріатом. Відповідно – зі “вченими шкідниками” 
треба боротися.  

У 1940 р. вийшла друком колективна моно-
графія “Одесский университет за 75 лет” [47]. 
Вона є досить поверховою і спрямована голо-
вним чином на відтворення історії революційно-
го руху в університеті. Мало уваги приділено 
викладачам, їх науково-освітній діяльності, нато-
мість акцент робиться на участі студентської мо-
лоді в революційному русі.  

Історична наука в умовах десталінізації дру-
гої половини 50-х років виявила деякий інтерес 
до освітянської тематики. У цей час вийшло кіль-
ка узагальнюючих праць з історії освіти України, 
але освітня політика до встановлення радянської 
влади оцінювалась негативно, якщо взагалі зга-
дувалася [48-50]. Увагою обминали науковців, 
які сприяли українізації освіти періоду визволь-
них змагань. Так, М. Грищенко в роботі 
“Розвиток радянської школи на Україні” жодним 
словом не згадав про позитивні результати рефо-
рми школи та її українізації за українських урядів 
[51]. Він підкреслює, що з перших днів після пе-
ремоги Жовтневої революції на території Украї-
ни розпочалась велика робота органів радянської 
влади в справі будівництва радянської школи. 

Ще одна узагальнююча праця вийшла в 
1957 р. – “Розвиток народної освіти й педагогіч-
ної науки в Українській РСР (1917-1957)” [52]. У 
ній вміщено ряд статей, серед яких виділяється 
робота М. Грищенка “Сорок років розвитку ра-
дянської школи в Українській РСР”. Характери-
зуючи початковий етап революції, автор називає 
науковця і політика М. Грушевського “агентом 
іноземного імперіалізму”, “запеклим ворогом 
українського народу”. Аналізуючи процес украї-
нізації шкіл 1917-1920 рр., автор показав її в дусі 
традиційних поглядів радянської ідеології. На-
приклад, характеризуючи Генеральний секретарі-
ат освіти, автор стверджував, що його діяльність 
полягала, головним чином, “у насильницькій 
українізації всієї шкільної мережі, у забороні ви-
кладання російської мови” [53]. 

У добу Хрущова відбулися позитивні зміни 
в галузі національних досліджень, що пов’язано з 
елементами так званої “відлиги”. У цей період 
з’являються фундаментальні праці з історії осві-
ти, у рамках яких висвітлювалася діяльність 
окремих постатей науковців. Суттєві зміни відбу-
ваються в оцінці офіційною наукою такого яви-
ща, як українізація вищої освіти та участь у ній 
наукової інтелігенції, що, зокрема, відбилося у 
дослідженнях з історії Харківського та Київсько-
го університетів [54-55]. У них суттєво розшире-
но коло джерел за рахунок архівних матеріалів, 
спогадів сучасників, даних преси. Крім традицій-
ного розділу про участь студентства у револю-
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ційному русі, як окремі теми розглядалися питан-
ня про внесок університетських учених у розви-
ток науки, про діяльність наукових товариств та 
деяких факультетів, про політику уряду щодо 
університетської освіти. Отже, у тогочасних пра-
цях залишалася ідейно-політична упередженість, 
були наявні ідеологічні штампи, перекручування 
і замовчування “незручних” питань. Зрозуміло, 
що подальші дослідження мали реабілітувати та 
показати значення діяльності наукової інтеліген-
ції для українізації вищих навчальних закладів.  

Брежнєвська епоха характеризується поси-
ленням жорсткості ідеологічних настанов, що не 
могло не відобразитися негативно на історичній 
науці. Поява праць, в яких об’єктивно розгляда-
лася діяльність наукової інтелігенції у впрова-
дженні української мови, в умовах застою була 
неможливою. У часи “застою” посилювався 
вплив ідеології на історичну науку, класовий під-
хід до висвітлення питань національно-
культурного будівництва. 

