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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ 

МОЛОДІЖНИХ ТОВАРИСТВ БУКОВИНИ (ІІ половини ХІХ – початку 

ХХ ст.) 

 

Анотація. Автором статті проаналізовані чинники сприяння 

розвитку молодіжного руху в краї у 60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. Серед 

них потужний національний рух, позитивні зрушення у сфері освіти, 

активна взаємодія з іншими етносами та українцями Галичини і 

Наддніпрянщини. Проаналізовані аспекти діяльності студентських 

товариств «Союз», «Православна Академія», «Молода Україна», «Січ», 

«Запороже», «Чорноморе», «Буковіна», «Карпатъ», «Орелъ». Розкрито 

причини не сталих зв’язків студентів Буковини з їхніми товаришами з 

Наддніпрянщини: територіальна віддаленість, приналежність до різних 

держав. Розкрито зміст співпраці фізкультурно-спортивних товариств 

Буковини з аналогічними організаціями Галичини, зокрема «Січей»: допомога 

в складанні статуту, організація роботи із сільським населенням, закупівля 

інвентарю, методична допомога тощо.  

Ключові слова: молодіжний рух, студенти, інвентар, чинники, 

корпорації, товариства. 
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М. Кожокар 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УКРАИНСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВ БУКОВИНЫ (второй 

половины XIX - начала ХХ в.) 

 

Аннотация. Автором статьи проанализированы факторы 

содействия развитию молодежного движения в крае в 60-х гг. XIX - начале 

ХХ в. Среди них мощное национальное движение, положительные сдвиги в 

сфере образования, активное взаимодействие с другими этносами и 

украинском Галиции и Приднепровья. Проанализированы аспекты 

деятельности студенческих обществ «Союз», «Православная Академия», 

«Молодая Украина», «Сич», «Запороже», «Черноморье», «Буковина», 

«Карпаты», «Орел». Раскрыто причине постоянных связей студентов 

Буковины с их товарищами из Приднепровья: территориальная 

удаленность, принадлежность к разным государствам. Раскрыто 

содержание сотрудничества физкультурно-спортивных обществ Буковины 

с аналогичными организациями Галичины, в частности «Сечей»: помощь в 

составлении устава, организация работы с сельским населением, закупка 

инвентаря, методическая помощь и другие. 

Ключевые слова: молодежное движение, студенты, инвентарь, 

факторы, корпорации, общества. 

M. Cojocari 

UKRAINIAN organizational fundamentals of progressive youth 

Bukovina (second half of XIX - early XX century). 

Abstract. The author of the article analyzes the factors promoting youth 

movement in the province in the 60's. XIX - early XX century. Among them, a 

powerful national movement, improvements in education, active interaction with 

other ethnic groups and Ukrainian Galicia and Dnieper. Analyzed aspects of 

student societies "Union", "Orthodox Academy", "Young Ukraine", "Sich", 

"Zaporozhe", "Chornomor", "Bukovina", "Karpatъ", "Orelъ." The causes are not 
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sustainable relationships with their students Bukovina friends from Dnieper: 

territorial remoteness, belonging to different states. The content collaboration 

Sports Society Bukovina with similar organizations in Galicia, including "Hosts" 

assistance in drafting the statute, organization of work with the rural population, 

the purchase of equipment, methodical help others. 

Keywords: Youth Movement, students, equipment, factors corporation, 

partnership. 

Постановка проблеми. 

Актуальною проблемою сьогодення є забезпечення всебічного 

розвитку особистості, формування і вдосконалення основних норм, ідеалів, 

принципів, цінностей, правил поведінки студентської молоді в системі вищої 

освіти. Розв’язання завдань національного виховання, набуття молодим 

поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань 

українського народу, досягнення високої моральної та міжнаціональної 

культури особистості, формування рис громадянина української держави, 

розвиненого духовно, фізично досконалого, із високим рівнем моральної, 

естетичної, правової, трудової, екологічної культури, вимагає докорінної 

перебудови виховної роботи у вищих закладах освіти. 

Розвиток сучасної педагогічної думки неможливий без осмислення і 

усвідомлення історичного досвіду. Обізнаність із педагогічними ідеями та 

освітньою діяльністю видатних діячів минулого та їх творче використання 

належить до найдієвіших чинників, що зумовлюють прогрес педагогічної 

теорії та практики. Використання творчих пошуків та знахідок попередників 

дозволяє поєднати сучасне з минулим, накреслити основні тенденції 

майбутнього розвитку, забезпечити єдність та наступність історико-

педагогічного процесу. 