З 1969 р. почали з’являтися праці, які продо-
вжували досліджувати суспільну роль інтеліген-
ції. У 1960-80-х рр. інтелігенція стає об’єктом 
спеціальних наукових розвідок Л. Єрмана, 
В. Лейкіної-Свірської, А. Ушакова [56-59]. Нау-
ковий інтерес зазначених робіт забезпечують 
наведені дані щодо чисельності та професійної 
структури спеціалістів розумової праці та стано-
вого походження. Але в працях радянських до-
слідників цієї доби діяльність української інтелі-
генції висвітлена фрагментарно і науковці не 
виділяються в окрему групу. 

Праці Ю.О. Курносова [60], М.Е. Главаць-
кого та В.Г. Чуфарова [61], В.П. Пастухова, 
В.К. Майбороди [62] порушували питання про 
основні напрямки вивчення соціального похо-
дження та джерела формування радянської інте-
лігенції. Проте не аналізувалася її діяльність в 
галузі впровадження української мови, а сама 
верства розглядалася з суто утилітарного погля-
ду, тобто з точки зору її користі для радянського 
суспілства. 

Позитивні зміни в історіографії науковців 
пов’язані з приходом до влади М. Горбачова. 
Пом’якшення ідеологічного пресу сприяло появі 
наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років чис-
ленних праць, написаних з позиції нового бачен-
ня. Серед авторів насамперед необхідно назвати 
В.М. Даниленка та Г.В. Касьянова, які хоч і не 
виділяли саме наукову інтелігенцію досліджува-
ного періоду як об’єкт чи предмет розвідки, але 
розпочали активно досліджувати заборонені ра-
ніше теми, розкривати “білі плями” української 
історії [63]. Автори розглядали персоналії вче-
них, показали долі репресованих діячів. Голо-
вним досягненням було те, що аналіз відбувався 
без застосування обов’язкових марксистсько-
ленінських ідеологем, тобто розпочалося форму-
вання нової методології. Але хронологічні рамки 

дослідження не включали інтелігенцію кінця 
ХІХ ст. – 1920 р. 

Більших успіхів у період з 20-х до початку 
90-х рр. ХХ ст. у дослідженні історії українсько-
го суспільно-політичного руху досягли зарубіжні 
україністи, вільні від партійних обмежень та іде-
ологічних схем. Розвиткові українського культу-
рно-освітнього руху приділяли значну увагу істо-
рики діаспори. Треба зазначити, що розвідки з 
участі науковців у боротьбі за впровадження 
української мови відсутні і в зарубіжній історіо-
графії, хоч доробок закордонних учених є цінним 
для вивчення проблеми насамперед концептуаль-
но-методологічними підходами, вільними від 
радянських стереотипів. Проте обмеженість дже-
рельної бази створювала об’єктивні труднощі в 
цілісному висвітленні даної проблеми. 

Окремо треба виділити роботи науковців 
української діаспори, які були безпосередніми 
учасниками тогочасних подій. Національно-
культурному руху в Україні присвячено узагаль-
нюючі праці політичних діячів та українських 
громадян, які виїхали за кордон: Д. Дорошенка, 
Ю. Тищенка-Сірого, Н. Полонської-Василенко, 
С. Сірополка [66-71].  

Вони висвітлюють постаті вчених, які брали 
участь у національному русі та сприяли україні-
зації освіти і діловодства. Характерною рисою 
цих робіт є висвітлення проблеми реформи шко-
ли та її українізації шляхом протиставлення сис-
тем освіти, що створювалась в УНР, Гетьманаті 
та радянській Україні. Іноді ідеалізується роль 
певних політичних сил, залежно від симпатій чи 
антипатій авторів, але вони допомагають дослі-
дити діяльність науковців у мовних реформах. 
Отже, ці роботи містять багато фактичного мате-
ріалу, відображають атмосферу досліджуваного 
періоду, але відрізняються високим ступенем 
суб’єктивності авторів через їх політичні або 
особисті уподобання.  

Праці, написані в період з кінця 1940-х до 
кінця 1980-х рр., відрізняються від попередніх 
зростанням теоретичного рівня. Їх автори намага-
лися обґрунтувати витоки українського націона-
льного відродження, з’ясувати регіональні особ-
ливості національних рухів і виявити спільні ри-
си українського та європейських рухів. Серед 
них на особливу увагу заслуговують твори 
І. Лисяка-Рудницького, О. Субтельного, Ю. Ше-
вельова [72-75]. 

Робота професора Колумбійського універси-
тету Ю. Шевельова є важливим науковим дослі-
дженням мовної політики в Україні в першій по-
ловині ХХ століття. У зазначеній праці було по-
рушено такі проблеми, як мовне законодавство, 
зміни політичного курсу та соціальні зрушення, 
що впливали на вжиток і оформлення мови. У 
рамках мовного питання згадується про участь 
науковців у дискусії при виробленні єдиних пра-
вописних правил, зокрема відзначається внесок 
М. Грушевського. Акцентується увага на досяг-
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неннях окремих учених у розширенні сфери ви-
користання рідної мови. Проте автор сам відзна-
чає, що збирати джерельну базу йому допомагали 
особи, які не брали участі у формуванні загальної 
концепції, що не могло не позначитись на ціліс-
ності дослідження [76]. Деякі важливі документи 
могли залишитися поза межами уваги науковця. 

Серед учених української діаспори треба 
виділити праці І. Лисяка-Рудницького [77], на-
самперед його історичні, історико-публіцистичні 
та історіософські розвідки, зібрані нині в двотом-
нику “Історичні есе”, у яких автор визначає роль 
інтелігенції як творення суспільної ідеології та 
справедливо вважає інтелігенцію основною ру-
шійною силою національного руху періоду з 
1890 р. до Першої світової війни (т. зв. 
“модерністичної доби”). Проте, І. Лисяк-
Рудницький не виділяє наукову інтелігенцію як 
групу, що має специфічні риси (хоч і високо оці-
нює наукову працю М. Грушевського та 
В. Липинського), в той час як саме науковці (а не 
вся інтелігенція) створюють підвалини для фор-
мування національної ідеології. 

Зарубіжні науковці (неукраїнського похо-
дження) не цікавилися проблемою діяльності 
українських учених, але зробили вклад у методо-
логію вивчення питання.  

Перш за все треба зазначити дослідження 
відомого німецького філософа та соціолога 
М. Вебера, який відстоював ідею деполітизації 
науки і вважав недопустимою та непрофесійною 
пропаганду викладачем своїх ідей за кафедрою 
[78]. Зарубіжні вчені також внесли певні коректи-
ви у поняття інтелігенції, в її суспільну роль. 
Проте вони розглядали цю групу в західному 
розумінні, як “інтелектуалів” – суспільно-
професійну групу, не виділяючи ментальні, духо-
вні та історичні особливості [79-82].  

Третій етап – сучасний період – пов’язаний 
з проголошенням суверенітету України 24 серпня 
1991 р., що не тільки актуалізувало й підвищило 
практичну цінність дослідження проблеми, але і 
надало реальну можливість поєднати зусилля 
вітчизняних і зарубіжних учених у єдину течію 
студіювання порушеного питання та підвищило 
можливості роботи з архівними матеріалами.  

Цей процес почала Н.А. Шип [83]. Її моно-
графія стала першою спробою детального істори-
ко-соціологічного аналізу розвитку української 
інтелігенції. Дослідниця приділяє науково-
педагогічній інтелігенції підрозділ, але хроноло-
гічні рамки праці стосуються лише ХІХ століття.  

Більш детальне та ґрунтовне висвітлення 
участі національної інтелектуальної еліти у впро-
вадженні української мови міститься у моногра-
фії Г.В. Касьянова [84] та колективній розвідці 
“Нариси історії української інтелігенції (перша 
половина ХХ століття)” [85]. 

Г.В. Касьянов критично дослідив діяльність 
інтелігенції у політичних партіях, соціальне ста-
новище її представників на межі ХІХ-ХХ століть, 

окреслив її психологічний портрет, звільнивши 
таким чином це питання від стереотипів радянсь-
кого періоду. Наукова і практична цінність робо-
ти полягає також у методологічно-концеп-
туальній базі дослідження, в об’єктивному ком-
плексному аналізі та у залученні у науковий обіг 
значного обсягу документів і матеріалів.  