Звернення до історичного досвіду нашої країни є особливо актуальним 

у часи активних пошуків нових шляхів суспільного розвитку, що несе зміну 

підходів до розбудови системи вищої освіти, оскільки вона сприяє 

вихованню суспільної свідомості і виступає гарантом його стабільності.  
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Висхідною умовою сучасного реформування системи національної 

освіти є вивчення історичного досвіду, що, дозволить спрогнозувати її 

функціонування у перспективі й уникнути помилок минулого. Особливий 

інтерес у цьому відношенні становить період кінця ХІХ – перша третина ХХ 

століття, який характеризується інтенсивними соціально-економічними та 

культурними перетвореннями, великою кількістю реформаторських процесів 

у освітній галузі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

 Наукова розробка питань теоретико-методичного обґрунтування 

фізичного виховання в громадських товариствах, передумов становлення 

системи фізичного виховання всіх верств населення на Буковині 

досліджуваного періоду була започаткована істориками, етнографами, 

педагогами, громадськими діячами краю досліджуваного періоду 

(Г. Вігліцький, С. Воробкевич, С. Грюнгауз, М. Мішлер, О. Насбаум, 

Й. Полек, О. Попович, К. Ромшторфер, Л. Сімігінович-Штрауфе, А. Фікер). 

Важливий фактичний матеріал з історії зародження національного 

товариського руху, а також проблем фізичного виховання молодого 

покоління містять роботи А. Вотави, М. Гараса, А. Годеля, Т. Йоргу, 

С. Каснера, Р. Кайндля, М. Кордуби, Ф. Ланга, С. Смаль-Стоцького. 

Корисними для нашого дослідження є роботи вчених радянського 

періоду (М. Гонжи, І. Гриценко, І. Компанієць, М. Ліщенко, В. Пічета, 

М. Романець), які розглядали зміст і завдання фізкультурно-спортивного 

руху на буковинських землях різних історичних епох.  

Окремі аспекти тіловиховання у товариствах досліджуваного періоду, а 

саме: питання педагогічної діяльності молодіжних організацій на 

західноукраїнських землях ХІХ-ХХ ст. привертали увагу І. Андрухіва, 

О. Винничука, В. Мужичка, А. Нагірняка, Р. Найди, М. Пантюка, Р. Расевич, 

Б. Савчука, Б. Ступарика, Б. Трофим’яка, М. Чепіль, О. Юзик, Б. Якимовича; 

дидактичні аспекти означеної проблеми аналізувала Т. Завгородня; вплив 

фізкультурно-спортивних товариств на фізичне виховання в народній школі 



Theory and methods of educational management № 3(14), 2014 

краю розглядала Н. Гнесь, а управління системою фізичного виховання 

Буковини – О. Цибанюк. 

Мета дослідження – виявити особливості виховання молоді в 

студентських організаціях краю досліджуваного періоду та обґрунтувати 

доцільність їх творчого врахування в діяльності сучасних вищих навчальних 

закладів України. 

Виклад основного матеріалу. 

У 60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. на Буковині склалися сприятливі 

соціально-демографічні, суспільно-політичні та культурно-освітні умови для 

зародження і активного розвитку українського молодіжного руху. Передусім 

зміни у законодавстві Австро-Угорської імперії сприяли організованій 

діяльності молоді, щоправда, її активність чітко обмежувалася певними 

рамками. 

Зародження і розвиток українського молодіжного руху у зазначений 

період стимулював загалом національний рух українців краю. Позитивні 

зрушення у сфері освіти (розширення мережі українських початкових і поява 

українських середніх шкіл, відкриття університету в Чернівцях, в результаті 

чого збільшувалася кількість українських учнів і студентів) також сприяли 

розгортанню українського молодіжного руху. Українці Буковини у своєму 

національному розвитку контактували з іншими етносами краю, а також 

взаємодіяли з українцями Галичини і Наддніпрянщини. Це також було 

важливою передумовою розвитку українського молодіжного руху. 