У першій книзі тритомника “Нариси історії 
української інтелігенції (перша половина ХХ 
століття)” знайшло відображення таке питання, 
як формування цієї верстви в Україні, зокрема 
зміни в її професійному, соціальному та націона-
льному складі. Широко висвітлено просвітниць-
ку діяльність інтелігенції України, її боротьбу за 
вільний розвиток української мови.  

Важливим напрямком дослідження діяльно-
сті інтелігенції слід вважати вивчення сучасними 
науковцями персоналій українських громадсько-
політичних діячів досліджуваного періоду [86-
93]. Ці розвідки містять багатий фактичний мате-
ріал, розкривають маловідомі моменти діяльності 
представників наукової інтелігенції, але вони не 
носять узагальнюючого характеру і не дають мо-
жливості з’ясувати роль науковців як суспільно-
професійної верстви.  

Особливу увагу варто звернути на моногра-
фічні дослідження, які дають уявлення про полі-
тичну діяльність української інтелігенції, насам-
перед її участь у роботі перших національних 
політичних партій в Україні [94-97]. Вони міс-
тять багатий фактичний матеріал, який дозволяє 
об’єктивно оцінити місце мовного питання в про-
грамових та теоретичних документах тієї чи ін-
шої партії та дозволяють проаналізувати політич-
ні позиції окремих науковців. Треба зауважити, 
що ці розвідки не висвітлюють інші напрями дія-
льності вчених, такі, як просвітницька робота, 
науково-педагогічна. 

Питання запровадження української мови 
побіжно розглядається в працях П.М. Шморгуна 
[98-99]. Автор акцентував увагу на діяльності 
української інтелігенції в період першої російсь-
кої революції 1905-1907 рр., проаналізував різні 
напрями, зокрема її участь у культурно-освітніх 
товариствах, у створенні україномовної преси, в 
роботі української думської громади. Більше ува-
ги в його роботах приділено історії виникнення 
та формування політичних партій в Україні, але 
позиція щодо мовного питання висвітлюється 
побіжно.  

Необхідність подальшої наукової розробки 
проблеми запровадження української мови спри-
чинила появу нових досліджень у галузі культур-
но-просвітницької діяльності видатних представ-
ників української інтелектуальної еліти межі 
ХІХ-ХХ століть [100-104]. Наукова і практична 
цінність цих робіт полягає у залученні у науко-
вий обіг значного обсягу новознайдених докуме-
нтів і матеріалів. З’явилося багато дисертаційних 
досліджень, які розглядають роботу громад та 
“Просвіт” у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і    
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побіжно торкаються діяльності вчених у зазначе-
них організаціях [105-106].  

Насамперед треба відзначити роботу 
О.В. Малюти, яка не тільки показала вплив 
“Просвіт” на культурне життя, але й проаналізу-
вала їх роль у формуванні державності, довела, 
що культурні осередки залучали широкі кола 
суспільства до співпраці, сприяли створенню 
української ментальності. Крім того, показано 
діяльність багатьох науковців у зазначених орга-
нізаціях.  

Треба відмітити низку праць, автори яких 
зачіпають ті чи інші аспекти досліджуваної теми 
[107-116]. Ці кандидатські дисертації присвячені 
становленню основ національної системи освіти 
в часи національних змагань. У зазначених робо-
тах було повністю реабілітовано досягнення 
українських урядів цього періоду, відзначено 
зростання кількості українських навчальних за-
кладів, висвітлено видання українських підруч-
ників, діяльність роботи громадських організа-
цій, підраховано кількість навчальних закладів, 
шкільних комплектів і т.п. 

У рамках становлення національної системи 
освіти дослідники не могли обійти увагою такі 
постаті науковців – активних учасників освітніх 
реформ, як М. Грушевський, М. Василенко, 
І. Стешенко, П. Холодний та ін. Проте не була 
з’ясована роль в українізації освіти науковців, які 
не знаходилися на державних посадах у цей пері-
од, але сприяли українізації іншими методами. 