З-поміж українських молодіжних організацій досліджуваного періоду 

істотно вирізнялися студентські товариства. Вони мали найбільш чітку 

структуру та ідейну визначеність, надавали значну допомогу іншим 

молодіжним організаціям. Перше українське студентське об’єднання «Союз» 

(1875 р.) та товариство студентів-теологів «Православна Академія», що 

виділилося з нього у 1907 р. і, окрім національних, мало ще і церковно-

духовні цілі, притримувалися курсу, запропонованого старшими 

народовцями, та виступали за співпрацю передусім з іншими молодіжними 
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організаціями Буковини. У 1900 р. з «Союзу» відокремилося товариство 

«Молода Україна», члени якого першими на Буковині виступили з ідеєю 

здобуття Україною в майбутньому політичної незалежності та необхідності 

докладання зусиль для втілення цього ідеалу в життя. Цю ж лінію 

продовжило товариство «Січ», що виникло в 1902 р. у результаті злиття 

«Молодої України» та «Союзу». Його члени орієнтувалися на ідеологію 

молодих радикалів Галичини та взаємодію з молоддю інших українських 

земель. Ті студенти, яким імпонували німецькі звичаї, створили українські 

студентські корпорації «Запороже» (1907 р.) і «Чорноморе» (1914 р.), в яких 

поєднувалися козацькі традиції та основні засади буршівського товариства: 

дотримання «кодексу честі» та загартування духу і тіла. Москвофільські 

студентські товариства «Буковіна» (1888-1894 рр.), «Карпатъ» (1896-1910 

рр.), «Орелъ» (1912 р.) дотримувалися проросійських позицій
1
. 

У цей період діяли також культурно-просвітницькі гуртки та 

об'єднання молоді середніх шкіл, «про юнацтва» студентських корпорацій. 

Перші молодіжні організації «Согласіє» (1870-1877 рр.) і «Братній Союз» 

(1871-1873 рр.) були відповідно москвофільського та народовського 

спрямування. Таємні гуртки й організації української молоді середніх шкіл, 

які існували у краї в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і виховували молодь у 

національному дусі, переважно орієнтувалися на певне студентське 

товариство та готували молодь до подальшої роботи у ньому. 

Активно діяли також спортивні товариства, які поєднували фізичне та 

національно-патріотичне виховання української молоді. З 1902 р. на Буковині 

почали виникати протипожежно-гімнастичні товариства «Січ», які гуртували 

переважно провінційну молодь. У 1903 р. постало гімнастичне товариство 

«Український Сокіл у Чернівцях», яке у 1905 р. замінило гімнастичне 

товариство «Січ». З початку 1914 р. на Буковині з’явилася також руханково-

спортивна організація «Буковинський Полк Українських Пластунів 

                                                           
1
 Леник В. Українська організована молодь. – Мюнхен-Львів, 1994. – 181 с. 
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ім.І.Богуна», яка охоплювала молодь середніх шкіл Чернівців. Гуртки Пласту 

діяли також при гімназіях Кіцманя, Вижниці і Вашківців. 

Український молодіжний рух на Буковині розвивався у взаємодії з 

іншими молодіжними рухами краю. Найяскравіше це проявилося у 

студентському середовищі. Атмосфера Чернівецького університету 

створювала сприятливі умови для виникнення та діяльності різних 

академічних об'єднань, у тому числі й товариств з чітко вираженими 

національними цілями. Вони, звісно ж, взаємодіяли між собою: регулярно 

повідомляли одне одного про склад новообраних виділів, про усі структурно-

організаційні зміни, запрошували одне одного на різні заходи. Студентів 

єднали спільні інтереси, загальностудентські заходи та акції («студентські 

балі», спільні виступи на інавгураціях новообраного ректора, щорічне 

святкування 4 жовтня річниці заснування університету тощо)
3,4

.  

Українці разом з іншими студентами Чернівецького університету 

долучалися і до загальних акцій усього студентства Австрії. Але взаємини 

українських студентів з представниками інших національностей не завжди 

складалися дружньо. Вони між собою і конкурували, і конфліктували та 

ігнорували одне одного, а інколи і з’ясовували стосунки у менш 

цивілізованій формі – «навкулачки». У постійному протистоянні перебували 

українські та румунські студенти. У різні періоди воно набувало різних 

форм: від звичайної конкуренції до гострої відкритої конфронтації. 

У дещо інших умовах, ніж серед студентства, розвивалися взаємини 

між молоддю середніх шкіл різних національностей, оскільки австрійські 

власті забороняли їй брати участь у будь-яких організаціях, долучатися до 

суспільного життя. Але попри це учні середніх шкіл різних національностей 

                                                           
3 Качмар В. За український університет. – Львів, 1999.– С. 70. 

4
 Савчук Б. Студентський рух в Західній Україні у 1920-30-ті роки: хроніка організаційно-

ідейного становлення / Б. Савчук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія / [За заг. 

ред. проф. М. М. Алексієвця]. – Тернопіль. – 1999.– Випуск ІХ. – С. 54-58.  
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контактували між собою, особливо активно ті, що навчалися в межах одного 

закладу
1,2

.  

Молодіжні національні спортивні об’єднання контактували між собою, 

але при цьому уникали крайнощів: не вступали у надто дружні взаємини і 

разом з тим намагалися не конфліктувати, оскільки орієнтувалися виключно 

на власну національну молодь. 

Український молодіжний рух на Буковині розвивався у відмінних щодо 

інших українських земель умовах. Та, незважаючи на це, контакти з молоддю 

решти українських земель, передусім Галичини та Наддніпрянщини, 

здійснювалися постійно. Щоправда, їх мотиви і характер змінювалися під 

впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. 

Головну роль на цьому відтинку відігравало студентство. Відносини 

між українським студентством Галичини та Буковини підтримувалися 

передусім у формі співпраці між окремими товариствами. Об'єднанню 

українського студентства слугували спільні акції, взаємодія у розв'язанні 

важливих питань українського національного руху. З кінця ХІХ ст. 

буковинські представники почали брати активну участь у 

загальномолодіжних конгресах, з'їздах українського студентства. 

Систематичними стали подорожі студентів з Галичини по Буковині, і 

навпаки – буковинських по Галичині, які пожвавлювали взаємини між 

молоддю обох частин та сприяли її єднанню
5
.  

Що стосується відносин українських студентів Буковини з їхніми 

товаришами з Наддніпрянщини, то ці зв’язки не були настільки сталими. На 

цьому позначалися певна територіальна віддаленість, приналежність до 
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різних держав, власті яких не схвалювали подібні контакти і ставилися до 

них досить насторожено. Та, незважаючи на це, взаємини все ж 

підтримувалися. Особливо активно у цьому напрямку діяло українське 

студентське товариство «Січ». Декілька разів організовувалися поїздки 

буковинської молоді історичними місцями Наддніпрянщини та навпаки – 

наддніпрянської по Буковині. 

Молодь середніх шкіл Буковини мала значно менше легальних 

можливостей для встановлення та розвитку взаємовідносин із товаришами з 

інших українських земель, для втягнення у загальноукраїнський молодіжний 

рух. Але, незважаючи на це, такі контакти були, щоправда, здійснювалися 

вони найчастіше таємно, тому не завжди фіксувалися в офіційних 

документах чи тогочасній пресі. 

Українські спортивні товариства Буковини, які об’єднували молодь, 

активно співпрацювали з аналогічними товариствами в Галичині. Так 

представники галицьких «Січей» сприяли створенню нових січових 

організацій на Буковині: допомагали скласти статут, провести відповідну 

роботу серед мешканців села, закупити необхідний інвентар, надавали 

методичну допомогу. Представники буковинських «Січей» регулярно брали 

участь у січових святах у Галичині
5
.  

Висновок. 

 Український молодіжний рух на Буковині 60-х рр. XIX – початку XX 

ст. був оригінальним і достатньо важливим явищем суспільного життя краю. 

Він виступав складовою частиною національного руху українців. Саме 

представники української організованої молоді були одними з його 

ініціаторів і найактивніших учасників. 

Появу і розвиток українського молодіжного руху на Буковині у 

обумовили такі соціально-демографічні, суспільно-політичні та культурно-

освітні чинники, як реформування законодавства в Австро-Угорській імперії, 
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позитивні зміни у галузі освіти, зростання чисельності української 

організованої молоді, активне розгортання національного руху українців, 

його взаємодія з національними рухами інших народів краю, поглиблення 

культурно-політичних зв'язків українців Буковини з українцями Галичини та 

Наддніпрянщини. 

Зародження українського молодіжного руху припало на 60-ті – початок 

70-х рр. XIX ст. і пов'язане з діяльністю організованої учнівської молоді 

середніх шкіл м. Чернівці, яка об'єдналася для того, щоб вивчати мову, 

літературу, історію і загалом культуру руського народу. 

Український молодіжний рух на Буковині пройшов у своєму розвитку 

декілька етапів. Перший (60-ті – перша половина 80-х рр. ХІХ ст.) – це етап 

зародження, на якому виникли перші молодіжні організації.  

Другий (кінець 80-х – 90-ті рр. ХІХ ст.) – це етап становлення, на якому 

тривала боротьба за молодь між народовцями і москвофілами. Завершилася 

вона тим, що до кінця 90-х рр. вплив москвофілів істотно послабився. 

Натомість народовські позиції у молодіжному середовищі навпаки значно 

зміцніли.  