Мовному питанню в діяльності інтелігенції 
Наддніпрянської України присвячено кандидат-
ську дисертацію та публікації С.С. Румянцевої 
[117]. Автор окреслює соціально-психологічне 
обличчя інтелігенції, визначає місце інтелігенції 
в політичній діяльності. Проте вимагають уточ-
нення деякі дані, наведені дослідницею. 
С.С. Румянцева при підрахуванні кількості осіб 
діячів науки, літератури й мистецтва на початку 
століття наводить число 4,8 тис. чол., посилаю-
чись при цьому на збірник “Соціалістична Украї-
на”, який вийшов друком у 1936 р. [118] [Цит. за 
119], при тому, що верхня хронологічна межа 
дисертації – 1917 р. На нашу думку, недоречно 
наводити дані радянського періоду через те, що, 
по-перше, до того часу сформувалася нова хвиля 
інтелігенції – т. зв. “соціалістичної”, яка була 
зовсім іншою з точки зору соціальної, ідеологіч-
ної, економічної тощо, а “буржуазна” інтеліген-
ція кінця ХІХ – початку ХХ ст. була частково 
знищена. По-друге, таким чином дані стають за-
надто завищеними (за нашими підрахунками, що 
базуються на Першому загальному переписі на-
селення Російської імперії за 1897 р., українська 
наукова і творча інтелігенція становила 490 чол.) 
і заважають оцінити вплив науковців на запрова-
дження української мови об’єктивно.  

Треба відмітити дослідження в галузі куль-
турної діяльності в окремих регіонах. Нас особ-
ливо цікавлять розвідки, які досліджують Київсь-

ку, Харківську і Одеську губернії через наявність 
там вищих навчальних закладів – Київського, 
Харківського та Новоросійського університетів.  

Питання діяльності Харківського універси-
тету на початку ХХ століття розглядається в ко-
лективній монографії “Харківський університет – 
рідному місту”, в дисертації Г.О. Косінової 
“Харківський університет наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст.”, в статті С.О. Наумова і 
С.І. Посохова “Харківський університет у суспі-
льно-політичному русі” [120-122]. Важливою для 
нашого дослідження стала розвідка 
Г.О. Косінової, в якій вона охарактеризувала про-
фесорсько-викладацький склад Харківського уні-
верситету та дослідила запровадження україно-
знавства в навчальний процес, залучивши багато 
фактичного матеріалу. Проте всі ці дослідження 
мають географічну обмеженість. 

Треба також відмітити роботи, які торкають-
ся питання національного руху півдня України. 
Це дослідження Л.І. Євселевського і 
С.Я. Фарини, О.В. Болдирєва та О.Т. Ярещенко, 
кандидатська дисертація А.І. Мисечка [123-125]. 
В них розглянуто діяльність деяких представни-
ків інтелектуальної еліти в національно-
просвітницькому русі.  

У кандидатській дисертації О.В. Морозової 
[126] проаналізовано діяльність різних верств 
українського населення стосовно введення украї-
нської мови в систему освіти, дано оцінку діям 
української інтелігенції, просвітніх і громадських 
товариств, органів державної влади та місцевого 
самоврядування. Окремий розділ присвячено 
інтелігенції Наддніпрянщини в русі за запрова-
дження української мови в навчальних закладах. 
Проте внесок учених в українізацію окремо не 
досліджується.  

Діяльності наукової інтелігенції по впрова-
дженню української мови присвячено ряд публі-
кацій Н.В. Давидової [127-130]. Відзначається 
роль лекційної праці, наукова та просвітницька 
робота вчених. Проте проблема громадсько-
політичного руху цієї верстви за впровадження 
рідної мови наприкінці ХІХ ст. – в 1920 р. у стат-
ті “Боротьба наукової інтелігенції за запрова-
дження української мови в державних установах 
в 1917-1920 рр.” висвітлено фрагментарно. А 
публікації “Лекційна діяльність наукової інтелі-
генції Херсонської губернії як засіб популяриза-
ції української мови (кінець ХІХ ст. – 1920 р.)”, 
“Спроба українізації Харківського університету в 
1907 р.” і “Наукова інтелігенція Одеси та Мико-
лаєва у популяризації української мови та запро-
вадженні її в освітні заклади на початку ХХ ст.” 
мають географічні обмеження. 

Найменш дослідженою частиною нашої те-
ми є запровадження української мови в держав-
них установах. З цього приводу можна навести 
тільки дисертацію Т.В. Варави [131], яка висвіт-
лює діяльність словникових установ та їх членів, 
що сприяло унормуванню рідної мови та, таким 
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чином, її подальшому використанню в держав-
них установах. Але дослідниця не мала за мету 
аналіз практичного впровадження національної 
мови.  

Отже, незважаючи на велику кількість мате-
ріалу, треба зазначити, що було висвітлено тільки 
окремі аспекти теми.  

На першому етапі історіографії (кінець ХІХ 
– до 1920 р.) основними дослідниками національ-
но-культурного руху та ролі в ньому наукової 
інтелігенції були самі безпосередні учасники 
подій, що дало унікальну можливість ознайоми-
тися з великою кількістю фактичного матеріалу 
та позиціями авторів щодо мовної боротьби. Не-
зважаючи на суб’єктивний і агітаційний характер 
робіт, автори надали багато відомостей про пере-
шкоди та труднощі в діяльності науковців і вне-
сок окремих діячів у справу щодо українізації 
освіти. Ці роботи носили в основному публіцис-
тичний характер та були покликані привернути 
увагу суспільства до мовної проблеми. 

Другий, радянський (1920-1991 рр.), період 
в Україні відзначився продовженням вивчення 
історії інтелігенції. Радянські вчені накопичили 
велику кількість матеріалу, але методологічні 
засади, які базувалися на партійно-класовому 
підході, обумовили заангажованість досліджень. 
Цей період у розвитку історіографії питання за-
початкував появу ґрунтовних робіт вітчизняних 
істориків, у яких чільне місце відводилося рефор-
муванню освіти, проте українізація та участь у 
ній науковців окремо не розглядалися. 

Зарубіжні вчені в цей час зосередили увагу 
на розробці концептуальних питань, пов’язаних з 
діяльністю інтелектуальної еліти та місцем цієї 
соціально-професійної групи в суспільстві. Проте 
цінність робіт зменшується у зв’язку з відсутніс-
тю доступу до архівних матеріалів.  

Період незалежності України надав можли-
вості для об’єктивного вивчення проблеми, до-

слідники отримали доступ до раніше закритих 
архівних матеріалів, що позначилося на кількості 
і якості розвідок з окремих аспектів проблеми. 

Віддаючи належне вже здійсненим науко-
вим дослідженням у сфері участі науковців у 
запровадженні української мови в кінці ХІХ – на 
початку ХХ століть, варто зазначити, що узагаль-
нюючої праці не існує, в історіографії висвітлено 
роль науковців в основному в межах інших тем. 
Отже, істориками було досліджено: 1) стан і ста-
тус української мови наприкінці ХІХ – на почат-
ку ХХ ст. в Російській імперії; 2) роль та значен-
ня рідної мови для подальшого повноцінного 
розвитку народу; 3) діяльність відомих українсь-
ких діячів, просвітніх і громадських товариств у 
контексті національного відродження України;        
4) українізація освіти зазначеного періоду; 5) 
політичні партії та мовне питання; 6) питання 
україномовної освіти в роботі органів державної 
влади 1917-1920 рр. 

Нерозробленими аспектами проблеми зали-
шаються участь науковців у політичному та гро-
мадському русі за запровадження рідної мови, 
роль вчених у розбудові національної школи, 
науково-педагогічна діяльність інтелектуальної 
еліти. Найгірше розроблено питання участі вче-
них в українізації діловодства, про яке згадується 
лише в рамках дослідження українізації освіти та 
науки або у філологічних дослідженнях з історії 
української мови.  

Отже, слід зазначити, що за тривалий час 
вивчення нагромаджено значну кількість науко-
вих робіт, які торкаються різних аспектів участі 
наукової інтелігенції у запровадженні української 
мови в державних установах та навчальних за-
кладах. При цьому доречно підкреслити, що ав-
тори не ставили перед собою завдання проаналі-
зувати зазначену проблему, тому в науковій літе-
ратурі її висвітлено фрагментарно. Отже, назріла 
потреба для комплексного дослідження теми. 
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